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PanoRaMa da FIloSoFIa FenoMenolÓGICa: 
o CenÁRIo laTIno-aMeRICano

Tommy	Akira	Goto	(universidade	Federal	de	uberlândia)

O presente estudo tem como objetivo descrever e comentar o panorama da recepção e do 
desenvolvimento da filosofia fenomenológica na America Latina e suas principais con-

tribuições. Pode-se dizer que somente depois de quase 30 anos da publicação das “Inves-
tigações Lógicas” de Edmund Husserl (1859-1938) e, consequentemente da fundação da 
Filosofia Fenomenológica, é que surgiu um interesse especial de alguns pensadores latino-
-americanos sobre Husserl, Scheler e Heidegger. Esse interesse tardio ocorreu, como ana-
lisa Restrepo, em primeiro lugar pela chegada de intelectuais espanhóis na America Latina, 
como consequência histórica do fascismo europeu; e, em segundo lugar, pelo movimento 
iniciado pelos filósofos espanhóis Jose Ortega y Gasset e José Gaos com a tradução das obras 
de Husserl e de outros fenomenólogos para a língua espanhola. Com isso, a Fenomenologia 
foi lentamente se desenvolvendo entre os anos de 1930 a 1970, chegando a se constituir em 
um dos campos filosóficos mais estudados e pesquisados na America Latina. Nesse período, 
observa-se que os estudos fenomenológicos se concentraram fundamentalmente nas obras 
de Husserl, tendo como temas principais: a fenomenologia como ciência eidética e a cons-
tituição dos fenômenos por parte da consciência. Já em relação aos outros fenomenólogos, 
pode-se afirmar que os temas eram éticos e existencialistas. Ainda, durante esse período, 
os estudiosos foram também aos poucos se especializando no domínio de línguas clássicas 
da própria fenomenologia (alemão e grego, por exemplo); tendo acesso às obras completas 
de alguns fenomenólogos e; obtendo cada vez mais a possibilidade de formação filosófica 
direta nos centros europeus, permitindo assim estudos mais avançados e completos. No 
entanto, somente nos últimos quinze anos do século XX é que surgiu um interesse crescente 
por parte dos pesquisadores de vários países latino-americanos, na formação de grupos de 
estudiosos e de projetos de investigação, além da contribuição mútua de artigos e proje-
tos. Assim, no ano de 1999, se reuniram pela primeira vez, na cidade de Puebla/México, 
diversos pesquisadores da fenomenologia da America Latina (México, Argentina, Chile, 
Colômbia, Peru, Venezuela e EUA) para participarem do I Coloquio de Fenomenología no 
XIV Congreso Interamericano de Filosofía. Foi nessa reunião que se constituiu o grupo 
oficial de pesquisadores que ficou denominado de Círculo Latinoamericano de Fenomeno-
logía (CLAFEN), que teve o intuito de se converter em uma Sociedad Latinoamericana de 
Fenomenología. A partir desse intenso movimento do CLAFEN, os diversos fenomenólogos 
latino-americanos têm se organizado mais formalmente e constituído diversas outras orga-
nizações nacionais em prol da Fenomenologia.

Palavras-chave: Fenomenologia Latino-americana, Circulo Latino-americano de feno-
menologia, História da fenomenologia.
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PSIColoGIa e FenoMenoloGIa: PanoRaMa 
daS PeSQUISaS no CenÁRIo bRaSIleIRo

Adriano	Furtado	Holanda	(universidade	Federal	do	Paraná)

A proposta desse trabalho é apresentar um panorama das pesquisas desenvolvidas em 
Psicologia no contexto brasileiro, que envolvem a Fenomenologia como seu escopo 

principal. Em que pese o fato da Fenomenologia adentrar o solo brasileiro tardiamente 
– por volta dos anos 40, sob o “ideário existencialista” – a psicologia brasileira já apon-
tava aproximações com o pensamento fenomenológico, através de esparsas menções nos 
trabalhos de Waclaw Radecki, em fins dos anos 1920. Esses dados são relevantes, pois ao 
mesmo tempo que a filosofia brasileira absorvia lentamente os escritos fenomenológicos, 
a psicologia nascente já a tomava como recurso metodológico e empírico, através dos tra-
balhos do próprio Radecki, e de seu assessor, Nilton Campos, o primeiro comentador de 
Husserl no país. Deste início, aparentemente pouco promissor, desenvolveu-se toda uma 
tradição – ainda pouco explorada – de estudos e escritos de fenomenologia em solo brasi-
leiro. O objetivo deste trabalho é tecer um panorama preliminar sobre os entrelaçamentos 
entre o pensamento fenomenológico e a Psicologia, em termos de debates, influências e 
pesquisas. A ideia é relacionar os campos desse entrelaçamento, com vistas a reconhecer as 
diversas ramificações desses trabalhos. Nos últimos anos, principalmente depois da conso-
lidação das novas diretrizes curriculares, a Fenomenologia passou a ser presença constante 
– embora ainda incipiente e limitada – nos diversos programas de formação profissional. 
Ainda que permaneça associada erroneamente às diversas correntes de psicoterapia, pau-
latinamente observa-se tanto uma exploração mais consistente em termos conceituais e 
críticos, como em termos de pesquisa empírica, consolidando o pensamento fenomeno-
lógico na psicologia brasileira. Essa consolidação se observa igualmente com a crescente 
presença no contexto dos programas de Pós-Graduação. Neste sentido, o ano de 2014 foi 
particularmente relevante, por destacar a constituição de um grupo de trabalho Psicolo-
gia & Fenomenologia, na Anpepp (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Psicologia) que, associado aos Congressos Sul-Brasileiro de Fenomenologia (iniciados em 
2009) e que culminaram com o I Congresso Brasileiro de Psicologia & Fenomenologia em 
2013, apontam para um importante dado nesse entrelaçamento. O trabalho ora em questão 
trata de um levantamento dessas produções, a partir dos grupos de pesquisa cadastrados 
no CNPq, através de uma busca com as palavras-chave fenomenologia, fenomenológica e 
fenomenológico, apontando para a existência de 39 grupos registrados. Além dessa busca, 
foi feita uma pesquisa junto aos Lattes de cada membro do GT Anpepp (num total de 17 
participantes), e isolados os temas de trabalhos de pesquisa. Observou-se um panorama 
compatível com a perspectiva multifacetada da Fenomenologia, com campos diversos de 
pesquisa, com presença em praticamente todas as áreas de ação da psicologia, bem como o 
diálogo inter e multidisciplinar, além de um profícuo diálogo em termos metodológicos (em 
que pese a dominância do modelo do tipo “qualitativo”, associado à tutela fenomenológica). 
Além disso, incluindo como “sintoma” da maturidade do pensamento fenomenológico na 
psicologia brasileira, vale destacar a presença do expressivo número de 577 profissionais 
doutores trabalhando nesse contexto.

Palavras-chave: Fenomenologia, Psicologia, Pesquisa, Produção acadêmica.
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SoFRIMenTo eXISTenCIal: UMa VISÃo do TédIo 
na ClÍnICa FenoMenolÓGICa da aTUalIdade

Elza	Dutra	(universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Norte)

Observa-se, no contexto da clínica nos dias atuais, um número significativo de pessoas 
com queixa de depressão. O sofrimento nessas pessoas comumente revela-se como 

perda de sentido da existência, ausência de projetos futuros e de motivação para viver. 
Esse panorama nos leva a pensar que, algumas vezes, muito além da depressão, é pos-
sível estarmos diante de uma experiência de tédio profundo, uma vez que a temporali-
dade, como sugere Martin Heidegger, se faz presente na disposição afetiva do tédio. E 
sendo o tédio epocal, como pensa o filósofo, é oportuno refletir sobre como as condições 
de existência são afetadas num cenário de mundo em que, podemos afirmar, constata-se 
o esquecimento de ser, revelado na impessoalidade. Com base nessas ideias, este trabalho 
reflete sobre o tédio e suas formas de manifestação no contexto da clínica fenomenológica, 
norteado pelas ideias de Martin Heidegger e sua fenomenologia hermenêutica. Com isso, 
algumas noções como Era da técnica, Ser-com-o-outro, Cuidado e Habitar serão ressal-
tadas, no intuito de contribuir para a tematização da Daseinsanálise e as práticas clínicas 
fenomenológico-existenciais. 

Palavras-chave: Tédio, Fenomenologia hermenêutica, Clínica fenomenológica, Sofri-
mento existencial, Daseinsanálise. 
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FenoMenoloGIa do adoeCIMenTo 
na SoCIedade ConTeMPoRânea

José	Paulo	Giovanetti	(Faculdade	de	Estudos	Administrativos	-	FEAD/MG)

Estamos vivendo com uma velocidade jamais vista, transformações radicais no nosso 
modo de ser no mundo. As conquistas da sociedade contemporânea, provocaram mui-

tas melhoras nas condições de vida do ser humano, mas por outro lado, exige desse homem 
moderno desempenhos para além de seus limites. O impacto dessas transformações no 
dia-a-dia da vida humana tem acarretado um mal-estar permanente. A reflexão buscará 
apresentar as fontes desse mal estar para, em seguida, delinear os tipos de adoecimentos 
característicos dos tempos hipermodernos. 

Palavras-chave: Adoecimento, Contemporaneidade, Fenomenologia.
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FenoMenoloGIa e InFânCIa: UM dIÁloGo (IM)PoSSÍVel 
CoM a PSIColoGIa do deSenVolVIMenTo

Ana	Maria	Monte	Coelho	Frota	(universidade	Federal	do	Ceará)

Estamos imersos numa compreensão da infância compreendida como uma etapa da vida, 
marcada pelo nascimento e puberdade, tendo a determinação biológica e universal da 

fisiologia como marcas principais. Apesar de, desde os anos 1980, esta compreensão vir 
sendo questionada, ela continua hegemônica: o desenvolvimento humano continua sendo 
apresentado como uma sequencia de tempos cronológicos e naturais, como denunciam 
Kramer e Vasconcelos. No entanto, a infância constitui-se, na contemporaneidade, numa 
categoria social, foco de estudo de diferentes disciplinas e olhares científicos, no sentido 
de considerar a criança um devir. Nesta direção a Filosofia da infância traz uma contribui-
ção: a criança precisa dizer-se, uma vez que pronuncia uma palavra que não se entende e 
um pensamento que não se pensa! A infância é descontinuidade, irrupção do pensamento, 
do possível, do porvir, de transformações, de pensar, sem importar a idade. Não podemos 
esquecer que o mundo da técnica molda o humano para ser o que lhe é favorável: daí a 
compreensão da infância como um tempo da incompletude, da falta e da necessidade de 
ser ensinada. A compreensão da infância como um tempo de possibilidade da experiência, 
da alteridade radical, de ruptura, é ressaltada por Koan, Agambem e Larossa, já que pode 
resgatar a experiência. Falamos aqui de uma possibilidade existencial, com capacidade 
transgressora e disruptiva, uma rota de fuga para o aprisionamento que a ciência moderna 
e sua época técnica e fria nos ofereceram. O pensamento heideggeriano constitui-se numa 
crítica radical contra a metafísica ocidental, superando o historicismo vulgar, afirmando 
que o ser-aí é histórico, princípio fundamental de caráter ontológico-existencial, que pode 
interpelar à tradição ocidental contemporânea por considerar a vida humana dividida em 
etapas, numa sucessão de tempos que se esgotam em si mesmo, com características fixas e 
universais. Importa saber que o dasein é num tempo e espaço específicos. Heidegger fala da 
busca de atribuir sentido ao tempo como um desejo imortal dos mortais, parecendo rom-
per com a perspectiva de infância cronológica, movendo-se pelo tempo kairos. Queremos 
crer que a infância é condição de afetabilidade, que nos acompanha a vida toda. É aquela 
singularidade silenciada, que não pode ser assimilada pelos sistemas, que nos interessa 
acessar no humano. Deste modo indagamos: será possível um diálogo com a psicologia do 
desenvolvimento?

Palavras-chave: Infância, Psicologia do desenvolvimento, Fenomenologia.
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o CUIdado da SaÚde MenTal de adoleSCenTeS do 
MeIo RURal: UMa PeRSPeCTIVa FenoMenolÓGICa

Joelma	Ana	Gutiérrez	Espíndula	&	José	Luís	Gutiérrez	ângulo
(universidade	Federal	de	Roraima)

Esta pesquisa objetiva identificar elementos que contribuam para o cuidado da saúde 
mental de adolescentes que frequentam a escola rural; para isto, foram selecionados 

alunos do ensino médio integrado de uma escola técnica localizada em uma região de assen-
tamento rural do município de Boa Vista, Roraima. O fundamento teórico-metodológico 
utilizado foi a análise fenomenológica de Stein e Bello que parte da compreensão do ser 
humano a partir da sua composição desenvolvida numa totalidade: corpo, psique e espírito. 
Esta área do conhecimento facilita a compreensão dos processos subjetivos e pode oferecer 
aportes à reflexão da saúde mental de adolescentes do meio rural, considerando a singula-
ridade, a individualidade e a questão da intersubjetividade, identificados por meio dos seus 
vínculos sociais com seus pares na escola e nas outras comunidades. Foram realizadas 22 
entrevistas com os colaboradores, através da escuta fenomenológica, o adolescente pôde 
dar-se conta de si mesmo e fazer-se conhecer novas compreensões de si e de sua experiência. 
Os resultados identificaram um conjunto de novos modos de viver dos adolescentes dentro 
da escola que se estendem ao âmbito familiar; tais experiências estão sendo influenciadas 
por mudanças rápidas no ambiente geográfico local. Na região, elementos socioeconômicos 
novos e importantes podem ser elencados: o desenvolvimento e a consolidação dos assen-
tamentos rurais, a expansão dos negócios agrícolas a partir do surgimento de indústrias de 
transformação de matérias primas e uma nova rede de serviços rurais como lazer e turismo. 
Foram encontrados elementos nas narrativas dos adolescentes que demonstram a presença 
de preocupação com os efeitos do excesso de álcool e/ou drogas para a sua saúde mental 
e de sua família, quer dizer, a consideração das próprias ações e responsabilidade pelas 
suas atitudes. Neste contexto, os adolescentes mostraram construir novas redes sociais que 
tem sua esfera central na escola (comunidade) e é partir dela que podemos identificar o 
potencial de transformar o desenvolvimento humano deles, para que possam utilizar desses 
recursos e adaptações as mudanças externas. Nesse grupo estudado foi importante cultivar 
o vínculo e o pertencimento a um grupo, que de acordo com Stein motivam o apoio afetivo 
e adequam exemplo de comportamento. A perspectiva fenomenológica buscou enfatizar 
a singularidade da experiência dos adolescentes da instituição do meio rural, e restabele-
cer a pessoa através das relações interpessoais, a responsabilidade por suas escolhas, para 
construir ferramentas e também para aliviar seus sofrimentos em relação às insatisfações 
de contingências e atribuições vividas por eles nas famílias, as mudanças do corpo, as ansie-
dades diante da escolha de uma profissão e desejam de ser reconhecido e aceito na sua 
diversidade. Conclui-se que a escola rural (comunidade) mostra-se uma possibilidade de 
atuação do psicólogo na perspectiva fenomenológica, ao beneficiar o estudante a oportuni-
dade de diálogo, fazendo com que repensem seus valores, ideais e objetivos que apresentam 
no momento a sua disposição, favorecendo uma abertura para o conhecimento, a reflexão e 
a tomada de decisões. 

Palavras-chave: Saúde mental, Adolescente, Fenomenologia, Meio rural.
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a PSIColoGIa eColÓGICa de GIbSon: UM CaMPo 
eMPÍRICo InSPIRado FenoMenoloGICaMenTe

Marcos	Ricardo	Janzen	&	william	Barbosa	Gomes	(universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul)

O trabalho aponta convergências entre a psicologia ecológica de James J. Gibson (1904-
1979) e a fenomenologia de Edmund Husserl (1859-1938), e aponta desenvolvimentos 

empíricos da psicologia ecológica como possibilidade de naturalização da fenomenologia. 
Gibson restabelece a percepção a partir de um ponto de vista de primeira pessoa, demons-
trando como a percepção é direta e sem necessidade de representação mental. Assim, em 
Gibson, o nicho ambiental proporciona as possibilidades de ação para os seres vivos; em 
Husserl, o nicho ambiental é o mundo vivido, posto como a priori, que organiza as carac-
terísticas intrinsecamente compreensíveis e compartilhadas pelos seres humanos; em Gib-
son, somos integrados ao mundo e nossas percepções e ações são pré-ajustadas às formas, 
qualidades e padrões de comportamento dos respectivos ambientes; em Husserl, o ego e 
o mundo circundante são indivisíveis, um sujeito somente o é para o mundo que o cerca. 
Deste modo, a perspectiva gibsoniana apresenta-se como interpretação realista da feno-
menologia constitutiva de Husserl. Obviamente, não trata de domínio de entidades trans-
cendentais, mas de descobertas imanentes que corporificam o humano em um mundo 
circundante. Gibson teve seu doutorado orientado por Herbert Langfeld (1879-1958), que 
foi orientado por Carl Stumpf (1848-1936), que foi orientador de Husserl. Gibson apontou 
como o sistema visual de organismos ativos, que se movem através de um ambiente visual-
mente rico, constrói um mundo tridimensional a partir de uma imagem bidimensional na 
retina. A percepção do ambiente se daria de maneira direta, e o próprio ambiente apresenta 
aspectos invariantes, como superfícies que delimitam espaços, onde o organismo determina 
ativamente as características do ambiente. O ambiente fornece affordances, propriedades 
ambientais que propiciam oportunidades para a ação, definidas a partir das necessidades e 
possibilidades do organismo. Pesquisas de percepção-ação e action-specific  perception têm 
encontrado mecanismos e parâmetros compatíveis com a percepção direta, desenvolvendo 
a teoria de Gibson. Esses parâmetros apontam a percepção do mundo como função de habi-
lidades para ação. As habilidades para ação decorrem de composição anatômica, padrões 
de comportamentos aprendidos, e estados corporais. Gibson refere-se preferencialmente 
à Gestalt e não à fenomenologia, combinação que sustenta a fenomenologia experimental. 
Contudo, proporcionou uma ação intencional sem consciência da experiência. 
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ConSCIÊnCIa: PeRSPeCTIVaS de PRIMeIRa e TeRCeIRa PeSSoa

Thiago	Gomes	de	Castro	(Pontifícia	universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul)

O estudo da consciência na psicologia acadêmica demarca o início e o próprio desenvol-
vimento da disciplina enquanto ciência e discurso sobre as condições para a experi-

ência significada. As tradições fundamentais em psicologia científica estabeleceram seus 
pontos de diálogo e ruptura muitas vezes na operacionalização de consciência. De partida, o 
conceito recebeu atenção especial sobre seu caráter de entidade versus função psicológica. 
Do lado das concepções localizacionistas/entitárias para a consciência, a noção de que o 
constructo possui um lugar em algum espaço da subjetividade ou objetividade da fisiologia 
cerebral. Nessa trilha, identificamos desde o cartesianismo da consciência até os modelos 
psicodinâmicos de estruturação psíquica e personalismo da subjetividade. Do lado das con-
cepções pragmáticas funcionais para a consciência, uma concepção de consciência ativa 
desprovida de propriedades materiais e que demanda uma compreensão pela interação 
direta do organismo e seu meio. A fenomenologia filosófica se colocou, nesse cenário, em 
posição crítica ao panorama de naturalização da consciência. Buscou uma fundamentação 
descritiva para o posterior alinhamento do que seria o campo da consciência. Ainda assim se 
debruçou sobre o que caracterizaria a consciência intencional ou o fluxo dos vividos. Dedi-
cou-se, portanto, intensamente à demarcação do escopo da consciência. Nas ramificações 
dessa discussão, a História da Psicologia demonstra que a operacionalização da consciência 
se provou fragilizada diante das pretensões de naturalização do objeto psicológico. A cons-
ciência saiu da cena mainstream entre as décadas de 1910 e 1960. Sua retomada foi lenta, 
inicialmente pelas vias da psicologia da personalidade e da avaliação psicológica a partir da 
década de 1970. Seu papel aí foi coadjuvante. Na literatura em psicologia cognitiva, nesse 
período, a consciência permaneceu vetada. O panorama começa a mudar em meados dos 
anos de 1980 com a revolução conexionista dentro da ciência cognitiva computacional. A 
consciência enquanto variável, agora exclusivamente de caráter funcional, passa a figurar 
como protagonista do sistema cognitivo. O modelo de cognição corporificada reforçou em 
1990 e 2000 a centralidade da consciência para a pesquisa cognitiva. Derivam daí as múlti-
plas possibilidades de investigação da consciência, em primeira e terceira pessoa, porém em 
uma perspectiva mais integrativa e colaboracionista do que o observado no início da ciência 
psicológica. 
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MéTodo e noRMa: dIÁloGoS enTRe 
heIdeGGeR, bInSwanGeR e boSS

Ana	Maria	Lopez	Calvo	de	Feijoo	(universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro)

O tema objeto desta investigação foi desenvolvido por meio a seguinte questão: é possí-
vel pensar em um método de investigação em Psicologia sem lançar mão da estrutura 

metodológica tal como exigida pelas metodologias científicas? A ciência moderna descreve 
a natureza como algo à disposição, do qual devemos nos assegurar com fins a alcançar a cer-
teza e o controle de todos os intemperes. A hipótese com que vamos trabalhar diz respeito 
à possibilidade de legitimar um método de investigação quando aquilo que pretendemos 
alcançar, ou seja, a existência, é da ordem do incontornável. Martin Heidegger em sua ana-
lítica pretende alcançar o modo de vigência do real, ou seja, a objetidade. Assim podemos 
encontrar em suas investigações três momentos: a redução fenomenológica, a descrição 
dos vetores internos ao fenômeno e a explicitação das experiências que para o filósofo são 
sempre historicamente constituídas. Frente à apropriação da fenomenologia hermenêutica 
pelos estudos em psicologia e psiquiatria, as seguintes dúvidas se impõem: Como seria, 
então, para o psicólogo investigar o fenômeno existência em seus desdobramentos por 
meio ao que Heidegger denomina fenomenologia hermenêutica? Nesse modo de investi-
gação poderíamos acabar por transgredir o fenômeno? Por meio a uma pesquisa biblio-
gráfica, nosso objetivo é investigar como procederam Binswanger e Boss na elaboração de 
suas perspectivas em psiquiatria e em psicologia, para, então, respondermos as questões 
propostas. Binswanger e Boss iniciam suas investigações de modo a: 1. suspender qualquer 
teoria que pressuponha uma determinação psíquica ou biológica acerca do comportamento 
do homem; 2. reduzir o empírico ao fenomenológico; que se opera pelo campo de sentidos, 
saindo totalmente do campo empírico; 3. acompanhar em suas situações clínicas a dinâ-
mica do próprio fenômeno e, por fim, 4. finalizar com a explicitação do próprio fenômeno: 
o ser do homem se caracteriza pela ausência de qualquer determinação. Ao acompanhar as 
considerações de Binswanger e Boss, concluímos que eles ainda necessitaram estabelecer 
algo da ordem do contornável, ou seja, o aspecto endógeno terceiro campo etiológico, nem 
somático, nem psíquico como um campo de referência para estabelecer o corte entre nor-
mal e patológico. Desta forma, concluímos que Binswanger e Boss não sustentaram radical-
mente o incontornável da psiquiatria.

Palavras-chave: Método, fenomenologia hermenêutica, Binswanger, Boss.

Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo é Psicóloga, Mestre em Psicologia da Personalidade pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Doutora em Psicoterapias Atuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pesquisadora e Professora Adjunto da 
Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com Pós-
-Doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo Vice-Presidente da Associação Brasileira 
de Psicologia Fenomenológica (Abrapfe) e Membro do Grupo de Trabalho – Psicologia & Fenomenologia da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (Anpepp). 
Email: ana.maria.feijoo@gmail.com.br 
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776550P6

mailto:ana.maria.feijoo@gmail.com.br
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776550P6


Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Mesas Redondas 46

TeRaPIa daSeInSanalÍTICa CoM UMa 
PaCIenTe CoM aFaSIa de eXPReSSÃo

Paulo	Eduardo	Rodrigues	Alves	Evangelista	(universidade	de	São	Paulo)

É possível uma terapia daseinsanalítica com um paciente afásico? Esta comunicação tem 
objetivo de mostrar que sim. Nela, discuto um caso clínico atendido em estágio super-

visionado de psicoterapia fenomenológico-existencial (Daseinsanalyse) com uma senhora 
encaminhada à clínica-escola após sofrer dois AVCs, que deixaram como sequela dificulda-
des na fala. Chega com queixa de sintomas depressivos. Objetivo: Apresento primeiramente 
três aspectos fundamentais da Daseinsanalyse, que balizam a interpretação dos fenômenos 
clínicos: 1) a importância da fala como morada do ser, reveladora de mundo; 2) a interpreta-
ção deste modo de ser-doente como restrição mais acentuada na esfera corpórea do existir, 
que compromete o caráter discursivo (logos) de sua existência e a convivência cotidiana; 3) 
o modo de ser-com-os-outros manifesto na relação psicoterapêutica, mais especificamente 
com a psicóloga que a atende, indicando como se dá cotidianamente sua coexistência. A 
seguir, apresento o caso clínico. Resultados: O processo psicoterapêutico se estende por um 
ano. Em síntese, a psicoterapia escapa da armadilha de interpretar o sofrimento psicológico 
da paciente como consequência de uma doença orgânica e, com isso, evita de assumir o lugar 
de treinamento de comportamentos verbais (tratamento de reabilitação). A restrição na fala 
é compreendida como modo de ser-no-mundo e, portanto, de ser-com. A paciente, já ante-
vendo sua dificuldade de expressão verbal, antecipa-se ao outro e desiste de se comunicar. 
Ao mesmo tempo, sua dificuldade para falar provoca no interlocutor o anseio de ajudá-la a 
completar suas frases, substituindo-a na tarefa de expressar-se: “preocupação substitutiva”. 
Possibilitando que se expresse de seu jeito e a seu ritmo, o psicoterapeuta propicia a ela uma 
relação em que pode ser tal como lhe é atualmente possível (“solicitude libertadora”). Aos 
poucos, a comunicação possibilitada se torna o compartilhar de uma rica história de vida, 
que estava aprisionada no esquecimento pelo silêncio preparado pelos AVCs e empunhado 
pela paciente. 
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ConTRIbUIÇÕeS da FenoMenoloGIa à ClÍnICa do TRabalho

Fernando	Gastal	de	Castro	(universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro)

O objetivo deste trabalho é tratar das contribuições da fenomenologia sartriana para o 
campo da clínica do trabalho. Certo é que quando tratamos do campo da clínica do 

trabalho o mais correto é considerá-lo no plural, em função da diversidade teórica e meto-
dológica existente. Temos, dentre as diversas abordagens, a Psicodinâmica do Trabalho 
oriunda dos trabalhos de Christophe Dejours, preconizando metodologias grupais onde o 
trabalho sobre a palavra mostra-se central; a Clínica da Atividade, desenvolvida por Yves 
Clot, com base na psicologia de Vigostki, que preconiza o coletivo laboral nas quais a análise 
da ação é fundamental; a Psicossociologia e a Sociologia Clinica desenvolvida a partir dos 
trabalhos de Eugene Enriquez e Vincent de Gaulejac, que buscam relacionar psicanálise, 
sociologia e existencialismo, preconizando metodologias grupais nas quais o trabalho sobre 
as lógicas organizacionais paradoxais mostra-se essencial. Buscaremos desenvolver aquilo 
que sustentamos ser uma dimensão central dentro do campo das clínicas do trabalho, qual 
seja, a dimensão do sentido do trabalho. Por essa razão, defendemos a necessidade de uma 
transformação paradigmática da Psicologia Organizacional e do Trabalho sustentada em 
uma perspectiva ao mesmo tempo clínica, interdisciplinar e política. Clínica no sentido de 
dever ocupar-se com o sujeito em situação, sendo o cerne desta preocupação a compreensão 
do sentido do trabalho [individual e coletivo] para aqueles que o realizam. Interdisciplinar 
no sentido de ocupar-se com a complexidade histórica em curso e que, por sua vez, exige 
ser apreendida a partir de um conjunto de disciplinas que permitam e desvelamento do 
concreto em sua multiplicidade de determinações e contradições que encontram na praxis 
individual e coletiva seu fundamento. Por fim, que tal transformação paradigmática incor-
pore no âmago da própria psicologia organizacional e do trabalho a dimensão política com-
preendida como dimensão necessária e essencial a toda atividade cientifica orientada por 
uma praxis transformadora fundada em uma ética humanista radical. O foco do presente 
trabalho encontra-se na análise e aprofundamento do sentido do trabalho e do quanto a 
fenomenologia de Sartre pode contribuir para o desenvolvimento dessa noção tão essencial 
às clínicas do trabalho, partindo dos dados fornecidos por um dispositivo de intervenção 
grupal específico chamado Organidrama, priorizando, para fins dessa análise, a situação 
de um dos sujeitos participantes. Faremos desta forma, primeiramente uma apresentação 
deste dispositivo metodológico grupal, para na sequência descrevermos a situação de um 
dos componentes do grupo a fim de nos permitir apreender a complexidade da questão do 
sentido do trabalho à luz da fenomenologia sartriana e tecer nossas considerações teóricas 
a respeito.
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a PSIColoGIa FenoMenolÓGICa hUSSeRlIana 
(deS)CobRIndo aS CUlTURaS do endIVIdaMenTo e 
do ConSUMISMo ConTeMPoRâneo: ConTRIbUIÇÕeS 

PaRa a ClÍnICa FenoMenolÓGICa

Jean	Marlos	Borba	(universidade	Federal	do	Maranhão)

Reafirmo a atualidade do pensamento husserliano, quer em sua filosofia fenomenológica 
ou psicologia fenomenológica por possibilitarem uma leitura desveladora e rigorosa 

da realidade. Discutirei alguns aspectos que tem se revelado, na atual sociedade capita-
lista, a saber: o apego ao dinheiro, a naturalização do consumismo e do endividamento e 
as patologias oriundas dessas relações. Aspectos que indicam a permanente valorização do 
modo de Ter para Ser. Edmund Husserl destacou serem ingênuos a Ciência e a Psicologia 
por se apoiarem na atitude espiritual natural, ao invés de “ir as coisas mesmas” para o 
desvelamento dos fenômenos e não explicá-los. Partindo da evidenciação das estratégias 
de captura da subjetividade, da manutenção da ingenuidade e da irracionalidade da razão 
para a constituição de um mundo artificial. Apresentarei resultados do projeto Psicologia, 
Cultura do Consumo e Cultura do Endividamento (Programa de Bolsas de Iniciação Cientí-
fica - PIBIC 2012 a 2015). Reunirei o realismo husserliano às contribuições de frankfurtia-
nos leitores de Husserl para indicar pistas de descobrimento das evidências originárias do 
consumismo e do endividamento contemporâneo. Os adeptos da atitude científico natural 
matematizam ingenuamente as razões, elencam indicadores econômicos e responsabilizam 
o indivíduo que não planeja racionalmente ou que tem um “desejo” encoberto por alguma 
“falta psíquica”. Concluo que: a) cresce a naturalização do consumismo e do endividamento; 
b) existem estudos que ingenuamente depositam os créditos do consumismo e do endivi-
damento a um psiquismo; o consumismo tornou-se um tipo de transtorno no Manual de 
Transtornos Mentais - DSM-IV; c) a educação financeira é uma estratégia capitalista de 
racionalização de gastos; d) o mundo-da-vida é o lócus de toda análise intencional; e) cresce 
estudos explicativo-naturalistas que responsabilizam apenas o sujeito e tiram de cena o que 
funda os fenômenos sociais; f) há evidências que a crise anunciada por Husserl na Europa, 
apresenta-se hoje de uma outra maneira no mundo inteiro, mas não deixou de ser crise de 
escolha de caminhos e de valores; o realismo husserliano mostra-se eficaz na análise subje-
tividade-objetividade no mundo da vida contemporâneo e as estratégias de matematização 
da vida e da consciência.  Espero pesquisadores brasileiros sejam afetados e incorporem as 
contribuições de Husserl na compreensão e (des) velamento de fenômenos contemporâ-
neos, cada vez mais emergentes na clínica.

Palavras-chave: Fenomenologia, Consumo, Endividamento.
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eXISTÊnCIa e MÁ-Fé: ConSIdeRaÇÕeS SobRe UMa 
PSICoTeRaPIa InSPIRada na FenoMenoloGIa 

eXISTenCIal de Jean-PaUl SaRTRe

Daniel	Marcio	Pereira	Melo	&	Georges	Daniel	Janja	Bloc	Boris	(universidade	de	Fortaleza)

Este trabalho discute a concepção de uma psicoterapia inspirada na fenomenologia exis-
tencial de Jean-Paul Sartre a partir das suas noções de existência e de má-fé. Parte de 

trechos de sessões clínicas de Francisco (nome fictício para preservar sua identidade), um 
homem de 40 anos, que procurou a psicoterapia ao perceber seu próprio desamparo diante 
da necessidade de tomar algumas decisões em sua vida conjugal. No seu processo psicote-
rapêutico, Francisco se deparava com sua angústia diante da constatação de que não vivia o 
casamento que esperava ter. Sua moral religiosa rigorosa gerava um impasse: permanecer 
casado e aprender a lidar com uma vida sexual escassa, já que sua esposa não aceitava o ato 
sexual, ou desfazer o casamento por meio do divórcio e procurar uma companheira que lhe 
proporcionasse  relações sexualmente plenas, agindo contra a rigorosa e sagrada noção de 
casamento da moral religiosa que abraçara. Em grande parte do processo de psicoterapia, 
tratava de seu desamparo por conta de uma vida de abnegação, repleta de tensões e de um 
casamento sem prazer. O desamparo ou a condenação da existência à liberdade significa, 
para Sartre, a total gratuidade da condição humana. Não há qualquer sentido na existência 
humana, a não ser aquele que o próprio homem lhe atribui, ao fazer suas escolhas. Francisco 
escolhera o dogmatismo religioso e uma atitude que julgava fervorosa, acreditando que seu 
casamento era sua “cruz”, que não podia abandonar, pois sua fé lhe convidava a ser como 
Cristo: assumir a cruz como castigo pelos seus pecados. Seu dilema provinha de sua rigo-
rosa moral religiosa, confrontada pela constatação de seu desejo de uma vida conjugal 
intensa e pulsante. Desta forma, Francisco, ao escolher a moral religiosa, numa tentativa de 
aplacar a angústia da sua condição de ser livre para manter seu casamento, agia de má-fé. 
A má-fé é entendida por Sartre como uma espécie de mentira, na qual o próprio sujeito, 
fugindo-se de si mesmo, se engana e é enganado. Agindo de má-fé, Francisco tentava ser o 
que não era. Assim, partindo da noção sartreana de má-fé, esse trabalho analisa as atitudes 
ambivalentes de Francisco frente a seus próprios desejos sexuais e às suas crenças. Por-
tanto, a proposta de discussão desse trabalho é de, partindo da concepção da fenomenologia 
existencial sartreana de que o sujeito não esgota sua existência numa única condição, como 
pensar a psicoterapia? 

Palavras-chave: Existência, Má-fé, Psicoterapia, Fenomenologia existencial, Sartre.
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a ConTeMPoRaneIdade do MéTodo bIoGRÁFICo eM SaRTRe

Sylvia	Mara	Pires	de	Freitas	&	Lucia	Cecilia	da	Silva	(universidade	Estadual	de	Maringá)

Buscamos apresentar nosso entendimento sobre o aporte que o método progressivo-
-regressivo, de Jean-Paul Sartre, nos oferece para compreendermos a autenticidade do 

movimento contemporâneo na construção do conhecimento e da ciência, haja vista haver 
negligência acadêmica do momento histórico de Sartre, sobrepondo a esse sua fase meta-
física, o que contribui com a tendência de sua classificação como um pensador moderno, 
portanto, pouco evocado na atualidade como chave para abrir reflexões e compreensões no 
campo sócio-histórico. Objetivando conferir seu quinhão aos estudos e pesquisas contempo-
râneas, reportamo-nos à historicidade, mostrando o movimento dialético entre singularida-
des/universalidades, pelos acontecimentos econômicos, políticos, religiosos e sociais, e por 
alguns filósofos e cientistas – produtores e produtos das respectivas histórias. Entendemos 
que o eixo do movimento histórico escolhido para sustentar nosso percurso compreensivo 
e analítico-sintético, não é o único que pode ser tomado, mas optamos, para o momento, 
situarmo-nos pela perspectiva preeminente, quiçá, enveredar em caminhos mais turvos 
possa ser um projeto futuro. Começamos elucidando o método de Sartre e em seguida, por 
meio dele, percorremos a historicidade da Antiguidade à Pós-modernidade/Hipermoder-
nidade. Ao final da trajetória compreendemos que, mesmo que Sartre tenha realizado suas 
produções em condições definidas como ‘modernas’, o método que nos enseja possibilita 
entendermos a veracidade das realidades que se configuram nos devires das pessoas con-
soantes as situações que se encontram ‘encravadas’. Para Sartre, todo método é político, 
desta forma, pode ser um instrumento de denúncia ou de consentimento/reafirmação da 
realidade que se busca apreender. Isso posto, conferimos que, apesar da pós-modernidade 
sinalizar a necessidade de um novo direcionamento à construção do conhecimento, cons-
tatamos que o método em questão condiz com nosso tempo histórico, considerando-se a 
legitimidade da característica heurística que seu movimento progressivo-regressivo, ana-
lítico-sintético oportuniza à compreensão da realidade individual/sociomaterial, pelo qual 
também desvela-se a imparcialidade e a presença da subjetividade, além da objetividade, na 
maneira como as pessoas constroem suas historias, que são da humanidade.

Palavras-chave: Método biográfico, Existencialismo sartreano, Contemporaneidade.
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PoR UMa PSICoPaToloGIa nÃo RedUCIonISTa

Andrés	Eduardo	Aguirre	Antúnez	(universidade	de	São	Paulo/uSP)

A psicopatologia contemporânea mostra em seus manuais uma série de sintomatologias 
observáveis nas pessoas que procuram ajuda. Tais manuais são úteis aos médicos que 

praticam psiquiatria, pois entendem que é necessário medicar da melhor forma possível 
os transtornos que se apresentam e oferecer alívio rápido e efetivo. É compreensível o uso 
em larga escala na saúde pública de medicações para aliviar as dificuldades que as pessoas 
apresentam. A maioria das pessoas não teriam possibilidades de realizar um sério acom-
panhamento psicoterápico. Nossa sociedade está acostumada à linguagem politizada dessa 
vertente que explica as dificuldades humanas como tendo causas ou origens em prejuízos 
bioquímicos ou corporais. Nascida na mesma época em que essa psicopatologia se desenvol-
via, mas em menor escala de popularidade, a psicopatologia fenomenológica trouxe outra 
perspectiva para a compreensão da pessoa em sofrimento. Tal vertente busca compreender 
a pessoa em sofrimento em diálogo profundo com a filosofia fenomenológica e a convergên-
cia que reflita uma aproximação à pessoa e ao modo como ela expressa seus sofrimentos, 
tal qual eles se revelam, se mostram e se manifestam. É a manifestação da Vida em todas as 
suas formas de expressão, que inclui o não saber, o desconhecido e o mistério da vida e da 
humanidade. Na psicopatologia fenomenológica não é o sintoma que está em foco, mas a 
pessoa como um todo e como ela vive o sofrimento que a afeta. A união entre fenomenologia 
e psicopatologia revela o quão complexo é o ser humano e contribui de forma ímpar para 
uma perspectiva psicopatológica não reducionista do sofrimento humano, o que implica 
diretamente no modo de compreender, acompanhar e cuidar da pessoa que porta em si um 
intenso sofrimento. Para compreender e auxiliar o ser humano é preciso dialogar com tan-
tas disciplinas das ciências humanas quanto possível, só assim abarcaremos compreensões 
dessa complexidade humana, sem temor em nos perdermos nelas ou não encontrarmos 
a pessoa que anseia dar um sentido a sua vida, que seja mais tolerante e esperançoso em 
presença do outro. A psicopatologia fenomenológica continua sendo estudada e aplicada 
na contemporaneidade. Assim, discutir-se-á a utilidade dela em uma cultura que procura 
dominar o tempo vivido com o tempo cronológico, onde as pessoas pouco leem e se relacio-
nam, além da ilusão das soluções rápidas e das explicações simplistas e rasas, é preciso dar 
hospitalidade à sensibilidade humana em relação.

Palavras-chave: Psicopatologia, Psicopatologia fenomenológica, Humanologia.
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CIÊnCIa e SabeR PoPUlaR eM TIeMPo de SIlenCIo 
de lUIS MaRTÍn-SanToS: ConTRIbUIÇÕeS PaRa a 

PSICoPaToloGIa FenoMenolÓGICa

Gustavo	Alvarenga	Oliveira	Santos	(universidade	Federal	do	Triângulo	Mineiro	-	uberaba/MG)

O romance Tiempo de Silencio (1961) de Luis Martín-Santos é considerado pela crítica 
uma das principais obras literárias espanholas do século XX. Para além de sua quali-

dade literária, essa obra é importante para o campo psi, uma vez que seu autor também se 
dedicou à Psicopatologia e à Psicoterapia de base fenomenológico-existenciais. O romance 
narra a história de um pesquisador da área médica, Pedro, que busca auxílio de um popular, 
Muecas, afim de resolver o problema da morte das cobaias de seu laboratório de pesquisa. 
Este artigo defende que a antinomia presente no romance entre saber científico e popular, 
denota uma espécie de collage estética, sendo essa análoga às propostas conceituais de LMS 
no campo da psicopatologia. Dentre essas propostas destaca-se: o conceito de psicomorfia, 
em resposta ao problema mente e corpo; os distintos modos de compreensão, em que con-
fluem os distintos paradigmas psicológicos na práxis psiquiátrica; a diferenciação entre ati-
tudes éticas e objetais em sua proposta de psicanálise existencial. Conclui-se que a hibridez 
do fenômeno psicopatológico traz junto a necessidade da confluência de distintos saberes, 
mesmo que antagônicos do ponto de vista epistemológico, além disso discute-se a relação 
entre saber popular e compreensão na prática psi no campo da saúde mental. 

Palavras-chave: Psicopatologia, Luis Martín-Santos, Fenomenologia. 
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naRRaTIVaS CoMPReenSIVaS SobRe SoFRIMenTo 
e CUIdado eM ConTeXToS InSTITUCIonaIS

Vera	Engler	Cury	(Pontifícia	universidade	Católica	de	Campinas)

O sofrimento psíquico vivido nos grandes centros urbanos brasileiros tem sido compre-
endido por profissionais da área de saúde mental no contexto de intervenções clínicas 

levadas a efeito em instituições. A atenção psicológica sensível a esta experiência humana 
demanda o exercício de uma postura profissional competente, criativa e atualizada que 
possibilite às pessoas a retomada de uma compreensão acerca de si mesmas e do sentido 
de suas vidas. A eficácia da intervenção psicológica deve ser avaliada à luz da capacidade 
do cliente para assumir de maneira autônoma e amadurecida a condução de seu processo 
existencial. A abordagem terapêutica que orienta estas intervenções caracteriza-se por favo-
recer a elaboração das vivências emocionais de modo não invasivo, possibilitando a emer-
gência de potencialidade para a saúde ao facilitar a retomada da autonomia pessoal e da 
confiança em si como agentes de transformação no plano pessoal e coletivo. Arendt (2009) 
enfatizou que a compreensão põe-se em movimento quando algum evento nos faz perder o 
lugar no mundo e enquanto não compreendermos suas razões e seu sentido, não consegui-
remos nos reconciliar com o curso da vida e nos reinstalar no mundo. A ênfase de Husserl 
de que a Psicologia deveria assumir sua missão como uma ciência dos fundamentos, isto 
é, da compreensão sobre os elementos fundamentais da experiência humana, permanece 
como denúncia e apelo. Por sua vez, a Psicologia Humanista reconduziu o homem ao lugar 
de protagonista da própria existência, vivendo um processo de vir a ser a partir de encon-
tros com outros homens. A partir de uma perspectiva centrada na pessoa e fenomenológica 
temos nos ocupado de desenvolver propostas de práticas diferenciadas de atenção psicoló-
gica como alternativa às intervenções tradicionais. Assim, fez-se necessária a construção de 
um delineamento de pesquisa no qual houvesse consistência entre o aporte teórico/episte-
mológico e o método de investigação. Resultou a opção por uma estratégia que consiste na 
construção pelo pesquisador de narrativas compreensivas geradas após encontros dialógi-
cos com os participantes como recurso metodológico, tanto para contextualizar e descrever 
o acontecer clínico das intervenções, como também para inserir a própria análise e inter-
pretação fenomenológica. Esta postura integra um modo fenomenológico de investigação a 
uma práxis psicológica humanista no contexto do Grupo de Pesquisa “Atenção psicológica 
clínica em instituições: prevenção e intervenção”. 
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aCoMPanhaMenTo TeRaPÊUTICo: 
UMa leITURa FenoMenolÓGICa?

Marciana	Gonçalves	Farinha	(universidade	Federal	de	uberlândia)

O presente trabalho se propõe a uma reflexão teórica sobre a prática do Acompanhamento 
Terapêutico (AT) a partir dos pressupostos da Fenomenologia e autores da Psicologia 

Existencial. O AT é um recurso de atendimento para pessoas que apresentam dificuldades 
diversas, por exemplo de relacionamento e convívio social, devido a comprometimentos na 
área emocional, limitações físicas, sensoriais e/ou dificuldades de aprendizagem, a desco-
brir novas possibilidades de inserção social, através da ampliação de seu relacionamento 
interpessoal e sua área de circulação na cidade. Busca redimensionar o lugar do cliente 
através de encontros terapêuticos no ambiente desse indivíduo articulando, promovendo e 
facilitando a utilização de seus papéis sociais, inclusive favorecendo o desenvolvimento de 
novos papéis, visando ampliar seu espaço, limites e perspectivas. Os principais objetivos 
desse trabalho são promover situações em que a pessoa consiga adquirir maior autonomia, 
estimular sua capacidade criativa, ajudar a lidar com as dificuldades, facilitar a comunica-
ção entre ela e a família ou ela e as outras pessoas, trabalhando as mais variadas situações 
da vida diária, conforme a necessidade do paciente. Esta modalidade de atendimento pro-
picia maior autonomia, do cliente, no mundo urbano, através da exploração de espaços 
sociais. O acompanhamento terapêutico é uma prática que se coloca frente ao improviso, 
no qual as ferramentas consideradas são as situações do dia-a-dia na cidade; nas ruas; as 
relações entre as pessoas; a arquitetura e os objetos. Na medida em que os pontos da cidade 
vão sendo mapeados, vão se descobrindo os serviços que a comunidade oferece, como o cor-
reio, o comércio, a igreja, os ônibus, as praças, descobrindo condições para usufruir esses 
serviços. Importante ressaltar que a visão de homem é de um indivíduo inserido no mundo, 
com abertura de sentidos e possibilidades sobre o qual não caberia rótulos e fechamentos 
seja eles dados por uma doença, uma deficiência ou qualquer limitação temporária ou dura-
doura. Para o propósito dessa reflexão utilizaremos algumas das ideias de Heidegger como 
ser-aí, ser-com, cuidado, técnica. Acredita-se que ideias possam ampliar a compreensão 
sobre tema.

Palavras-chave: Acompanhamento terapêutico, Fenomenologia, Psicologia existencial, 
Adoecimento, Sofrimento psíquico.
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a CRÍTICa à PSIColoGIa FoRMUlada PoR 
edMUnd hUSSeRl e leV VyGoTSky

Maria	Aparecida	Viggiani	Bicudo
(universidade	Estadual	Paulista	Júlio	de	Mesquita	Filho,	Rio	Claro/SP)

Esses autores teceram importantes críticas às concepções e metodologias da Psicologia. 
Ambos são significativos nos caminhos tomados por essa ciência nos séculos XX e neste 

início do XXI. Focaram a Psicologia tal como vinha sendo estudada e praticada tradicional-
mente, de acordo com as visões entendidas por Merleau-Ponty de intelectualista e empiri-
cista e suas críticas incidem sobre essas concepções. Nesta apresentação, trago as críticas 
por eles formuladas, que convergem em muitos aspectos, os pontos de partidas de suas 
ponderações e os modos pelos quais encaminham seus estudos e propostas. Como diferença 
crucial, Husserl visa a constituição da subjetividade, intersubjetividade e objetividade, em 
que a linguagem e o ato de intropatia são nucleares; Vygotsky visa uma forma de trabalhar 
em Psicologia de acordo com os métodos e princípios do denominado materialismo dialé-
tico, entendido como a filosofia do marxismo, e toma a linguagem socialmente posta como 
ponto de destaque. 

Palavras-chave: Crítica à psicologia, Fenomenologia, Interacionismo vigotskiano. 
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FICÇÃo e TeMPo na obRa de hUSSeRl

Alberto	Marcos	Onate	(universidade	Estadual	do	Oeste	do	Paraná,	Toledo/PR)

Assumindo como diretrizes iniciais de investigação o parágrafo 70 de Idéias I e a Intro-
dução às Lições concernentes à consciência interna do tempo, procuro averiguar em 

que medida os conceitos de ficção (diretamente ligado à noção de consciência imagina-
tiva) e de tempo desempenham papel orientador na concepção e articulação da totalidade 
conceitual e argumentativa desenvolvida pelo pensador alemão. Muitos intérpretes publi-
caram artigos e livros competentes sobre um ou outro dos temas, às vezes vinculando-os, 
mas de maneira pontual, não sistemática. Concentrando-me nas duas primeiras obras 
publicadas por Husserl (Filosofia da aritmética e Investigações lógicas), pretendo mos-
trar como, já desde as etapas inaugurais de sua meditação, o pensador vincula os proces-
sos ficcionais e temporais, atribuindo-lhes função condutora na elaboração da fenomeno-
logia in statu nascendi. 

Palavras-chave: Husserl, Ficção, Tempo, Sistema. 
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FenoMenoloGIa, éTICa, SaÚde e TRabalho

José	Célio	Freire	(universidade	Federal	do	Ceará)

A partir de um modelo crítico-interpretativo de base desconstrucionista, confrontamos 
teses da ética da alteridade radical com análises da sociedade contemporânea, em espe-

cial das consequências do trabalho para a saúde do trabalhador. Pressupomos a anteriori-
dade ética sobre a ontologia, a primogenitura do outro em relação à constituição subjetiva e 
a responsabilidade radicalizada frente à alteridade. Tomando esses pressupostos são abor-
dadas questões relativas ao “governo das vontades”, “individualização do trabalho”, “psi-
cologização” das relações sociais e “paradigma da ativação”, pelo viés da responsabilidade 
por outrem e da subjetivação pela heteronomia. Na sequência de estudos anteriores, onde 
vimos tratando, a partir da ótica levinasiana, a relação entre ética e psicologia, mais notada-
mente nos campos da Psicologia Ambiental e da Psicologia da Saúde, buscamos resgatar o 
tema da alteridade no âmbito das relações laborais, pelo viés da imbricação entre a discus-
são ética e a problematização do conceito de saúde, em especial no que se refere à experi-
ência do trabalho. As demandas tardo-modernas do capitalismo cognitivo-cultural, naquilo 
que se expressa como modernidade líquida e sociedade hiperindividualista, impõem formas 
de subjetivação que responsabilizam os indivíduos no limite do sofrimento psíquico, o que 
traz implicações para a saúde passíveis de questionamento ético. Nossa visada permite tam-
bém um tratamento da relação entre ética e trabalho pela contraposição dos elementos res-
ponsabilidade por outrem/responsabilização de si, heteronomia ética/moral da autonomia. 
Nosso intento é deslocar o eixo da discussão da ‘psicologização’, ‘patologização’ e ‘terapeu-
tização’ das relações sociais para o comprometimento ético-político de base social, expresso 
nas ideias de diferença, outridade e alteridade. Um exercício teórico desta natureza implica 
uma hermenêutica que também leva em consideração os discursos da diferença, numa lei-
tura ético-crítica de inspiração derridiana. 

Palavras-chave: Ética e psicologia, Saúde, Trabalho, Fenomenologia.
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MaTeRnIdade e TRabalho na PeRSPeCTIVa do CaSal: 
VISÕeS dIFeRenTeS lUTando PoR UM eSPaÇo

Celana	Cardoso	Andrade	(universidade	Federal	de	Goiás)

O objetivo desta apresentação é compreender a vivência da mulher e do homem em rela-
ção à interrupção ou alteração da carreira profissional; o que envolve essa decisão e 

discuti-lo à luz do conceito de relação complementar. A decisão de parar de trabalhar não 
é simples para as mulheres, apesar de ainda assumirem os cuidados da casa e dos filhos 
como tarefa feminina. Com isso, trabalhar e ser mãe têm ficado difícil para muitas mulhe-
res, pois buscam a excelência em todas as áreas. A vivência de buscar a conciliação de suas 
tarefas nem sempre é compartilhada pelos homens, que, além de se acomodarem em suprir, 
apenas, financeiramente, a família, não conseguem colocar-se no lugar de suas mulheres. 
A dificuldade de fazer contato provoca complicações nas relações humanas e, particular-
mente, entre os casais. Ao perderem o contato com o outro, perdem a capacidade de se com-
pletarem de maneira saudável. O estudo que será apresentado é do casal Clara e Pedro, pais 
de Bia (nomes fictícios). Ela é engenheira civil e ele, médico. Para a discussão foram agru-
pados oito grandes temas: 1) História acadêmica e início profissional do casal; 2) Gravidez 
e primeira interrupção do trabalho; 3) Falta de apoio de Pedro nos cuidados com a filha; 
4) A ajuda dos avós nos cuidados da neta; 5) Imposição de Pedro para que Clara deixe sua 
carreirra; 6) A diferença de renda entre o casal; 7) Vantagens e desvantagens em parar de 
trabalhar, 8) O retorno de Clara ao trabalho, ao marido e a conciliação do trabalho com a 
maternidade. No caso observou-se duas pessoas que, em determinado momento da vida do 
casal, os projetos comuns foram alterados, culminando em um afastamento gradativo dos 
mesmos. Uma relação saudável entre duas pessoas depende de um bom contato consigo, 
com o outro e com o contexto, e esse tipo de relação foi-se perdendo na união do casal, que 
passa a realizar contatos parciais.A Clara foi imposta a tarefa de cuidar da filha e da casa, 
além de ter que abandonar sua carreira, quando o marido sentenciou: “ou o trabalho ou o 
casamento”. Clara nunca se conformou por ter largado sua carreira. Interrompe o trabalho 
para satisfezer as necesidades do marido e não as dela, abandonando os seus projetos. E 
é assim que o casamento acaba, pois a relação de complementariedade está esfalcelada. 
No distanciamento do marido Clara se recompõe, abre espaço para, novamente, entrar em 
contato com seus desejos e, então, posicionar-se. Volta a trabalhar e está tentando articular 
papéis familiares e profissionais.

Palavras-chave: Estudo de caso, Maternidade, Trabalho, Casal, Relação complementar. 
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SobRe TeoloGIa, RelIGIÃo e deSenVolVIMenTo

Josemar	de	Campos	Maciel	(universidade	Católica	Dom	Bosco	de	Campo	Grande/MS)

A ideia de desenvolvimento envolve um amplo espectro de possibilidades. Pode signifi-
car desde a reprodutibilidade da técnica de explorar os recursos quanto o aumento do 

espectro de liberdade de envolvidos no processo. Antes de ser tentativamente implemen-
tado como programa econômico e político, o desenvolvimento foi construído como ideal, 
com o concurso de diversos campos de saber, cada um oferecendo ferramentas conceitu-
ais e motivacionais que, no fim das contas, transformaram-se em pequenos subsistemas 
decisionais. Essa referida construção foi cimentada em grande parte sobre deslocamentos 
de ideias da teologia ou da prática religiosa, alimentando o imaginário da modernidade 
nascente. Pelo seu grande poder de formular, aperfeiçoar e transformar sistemas de conhe-
cimento em performances, a dupla formada pela reflexão teológica e experiência religiosa 
foi um alvo especial das operações conceituais que ocupam hoje a base histórica da forma-
ção do ideário ou mesmo da ortodoxia do desenvolvimento. É importante explorar nós e 
pontos desses deslocamentos, revisitando textos clássicos, para melhor expor criticamente 
o projeto de deslocamento de conceitos para a transformação e legitimação de performan-
ces. O que se propõe aqui é um esforço de exploração concêntrica. Ela inicia-se com uma 
apresentação de duas tendências atuais de leitura da relação entre religião e desenvolvi-
mento. A primeira delas, partindo do desenvolvimento como fato e investigando se, e até 
que ponto, as religiões são capazes de contribuir com o desenvolvimento. A segunda, apre-
sentando a religião como um sistema social de fato, que merece ser considerado a partir 
de suas especificidades – o que, segundo as autoras, é uma reescritura do cânon secular. 
Isso não bastará, para os fins desta argumentação, pois apenas arranha o papel da teolo-
gia e religião como sistema de conhecimento. Por isso será possível uma segunda incur-
são, que torna o trabalho concêntrico. Após enunciar brevemente a ideia de “saber local” 
far-se-á um breve conjunto de anotações de aprofundamento, a partir de Alfred Schutz, 
da pergunta pela tarefa de organizar o mundo da vida, que historicamente foi assumida 
pela religião e, a partir da sua disforização na ortodoxia que foi proposta para se pensar o 
desenvolvimento, fica como tarefa em aberto. 

Palavras-chave: Desenvolvimento, Subjetividade, Mundo da vida, Alfred Schutz.
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aS ConTRIbUIÇÕeS de aleS bello PaRa a 
leITURa doS TeXToS FenoMenolÓGICoS 

Márcio	Luiz	Fernandes	(Pontifícia	universidade	Católica	do	Paraná)

As pesquisas em torno de Edith Stein no Brasil foram fortemente influenciadas pelos 
estudos e orientações metodológicas realizadas por Angela Ales Bello – Presidente do 

Centro Italiano de Fenomenologia de Roma – que nas últimas décadas tem atuado como 
professora visitante em diversas universidades brasileiras criando em torno a si uma ver-
dadeira escola ao estilo do programa husserliano de uma comunidade de pesquisadores. Os 
autores da escola fenomenológica – sobretudo Edith Stein e Husserl – propõem o aprofun-
damento da análise da estrutura do ser humano, bem como do fenômeno religioso. Sob a 
inspiração dos principais protagonistas da escola é possível avançar nas pesquisas sobre o 
significado da experiência humana e religiosa quod nos e, desse modo, descobrir por meio 
do momento hilético e noético como tal experiência se apresenta em si. A comunidade 
humana e intelectual criada em torno da escola romana de fenomenologia sob a inspiração 
dos trabalhos de Ales Bello coloca em evidência que tal investigação consente um processo 
de aprofundamento das questões que se documenta nas publicações da coleção intitulada 
“círculos concêntricos” que coloca em prática a virtude da escavação arqueológica. Segundo 
Daniela Verducci a especificidade da sua obra filosófica está na forma de abordar os auto-
res da história da filosofia a partir da valorização do tema da subjetividade e na capacidade 
de traduzir e nos fazer viver a herança fenomenológica na pós-modernidade. Desse modo, 
o objetivo desta comunicação será apresentar três núcleos fundamentais de contribuições 
para a leitura dos textos fenomenológicos evidenciadas pela filósofa italiana. O primeiro 
núcleo explorará as intuições elaboradas nas introduções da tradução italiana da obra com-
pleta de Edith Stein nas quais Ales Bello procura inserir a reflexão fenomenológica de Stein 
no contexto teórico e filosófico atual. Já o segundo núcleo refere-se ao horizonte aberto pela 
filósofa no debate sobre o feminino e as contribuições de uma antropologia dual. Por fim, 
o terceiro núcleo apresentará a visão de Ales Bello sobre a fenomenologia da religião e a 
fenomenologia como método para a psicologia. 

Palavras-chave: Ales Bello, Leitura fenomenológica, Subjetividade.

Márcio Luiz Fernandes é Professor adjunto no Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, e pós-doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Possui graduação em Teologia - Stu-
dium Theologicum, graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, mestrado em Psicologia pela 
Universidade de São Paulo, mestrado em Teologia Fundamental e especialização em Ciências da Religião pela Pontifícia 
Universidade Lateranense, e doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo.
Email: marciovisconde@yahoo.com.br
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744476E4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744476E4


Mesa Redonda 12



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Mesas Redondas 69

CoRPoReIdade e ClÍnICa: aPonTaMenToS 
SobRe a SITUaÇÃo ConTeMPoRânea

Mônica	Botelho	Alvim	(universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro)

Este trabalho tem como objetivo discutir a corporeidade no contemporâneo, a partir dos 
trabalhos de Merleau-Ponty em diálogo com a Gestalt-Terapia, no âmbito da proposta 

da Clínica de Situações Contemporâneas. Tomando como ponto de partida a noção de situ-
ação, compreendemos a psicologia como uma praxis situada e propomos uma clínica que 
esteja articulada com o social e o político. Propomos uma mudança de foco que conside-
ramos fundamental: da estrutura e dinâmica da vida psíquica para a situação humana no 
mundo sócio-histórico, considerando o ser humano concreto, ou seja, o sujeito imbricado 
no mundo como produtor e produto da história, produzindo cultura e instituindo novas 
formas de sociabilidade. Tomando como fundo a noção merleau-pontyana de situação e 
liberdade como movimento que envolve as dimensões corpóreas, hábito e pessoalidade, na 
praxis instituinte do mundo e da cultura, o objetivo deste trabalho é sublinhar alguns ele-
mentos sedimentados na situação contemporânea e suas possíveis afetações nas dimensões 
da corporeidade e nos processos de fazer-se e refazer-se, ou seja nos modos de subjetiva-
ção contemporâneos. Pretendemos aqui: 1) Desenvolver a noção de situação, partindo das 
contribuições de Maurice Merleau-Ponty, em um diálogo que vimos construindo em nossas 
pesquisas; 2) Discutir a noção de situação contemporânea e nosso modo de considera-la, 
o que implica essencialmente em um movimento permanente de distanciamento e atenção 
crítica para o mundo em suas diversas dimensões (político-ideológica, econômica, tecnoló-
gica, cultural), suas transformações e repercussões na vida, na história, na sociedade - e nos 
processos de subjetivação buscando identificar o que está ali sedimentado; 3) Discutir como 
a corporeidade está implicada na situação, articulando as dimensões corpo, tempo, espaço 
e outro, buscando sublinhar aspectos da contemporaneidade que afetam a experiência da 
corporeidade e os modos de existir. 4) Buscamos também discutir, a partir daí, as implica-
ções e desafios para a clínica. Tais desafios envolvem, sobretudo, um aprofundamento do 
diálogo interdisciplinar e a busca de dispositivos clínicos que promovam a ampliação da 
percepção dos sujeitos sobre si e sobre os outros que se movimente de uma perspectiva fun-
dada na subjetividade para outra fundada na intersubjetividade e na intercorporeidade. O 
que significa propor uma visada que des-centre e situe o sujeito no mundo com o outro, no 
campo, permitindo perceber o que há de sedimentado em seus gestos, modos de ser e de seu 
sofrimento, de forma a revolver os sedimentos, devolver plasticidade à vida, potencializar a 
força instituinte do trabalho clínico implicado com a historicidade.

Palavras-chave: Merleau-Ponty, Gestalt-Terapia, Sedimentação, Hábito, Produção de 
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heRMenÊUTICa e PSICoTeRaPIa

Roberto	Novaes	de	Sá	(universidade	Federal	Fluminense)

Seguindo o raciocínio de Freud, em um texto de 1905, intitulado “Tratamento Psíquico 
(tratamento pela alma)” [Psychische Behandlung (Seelenbehandlung)]: no termo “psi-

coterapia”, a raiz grega que traduzimos por “alma” não indica o objeto do tratamento, mas o 
meio pelo qual ele acontece. O “instrumento” que permite à psicoterapia ser um tratamento 
de natureza propriamente anímica, que lida direta e imediatamente com o que hoje é deno-
minado por subjetividade, é a linguagem. Compreendida fenomenologicamente, a psicote-
rapia é um modo de cuidado da alma que acontece, inteiramente e de maneira própria, na 
imanência do âmbito de sentido da existência. O que parece não ter sido elaborado de modo 
suficientemente radical por Freud é que a linguagem como meio privilegiado de realização 
da psicoterapia não é um instrumento transcendente, simplesmente dado, de comunicação 
de conteúdos representacionais, suas características essenciais são, antes, ontologicamente 
constitutivas do modo de ser do homem como ser-aí. A auto interpretabilidade da existên-
cia, que não significa necessariamente consciência, fornece as condições de possibilidade 
das experiências de sofrimento e de libertação. A psicoterapia é a arte de elaboração inter-
pretativa que liberta a existência para o seu poder-ser em sentido próprio. A hermenêutica 
psicoterápica possui um momento desconstrutivo, que dissolve as identificações restritivas, 
revelando seus “segredos”, e um momento criativo que aproxima a existência de seu “mis-
tério” essencial. Mas, em qualquer um de seus momentos constitutivos, a hermenêutica 
clínica da existência é sempre contextual, pois é apenas um meio hábil para a libertação do 
sofrimento. Sua verdade não é mensurável pela adequação a um referente simplesmente 
dado, e, sim, pelo poder de iluminar a existência como projeção compreensiva e afetiva-
mente disposta do seu ser-no-mundo. Quanto maior a verdade de uma intervenção clínica 
em termos de adequação do juízo às coisas em si, sejam elas externas ou internas ao sujeito, 
maior a sua utilidade técnica e maior o seu poder de restrição e encobrimento da natureza 
mais própria à existência e à experiência de sofrimento. A intervenção discursiva que liberta 
não é aquela que através da adequação e da estrutura lógica corretas convencem o outro de 
sua suposta verdade, é, antes, aquela que abre e faz ver o “possível” sempre encoberto em 
toda experiência de “efetividade” da vida e do sofrimento.
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eMPaTIa, aGReSSIVIdade e VIolÊnCIa no eSPoRTe: 
UMa FenoMenoloGIa do CoRPo a CoRPo eM dISPUTa

Cristiano	Roque	Antunes	Barreira	
(Escola	de	Educação	Física	e	Esporte	de	Ribeirão	Preto	-	uSP)

Estas análises apreendem o esporte como um fenômeno eminentemente intersubjetivo, 
explorando, nessa perspectiva relacional, condições fenomenológicas que pressionam 

a prática esportiva a seus limites e, em seu extremo, à ruptura do próprio fenômeno espor-
tivo. Dá-se a passagem à violência. Como um laboratório no qual o controle de variações 
condicionais é dado pela própria natureza da instituição esportiva, a análise da passagem 
à violência na esfera competitiva do esporte pode jogar luzes sobre elementos psicológicos 
determinantes do fenômeno da violência também em outros contextos. A abordagem desse 
fenômeno complexo sai da orientação natural para efetivar um cercamento daqueles ele-
mentos vivenciais sem os quais o mesmo não aconteceria. Assim delineia-se a estrutura das 
tensões intersubjetivas que, no acontecimento esportivo, tanto concorrem para sua exce-
lência como arriscam ocasionar a ruptura do que lhe é próprio. Da regra como fundação 
ontológica do esporte, a explicação contratual é convertida em apreensão experiencial, ins-
talando os competidores numa relação intencional normatizada. Restrição e possibilidades 
das ações caminham juntas às normas, potencializando a excelência das ações atléticas. Uma 
vez que o esporte foi reduzido a seu elemento fundador, a regra, passa-se àquilo que ela nor-
matiza, dando-se lugar a uma generalidade vazia. Todo esporte se constitui colocando em 
disputa um objeto a ser dominado, mediador estruturante da competição. Conceitos usuais 
na Psicologia do Esporte, como agressão hostil e instrumental com o sentido de violência, 
são suspendidos, pois negligenciam o acordo intersubjetivo situado nas normas incorpora-
das, privilegiando o testemunho externo prendido à face física da ação. Nesta, do aspecto 
sensacional decorre uma empatia hermenêutica que vê aí uma agressão intencional dirigida 
à outra pessoa. A distinção fenomenológica recua junto ao objeto para o qual se direciona 
a ação, subtraindo qualquer violência do que é vivido pelos atletas. Se este componente for 
ignorado, despreza-se que ser vítima de violência escapa à aceitação do sujeito e que ser 
sujeito da violência implica intenção. No esporte, quando o empenho agressivo atravessa o 
objeto da disputa e alcança direta e intencionalmente o outro, configura-se o esfacelamento 
de sua fronteira, sua ruptura para a esfera da violência. As percepções de ambos os adver-
sários e de um terceiro, o árbitro, serão decisivas para a interpretação sobre haver ou não a 
ruptura.
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o PenSaR enQUanTo ReCePTIVIdade: a VIGÊnCIa do 
PenSaMenTo eM TeRRaS e MUndoS de UM bRaSIl PRoFUndo

Marcos	Aurélio	Fernandes	(universidade	de	Brasília)

Esta proposta de pensamento procura pensar o próprio pensar desde o modo de ser bra-
sileiro, colocando duas questões. A primeira é: O que significa pensar? Melhor: O que 

provoca o pensamento a pensar, o que é a “coisa mesma” do pensar? A segunda é formulada 
de modo duplo: O que significa ser brasileiro e o que significa pensar desde o modo de ser 
brasileiro? As respostas tentadas serão apenas um primeiro e provisório aprofundamento 
destas perguntas. Pensar é seguir a fenomenologia do fenômeno. Fenômeno é fenomeno-
logia: é cada vez um envio da experiência que se dá em diversos direcionamentos, articu-
lando sentidos diversos, inaugurando mundos como totalidades de significâncias (verbum 
internum = logos). O discurso fenomenológico se perfaz como um percurso no caminho da 
palavra que deixa ser a fenomenologia do fenômeno. Em questão está a fenomenologia do 
fenômeno chamado Brasil. O Brasil não está pronto. O Brasil está em criação. É um cosmo, 
um mundo da vida, em criação. É um povo e seu mundo da vida (mundo circundante = país; 
mundo compartilhado = sociedade; mundo próprio, interior = espírito, “cultura”). O Brasil 
é um assunto poético: uma invenção já inventada, mas também ainda por inventar, desde 
a criatividade da vida histórica de um povo. O Brasil não se explica nem se define. O Brasil 
se cria, à medida que se o interpreta, num empenho de compreender o incompreensível. 
Por isso, tentar-se-á tomar como interlocução a criação poética do Brasil no pensamento 
poetante de João Guimarães Rosa, que revela um Brasil profundo, interior, da alma. Isso 
impõe o cuidado pela linguagem na criação da língua brasileira. O pensar que daí nasce é 
um sentir-pensar. É receptividade ao toque do mistério de ser, desde o nada do ser (a “ter-
ceira margem do rio”). É ser pro-criativo e con-criativo com o nada criativo, isto é, com o 
retraimento do mistério de ser. Pensar é escutar a Saga da Linguagem se doando na vitali-
dade da língua. Trata-se de um pensar que responde e corresponde a ela desde a pobreza do 
coração, que deixa e faz ser a plenitude do mistério de ser da vida, em sua liberdade criativa. 
Pensar é agradecer esta doação sub-reptícia. É esperar o inesperado. É compor ser e não ser, 
o real e o irreal, a vida e a morte. O Brasil é uma paradoxia e um paradoxo. Para pensar o 
Brasil desde o Brasil é preciso deixar para trás o pensamento do cálculo lógico. “Um gênio 
é um homem que não sabe pensar com a lógica, mas apenas com a prudência”. “Apenas 
superando a lógica é que se pode pensar com justiça” (Guimarães Rosa). 
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SenTIdo e SIGnIFICado do enVelheCIMenTo

Danilo	Suassuna	(Instituto	Suassuna)

Nos anos 1940, 1950 e 1960 a população brasileira experimenta um processo de declínio 
em suas taxas de mortalidade e manutenção das taxas de fecundidade. Além disso, 

fatores como melhoria medico sanitárias e manutenção da longevidade apontam para um 
envelhecimento populacional, de grande impacto social em nosso país. Pode-se alcançar, 
segundo dados do senso do IBGE, do ano de 2000, um número superior a 30 milhões de 
idosos, o que poderá representar algo próximo a 13% da população nacional. Nos idos dos 
anos 1980, haviam aproximadamente 16 idosos para cada criança, alcançamos em 2000, a 
marca de aproximadamente 30 idosos por criança. Seguindo este o caminho trilhado pela 
estrutura etária de nosso país, em 2015, serão mais de 35 milhões de brasileiros com 60 anos 
ou mias, alcançando a marca da 6ª população mais envelhecida do planeta. Somente a par-
tir dos anos 1970, que a reflexão sobre o envelhecimento passa a ser feita a partir de novos 
paradigmas com vistas a contemplar a grande complexidade inerente a esta etapa da vida. 
Seguindo essa realidade, chama-se a atenção, neste trabalho, para a perspectiva dos senti-
dos e significados do envelhecimento. Parte-se da compreensão do envelhecimento como 
tarefa existencial, um caminho. Por vezes tortuoso, este caminho por vezes pode ser com-
preendido de modo estático, retirando do ser a compreensão de que o caminho é constitu-
ído e constituinte daquele que caminha, em direção ao seu vir-a-ser idoso. Com o prenúncio 
do aumento da população idosa em nosso país, faz-se necessário uma atenção maior a este 
segmento da sociedade, de modo a abarcar as diferentes dimensões que circundam 
o envelhecer. Ao psicólogo, inserido nesta proposta gestáltica, preocupados em abarcar a 
totalidade do ser, faz-se necessário apoiar-se em uma visão ampliada das teorias de base 
desta abordagem, de modo a contemplar as dimensões racional, física, espiritual, social e 
afetiva, sendo assim capaz de compreender, ano apenas a pessoa idosa, mas seu processo 
de envelhecer como um todo, afinal, ninguém deixara de ser velho enquanto estiver vivo.
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FenoMenoloGIa do onÍRICo e do SIMbÓlICo

Carlos	Augusto	Serbena	(universidade	Federal	do	Paraná)

Na psicologia é lugar comum se falar de interpretação de sonhos, e as psicologias do 
inconsciente os relacionam como um meio privilegiado de acesso ao inconsciente, 

entretanto do ponto de vista da fenomenologia estamos incorrendo em vários enganos. Cabe 
então realizar ou descrever, a partir de autores deste campo, uma fenomenologia do sonhar 
ou do onírico, e repensar a posição do onírico e do simbólico nestas psicologias do incons-
ciente. A descrição da fenomenologia do onírico foi realizada a partir de textos de Medard 
Boss, Ludwig Binswanger e Jean-Paul Sartre. Fundamentando-se na intencionalidade e que 
toda consciência é consciência de algo ou alguma coisa, entende-se que não existe o onírico 
ou sonho como objeto por si próprio, ele existe para uma consciência ou para um ser-no-
-mundo. Deste modo, não existe o sonho, mas o sonhar ou uma consciência que sonha e 
este é um modo de ser no mundo que apresenta suas particularidades. A consciência no 
mundo onírico participa com seus fundamentos existenciais e são estes que permitem a 
abordagem dos sonhos. Entretanto, apesar do senso comum, é no modo de ser desperto 
que o ser-aí possui maior liberdade, abertura perceptiva e menores restrições existenciais. 
Boss critica Binswanger e Sartre por um suposto “subjetivismo” e, como ambos, na aborda-
gem terapêutica qualifica a interpretação como um erro, pois desvia o ser-aí de si mesmo 
e de sua experiência com as imagens oníricas. Uma crítica fundamental às psicologias do 
inconsciente é que elas, ao pensarem o sonho como um produto da libido ou do incons-
ciente, desconsideram a intencionalidade do ser-aí em relação a imagem onírica e duplicam 
a consciência com o ego e uma consciência do inconsciente. Entretanto a prática e a expe-
riência clínica mostram uma efetividade nas abordagens das psicologias do inconsciente, 
neste sentido, elas abordam facetas da vivência humana que não foram, na minha visão, 
totalmente contempladas nestes autores da fenomenologia. A partir disto e para ampliar a 
compreensão experiência das imagens oníricas, propomos uma releitura fenomenológica 
dos conceitos da Psicologia Analítica de Jung a partir do conceito de imaginação e imagem 
de Gaston Bachelard. Nesta releitura, o inconsciente é abordado de forma descritiva como 
uma qualidade da experiência e não como estrutura e do mesmo modo os arquétipos são 
considerados como uma categoria da imaginação e esta adquire uma autonomia que não é 
contemplado nos autores clássicos.
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FenoMenoloGIa do SoFRIMenTo PSÍQUICo GRaVe 

Ileno	Izídio	da	Costa	(universidade	de	Brasília)

A presente discussão problematizará o sofrimento psíquico grave (em particular, os 
transtornos psicóticos e correlatos) a partir das filosofias da linguagem (alma, espírito, 

psíquico) e da fenomenologia (sofrimento, dor, crise) considerando a experiência (clínica, 
pesquisa e estudo) do autor no manejo de crises psíquicas graves (intervenção precoce nas 
crises psicóticas), comumente denominadas de “surtos psicóticos”. Partindo de uma des-
construção das concepções correntes, imprecisas ou confusas, do uso dos termos polissê-
micos psíquico, sofrimento, psicose e crise, buscar-se-á se aproximar, com base em alguns 
fenomenólogos (Husserl, Heidegger, Levinas, dentre outros), do sofrimento psíquico 
humano possível de ser apreendido pela consciência mesmo diante da impossibilidade de 
sua completa redução, posto que podemos questionar nossa experiência, mas nunca pode-
mos escapar completamente ao mundo da vida cotidiana, do qual sempre partimos e nos 
constituímos. Assim, o pressuposto é que sofrer é do sofrente e do existente. Desta feita, a 
clínica e a psicopatologia clássicas, por serem metanarrativas muitas vezes conflitantes, não 
dão conta da complexidade e amplitude do fenômeno da crise psíquica grave (psicótica). 
Qual o psíquico que sofre? Como sabemos que sofre? O que é crise? É possível pensar o 
psíquico sem uma teoria explicativa a priori? O psiquismo pode ser tomado como catego-
ria filosófica, posto que aparece como o coordenador da estrutura ser vivo-meio, isto é, da 
estrutura consciência -mundo? Questões que nos levam ao sofrimento humano e psíquico 
em sua indissociabilidade  homem e mundo, em seu caráter epocal da existência e a clínica 
deve ser vista como um horizonte histórico de compreensão das crises psíquicas, por serem 
concretas e existenciais. Por fim, apontará que uma clínica, que tem como base a fenomeno-
logia, consiste em uma tentativa de pensar a psicologia como um espaço de tematização das 
questões trazidas pelo sofrente/existente, para quem as transformações existenciais apon-
tam como possibilidades e não como necessidades. O que nos leva a uma Fenomenologia do 
Sofrimento Psíquico Grave.

Palavras-chave: Sofrimento psíquico grave, Crise psíquica, Fenomenologia do sofri-
mento psíquico.
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ConCePÇÕeS de SaÚde e RedeS de 
CUIdado na aTenÇÃo bÁSICa

Nilton	Júlio	de	Faria	(Pontifícia	universidade	Católica	de	Campinas)

O presente trabalho discorre sobre as políticas de atenção à saúde, discutindo, à luz dos 
estudos de saúde coletiva, as redes de cuidado na atenção básica à saúde. Entende-se 

por redes de cuidado as articulações não só entre os diferentes níveis de atenção em saúde, 
como também entre os diferentes setores sociais visando garantir o cuidado de todos, em 
qualquer fase da vida e em tempo necessário. Resgata em Paul Ricoeur a noção de pes-
soa, que a diferencia da de indivíduo, e a noção de consciência ampliada e descentralizada 
para justificar a constituição da subjetividade a partir de uma ontologia da ação. Enfoca as 
dimensões das políticas públicas de saúde, as dimensões do viver cotidiano, as relações de 
solicitudes e a redes invisíveis do cuidado, perpassando pelos atores e suas ações envolvidos 
na rede, tais como os poderes legislativo, o executivo; os profissionais e as pessoas. Busca 
estabelecer aproximações destas proposições com a Gestalt-terapia, para tanto examina, 
historicamente, as diferentes concepções de saúde desde a fundação da Gestalt-terapia, 
perpassando a da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1948, a do Informe Lalonde, 
de 1974, a da Carta de Ottawa, de 1986 e no Brasil, a do Sistema Único de Saúde, de 1990. 
Demonstra como a noção de “campo da saúde” possibilitou uma compreensão de saúde 
abrangente, que transforma as bases nas quais foram construídas a Gestalt-terapia, apesar 
desta defender que a saúde só pode ser compreendida na relação da pessoa com seu con-
texto histórico-social. Conclui-se, no entanto, que as intervenções em saúde mental pro-
posta pela Gestalt-terapia inicialmente estava voltada para o cuidar de si por, por meio da 
psicoterapia e que as transformações vividas nas concepções de saúde indica a necessidade 
de uma intervenção que envolva o cuidar do político, por meio de um fazer interdisciplinar e 
intersetorial, como na constituição de uma rede em que se considere as dimensões objetivas 
e subjetivas do cuidado, rompendo assim, com o modelo biomédico tradicional, buscando a 
promoção da saúde e, consequentemente a humanização da atenção. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Redes de Cuidado em Saúde, Interdisciplinaridade, 
Saúde mental.
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a IMPoRTânCIa de UMa heRMenÊUTICa 
doS SonhoS eM PSICoTeRaPIa

Emilio	Romero	(Associação	Latino-Americana	de	Psicoterapia	Existencial)

A importância de uma correta interpretação dos sonhos abre uma perspectiva única num 
processo psicoterapêutico; permite acesso às configurações vivenciais profundas, ao 

que podemos qualificar como as matrizes das experiências em seus conteúdos mais persis-
tentes e significativos, mesmo se manifestadas como enigmáticos e de difícil compreensão. 
Nem sempre o expressado pela pessoa em terapia revela as outras faces de seus dinamismos 
afetivos, mas a analítica de um sonho sempre a revela. Os sonhos articulam os três campos 
do psiquismo: o real, o imaginário, o simbólico. Inclusive o texto mais simples e cotidiano 
implica elementos imaginários de diversas maneiras presentes nele, pois é por essa via que 
conectam com o subjacente. O simbólico é a via de escape ou o disfarce presente de diver-
sos maneiras no texto. Faço uma breve exposição das exigências básicas para uma correta 
interpretação e hermenêutica dos sonhos em psicoterapia. Os aspectos fenomenológicos 
emanam do texto onírico e de sua compreensão por parte do sonhador. A hermenêutica 
exige o exame atento da história pessoal e de alguns aspectos de sua personalidade nos seis 
modos de esclarecimento do método compreensivo. 

Palavras-chave: Sonhos, Fenomenologia, Hermenêutica, Psicoterapia.
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a GeSTalT do FenôMeno aFÁSICo: 
GoldSTeIn e a eSSÊnCIa da lInGUaGeM

Claudinei	Aparecido	de	Freitas	da	Silva	(universidade	Estadual	do	Oeste	do	Paraná,	Toledo/PR)

Ao completar o quinquagésimo ano da morte de Kurt Goldstein (1878-1965), não são 
poucas as razões pelas quais o seu legado teórico-clínico permanece, programatica-

mente, ainda inédito. Uma delas, certamente, se refere ao estatuto fenomenológico de suas 
pesquisas. Sabe-se o quanto o autor conhecera, a fundo, os trabalhos de Max Scheler, além 
de acompanhar a projeção que Husserl e Heidegger exerceram em importantes interlocuto-
res como Ludwig Binswanger e F. J. J. Buytendijk. Mas, sem sombra de dúvida, no cenário 
da tradição fenomenológica é a figura de Merleau-Ponty quem, de fato, perspectiva a obra 
de Goldstein sob vários aspectos. Dentre estes, a questão relativa à essência da linguagem. 
O terreno explorado aqui, pelos estudos goldsteinianos, em parceria com Adhémar Gelb 
(1887-1936), é o da natureza dos distúrbios linguísticos, particularmente, os afásicos. Cabe 
observar que, à época, tais transtornos eram explicados sob dois pontos de vista simetrica-
mente canônicos. De um lado, vigia a tese empirista de que o sintoma afásico não passava de 
um efeito derivado de uma causa bem específica: a lesão cerebral. De outro, a tese intelectu-
alista que, refutando o modelo anterior das localizações cerebrais, postulava que o distúrbio 
decorria de uma perturbação puramente intelectual não afetando, pois, o fisiologismo do 
cérebro. Ora, Goldstein deflagra, em ambos os modelos, um limite intransponível, à luz da 
experiência clínica: nem uma concepção nem outra dão conta do fenômeno linguístico, já 
que é preciso compreender que o afásico não é alguém que não fala mais, mas, sim, alguém 
que fala menos ou tão somente de outra forma. O que o afásico perde ou o que o normal pos-
sui, não é certo estoque de palavras, mas certa maneira de utilizá-lo. Assim, a compreensão 
da patologia se insere num contexto mais amplo do próprio comportamento: ela é apenas 
um sintoma ligado a uma manifestação integral junto a outras esferas da conduta. É essa 
posição holística, por definição, que Goldstein advoga em A Estrutura do Organismo, de 
1934, chamando a atenção para o caráter profundamente dialético acerca das relações entre 
o organismo e o meio de modo que o cientista deve se engajar numa conduta terapêutica 
que transcenda quaisquer limites causalistas, via o agenciamento de um princípio nuclear: 
a noção de Gestalt ou estrutura. 
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FenoMenoloGIa na PSIColoGIa ClÍnICa: 
UMa PeRSPeCTIVa RICoeURIana

Rui	de	Souza	Josgrilberg	(universidade	Metodista	de	São	Paulo)

A concepção de Ricoeur do si mesmo como tarefa e suas relações com as questões de lin-
guagem, especialmente a identidade narrativa, abrem possibilidades de uma perspec-

tiva da fenomenologia hermenêutica ricoeuriana no acompanhamento clínico. Uma feno-
menologia do ato clínico terapêutico mostra que a interação entre um si mesmo em busca 
de qualidade ou de cura através da relação com o outro terapeuta estabelece modos de jogos 
de si mesmo que abrem novas possibilidades através da narratividade. Exemplo de jogos 
de si mesmo na criança, no teatro, no esporte, na vida. A relação terapêutica, conhecida 
desde a antiguidade (therapéia em Platão, por exemplo), necessita de uma descrição eidé-
tica aberta aos desenvolvimentos hermenêuticos e às aproximações empíricas (via longa). 
A abordagem hermenêutica da via longa permite o diálogo com contribuições empíricas A 
ideia ricoeuriana do ser humano capaz depende de formações passivas, mas nunca é uma 
passividade inerte, antes parte do processo ativo de si mesmo como contínuo e perma-
nente: muitas formações passivas podem ser assumidas num processo de transformação 
da fatalidade em destino, em sentido dado por Ricoeur. Os vários componentes da situação 
terapêutica conduzidos de forma metódica permitem que se criem condições de um jogo 
de si mesmo que desperte capacidades latentes. A narrativa tem uma função essencial na 
identidade de si e a narratividade pode ser conduzida de modo a abrir novos caminhos de 
psicoterapia. A perspectiva ricoeuriana abre possibilidades de revisão da identidade narra-
tiva de pessoas, de instituições e grupos humanos. As políticas de memória interferem na 
constituição de sujeitos, pessoais e sociais, capazes de se assumirem de modo mais respon-
sável e ético. As formações narrativas que interferem limitando a capacidade de narrar-se a 
si mesmo e em consonância consigo mesmo e com os outros e obstruem o caminho do ser 
humano como um todo capaz de assumir criativamente suas possibilidades. Os jogos de si 
mesmo na rede de resistências e consentimentos. A formação de si mesmo pode acontecer 
de modo a gerar obstáculos sérios à capacidade para uma vida boa. Propõe-se uma análise 
de aspectos de sofrimento e perdão diante de possibilidades em torno do elo narrativo da 
relação terapêutica que instruem os jogos de si mesmo. 

Palavras-chave: Ricoeur, Jogos de si mesmo, Narratividade, Ser humano capaz. 
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CaMInhoS PSICoTeRaPÊUTICoS a PaRTIR de UMa 
éTICa FUndaMenTada eM MaRTIn heIdeGGeR

Danielle	de	Gois	Santos
Elza	Maria	do	Socorro	Dutra

O presente trabalho destaca a ética como um tema importante na compreensão da clínica 
psicológica. O trabalho se inspira na analítica do Dasein de Martin Heidegger e em 

seus estudos acerca da Ontologia, para compreender os fenômenos da existência humana. A 
ética destaca-se, nesta pesquisa, nas compreensões dos fenômenos existenciais quanto aos 
modos de vida no cotidiano. O exercício compreensivo, inspirado na fenomenologia her-
menêutica heideggeriana, é destacado como horizonte de encontro, um modo de abertura 
existencial que relaciona homens a diversos existenciais. O campo problemático abordado 
compreende ética, fomentando reflexões e resignificações quanto à condição ontológica de 
ser-no-mundo, conforme Martin Heidegger na sua autoria em Ser e tempo. Assim, o traba-
lho objetiva a resignificação da ética, construindo uma compreensão descritiva, voltando-se 
para caminhos de resignificações do nosso modo de ser-no-mundo. Como desafio tem-se 
a discussão da ética, dissociando-a de regras idealizadas e aproximando-a de permanente 
atualização do caminho ontológico. A pesquisa contribui para a construção de novos sig-
nificados sobre ética de maneira que sejam cultivadas compreensões e reflexões de nossas 
experiências cotidianas. Na busca por fundamentação filosófica a respeito da ética norma-
tiva cotidiana, incidem ameaças das análises intimistas, ao invés de priorizarmos a dimen-
são da ética na vida. Desta forma, a proposta reatualiza a ética, distanciando-a de noções 
prescritivas sobre os modos como os homens vivem, considerando-a como modos de ser-
-no-mundo e resignificando liberdade, cuidado e responsabilidade. A proposta de comuni-
cação faz parte da modalidade de pesquisa teórica, de natureza original, descritiva. Diante 
do esforço para acessar reflexivamente os modos de ser homem em diferentes contextos, 
há um indicativo de que aquilo que acessamos são atitudes éticas e ético-políticas. Um dos 
resultados que se anuncia a partir desse trabalho diz respeito à aproximação compreensiva 
e reflexiva do cotidiano, reconstruindo sentidos, restituindo ao homem o questionamento 
sobre seu modo de relacionar-se, respeitar-se, de maneira que habitando a ética os homens 
se aproximem do pensar ontológico.

Palavras-chave: Martin Heidegger, Clínica fenomenológica, Ética.
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ConTRIbUIÇÕeS PaRa UMa ClÍnICa 
eXISTenCIalISTa do TRabalho

Rayza	Alexandra	Aleixo	Francisco
Sylvia	Mara	Pires	de	Freitas

Perante a homogeneidade teórico-metodológico de publicações e pesquisas sobre saúde 
mental coletiva dentro do campo da psicopatologia do trabalho, e em especial as teorias 

clínicas do trabalho, compreendeu-se a urgência de se repensar, de forma dialética, temas 
de Psicologia e os focos de intervenção do psicólogo no contexto econômico e social capita-
lista, realizando um diálogo entre o existencialismo e as clínicas do trabalho, colaborando 
com a ampliação da Psicologia Social e do Trabalho e, sobretudo, com as abordagens clí-
nicas do trabalho e da própria perspectiva embasada pela noção de “situação” em Sartre, 
conforme apresentada por Castro e Alvim. O material estudado constituiu-se, fundamental-
mente, das obras clássicas de Sartre, sendo elas O Ser e o Nada e A Crítica da Razão Dialé-
tica, e de outras produções científicas que contribuíram para sua compreensão e execução, 
de forma que esta produção inseriu-se na modalidade de pesquisa teórico-conceitual. Este 
resumo mostra os resultados do Projeto de Iniciação Científica (Pic) concluído em 2014, do 
curso de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, ressaltando que os pressupostos 
sob os quais articulam-se as clínicas do trabalho se aproximam da concepção sartreana de 
sociabilidade no que tange a compreensão do homem, da história e do fenômeno psicopa-
tológico. Para o existencialismo sartreano, o homem cria sua existência através das relações 
dialéticas que estabelece, e o trabalho, quando exige uma antipráxis humana, torna-se pato-
logizante. Ao realizar o diálogo entre a clínica existencialista e as complicações psicológicas 
de produção da vida contemporânea em sua complexidade, reiteramos a relevância de uma 
clínica existencialista do trabalho contemporâneo, compartilhando da premissa clínica em 
Castro e Alvim. Ademais, podemos ressaltar a importância do existencialismo sartreano 
para a compreensão do mundo do trabalho, pois o psicólogo, ao debruçar-se sobre tal cená-
rio, pode evidenciar os projetos singulares/coletivos que produzem o contexto do trabalho 
e o modo com o qual os trabalhadores lidam com as contradições inerentes a sua condição 
existencial e as do próprio sistema vigente, possibilitando o enfrentamento do fatalismo e 
da descrença num movimento progressivo-regressivo de totalizações, retotalizações e des-
totalizações incessantes, numa práxis psicológica realmente crítica em promoção de saúde 
no contexto laborativo capitalista.

Palavras-chave: Existencialismo Sartreano, Método progressivo-regressivo, Clínica do 
Trabalho.
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eSTUdo de CaSo eM SITUaÇÕeS de PeRda: 
UM olhaR da loGoTeRaPIa

Andreia	Paula	Hagers	Bernardo	
Carla	Elias	de	Moura

Este estudo de caso tem como objetivo, sob o olhar da logoterapia, compreender a resi-
liência de indivíduo que sofreu perdas socialmente significativas. Como metodologia 

foi utilizada pesquisa qualitativa e exploratória. Para a coleta de dados se empregou entre-
vista semiestruturada e a análise foi construída com o uso do método fenomenológico. Esta 
pesquisa se fundamentou na teoria de Viktor Frankl para depreender o sentido de vida do 
sujeito entrevistado e verificar se existe relação entre sentido de vida e resiliência. Ao longo 
do trabalho, foram descritos os conceitos de perda, morte, resiliência e superação, além de 
um panorama sobre fundamentos inseridos no existencialismo e na logoterapia. É provável 
que se a pessoa possuir um sentido de vida será capaz de enfrentar e superar adversidades, 
as utilizando como fonte de crescimento e amadurecimento. Logo, este artigo verificou o 
modo como o indivíduo do caso estudado vivenciou suas perdas, relacionando tais acon-
tecimentos com a teoria proposta por Frankl. Neste contexto, a pergunta que norteou esta 
pesquisa foi: Como a logoterapia compreende o sentido de vida em situações de perda? A 
entrevistada foi referida como T. durante o trabalho para preservar sua identidade. Através 
da investigação dos dados coletados tornou-se possível depreender o significado atribuído 
pelo indivíduo às situações adversas. Conforme relatado, a mesma vivenciou perdas iden-
tificadas na escala de eventos vitais elaborada por Savoia, entre elas, as perdas de suporte 
social que contemplam a morte de familiares. Considerando que a resiliência permite o 
amadurecimento do ser humano a partir da forma como cada ser se posiciona frente às situ-
ações, neste caso se ponderou que o sentido de vida desta pessoa propiciou o enfrentamento 
e superação das perdas. Concluiu-se que existe uma relação entre a superação identificada 
na entrevistada e seu sentido de vida. Portanto, se verificou uma concordância entre os con-
ceitos teóricos propostos por Frankl e a resiliência aplicada no contexto da psicologia ao se 
constatar que este indivíduo superou suas perdas, atribuindo significado ao seu sofrimento 
e mantendo uma perspectiva de fé e futuro. Pela escassez de material que reúna simulta-
neamente tais termos, se constatou a necessidade de estudos posteriores aprofundando as 
contribuições do sentido de vida para a resiliência dos sujeitos.

Palavras-chave: Sentido de vida, Resiliência, Logoterapia, Perdas.
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a noÇÃo heIdeGGeRIana de dISPoSIÇÃo 
aFeTIVa (beFIndlIChkeIT) na PSICoTeRaPIa 

FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal

Maitê	Sartori	Vieira
Roberto	Novaes	de	Sá

Propomos nesta pesquisa, a partir da perspectiva filosófica de Heidegger, uma investiga-
ção sobre as relações entre a atitude fenomenológica e a atitude psicoterápica enquanto 

caminhos para uma singularização da experiência de si-mesmo e do mundo. Heidegger 
designou por Dasein (ser-aí) o modo de ser do homem, mostrando que o homem é um 
“ser-no-mundo”, abertura de sentido estruturada como compreensão, disposição afetiva e 
discurso. Ser-no-mundo é estar sempre em relação com uma totalidade de significados, com 
“pré-compreensões” que permitem que as coisas nos apareçam de determinados modos. O 
homem, de acordo com Heidegger, existe justamente na medida em que se relaciona com 
as suas possibilidades de ser, o ser do homem está sempre em jogo no seu existir. Sendo o 
Dasein um “ser-no-mundo”, a análise dos seus momentos constitutivos se realiza como ela-
boração das estruturas ontológicas que possibilitam a existência como abertura de sentido. 
A compreensão (Verstehen) e a disposição (Befindlichkeit) se revelam, assim, como existen-
ciais (estruturas ontologicamente constitutivas do ser do Dasein) fundamentais na análise 
do “ser-em” e caracterizam a abertura originária de ser-no-mundo. O Dasein, enquanto 
ser-no-mundo, não apenas projeta suas possibilidades a partir de uma certa compreensão, 
mas também de uma certa disposição. Isto é, além das coisas surgirem sempre como signi-
ficação, elas também são sempre providas de uma tonalidade afetiva. O objetivo do estudo 
é elaborar as consequências clínicas do fato de que a dimensão afetiva é originariamente 
constitutiva do modo como a existência se relaciona com o mundo, com o outro e consigo 
mesma. O papel da psicoterapia é possibilitar que o outro se aproprie daquilo que já pré-
-compreende tacitamente, que haja uma elaboração das possibilidades projetadas na aber-
tura existencial como compreensão afetivamente disposta. O psicoterapeuta também tem 
o modo de ser-no-mundo, também é abertura de sentido constituída pela disposição como 
existencial, sendo assim, o cuidado psicoterápico também é projetado a partir de tonali-
dades afetivas. Por conta disso, é preciso um contínuo exercício para que haja uma apro-
priação de suas verdades, para que sua compreensão do mundo seja colocada em jogo. Na 
psicoterapia, assim como na fenomenologia, trata-se, antes, de entregar-se às questões e 
deixar que elas operem transformações na experiência existencial daquele que interroga.

Palavras-chave: Disposição, Tonalidade afetiva, Fenomenologia, Heidegger, Psicotera-
pia.
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eXISTÊnCIaS enClaUSURadaS à aUToMaTIzaÇÃo 
da eRa da TéCnICa: UMa InTeRPReTaÇÃo 

FenoMenolÓGICo-heRMenÊUTICa daS 
CoMPUlSÕeS na ConTeMPoRaneIdade

Carolina	Freire	de	Araujo	Dhein

O presente trabalho tem como proposta refletir sobre o fenômeno das compulsões a partir 
de um referencial fenomenológico-hermenêutico, com base, especificamente nos ele-

mentos da filofofia de Martin Heidegger. Constatamos, atualmente, comportamentos que 
se caracterizam como excessivos, e que parecem desconhecer os limites, expressarem-se de 
forma cada vez mais notável em diversas esferas da existência, sejam elas laboral, alimen-
tar, sexual, afetiva, e, principalmente, mercadológica. Considerando que, nos dias atuais, os 
sofrimentos existenciais têm recebido, por parte da psicologia e psicopatologia, uma des-
crição caracterizada cada vez mais pelos específicos enquadres diagnósticos, bem como a 
tendência marcante de fundamentar tais sofrimentos a partir de uma retomada organicista 
do funcionamento cerebral, somado ainda aos pontuais tratamentos farmacológicos, faz-se 
necessário dar um passo atrás, a fim de que os sofrimentos da existência possam ser com-
preendidos na própria dinâmica do existir, qual seja, de que é na co-originalidade homem-
-mundo que a existência se dá. Dessa forma, ao tomar por base a noção de homem como 
Dasein, e sendo esse marcado por sua condição de abertura ao desvelamento do mundo, 
faz-se necessário compreender os sofrimentos existenciais como articulados ao horizonte 
histórico no qual nos encontramos, que, segundo Heidegger, é a Era da Técnica. Assim, 
mergulhados em um horizonte que se desdobra com apelos de exploração, consumo, pro-
dutividade, utilidade e descartabilidade, podemos pensar os comportamentos compulsivos, 
não como um desvio de um psiquismo adoecido, mas sim como um modo de ser enclau-
surado que se expressa na própria articulação existencial do horizonte contemporâneo no 
qual nos movimentamos? Dessa forma, o presente estudo se desenvolve pela problematiza-
ção, por um lado, do modo hegemônico por parte da psicologia e psicopatologia em tomar 
o sofrimento existencial como um padecimento de uma subjetividade adoecida, marcada, 
portanto, por uma interpretação dicotômica da existência; e, por outro lado, pela suspensão 
de tal concepção visando uma interpretação que leve em conta a articulação homem-mundo 
como co-originários. Acreditamos assim, podermos discutir o fenômeno da compulsão 
onde ela se dá, no horizonte histórico de sentido do homem contemporâneo. Horizonte esse 
marcado, ele próprio, pela sedimentação de orientações compulsivas, características da Era 
da Técnica.

Palavras-chave: Compulsão, Existência, Era da técnica.
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UMa CIÊnCIa eXISTenCIal eM kIeRkeGaaRd

Myriam	Moreira	Protasio

Desde o início do século vinte Kierkegaard figura como o pai do existencialismo, cuja 
direção de interesse é a existência ou o devir existencial, tradição que foi representada 

na filosofia por nomes tais como Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Miguel de Unamuno, entre outros; e entre psiquiatras e psicoterapeutas por nomes 
como Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Medard Boss, Rollo May, entre outros. Eu tenho 
me dedicado a resgatar a presença deste filósofo na tradição do pensamento existencial em 
Psicologia. No congresso de 2013 eu apontei alguns textos pseudonimicos de Kierkegaard 
que fazem referencia direta à Psicologia. Neste congresso de 2015 eu gostaria de mostrar 
a intenção de Kierkegaard em pensar uma ciência existencial que se oponha a uma ciência 
especulativa, sistemática e desinteressada da vida mesma. Kierkegaard busca acentuar a 
necessidade de uma ciência que não perca de vista o indivíduo singular em sua existência. 
Este pensador, que mantinha profícuo diálogo com a tradição do conhecimento, tinha total 
clareza quanto à dificuldade na relação entre ciência e existência. Sua obra segue, então, na 
direção de interessar-se pela vida mesma, abstendo-se de todo saber desinteressado. Para 
ele a tônica desta ciência deveria ser sua forma de comunicação, seu estilo, o qual funcio-
naria como inter-esse entre o pensamento e o ser, entre as reflexões abstrato-sistemáticas 
e a vida mesma daquele que existe pois, segundo o pseudônimo Johannes Climacus, a exis-
tência é de máximo interesse para aquele que existe, e a realidade daquele que existe está 
fincada sobre seu interesse pela existência. Mas, o que devemos entender por existência? 
O pensamento especulativo só pensa o universal, e por isso precisa descartar a existência. 
Climacus refere-se à existência como um estado intermediário, pois existir não é significa, 
primordialmente, ser um indivíduo particular. Kierkegaard provou que é possível uma 
comunicação, não de saberes, mas uma comunicação entre existentes. Por isso o cientista 
existencial deve apelar para a comunicação indireta, partindo de uma sabedoria humana e 
estabelecendo uma relação de proximidade com o indivíduo, postando-se a serviço da pos-
sibilidade de transformação existencial.

Palavras-chave: Sören Kierkegaard, Ciência existencial, Psicologia.
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o Tdah na PeRSPeCTIVa FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal: 
alGUnS aPonTaMenToS 

Vânia	Midori	Bruneli	e	Silva
Lucia	Cecília	da	Silva

Já se tornou comum referir-se a uma criança agitada, impulsiva, distraída e curiosa e 
indisciplinada, como “criança hiperativa que necessita de ritalina”, sendo que é crescente 

o encaminhamento dessas crianças por seus pais e professores aos consultórios médicos em 
busca dessa confirmação. Isso faz parte de uma sociedade altamente medicalizada que tem 
mostrado um aumento alarmante do diagnóstico do Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade - TDAH e a respectiva prescrição do medicamento como forma predomi-
nante de tratamento. A valorização do fenômeno hiperatividade evidencia a centralização 
no aspecto biológico e cerebral na constituição do sujeito, sendo descartada a possibilidade 
de que nesse fenômeno estejam envolvidos outros aspectos como, por exemplo, o modo ser 
da sociedade contemporânea e seus modos de relacionamento interpessoal. Entendemos 
que encerrar a criança num diagnóstico que a reduz a um transtorno neurobiológico é res-
tringir as possibilidades múltiplas que ela tem de se mostrar como ser-criança e que mere-
cem ser exploradas. Esse reducionismo e a dicotomia corpo/mente que o envolve foram 
questionados por pensadores da fenomenologia e do existencialismo, tais como Heidegger, 
Merleau-Ponty e Sartre. Tomando alguns princípios e conceitos desses pensadores, este tra-
balho tem por objetivo compreender o fenômeno da hiperatividade e da sua medicalização. 
Questiona-se os caminhos escolhidos frente a este diagnóstico, considerando o aumento 
gradativo da medicalização mesmo diante das incertezas que tal tratamento oferece. Pre-
tende-se olhar não somente para o modo de ser da criança hiperativa, mas também para o 
modo de se cuidar dela. Assim, procurar-se-á um entendimento que supere o pensamento 
medicalizante que evidencia o corpo agitado, impulsivo e hiperativo como o problema a ser 
resolvido, distanciando-se da compreensão integrada de ser e existir. Espera-se contribuir 
não só com a clínica psicológica, mas também com a educação e áreas da saúde, na medida 
em que se oferece subsídios para a compreensão do mundo vivido da criança considerada 
hiperativa.

Palavras-chave: Hiperatividade, Medicalização, Cuidade, Fenomenologia, Existencia-
lismo.
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ConTRIbUIÇÕeS PaRa UMa CoMPReenSÃo 
FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal da 

PSICoTeRaPIa do adoleSCenTe

Márcio	Melo	Guimarães	de	Souza

A adolescência é comumente descrita pelo tanto pelo senso comum quanto pela psicolo-
gia do desenvolvimento como sendo uma fase caracterizada por crises, revolta, rebel-

dia, instabilidade emocional, grande susceptibilidade a comportamentos grupais. Marcada 
por adjetivos negativos, tal concepção da adolescência dá espaço para a patologização deste 
momento do desenvolvimento, uma vez que os comportamentos e sentimentos dos ado-
lescentes passam a ser comparados a quadros nosológicos, impactando negativamente a 
atuação do psicoterapeuta de adolescentes que se fundamentam nestes referenciais. Um 
dos traços marcantes da perspectiva fenomenológico-existencial é sua recusa em descre-
ver os fenômenos a partir de categorias rígidas, uma vez que estas impedem o acesso do 
observador à essência daquilo que se observa. Neste trabalho, toma-se o pensamento de 
Sartre como referência a fim de se estabelecer uma compreensão da adolescência a partir 
do próprio adolescente e distante de categorias objetivantes do senso comum e da ciência 
psicológica. Nesta direção, um primeiro esforço a ser feito é o de substituir toda compreen-
são de adolescência que se pretenda universal por uma postura de interrogação a respeito 
da própria existência do adolescente. O ponto de partida da clínica do adolescente é ele 
mesmo, compreendido enquanto sujeito que, ao se relacionar com o mundo social e afetivo 
que o cerca, faz escolhas que constituirão seu direcionamento para o futuro em forma de 
projeto. A compreensão da escolha original do adolescente deve privilegiar o olhar que este 
tem sobre sua existência, levando em consideração a temporalidade, sua facticidade, sua 
relação com os outros, a má fé, e seu engajamento livre em seu projeto existencial. Diante 
das exigências do método progressivo-regressivo de Sartre, a psicoterapia do adolescente 
deve contemplar a complexidade da biografia do paciente em questão sem abrir mão dos 
seguintes pontos: 1) A compreensão do adolescente sobre sua própria história. 2) A inserção 
do adolescente em sua vida cotidiana. 3) As mais diversas formas de expressão para além da 
linguagem verbal. 4) a perspectiva de que a vida se desenvolve em espirais, pois em diferen-
tes momentos vivenciamos as mesmas questões que voltam a se apresentar em diferentes 
níveis de integração e complexidade.

Palavras-chave: Adolescência, Psicoterapia, Sartre.
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SUICÍdIo: a IMPoRTânCIa doS olhaReS da PSIColoGIa 

Janaína	Bertholdo
Rosiane	Guetter	Mello	zibetti

O suicídio constitui-se num ato profundamente humano, complexo, singular, parado-
xal, multifacetado, multideterminado por fatores biológicos, psicológicos e sociocultu-

rais. Enfatiza-se que é uma atitude auto agressiva que não é considerada uma doença e sim 
uma forma de o sujeito se relacionar com o seu sofrimento, perpassando por um contínuo 
existencial com diferentes gradações de autodestruição. Especificamente, neste artigo de 
revisão bibliográfica faz-se relevante destacar os olhares da psicologia na psicanálise e na 
fenomenologia existencial, que trazem a compreensão, possível prevenção desta enigmática 
temática. Essencialmente, com a última aprende-se que o suicídio é visto em uma perspec-
tiva mais abrangente que engloba as condições existenciais do indivíduo e está relacionado 
a um questionamento angustiante sobre o significado da existência (das diversas e diferen-
tes possibilidades de escolhas), não havendo certezas e sim diversidades de construções, 
sendo essa a questão mais urgente da vida para o ser humano. Com a primeira aprende-
-se, em essência, que o suicídio pode ser compreendido como um ato de conflito entre as 
pulsões de vida e de morte (entre o desejo de viver e de morrer), revestido de ambiguidade, 
auto agressividade, sendo a expressão máxima da pulsão de tanatos. A busca do suicídio 
está relacionada a uma tentativa desesperada de acabar com uma dor psicológica, sofri-
mento insuportável para o sujeito, menos com a morte em si e como um pedido de ajuda. 
Num contexto clínico é fundamental que a avaliação do risco de suicídio tenha prioridade 
sobre qualquer tentativa de tratar doenças ou prevenir o suicídio. Especialmente, o psicó-
logo enquanto profissional da saúde mental tem a importante missão de atuar no acolhi-
mento deste sujeito, possibilitando um espaço de escuta, permeado pelo respeito, Ética, 
afeto. Paralelamente, a uma busca pela sensibilização, compreensão deste enigma que é o 
suicídio com as equipes de profissionais de saúde, com os familiares. Juntamente, a uma 
abordagem integrada com os diversos setores e redes de atenção e cuidado, na qual todos 
os indivíduos estão implicados enquanto membros de uma sociedade, considerada a singu-
laridade de cada ser humano.

Palavras-chave: Suicídio, Psicologia, Sofrimento, Psicanálise, Fenomenologia existen-
cial.
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PSICoPaToloGIa FenoMenolÓGICa e PSICoTeRaPIa: 
bReVe eXPloRaÇÃo da obRa de eUGène MInkowSkI

 Braz	Dario	werneck	Filho

Em psicoterapia, é comum constatarmos que o paciente espera que nós terapeutas solu-
cionemos os seus problemas. Alguns profissionais acabam caindo no engodo de se res-

ponsabilizar pela cura. Assim, cada vez mais os terapeutas utilizam os manuais estatísticos 
como determinantes no diagnóstico e no tratamento, encaixando os pacientes nas defini-
ções desses guias. A psicopatologia fenomenológica não se enquadra em movimentos antip-
siquiátricos, mas critica o que chamamos aqui de mau uso dos manuais, baseado em uma 
visão demasiado simplista da existência humana em sua tão complexa dimensão de sofri-
mento. Na psiquiatria do início do século XX, Minkowski propõe a atitude fenomenológica 
como uma forma de lidar com o paciente, doente mental ou não, legitimando o jeito de ser 
e de se relacionar com o mundo de cada um. Ao se posicionar com tal atitude, o psiquiatra 
irá dinamizar o processo visando à aproximação entre duas pessoas, e não à mera ação 
de uma sobre outra. Essa atitude diferenciada na clínica psiquiátrica abre novos campos 
na psicoterapia quando trabalha um elemento comum às duas práticas: a psicopatologia. 
A proposta de Minkowski mostrar-se-á na relação terapêutica, na avaliação dos casos clí-
nicos e na formulação do diagnóstico. A fenomenologia rege também a conceituação de 
psicopatologia para esse autor. Trata-se de encarar a psicopatologia como uma psicologia 
do patológico e não uma patologia do psicológico. Assim, o profissional se relaciona com o 
paciente para compreender a relação dele com o mundo. Esse processo complexo fornece 
as condições necessárias para avaliar sem julgar e formular um diagnóstico que contemple 
a complexidade e a singularidade do paciente. As obras principais de Minkowski sintetizam 
a sua proposta de prática clínica. Em A Esquizofrenia, o autor propõe a perda do contato 
vital com a realidade como elemento essencial do viver esquizofrênico. Em O Tempo Vivido 
estuda as relações diferentes que os pacientes estabelecem com o tempo e o espaço. Em 
seu Tratado de Psicopatologia Minkowski se dedica a estudar o que chama de fato pático, 
ou seja, justamente a forma diferente de ser dos indivíduos que tratamos. Para Minkowski, 
a atitude fenomenológica propicia uma aproximação genuína entre paciente e terapeuta. 
Ao legitimar tal forma diferente de ser, o profissional sustenta uma intervenção eminente-
mente clínica, colocando em primeiro plano o tratamento do paciente.

Palavras-chave: Psicopatologia fenomenológica, Minkowski, Psicoterapia, Fenomenolo-
gia.
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o PSICÓloGo hoSPITalaR FRenTe o Modelo 
MédICo-bIolÓGICo: UMa ReFleXÃo a PaRTIR 

da heRMeneUTICa- FIloSoFICa 

Valéria	Christine	Albuquerque	de	Sá	Matos
Almir	Ferreira	da	Silva	Júnior

A presente pesquisa propõe-se a investigar a compreensão hermenêutico-filosófica dos 
fenômenos da saúde e doença como contraponto a perspectiva médico-biológica; 

bem como identificar contribuições na perspectiva hermenêutico-filosófica para a prática 
do psicólogo hospitalar. A atuação psicológica em ambiente hospitalar na atualidade tem 
requerido uma compreensão dos fenômenos do campo da saúde para além dos aspectos 
físicos, biológicos do ser humano, tão enfocados numa atuação pautada nos parâmetros 
biomédicos, abarcando questões relativas à existencialidade dos sujeitos, numa perspectiva 
que aponte para a totalidade do ser.Nesse sentido a hermenêutica filosófica fundada pelo 
filósofo Hans-Georg Gadamer estabelece uma compreensão dos fenômenos humanos num 
contraponto ao cientificismo. Em Verdade e método, Gadamer repensa o problema da com-
preensão e dirige uma crítica à racionalidade científica moderna. Em seu livro intitulado O 
caráter oculto da saúdeGadamer faz uma reflexão sobre os fenômenos da saúde e doença 
numa perspectiva humana, histórica, em contraponto a concepção médico-biológico com 
enfoque na perspectiva biológica, e desta forma, reducionista. Para o alcance dos objetivos 
estabelecidos pretende-se estabelecer uma caracterização e crítica ao modelo médico-bioló-
gico, numa análise hermenêutico comparativa do conceito de saúde-doença, buscando uma 
melhor compreensão destes fenômenos para um direcionamento das ações do psicólogo 
hospitalar em sua prática profissional. Entende-se que é nesse espaço de enorme complexi-
dade, entre paradoxos e desafios para um fazerque possa acolher a subjetividade humana, 
é que o psicólogo precisa compreender os fenômenos de saúde e doença numa perspectiva 
diferenciada, ampliando o olhar e a discussão sobre esse tema, marcando com sua prática 
um lugar específico, peculiar em decorrência de sua formação com enfoque sobre o fenô-
meno humano, considerando a existencialidade do sujeito adoecido.

Palavras-chave: Psicólogo hospitalar, Modelo médico-biológico, Hermenêutica-filosó-
fica.
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a VIVÊnCIa da MaTeRnIdade PaRa UMa MÃe QUe ConTRaIU 
o VÍRUS da IMUnodeFICIÊnCIa hUMana (hIV) anTeS da 

GeSTaÇÃo: UMa CoMPReenSÃo FenoMenolÓGICa 

Mônica	da	Costa	Heluany	Dias
Aline	Passos	Pereira

Leandra	Rossi

A AIDS é considerada atualmente uma epidemia na saúde pública e está contagiando 
mais mulheres do que homens e, neste público, a doença é transmitida aos seus filhos 

através da transmissão vertical. A gravidez, geralmente, influencia emocionalmente a mãe 
e, mais intensamente, quando este momento na vida da mulher está agregado à possibili-
dade da transmissão do vírus HIV, o que pode provocar o seu óbito e o de seu futuro filho. 
Desta forma o propósito desta pesquisa foi compreender a vivência da maternidade pela 
perspectiva de uma mãe que contraiu o HIV antes da gestação. A depoente tem 39 anos, é 
casada e tem duas filhas, uma de 18 e uma de 9 anos. Convive com o vírus há 24 anos e sua 
contaminação se deu através de relação sexual. É usuária de uma ONG dedicada ao apoio a 
mulheres soropositivas em uma cidade do interior do Estado de São Paulo. A pesquisa foi 
conduzida a partir de uma entrevista fenomenológica individual, tendo como base a per-
gunta disparadora: “Como você vivenciou e está vivenciando a maternidade, tendo contra-
ído o HIV antes da gestação?”. A entrevista foi gravada e, posteriormente, transcrita na ínte-
gra. Analisando a narrativa da depoente, foram desveladas quatro categorias temáticas: A 
história de uma gestação marcada pelas circunstâncias do HIV: um universo desconhecido 
que desperta temores; A relação entre mãe e primeira filha permeada pelo fato de ser por-
tadora do vírus HIV: a construção de um vínculo; A possibilidade de ressignificar a vivência 
da maternidade: do desconhecimento à familiaridade com o HIV; A vivência da relação com 
o outro: da aceitação ao preconceito. E para compreensão do fenômeno estudado, dialoga-
mos a narrativa da depoente com alguns existenciais da ontologia fundamental de Martin 
Heidegger. Foi possível observar que a vivência da maternidade, quando permeada pelo 
desconhecimento sobre o vírus e seus riscos, foi marcada pela construção de um vínculo 
materno-infantil atravessado pelo temor da morte e pelo risco de transmissão vertical. Com 
o nascimento da segunda filha, a depoente reconstrói a sua experiência com a materni-
dade, ocasião em que já havia adquirido certa familiaridade com a realidade do HIV. Por 
se tratar de um estudo de caso, foi possível lançarmos um novo olhar sobre a vivência da 
maternidade sob a perspectiva da depoente e, apesar dos limites desta pesquisa, é possível 
vislumbrar a necessidade de que mulheres soropositivas sejam assistidas no enfrentamento 
dos desafios da maternidade.

Palavras-chave: AIDS, Fenomenologia, Maternidade, Soropositividade, Vivência.
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SolIdÃo e ConTeMPoRaneIdade eM 
UMa PeRSPeCTIVa JUnGUIana

 Anna	Paula	zanoni
Laura	Villares	de	Freitas

Este resumo é parte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento e tem como obje-
tivo apresentar algumas reflexões sobre a solidão na contemporaneidade, denominada 

aqui de pós-modernidade. Não há consenso nos estudos sobre a solidão que possam defini-
-la, mas de forma geral, ela é categorizada em dois principais tipos: a solitude, relacionada 
à uma vivência positiva, de espiritualidade e alteridade e, a solidão entendida como sofri-
mento e relacionada ao isolamento emocional ou social. Três principais trabalhos em psico-
logia contribuíram para a compreensão da solidão: de Weiss, de Bugental, em perspectivas 
existenciais, e de Hobson, junguiana. A solidão foi entendida como um elemento essen-
cial para o desenvolvimento psicológico, para o “cultivo da alma” e para a alteridade, pois 
está presente nos momentos de separação, diferenciação e elaboração da morte. Alguns 
trabalhos dentro das ciências sociais também foram estudados com vistas a compreender 
a solidão como fenômeno coletivo na contemporaneidade. A pós-modernidade é entendida 
como uma condição e um tempo de oportunidades, crises, velocidade e ambivalências. A 
perspectiva junguiana compreende a psique como um todo com características singulares e 
coletivas, ao mesmo tempo, as quais mantém relação dialética através de imagens psicológi-
cas. Por este motivo que a solidão, sentida subjetivamente, foi estudada nesta pesquisa tam-
bém de um ponto de vista coletivo, a partir de imagens construídas pelas ciências sociais. 
Concluiu-se que a contemporaneidade possibilita oportunidades de transformações impor-
tantes para a psique, mas também as retira com fugacidade, o que resulta na perda da ela-
boração das experiências, a qual precisa necessariamente de tempo, paciência e dedicação. 
A experiência e o cultivo da alma requerem que se cuide das feridas até a sua cicatrização, o 
que não ocorre com a efemeridade dos acontecimentos. A solidão pode ser a possibilidade 
de um distanciamento do coletivo, da mudança do ritmo, do despertar para a necessidade 
da alma, mas para que não se torne oportunidade fugaz é preciso uma atitude consciente de 
perseverança, de dedicação e de cuidado. Há que se deixar sentir, ser tocado e também tocar 
e agir nas relações que pedem por atenção, por e pelos Outros da psique e do mundo. Há 
que se imaginar, abandonar posições literais e focadas em resultados e deixar-se caminhar 
pelo mundo de Hades.

Palavras-chave: Solidão, Contemporaneidade, Carl Gustav Jung, Imagens.
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ReFleXÕeS SobRe o CaMPo de TRabalho da 
PSIColoGIa FenoMenolÓGICa-heRMenÊUTICa: 

IMPaSSeS e PoTenCIalIdadeS

Arley	Andriolo
Maíra	Mendes	Clini

O objetivo desse trabalho é discutir criticamente sobre a prática da psicologia fenome-
nológica e sua produção acadêmica-conceitual, a fim de levantar questões nevrálgicas, 

que muitas vezes aparecem como pontos controversos ou como falta de fundamentação e 
sedimentação no que tange a influência do pensamento heideggeriano na psicologia clínica 
sob a perspectiva fenomenológica-hermenêutica. Por ser um modo de atuação que se dis-
tancia dos modos técnico-científicos, muito há ainda a ser construído, e consequentemente, 
muitos nós a serem afrouxados. Para isso, elencaremos alguns pontos-chave, trazidos à 
tona através de pesquisa feita como parte de doutorado que está em andamento, e que se 
baseia em entrevistas feitas com profissionais que atendem na clínica sob a perspectiva 
fenomenológica, e de leitura de bibliografia disponível sobre o tema. Uma das dificuldades 
mais presentes nos relatos desses profissionais diz respeito à complexidade em se tecer 
afirmações sobre a prática clínica. Como sabemos, a fenomenologia-hermenêutica de Mar-
tin Heidegger, que nos serve de fundamento, base e inspiração, não pode ser aplicada à 
prática clínica, como aconteceria em outras abordagens da psicologia, que estão aptas a 
aplicar o seu corpo conceitual e teórico à prática em questão. Entretanto, em contraposição 
ao que muitas vezes se pensa numa compreensão equivocada da fenomenologia no âmbito 
psicológico, os estudos exigidos para se alcançar uma formação adequada nessa área são 
vastos, densos e exigem uma dedicação rigorosa. Assim, muita contradição pode se instalar 
nesse espaço entre o estudo filosófico de base e uma prática clínica engajada na perspec-
tiva fenomenológica-hermenêutica. Apresentaremos alguns pontos de tensão como o indi-
cado acima, a fim de abrir espaço para reflexões críticas e fecundas no âmbito da psicologia 
fenomenológica-hermenêutica, com o intuito final de contribuir para a consolidação dessa 
seara de trabalho. As questões levantadas pela supracitada pesquisa e que serão abordadas 
são: A) Fenomenologia como escolha, o que leva a isso? B) Sobre o fundamento filosófico 
e a não-teoria da fenomenologia: como construir uma prática clínica? C) A marginalidade 
da fenomenologia, como um pensamento crítico aos lugares comuns da psicologia, nos dei-
xaria também sem lugar? D) A fenomenologia é hermética ou é romântica? E) Quais os 
riscos de utilizar a fenomenologia como uma abordagem entre as demais, matando assim 
seu potencial fenomenológico?

Palavras-chave: Fenomenologia, Hermenêutica, Psicologia fenomenológica, Psicologia 
clínica, Fundamentação filosófica.
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PRoJeTo TeRaPÊUTICo SInGUlaR: UMa aRTICUlaÇÃo CoM a 
noÇÃo de PeSSoa de PaUl RICoUeR e a GeSTal-TeRaPIa 

yuri	Alexandre	Ferrete
Nilton	Júlio	de	Faria

Felipe	Schimidt	Smania

A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) possibilitou ao brasileiro o direito ao 
acesso à saúde em seus três níveis - o primário, nível em que se instalam intervenções 

de baixa complexidade, ou também chamada de atenção básica; o secundário, ou especia-
lidades, onde ocorrem as intervenções de média complexidade e, por fim, o terciário, os 
hospitais, onde ocorrem manobras invasivas, definidas como ações de alta complexidade. 
O princípio da Integralidade deveria ser o articulador do cuidado dentre estes níveis, no 
entanto observa-se que os processos terapêuticos ainda fragmentam o indivíduo inspirados 
que estão em um modelo de prática clínica tradicional, que visa a atenção individual focali-
zada nos sintomas em detrimento da pessoa. A política nacional de Humanização da Aten-
ção e Gestão do SUS (HumanizaSUS), busca, desde 2009, uma prática mais humanizada, 
através de um modelo biopsicossocial, almejando uma visão holística do homem. Algumas 
das propostas do HumanizaSUS são; a implementação de uma Clínica Ampliada e um Pro-
jeto Terapêutico Singular (PTS), ambos valorizando a singularidade de cada usuário ao pro-
curar compreender o seu contexto social, história de vida, bem como incluí-lo e responsabi-
lizá-lo pelo seu tratamento. O presente trabalho busca por meio de uma interlocução entre 
a ontologia da ação de Paul Ricouer e a Gestalt-terapia e, partindo de algumas experiências 
em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Campinas-SP, discutir as dificuldades de 
se implementar essas proposições do HumanizaSUS, uma vez que se evidenciam vários 
fazeres fragmentados, com foco na recuperação e não na prevenção e promoção da saúde, 
sugerindo a manutenção de um modelo biomédico tradicional, o que é mantidos por uma 
gestão precária das políticas de saúde, representada, por exemplo, nas condições de traba-
lho em que os profissionais estão imerso. Conclui-se que a mudança de um fazer técnico 
para um fazer mais humano, só poderá ser alcançado por meio de uma adequada gestão da 
saúde e do compromisso dos profissionais possibilitando, assim, a efetiva implementação 
das propostas deClínica da Ampliada e dos Projetos Terapêuticos Singular.

Palavras-chave: Atenção Básica, SUS, HumanizaSUS, Fenomenologia, Gestalt-Terapia.
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eSTÁGIo SUPeRVISIonado eM PSICodIaGnÓSTICo 
FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal: oS deSaFIoS VIVIdoS 

PoR UMa eSTaGIÁRIa de PSIColoGIa dIanTe da 
SInGUlaRIdade de SUa PaCIenTe

Amanda	Fernandes	Rodrigues	Alves
Leandra	Rossi

Contrapondo os moldes tradicionais, o psicodiagnóstico fenomenológico-existencial 
prioriza o encontro intersubjetivo estabelecido entre psicólogo e avaliado, atribuindo 

menor valor ao uso de testes psicológicos, salvo quando seu benefício expressivo se fizer 
necessário ao paciente. Neste contexto, o estagiário de Psicologia, em sua formação, depara-
-se com a exigência curricular de realizar um psicodiagnóstico em seus parâmetros clás-
sicos, mas ao mesmo tempo, enfrenta o grande desafio de lidar com a singularidade do 
avaliado que, eventualmente, exige do aluno a capacidade de transformar o protocolo tradi-
cional de avaliação. Articulado a este contexto, o presente trabalho tem por objetivo relatar 
a experiência de uma estagiária ao longo de um processo psicodiagnóstico na abordagem 
fenomenológico-existencial, realizado em uma Clínica-Escola de Psicologia vinculada a um 
Centro Universitário da cidade de Ribeirão Preto-SP, com uma jovem de 25 anos. O psico-
diagnóstico constituiu-se de oito sessões, das quais duas foram destinadas a entrevistas de 
livre estruturação, uma à anamnese, três para testagem (Teste gráfico House-Tree-Person, 
Teste Projetivo Pirâmides Coloridas de Pfister e Bateria Fatorial de Personalidade) e duas 
às entrevistas devolutivas. A partir da experiência da estagiária, é possível refletir sobre o 
descompasso vivido entre o exercício tradicional do psicodiagnóstico, com objetivos espe-
cíficos, prazos e instrumentos pré-determinados, e a singularidade radical da paciente ava-
liada, cujo ritmo de expressão e de apropriação afetiva de sua história existencial desafiava 
a temporalidade intensiva do psicodiagnóstico, na medida em que a estagiária se deparava 
continuamente com o limite pessoal da paciente para se revelar genuinamente. Dentro da 
perspectiva fenomenológico-existencial foi possível acolher este limite como manifestação 
do modo de ser da paciente. Os testes utilizados contribuíram pelo seu potencial expressivo, 
já que favoreceram o engajamento da paciente com atividades mais estruturadas que as 
entrevistas livres que, por sua vez, despertavam-lhe maior angústia. Conclui-se que, apesar 
do impasse entre a proposta curricular do estágio supervisionado e o impacto disso no limite 
pessoal da paciente, foi possível compreender as manifestações singulares da paciente, fle-
xibilizando os parâmetros clássicos do psicodiagnóstico e acedendo à ótica fenomenológico-
-existencial para uma possível compreensão a respeito das demandas trazidas por ela.

Palavras-chave: Psicodiagnóstico, Abordagem fenomenológico-existencial, Avaliação 
psicológica.
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UMa CoMPReenSÃo do lUGaR da PalaVRa e 
do enIGMa no enConTRo enTRe PSICÓloGo 

e ClIenTe PaRa a ReVelaÇÃo da VeRdade 
(do ClIenTe) na SITUaÇÃo ClÍnICa

Andrea	Cristina	Morganti

Esta investigação é parte da pesquisa realizada para a dissertação de mestrado em Psico-
logia Clínica do IPUSP. Pretende-se discutir a clínica psicológica no sentido de contri-

buir para o seu esclarecimento. Será abordado o procedimento da ação clínica como téchne 
- erradicando diretrizes de modos de fazer que atendam a uma expectativa de conquis-
tar algum resultado esperado. Acredita-se que a clínica fenomenológica-existencial aponta 
para a compreensão do sentido da existência na aposta de desocultar a verdade (alétheia) 
do cliente. Nesses termos, a situação clínica não detém uma técnica específica com defi-
nidos procedimentos de intervenção, já que não há nada que defina o ser do ser-aí, pois 
essência do ser-aí reside em sua ek-sistencia. Entende-se que o procedimento clínico pode 
ser um lugar para o cliente (re)articular o sentido de sua história projetado num horizonte 
de sentido. Então, o processo clínico pode facilitar o aparecimento daquilo que ainda não é 
vir-a-ser (que de antemão não se pode prever). Essa premissa insólita convoca o psicólogo a 
oferecer nada mais que um campo potente de acontecência onde convida-se a experimentar 
o que emergir dali. Admite-se o pensamento de Heidegger de que o ser do ser-aí é sempre 
e inevitavelmente o ser da linguagem. Se na prática clínica a palavra tem lugar de destaque 
àquilo que se pretende pôr à clareira, então o que se pode dizer a respeito dessas questões? 
Se linguagem não se reduz à palavra, e linguagem é condição existencial e por isso obriga-
toriamente possibilidade de comunicação (ser-no-mundo e ser-com), quais são as vias de 
encontro àquilo que a palavra silencia? Como chegar perto, a ponto de tocar, as aflições, 
sofrimentos, emoções, alegrias, incômodos do cliente? O falar supõe sempre dois interlocu-
tores, e por isso é preciso afinar aquilo que o cliente puder falar para aquele psicólogo, e o 
que aquele psicólogo puder ouvir daquele cliente. Será feita uma discussão de como se dá o 
tocante entre psicólogo-cliente, e do enigma daquilo que se pode escutar no que a palavra 
silencia. Como é a linguagem que possibilita essa via de encontro? Pode-se dizer que a fala é 
o principal acontecimento da situação clínica? Será abordado o pensamento de Heidegger e 
de pesquisadores da clínica fenomenológica existencial bem como a experiência na prática 
clínica. Também será trazida uma conversa com os modos de surgimento das artes para 
ajudar a pensar a revelação daquilo que pede passagem.

Palavras-chave: Situação clínica, Fenomenologia-existencial, Palavra, Linguagem, Com-
preensão.
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o lUGaR do PSICÓloGo:              
dIÁloGoS CoM a lITeRaTURa SaRTRIana 

Bernardo	Rocha	de	Farias
Lúcia	Regina	da	Silveira	Scarlati

Esse texto tem como propósito discutirmos o lugar do psicólogo clínico de inspiração 
fenomenológica. Para tanto, elegemos a literatura de Sartre, partindo de seu conto inti-

tulado “Intimidade”. Compreendemos, então, a possibilidade da literatura dizer. A litera-
tura como dizer aponta para a possibilidade de, no vigor da presença da linguagem poética, 
algo se mostrar para além da apreensão intelectiva das palavras e da informação. Assim, 
literatura como dizer é a oportunidade de escutar ainda outra coisa na palavra. Dizer aqui 
não é mero falatório, mas, sim, mostrar, desvelar. Assim, acreditamos que o conto de Sartre 
acena algo consonante ao nosso mundo, ao mundo moderno, sendo possível transloucar 
isso que se mostra em seu texto para uma discussão pertinente à psicologia clínica de ins-
piração fenomenológica. Temos, como norte, algumas questões que se apresentam naquilo 
que se abre no conto de Sartre. Pensamos, assim, acerca da pretensão moderna de apre-
ender o homem como um algo simplesmente dado, como coisa. Nessa pretensão, funda-se 
a possibilidade de conhecer, isto é, a partir do cerceamento do homem, é possível infe-
rir sobre ele, dizer acerca dele. Aqui funda-se, concomitantemente, todo o saber acerca do 
homem e as técnicas que o circunscrevem como algo dado. Desse modo, todo aparecer se dá 
sob a égide do controle, ou seja, já há sempre de antemão caminho determinado. Tal cami-
nho diz: caminho certo, seguro, correto. Vemos, aqui, o imperar do controle, que emerge no 
mundo moderno, e dita o decidir e o agir sobre o caminho. Temos, então, os elementos que 
constituem o mundo moderno e, em contrapartida, a possibilidade de se descolar dessas 
prescrições. Entendemos que o lugar do psicólogo que se propõe fenomenológico é justa-
mente o esforço por esse descolar, o cultivo do lugar do recuo, do passo atrás. Sartre nos 
encaminha pela sua prosa de forma que tais elementos aparecem de modo contundente a 
nós, ou seja, apontando para o fato de estarmos imiscuídos na própria trama do conto, que 
é, em última instância, uma articulação do horizonte de sentido no qual estamos imersos. 
Assim, compadecemos da trama em si. Temos, aqui, uma tensão. Tensão esta que se funda 
no ser a todo instante enlaçado pelas determinações do mundo moderno e, ainda assim, 
termos a possibilidade de recuar, de modo a não comungar desse lugar. Somos, desse modo, 
ouvintes do mundo, contudo, não escravos. Talvez sustentar tal tensão seja mesmo o lugar 
do psicólogo de inspiração fenomenológica.

Palavras-chave: Clínica, Fenomenologia, Literatura.
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PoR onToloGIa da eXPeRIÊnCIa ClÍnICa: 
enTRe o eThoS, PoIeSIS e PolIS 

Alessandro	de	Magalhães	Gemino

Este trabalho tem como proposta contribuir para a explicitação de uma característica 
presente em qualquer trabalho clínico e que, devido as inúmeras propostas de teoriza-

ção neste campo, acaba por ser desconsiderada em favor de modelos de interpretação pre-
viamente dispostos: trata-se do enraizamento ontológico da experiência clínica. Busca-se, 
assim, fazer aparecer a essência da clínica levando-se em consideração sua dimensão onto-
lógica. Toma-se aqui a fenomenologia como caminho, não para auxiliar no fortalecimento 
de uma “linha” ou “abordagem”, mas para fazer aparecer, ou ao menos apontar que, inde-
pendentemente da escolha teórica, a experiência clínica ocorre a partir de um comprome-
timento em auxiliar a ressignificação da experiência de si e do mundo enquanto “morada” 
(ethos), “compartilhamento e reverberação” (polis) e criação e recriação de si (poiesis). Para 
isso, primeiramente faz-se uma exposição sobre a relação entre a fenomenologia e a clí-
nica, isto é, o horizonte histórico de surgimento da fenomenologia, com Edmund Husserl 
e seu principal discípulo, Martin Heidegger, além das primeiras tentativas de diálogo entre 
esta proposta filosófica e a prática clínica, feitas por Ludwig Binswanger e Medard Boss. 
Em seguida, a fenomenologia é vista a partir de seus principais representantes – Husserl e 
Heidegger – destacando-se alguns contributos fundamentais para a proposta do presente 
trabalho: a contribuição da fenomenologia para uma revisão crítica da teoria do conheci-
mento e a abertura para uma nova compreensão da ontologia. A relação entre a ontologia e 
a vida fática é vista então como um passo fundamental, mais especificamente, o modo como 
essa relação contribui para um novo olhar sobre a linguagem e para a elaboração de um 
horizonte crítico à excessiva valorização das teorizações que buscam modelar a experiência 
clínica a partir de considerações feitas a priori. O trabalho aponta então a necessidade em 
se levar em consideração a relação entre experiência e acontecimento, de modo a permitir 
uma explicitação crítica entre a experiência clínica no sentido ontológico e a presença do 
ethos, polis e poiesis como balizadores para uma compreensão mais livre do trabalho clí-
nico, aproximando tanto o profissional quanto o estudante de uma possibilidade discursiva 
que leve em consideração cada vez mais o enraizamento fundamentalmente ontológico do 
“fazer” clínico enquanto tal.

Palavras-chave: Ontologia, Experiência, Fenomenologia, Clínica.
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PlanTÃo PSIColÓGICo:                                      
eXPeRIÊnCIa de aTendIMenTo eM ClÍnICa eSCola 

Vanessa	Oliveira	Ferreira
Fabio	Barbosa	Filho

karin	Aparecida	Casarini
Martha	Franco	Diniz	Hueb

O plantão psicológico é uma modalidade de atenção psicológica que pretende oferecer 
espaços de escuta desvinculados do estabelecimento de um contrato terapêutico de 

longo prazo. Pode configurar-se de diversos modos, favorecendo que a experiência da pes-
soa que o procura possa ser acolhida na ocasião em que é emergente e atual. Este trabalho 
tem como objetivo descrever as ações iniciais de um projeto de implantação de um plantão 
psicológico na clínica escola (CEPPA) do curso de Psicologia da UFTM, com a participação 
de dois graduandos e duas supervisoras. Tais ações estão organizadas em dois períodos, 
uma manhã e uma tarde, durante a semana. São recebidas pessoas que procuram a clínica 
escola e que comparecem espontaneamente nos horários disponíveis. Pessoas em situação 
de alta vulnerabilidade, identificadas no momento da procura ao CEPPA, e aquelas que 
estão aguardando por pelo menos um ano por um atendimento também são informadas e 
convidadas a participar das ações do plantão psicológico. Tais ações consistem em oferecer 
espaços de escuta que podem se estender de um a três encontros, com o objetivo de conhe-
cer os motivos da procura pelo CEPPA e a natureza do sofrimento da pessoa. Estas ações se 
fundamentam numa compreensão clínica Centrada na Pessoa, que prioriza a experiência ao 
invés da queixa, e portanto, solicita do terapeuta abertura para o desconhecido e imprevisto 
de demandas possíveis. Os dados preliminares destas ações indicam que 20 pessoas foram 
recebidas no plantão psicológico. Observou-se que o terapeuta age como um interlocutor 
que auxilia a pessoa a (re)conhecer a si mesma, dar sentido e ressignificar sua experiência e 
assim, ter sua experiência disponível para desencadear um movimento criativo. Este movi-
mento pode encaminhar a dupla terapeuta-pessoa para uma elaboração e ressignificação da 
queixa, contribuindo para o compartilhamento da responsabilidade de encontrar possibi-
lidades de continuidade e encaminhamento. Em outro aspecto, a participação dos gradu-
andos, com uma atuação que também envolve a organização, planejamento e execução do 
projeto, além da formação profissional e pessoal, em articulação com a realidade da clínica 
escola, têm favorecido a ampliação da oferta de atenção psicológica à população que busca 
pelo serviço. Este é um projeto inaugural, que pretende ampliar e aperfeiçoar suas ações 
a partir das experiências que forem se constituindo, a fim de se tornar uma referência de 
serviço para a população.

Palavras-chave: Plantão psicológico, Clínica humanista, Acolhimento.
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CRIaTIVIdade e o VIR-a-SeR na ClÍnICa 
FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal: UM eSTUdo de CaSo 

Diogo	Arnaldo	Corrêa
Rubia	Fernandes	de	Souza

Nos desdobramentos das suas possibilidades de compreensão na existência, O Dasein é 
convocado no seu vir-a-ser. A compreensão do seu vivido é algo fundamental em seu 

devir existencial. Na compreensão, segundo Heidegger, reside o poder-ser do Dasein. Ela é 
desempenhada a partir dos diversos desdobramentos do Dasein. Dentre eles, a criatividade 
pode ser tomada como condição que circunscreve sentidos ao cuidado como horizonte. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar a relevância do acolhimento da criativi-
dade do cliente na clínica fenomenológico-existencial como possibilitadora do seu vir-a-ser. 
A história de vida de um jovem de 18 anos atendido no Serviço-Escola de Psicologia de uma 
Universidade do Alto Tietê, Estado de São Paulo, foi retomada na forma de estudo de caso 
conforme composta por suas narrativas e pela introdução de um recurso expressivo à sua 
criatividade – um caderno. No discurso apresentado pelo cliente revelava-se dada diminui-
ção do seu poder-ser aproximada à difícil relação com sua família, ausência de um emprego 
e desânimo na vida, associado à ideação suicida. Ao mesmo tempo, expressava intensa 
capacidade estética inerentes ao modo criativo e próprio do seu ser a partir de manuscritos 
trazidos de modo voluntário por ele nos encontros. Suspendendo a colocação de um estado 
patológico, e percebendo tal capacidade, foi introduzido, na relação de cuidado, um caderno 
para que, nele, o cliente registrasse sua autobiografia. O cliente tinha que trazer suas ano-
tações em cada atendimento e, ao seu discurso, neste processo, foram-se conjuntando os 
registros gráficos da sua história. Questões que inferiam sobre suas disposições afetivas e 
sustentavam dado sofrimento ontológico e diminuíam seu devir existencial emergiram na 
relação como, por exemplo, a rivalidade dele com sua irmã com Síndrome de Down frente 
a atenção dos pais, e seus anseios quanto ao futuro. Desse modo, a abertura para o acolhi-
mento da criatividade do cliente manifestada na escrita e nas suas narrativas foi potenciali-
zando seu vir-a-ser com base na interpretação, pelo próprio cliente, do seu ser-no-mundo, 
originando apropriações significativas no seu processo de mudança. No enfoque fenomeno-
lógico-existencial, portanto, sendo sustentada a abertura do terapeuta para o acolhimento 
da criatividade do cliente, a interpretação do seu próprio ser-no-mundo de modo criativo 
pode ser oportunizada para a apropriação de sua autenticidade e suas possibilidades.

Palavras-chave: Psicologia clínica, Criatividade, Fenomenologia.
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o CUIdado Pelo ConFRonTo: PeRSPeCTIVaS e 
ConTRIbUIÇÕeS da loGoTeRaPIa PaRa o FazeR ClÍnICo

Diogo	Arnaldo	Corrêa
Marlise	Aparecida	Bassani

O alcance de resultados satisfatórios na promoção da qualidade de vida de pessoas aco-
lhidos na clínica psicológica requer, obviamente, um compromisso ético-teórico-meto-

dológico. Contudo, se a abertura para a colocação de um encontro genuíno não é preconi-
zada, o fazer clínico pode acabar fadado a um mero ouvir e inócuo orientar. O fazer clínico, 
neste sentido, requer serenidade e acolhimento, mas também uma colocação provocativo-
-respeitosa pelo psicoterapeuta numa relação de confronto com seu cliente que possibilite 
o apelo à sua consciência. Confrontar significa colocar frente a frente. E, no fazer clínico, é 
preciso, de fato, colocar a pessoa frente a si mesmo e frente suas possibilidades, para que 
desempenhe o cuidado e descubra sentidos. Na Logoterapia, Viktor Emil Frankl defende 
a noção de que é preciso reconhecermos na psicoterapia de nossos tempos as profundezas 
da existência humana e, também, suas alturas nas potencialidades que lhe são inerentes. 
Desse modo, ele propõe uma atuação clínica que deve abarcar o encontro genuíno para 
além do aspecto dialógico, a escuta para além da transferência, o descobrimento para além 
da interpretação dos relatos dos pacientes, concebendo a vida como tarefa, e o processo de 
mudança como algo para além da superficialidade, ou seja, um processo que inclui a reali-
zação de valores. O objetivo deste trabalho, portanto, é apresentar algumas perspectivas e 
contribuições da Logoterapia para o fazer clínico na sua possibilidade de um cuidado pelo 
confronto. Considerando a potencialidade humana denominada por Frankl de autotrans-
cendência, bem como a liberdade da pessoa perante sua vida – que deve ser compreendida 
em seu caráter de missão –, e a sua responsabilidade, o fazer clínico proponente do cuidado 
por meio do confronto torna possível um modo de acolhimento e, ao mesmo tempo, de 
mobilização das possibilidades do ser para que a pessoa descubra sentido e realize valores. 
O cuidado pelo confronto no ato clínico deve visar a coragem de penetrar a dimensão dos 
fenômenos especificamente humanos e enfrentar os sofrimentos vividos pelo cliente. Por-
tanto, o fazer clínico a partir das perspectivas e contribuições da Logoterapia no que tange 
o cuidado pelo confronto deve levar em conta que a pessoa se depara constantemente com 
a busca de sentido e numa relação de abertura com a existência. E, para superar seus sofri-
mentos, deve ser confrontada, apelada em sua consciência para os desdobramentos de suas 
possibilidades de vir-a-ser.

Palavras-chave: Psicoterapia, Logoterapia, Cuidado, Confronto.
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oFICInaS de naRRaR hISTÓRIaS CoM PaIS de CRIanÇaS 
aTendIdaS na ClÍnICa-eSCola de PSIColoGIa da  

PUC-CaMPInaS: ConSTRUIndo aS PRIMeIRaS aÇÕeS de 
UM PRoJeTo de eXTenSÃo UnIVeRSITÁRIa 

Tatiana	Slonczewski
Eberson	dos	Santos	Andrade

Patrícia	Teixeira	Honório	dos	Santos

O presente trabalho objetiva apresentar o processo de construção e efetivação do pri-
meiro bloco de oficinas desenvolvido como parte das ações previstas em um projeto de 

extensão universitária voltado à promoção da saúde de pais, avos e responsáveis por crian-
ças atendidas na Clínica-Escola de Psicologia da PUC-Campinas. As oficinas tiveram seu 
início em abril de 2015 – e serão desenvolvidas ao longo do ano – por uma docente em car-
reira de extensão e por dois bolsistas extensionistas da Faculdade de Psicologia, embasados 
pelo referencial da Abordagem Centrada na Pessoa. Os encontros grupais, mediados por 
recursos criativos, almejam facilitar o contato psicológico, a experiência da relação inter-
subjetiva autêntica e empática, e a oportunidade de aprendizagem significativa em grupo. 
As oficinas de narrar histórias constituíram o primeiro bloco de oficinas proposto no pro-
jeto e seu desenvolvimento se deu em quatro encontros, com duas horas de duração cada, 
e um número máximo de dez participantes. Na experiência vivida com o primeiro grupo, 
o encontro inicial foi um momento de estabelecimento do contato entre os participantes, 
sendo o narrar de uma história pelos organizadores da oficina o elemento disparador para o 
processo do grupo no contato com suas vivências e histórias pessoais. No segundo encontro, 
as narrativas dos participantes foram transcritas em cartazes ilustrados pelos mesmos, com 
a escolha de cores para o texto e liberdade quanto ao roteiro, personagens e demais elemen-
tos. No terceiro encontro, os recursos criativos mediadores das experiências foram os basti-
dores de bordado, que são estruturas de madeira para sustentação dos tecidos na efetivação 
do bordar. A construção artesanal com os bastidores e demais materiais para a composição 
do elemento ilustrador da vivência do narrar histórias foi feita de modo livre pelos partici-
pantes, que puderam compartilhar com o grupo as descobertas pessoais sobre suas próprias 
histórias. Ao final, também como forma de avaliar a experiência vivida, o recurso criativo 
mediador foi uma composição em mural dos elementos artísticos que representariam as 
conquistas pessoais vividas nas oficinas e demais questões. A experiência da primeira ofi-
cina permitiu compreender o quão mobilizador é o narrar em grupo, permitindo a ressigni-
ficação das vivências, o restabelecimento de diálogos, o compartilhamento dos saberes e a 
busca de soluções conjuntamente construídas.

Palavras-chave: Atenção psicológica clínica em instituições, Oficinas para pais, Narrati-
vas, Extensão universitária.
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aS CoRRelaÇÕeS da PSICanÁlISe CoM ConCeIToS 
da FenoMenoloGIa da VIda eM MIChel henRy: 

PeSQUISa bIblIoGRÁFICa

Maria	Aparecida	da	Silveira	Brígido

Os conceitos de passibilidade, afeto, pathos e corpo para a fenomenologia da vida do 
filósofo francês Michel Henry estudados no grupo de pesquisa de fenomenologia da 

vida nas Faculdades EST de São Leopoldo - RS são correlacionados com conceitos psica-
nalíticos de afeto, pulsão, inconsciente e estrutura psíquica. A práxis psicanalítica tem um 
nascedouro nas inquietações humanas e na escuta está contemplado o padecer psíquico. 
Na fenomenologia de Michel Henry sua preocupação é remeter-se à humanitas do homem. 
Para Michel Henry o eu afetivo é que percebe a dor e desta forma a camada sensorial da 
dor é habitada no fundo afetivo. Ao estudar fenomenologia da vida de Michel Henry nos 
remetemos às reflexões sobre a vida, o viver, os afetos, as afetações da vida e o pathos. A 
vida vem ao ser humano como afecção e como passibilidade. O desejo da vida de se expe-
rienciar advém de sua vulnerabilidade em sua origem, pois para a fenomenologia da vida 
o valor, a importância está no poder experienciar-se, isto quer dizer, poder se consentir, 
se estreitar, se reter em si, se desejar e experienciar-se em si. Pensar sobre as questões de 
sofrimento e dor que são demandas para atendimento analítico na clínica da atualidade 
remete a dor como o resultado de um excesso de uma quantidade de estímulo, de energias 
e vibrações que se intrometem no ser vivo. O excesso ocorre quando uma pessoa ainda sem 
as diferenciações psíquicas, consciente/inconsciente, é abalada pela interferência dos cui-
dados ou a falta deles, ou traumas tardios no decurso da sua vida. A psicanálise afirma que 
ao ser cuidado no início da vida ocorrerá uma construção na interioridade do ser gerada 
pela inter-relação com outro ser humano. As construções psíquicas, as pulsões e os afetos 
se organizam em decorrência das vivências e convivências. As formas que se organizam 
desde a mais tenra idade podem ter uma configuração de maior ou menor capacidade de 
conseguir resolver o sofrimento provocado pela dor. Desta forma, a partir do início da vida, 
ocorre uma construção ou desconstrução da ipseidade frente a alteridade.

Palavras-chave: Fenomenologia, Psicanálise, Afeto, Passibilidade, Pulsão.
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ConSTRUIR e habITaR SeGUndo heIdeGGeR:             
ReFleXÕeS aCeRCa de PRobleMaS na RelaÇÃo ConJUGal

Braz	Dario	werneck	Filho

A grande motivação para que os casais procurem uma terapia é, sem dúvida, um conjunto 
amplo de dificuldades na convivência. A partir da escuta dos relatos dessas duplas, 

torna-se razoável inferir que a questão do desacordo quanto aos objetivos seja um dos pro-
blemas mais frequentes; e também que tenha consequências muitas vezes devastadoras 
para a relação. São casais que têm uma espécie de regra geral que diz que a felicidade está 
em chegar juntos a algum lugar, não se sabe qual. Heidegger nos propõe pensar o ato de 
construir como já sendo um lugar, ao dizer que o construir também é habitar. Assim, o 
homem pode habitar o construir, pode habitar o processo. Esses casais enxergam somente 
o objetivo final do processo como lugar de conforto subjetivo, lugar de habitação. Procuram, 
quando querem viver juntos, segurança, prazer e tranquilidade. A tendência geral é pensar 
que só se pode encontrar isso no final de uma busca pelo objetivo comum. Essa busca se 
configura em um processo que concebemos como cansativo, algo que deverá ser concluído 
tão rápido quanto possível. Muitas vezes o casal está simplesmente feliz, até o momento em 
que se depara com a angústia por não saber quando ficará pronta a construção em anda-
mento. Isto encontra eco no pensamento de Heidegger, que propõe o habitar como traço 
essencial do ser. O casal não se sente habitando enquanto está no meio do processo. Ao 
conseguirmos um novo olhar para o processo, como sendo também um lugar habitável, 
podemos convidar o casal a novas reflexões sobre como está vivendo esse presente, esse 
processo. Acontece frequentemente de surgirem no casal novas perspectivas para o futuro, 
a partir do momento em que resolvam assumir o construir do presente como já sendo uma 
realização ou, como diria Heidegger, uma habitação. Essa habitação encerra a segurança e 
a tranquilidade tão desejadas pelos casais. Consideramos que o olhar para as felicidades do 
presente possa ser um embasamento para o seguir construindo. Pensando com Heidegger, 
podemos olhar para o construir como já sendo um habitar, já que habitar subjetivamente é 
o que as pessoas procuram. Se o casal consegue se enxergar habitando não sua construção, 
mas seu construir, poderá usufruir dos sentimentos que uma habitação teoricamente daria, 
como a paz e a liberdade de um abrigo.

Palavras-chave: Heidegger, Fenomenologia, Terapia de casal, Relacionamento conjugal.
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anÁlISe eXISTenCIal e SenTIdo do TRabalho: 
CoMPReenSÕeS doS banCÁRIoS eM banCoS PÚblICoS

zirlana	Menezes	Teixeira

É diversificado o campo teórico e metodológico da psicologia que fundamenta a compre-
ensão das estruturas que sustentam os sentidos que os bancários atribuem ao trabalho. 

Os bancários dos Bancos Públicos constituem uma categoria de trabalhadores com algumas 
peculiaridades. Ao longo do tempo os bancos públicos e privados foram se rendendo às 
padronizações de rotinas e sistemas rígidos de procedimentos. Os bancários historicamente 
tiveram redefinidos os seus traços constitutivos e certamente o sentido atribuído às ativi-
dades desenvolvidas. O Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos descreve 
a atividade bancária como simples, pobre de conteúdo e realizada em “cadeia”, com pres-
são para a finalização das operações nos prazos predeterminados, além de ser redundante 
garantir a confiabilidade. Quanto aos aspectos cognitivos do trabalho a atividade requer 
uso intensivo de memória, atenção concentrada, rapidez, precisão psicomotora, acuidade 
visual e em alguns casos raciocínio na tomada de decisão de riscos. O bancário de Bancos 
Públicos é uma categoria com relativa estabilidade profissional. A trajetória ocupacional 
dos bancários contribui para os sentidos produzidos e atualmente atribuídos ao trabalho. 
O bancário veterano é aquele profissional que já dispõe de condições – idade e tempo de 
contribuição previdenciária - para se aposentar, mas opta por permanecer trabalhando. Um 
fenômeno que tem crescido nos bancos públicos é a permanência dos bancários veteranos. 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de doutorado de perspectiva qualitativa a partir 
das seguintes proposições: a opção por manter-se trabalhando poderia estar associada à 
possibilidade de através do trabalho os veteranos constituírem singular e autonomamente 
sua existência? Manter-se em atividade produtiva formal seria uma possibilidade do traba-
lho ser, para os veteranos, um meio de expressar certa liberdade de experiência vivenciada 
no momento em que trabalha? A fundamentação teórica se dará a partir de Viktor Frankl. 
Sua abordagem fenomenológica compreende o sentido como disposição ontológica em que 
acolhe a vontade de sentido como abertura ao mundo em que o homem vai decidindo ser. O 
mundo, para o teórico seria o campo de provocação. O estudo parte do trabalho como uma 
provocação. Espera-se contribuir para clínica do cuidado ao trabalhador como também 
abrir novas possibilidades de compreensão do trabalho apontada pela contemporaneidade 
em que a longevidade é uma característica.

Palavras-chave: Trabalho, Sentido, Existência.
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naRRaTIVaS de MÃeS eM GeSTaÇÃo de alTo-RISCo: 
anÁlISe FenoMenolÓGICa da VIVÊnCIa MaTeRna

Ana	Cecilia	Faleiros	de	Padua	Ferreira

A compreensão de um momento da existência tão complexo como a gestação, dadas as 
inúmeras alterações metabólicas, endócrinas, sócio-culturais, bem como a extensão do 

mundo vivido da gestante, é algo importante na ajuda do trabalho clínico. De modo par-
ticular, merece atenção a vivência da gestante, especialmente quando a gravidez é de alto 
risco, porque nesses casos a grávida sofre alterações no seu decurso, com a incidência de 
maiores pressões diante da proximidade da interrupção desta. O objetivo da presente pes-
quisa é compreender, através das narrativas maternas, a vivência da gestação de alto risco, 
utilizando o método fenomenológico, à luz da psicologia fenomenológica-existencial. Para 
tanto utilizou-se 10 gestantes (3 nos primeiro e segundo trimestre e 4 no terceiro trimes-
tre), formada por mulheres com Diabetes Mellitus Pré-Gestacional (tipos I e II). Foram 
realizadas de duas a três sessões de atendimento clínico, realizadas no Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Através das narrativas apareceu a vivên-
cia do medo intensificado pela condição do adoecimento. Houve relatos de antecipações 
tanto relacionada à preocupação de não conseguir gestar o próprio filho, como o sentido 
de gestar até o parto como algo sublime, o filho como um troféu, fruto de uma grande tra-
vessia e vitória. Havia o conflito entre o tratamento e a dieta, geradora de uma vivência de 
restrição, onde o desgaste entre o excesso de cuidado e a falta de garantia do resultado, na 
qual as incertezas desencadeadas pelo fator risco intensificam a insegurança e o medo. Por 
outro lado, diante de todas as necessidades, do tratamento específico e das preocupações 
oriundas desse quadro, houve a mobilização do cuidado maior na gestação, gerando assim 
um grande envolvimento e devotamento para com o bebê. A vivência da gravidez para as 
gestantes do presente estudo, além da atmosfera de ameaça, receios e medo, também está 
repleta de projetos, na qual, para a maioria, a gravidez constitui um acontecimento especial, 
de cuidado, proteção, onde o tempo de gestação é de espera, repleta de ação, tratamento, 
controle e geração de novas vidas, tanto o nascimento da mãe saudável através da gestante 
com Diabetes, quanto à possibilidade do nascimento do filho.

Palavras-chave: Gestação de alto risco, Vivência materna, Fenomenologia.
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UM ConVITe ao abSURdo. ConSIdeRaÇÕeS 
aCeRCa da FIloSoFIa do abSURdo de albeRT 

CaMUS PaRa PenSaR a PSIColoGIa ClÍnICa

Amanda	Mendes	Cavalcante	dos	Santos

Com o intuito de trazer a escrita camusiana para a psicologia, pensando a clínica enquanto 
um campo plural e dinâmico dotado de diversas abordagens teóricas e técnicas que 

vão muito além do divã, proponho aqui um olhar para o absurdo enquanto condição exis-
tencial, para além da clínica, reafirmando a ligação que me parece essencial entre filosofia 
e psicologia através das ditas filosofias da existência, nas quais o escritor Albert Camus 
(1913-1960) foi de tamanha importância que mesmo não tento formação filosófica, suas 
obras possuem tanta preocupação, cuidado e riqueza que é comum o chamarmos de filó-
sofo. Para o escritor e filósofo, o absurdo nasce da relação/confronto entre irracionalidade 
do mundo e o desejo de clareza e racionalidade que se encontra no homem. A partir de seu 
livro de 1942 “Le Mythe de Sisiphe”, onde Camus lança-se numa rigorosa e empenhada 
investigação intelectual da atitude diante da vida, temos o absurdo enquanto ponto de par-
tida. Trazendo a discussão a partir da atitude do homem, diante de algumas experiências 
existenciais que o colocam diante dele mesmo, tais como: morte, angustia, etc., que cada 
homem vive de forma pessoal essas diferentes experiências, mas que colocam diante de 
todos o mesmo tipo de inquietação: vale a pena viver? Diante dessa frustração, vivendo de 
sua própria condição humana, o homem descobre o absurdo. A pergunta pelo“ por quê? ” é 
essencial, fazendo com que o homem se aperceba de sua inutilidade e que a inteligência não 
consegue dar conta de uma descrição satisfatória para essa experiência. Quando o homem 
aceita o absurdo de tudo que o cerca deve viver conscientemente. Trata-se de encontrar uma 
saída para o dilema em que se encontra, de um lado a existência na vida, da beleza, da felici-
dade, da verdade, do outro a precariedade de cada um desses estados. É preciso preservar a 
antinomia, é preciso insatisfazer-se diante do absurdo, querer superá-lo. O homem absurdo 
para Camus não despreza a razão e também admite o irracional; dentro desse equilíbrio 
ele se locomove sabendo para onde ir, tem uma consciência atenta, coragem e raciocínio. 
Temos então o absurdo enquanto condição de uma vida sábia e feliz, na medida em que 
temos consciência e lucidez desta condição. O absurdo da condição humana não pode ser 
um fim, mas somente um começo. Dessa forma, é feito o convite a pensar o tratamento do 
absurdo enquanto começo e forma para pensar toda e qualquer relação humana, a partir e 
para além da clínica psicológica.

Palavras-chave: Camus, Absurdo, Existência, Condição-existencial.
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aConTeCIMenTo e eSPeRanÇa na ClÍnICa 
FenoMenolÓGICa eXISTenCIal

Luis	Eduardo	Franção	Jardim

O objetivo desta comunicação é apresentar as noções de acontecimento e esperança e 
discutir – com base no pensamento de Martin Heidegger – a íntima relação que pode 

haver entre elas na prática clínica. Para o pensador alemão, a noção de acontecimento não 
se refere a um fato dado. Um acontecimento implica a rearticulação de sentidos em relação a 
algo, provoca uma mudança de conjuntura geral e instaura uma nova articulação e compre-
ensão de ser. No âmbito clínico, um acontecimento está ligado à possibilidade do paciente 
fazer uma experiência, tal como descrita por Heidegger: ser tocado por algo e transformado 
em sua direção. Já a noção de esperança que aqui será discutida, ainda pouco pesquisada 
pela fenomenologia hermenêutica, distancia-se da conceituação corrente consagrada pela 
teologia cristã. A esperança é compreendida aqui, de modo derivativo do pensamento hera-
clitiano, como uma disposição que sustenta uma abertura futural do poder-ser; a partir da 
qual, no esperar, mantém-se aberta a possibilidade do inesperado, do novo, do ainda-não. 
A esperança pode ser compreendida em sua relação constitutiva com a temporalidade do 
existir. Na prática clínica de bases hermenêutico fenomenológicas, a esperança, enquanto 
abertura para o ainda-não, significa caminhar sem a proteção do já instituído, do conforto 
familiar do já conhecido e sustenta a possibilidade de ser tocado pelo inesperado. Pela com-
preensão a ser desenvolvida nesta apresentação, a possibilidade da relação terapêutica ser 
um convite a um acontecimento no existir do paciente está intimamente atrelada a esse 
caráter de esperança. O trabalho de escuta clínica terapêutica está atenta à libertação para 
que o presente possa voltar a ser tonalizado pela esperança, enquanto uma disposição que 
sustenta uma abertura para o futuro e o caminhar. Na prática clínica, a recuperação da 
dimensão futural da esperança se mostra vinculada à possibilidade de lida e refundação de 
modos de ser, esquecidos e emudecidos pela cotidianidade cadente. Em outras palavras, 
abre a possibilidade de um acontecimento para o paciente, a rearticulação de sentidos do 
próprio existir e uma nova compreensão de si.

Palavras-chave: Acontecimento, Esperança, Clínica, Fenomenologia hermenêutica, 
Martin Heidegger.
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a CoMPReenSÃo daSeInSanalÍTICa de SonhoS InFanTIS

 Ana	Cecilia	Faleiros	de	Padua	Ferreira

Na literatura psicológica dos sonhos predominam interpretações de abordagens psica-
nalíticas e junguianas, havendo poucos estudos fenomenológicos publicados. Especi-

ficamente sobre sonhos infantis, eles são ainda mais raros. Em todos eles, é consenso a 
importância terapêutica da compreensão dos sonhos na psicoterapia, como um dos recur-
sos de aproximação da existência em sua singularidade. Neste sentido, o presente trabalho 
propõe a compreensão fenomenológica de dois sonhos infantis, compreendidos no contexto 
ludoterápico, com uma criança de 10 anos, objetivando apresentar outro modo de analisar 
o mundo onírico ao utilizar a proposta de Medard Boss. Segundo o autor, o sonho é um 
dos modos da existência que pertence ao sonhador e que se relaciona inteiramente com a 
maneira como ele está no mundo. O seu enredo depende dos acontecimentos e seus respec-
tivos sentidos vividos na vida em vigília. Compreendê-lo significa ater-se aos fenômenos 
que aparecem no sonhar, para quais deles a existência do sonhador está aberta ou distante, 
além do modo como o sonhador se relaciona com eles. Os sonhos da criança foram em 
dias seguidos e o enredo seguiu a mesma temática. A atmosfera do sonho passa da alegria, 
diversão, descontração e leveza, para medo e apreensão. Nos dois tempos vividos no sonho 
a criança está sozinha. Em um momento de vivência infantil, típica de uma criança, brincar 
no balanço aparece uma parede, que anuncia uma possível dor de ser impedida de brincar, 
que ameaça a vivência infantil. É na intensidade de seu próprio movimento que se coloca 
em risco, de perder o seu lugar de criança confortável e gostoso, de perder o afeto, a atenção 
e se vê sozinha. Na impossibilidade de resolver o conflito, refugia para o mundo da fantasia. 
Sente-se aliviada e estabelece novas formas de vinculação. Como o sonho é uma das possi-
bilidades do ser-aí, compreendê-lo significa aproximar a pessoa de sua própria vida. A com-
preensão do mundo onírico é, portanto, de grande importância, uma vez que pode permitir 
o contato com possibilidades existenciais não refletidas pelo sonhador na vida em vigília. 
Em se tratando de sonhos infantis, sejam eles recorrentes e repletos de angústia, ou plenos 
de satisfação, quando compreendidos em ludoterapia pode ser um recurso a mais, além do 
brincar, para ampliar os modos da criança se vincular com a própria vida.

Palavras-chave: Fenomenologia, Daseinsanálise, Sonhos infantis, Ludoterapia. 
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“SoCoRRo! nÃo SeI MaIS o QUe FazeR”:                        
ReFleXÕeS e naRRaTIVaS SobRe o aTendIMenTo 

FenoMenolÓGICo àS CRIanÇaS, adoleSCenTeS e SeUS PaIS

Myrna	Coelho
Fabíola	Freire	Saraiva	Melo

Nesse trabalho pretendemos apresentar uma reflexão acerca da prática clínica realizada 
com crianças e pais. Para tanto, partiremos da experiência de duas terapeutas que 

apresentarão alguns atendimentos. Uma delas, irá refletir sobre um atendimento realizado 
com um criança, enquanto que a outra, irá se debruçar sobre um atendimento realizado 
com os pais de uma adolescente. De forma geral, os pais que buscam atendimento clínico 
para seus filhos ou que procuram orientação educacional vivenciam uma situação de deses-
pero. É comum a sensação de angústia, desamparo e paralisia frente à problemática e, a 
partir de então, o caminho que os pais visualizam é de recorrer a um profissional especiali-
zado que possa lhe oferecer respostas, teorias e certezas sobre o desenvolvimento infantil, 
bem como prescrições sobre o modo correto de educar. O pedido de ajuda feito pelos pais 
nem sempre corresponde às necessidades trazidas pelas crianças. É necessário que o tera-
peuta se coloque disponível a ouvir e compreender a criança, especialmente atento às dife-
renças entre como ela se apresenta na relação terapêutica e como se apresenta no discurso 
dos pais. Esse pedido dos pais nem sempre pode ser acolhido pelo que oferece a prática 
clínica fenomenológica. Portanto, o primeiro desafio que se apresenta é de esclarecimento 
e desvelamento das expectativas, bem como das possibilidades de atuação que podem ser 
oferecidas. A atuação das terapeutas, em consonância com a atitude fenomenológica, visam 
a desconstrução desse olhar pragmático e buscam instrumentalizar os pais ou responsáveis 
para uma postura atenta e sensível às especificidades dos seus filhos, bem como oferecer 
à criança ou adolescente um espaço autêntico para a realização de suas possibilidades e 
experimentação de diversos modos de ser. A “solução mágica”, o “conserto” eficiente ou a 
busca por adequação aos poucos dão lugar à construção de um fazer artesanal e próprio a 
ser construído em cada situação. O chamado aos pais pela responsabilização e cuidado com 
os filhos, bem como a oferta de um espaço para a criança/adolescente se apropriar de si 
mesmo, mostraram-se como um modo de cuidado que possibilitou às famílias novas possi-
bilidades de encontros autênticos.

Palavras-chave: Psicologia fenomenológica, Práticas clínicas, Criança, Adolescentes, 
Orientação de pais.
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ConTRIbUIÇÕeS da FenoMenoloGIa 
heIdeGGeRIana no CUIdado TeRaPÊUTICo

Danielle	de	Gois	Santos
Sheila	Corrêa	da	Silva

O trabalho apresenta reflexões que tematizam o cuidado por um viés existencial auxi-
liando o cuidado terapêutico nos contextos clínico e institucional. A noção de cuidado 

fenomenológico adotou, como referencia, os estudos desenvolvidos por Martin Heidegger, 
um dos principais filósofos do século XX. A apresentação versa pela noção heideggeriana 
de cuidado como apoio fundamental para reflexões ao campo da psicologia em tempos de 
tecnologização do cuidado, noção compreendida, como o ser do ser-aí em Ser e Tempo e 
em algumas obras, com destaque, Seminários de Zollikon. Não é propósito validar um posi-
cionamento teórico, clínico ou institucional de uma psicologia fenomenológica, mas sim, 
seguir pistas de um deslocamento da relação de perspectivas teórica, científica e profissio-
nal da psicologia, para pensá-la em sua constituição histórica em um horizonte de sentido 
denominado por Heidegger como a era da técnica. O trabalho se inspira na perspectiva 
metodológica de Fenomenologia Hermenêutica de Martin Heidegger, um dos principais 
questionadores do modo de vida dos homens no século XX e que se envolveu na tarefa de 
destacar a experiência cotidiana e o modo como vivemos. O exercício compreensivo cons-
truído a partir da revisão bibliográfica tematiza o cuidado fenomenológico existencial apro-
fundando a construção de temáticas da Psicologia sob viés da fenomenologia hermenêutica 
heideggeriana. Metodologicamente, além do exercício fenomenológico hermenêutico que 
se propõe compreensivo e envolvido por resignificações de nossas experiências, foram tra-
vados diálogos com Hans-Georg Gadamer. Na clínica, especificamente, os temas em torno 
dos processos de adoecimento e de promoção de saúde são discutidos a partir de critérios 
diferentes dos propagadas consensualmente entre as ciências da saúde. Pois é dada ênfase 
para o modo como ser adoecido e ser sadio se apresentam no contemporâneo. Discussões 
sobre clínica, homem, modos de ser-sadio e ser-doente são realizadas no âmbito da clínica 
tradicional em consultório, bem como, para além do setting terapêutico e incluindo obser-
vações sob o lugar da psicologia a partir deste viés fenomenológico nas instituições. O exer-
cício reflexivo/meditativo de cuidado em sentido ontológico implica uma transformação do 
olhar, revertendo às preocupações técnicas, no âmbito da clínica psicológica e no institu-
cional, ao exercício de modos de ser éticos, ampliando as possibilidades de singularização 
existencial.

Palavras-chave: Heidegger, Cuidado, Clínica, Instituição, Psicologia.
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CRIanÇaS CoM deFICIÊnCIa aUdITIVa:                                          
UMa PeRSPeCTIVa FenoMenolÓGICa eM PSICoTeRaPIa

Raíssa	Dias	Vieira	de	Assis
Marcos	Thadeu	Gurgel	Cordeiro	de	Faria

O modelo psicoterápico tradicional de consultório respalda-se na comunicação oral. 
Mesmo dentro do método fenomenológico, é indispensável que terapeuta e cliente 

tenham a capacidade de se comunicar oralmente. É por meio da fala que o psicoterapeuta 
tem acesso à descrição dos fenômenos que o cliente traz ao contexto da psicoterapia, assim 
como também é a fala que possibilita ao psicólogo fazer as intervenções pertinentes. Isto 
não é diferente nos atendimentos infantis. Ainda que seja possível se valer de recursos lúdi-
cos, é essencial o diálogo com a criança, visando o processo de simbolizar, uma vez que é 
este o objetivo do brincar na clínica. Deste modo, a Deficiência Auditiva em contexto psi-
coterapêutico pode ser entendida como limitação, pela ausência do contato da pessoa do 
terapeuta com a criança através da fala. Tal limitação remete a restrições de possibilidades 
de existência por parte da criança deficiente, sendo que no mundo ao qual ela é lançada 
não haverá relação com fenômenos sonoros. Este trabalho foi orientado a relatar experiên-
cias de dois psicoterapeutas fenomenológicos nos atendimentos com crianças deficientes 
auditivas, realizados em uma instituição de reabilitação auditiva de Belo Horizonte-MG. O 
objetivo da reabilitação é “ensinar” a criança que passou pela cirurgia de implante coclear a 
apreender os sons e a emiti-los. O uso da LIBRAS não é incentivado, uma vez que a equipe de 
psicologia realiza trabalho interdisciplinar com a fonoaudiologia. A relação da criança com 
o mundo acontece essencialmente por meio de fenômenos visuais. Isso é perceptível pela 
observação de sua suposta intencionalidade dirigida ao mundo do qual ela se dá conta, prin-
cipalmente pelo advento de fenômenos à consciência através do olhar. Um dos principais 
esforços do terapeuta é estimular sua própria experiência visual e tátil (captar os fenômenos 
assim como a criança o faz). A atuação foi orientada de modo a promover as possibilidades 
de existência das crianças, visando privilegiar o processo criativo das mesmas (criança, do 
latim creantia, do verbo creare, que significa crescer, criar, inventar). Serão salientadas as 
especificidades do atendimento com as crianças deficientes auditivas, e descritas as princi-
pais etapas do processo terapêutico à luz da psicologia fenomenológica, incluindo: os pri-
meiros contatos com a criança, a participação dos pais, o desvelar da existência através do 
brincar e o processo criativo na vida da criança.

Palavras-chave: Deficiência auditiva, Fenomenologia, Psicoterapia fenomenológica, Psi-
coterapia com crianças.
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o olhaR da FenoMenoloGIa-eXISTenCIal 
no aTendIMenTo InFanTIl

Maria	Júlia	Alves	Souza
Ana	Cecília	Faleiros	de	Pádua	Ferreira

A ludoterapia que tem como método a fenomenologia visa compreender o fenômeno da 
existência da criança no modo como esta se relaciona com o seu mundo. O presente 

estudo objetiva apresentar um caso clínico, à luz da análise fenomenológica-existencial. 
Durante um ano, uma criança de 6 anos, foi atendida na clínica de serviço escola da Univer-
sidade de Franca-SP. O motivo da procura por atendimento clínico deve-se ao medo intenso 
de animais, de escuro e de chuva, o que atrapalha suas atividades cotidianas. Durante as 
sessões, nas atividades propostas pela criança, ela determinava sua intensa necessidade 
de organizar os brinquedos da forma “correta” para que a brincadeira realmente pudesse 
acontecer, caso contrário, isso não seria possível. Nos primeiros meses, a organização era 
a brincadeira. Após esse período, a criança se permitiu narrar e participar de histórias, em 
que mergulhava nos enredos, sendo possível mostrar o seu jeito de ser neste espaço lúdico. 
A criança percebe muitos detalhes de situações e o que aparentemente parece ser bom, 
acaba sendo extremamente pesado para ela e assim passa a ver os possíveis perigos da vida. 
E é no temor que restringe a sua liberdade, fazendo com que se veja sem saída em muitos 
momentos. Até mesmo quando ela mergulha no mundo encantado das histórias, o modo 
como ela vive é no controle, organização e coloca-se como a grande responsável pelas ativi-
dades cotidianas. A mágica aparece na história, quando tudo parece não ter solução, ou nos 
momentos em que se sente cobrada. A atmosfera muda e a criança se vê como o poderoso 
que irá desfazer todos os nós que aparecem no caminho. É com o recurso da mágica que 
pode solucionar todos os problemas, isto é, na fabulação aparece o quanto é importante ser 
potente e poderoso e o quanto já se permite novas formas de propiciar brincadeiras consi-
deradas incríveis. Aparece aqui o espaço terapêutico, em que a criança está experimentando 
novos modos de poder-ser. Mesmo que ela se mostre um tanto espremida, amedrontada em 
seu mundo, nas tarefas e cobranças do dia a dia, onde geralmente, ela está atrelada às regras 
do mundo e até mesmo as suas próprias normas para que as coisas possam acontecer do 
jeito esperado, o movimento de criar nas histórias possibilidades fantásticas de poder, abre 
mundo para o seu ser-aí.

Palavras-chave: Caso clínico, Criança, Fenomenologia-existencial.
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enConTRo enTRe aÇÃo e naTalIdade:                                      
UMa PoSSIbIlIdade PaRa PenSaR a aTenÇÃo PSIColÓGICa

Itala	Daniela	da	Silva
Claudine	Alcoforado	quirino

O presente trabalho tem como objetivo tecer reflexões sobre ação e natalidade a partir 
do pensamento de Hannah Arendt para então, compreendermos os diálogos possíveis 

do pensamento dessa autora com a atenção psicológica. Hannah Arendt compreende que 
a vida é dada ao homem a partir de algumas condições, não no sentido de determinações, 
mas de saber de onde se parte. Portanto, a terra, a vida biológica, a mundanidade, a plura-
lidade, a natalidade, a mortalidade e o próprio condicionamento fazem parte dessas condi-
ções humanas. A partir desses pressupostos, Arendt divide as atividades humanas em Vida 
Ativa e Vida Contemplativa. A Vida Ativa, refere-se a atividades de Trabalho (diz respeito 
manutenção da vida biológica), Obra (cuida da condição de mundanidade e habitação da 
terra) e Ação (assinala a condição de pluralidade do homem). Todavia, é através da ação e 
do discurso que os homens podem aparecer no cenário público, iniciando sempre algo novo, 
pois a partir da criação do homem, veio ao mundo o próprio princípio do começar. Nesse 
sentido, a ação corresponde ao fato do nascimento e, pelo fato de o homem ser capaz de agir, 
significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente 
improvável e, portanto (re)nascer a cada ato. Destarte, inclinamo-nos para o pensamento 
Arendtiano com o intuito de alargar nosso olhar no sentido de tecer novas compreensões 
e realizar possíveis tessituras com a atenção psicológica. Levamos em consideração que a 
atenção psicológica é uma atitude de inclinação e cuidado que a partir do acompanhamento, 
via narratividade, do sofrimento humano, gera uma intervenção clínica socialmente contex-
tualizada e engendrada a partir do encontro. Todavia, a presente pesquisa tem um caráter 
bibliográfico e o seu Corpus principal é a obra “A condição humana” de Hannah Arendt. 
Desse modo, a presente pesquisa pode contribuir para a atenção psicológica, pois se propõe 
a pensar o diálogo possível entre ação, natalidade e atenção psicológica a partir de outros 
horizontes compreensivos.

Palavras-chave: Ação, Natalidade, Atenção psicológica, Hannah Arendt.
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o PSICodIaGnÓSTICo CoMo GRaMÁTICa da VIda

Neemyas	kerr	Batalha	dos	Santos
Bianca	Galván	Tokuo

Falar de cuidado e clínica na contemporaneidade parece cada vez mais exigir de nós 
uma humanidade por vezes terceirizada à técnica. Como profissionais da saúde, somos 

demandados a equacionar os arranjos e desarranjos do mundo e, para tanto, lançamos mão 
de uma gramática que nos sirva de guia na escuridão. Ora, a ciência se oferece como uma 
gramática que pensa se identificar com o mundo. Conhecendo-se, portanto, certo número 
de variáveis, supõe-se ser possível explicar o que já aconteceu, deduzir aquilo que está 
encoberto, predizer o que será, e controlar aquilo que é inevitável. Sem sombra de dúvi-
das, a clínica como expressão prática da ciência do mundo e do homem conserva, também, 
o desejo de constituir-se como uma gramática da vida. Quando falamos, por exemplo, da 
busca da cura de determinada doença, podemos perceber esta pretensão, pois se conhe-
cendo as regras e leis da existência, conhecem-se as regras e leis da doença, ou seja, aquelas 
que falharam que foram afetadas, transgredidas, que foram corrompidas ou envelhecidas. 
Na psicologia, que é aqui o nosso campo de pesquisa e discussão, é o psicodiagnóstico que 
opera esta tarefa. Precisamos considerar que existe uma ambição de compilar o sofrimento 
humano para, então, dar a ele soluções eficazes e generalistas. Cada vez mais, a lingua-
gem só é compreendida e cercada por muros de uma gramática universal da existência. Ou 
seja, uma linguagem inequívoca e que ao mesmo tempo seja capaz de não deixar arestas, 
excessos ou resíduos de compreensão. Mas, como será isto possível, haja vista um mundo 
onde existem tantos equívocos de compreensão, um mundo aonde a capacidade de dizer e a 
capacidade de ouvir podem ser sempre inaugurais? Como podemos lançar mão de psicopa-
tologias se não considerarmos a criação e a contingência dos significados e sentidos? É neste 
momento que a fenomenologia nos aparece como uma exigência de voltarmos às coisas 
mesmas.Maurice Merleau-Ponty é o autor que nos guia nesta retomada com a simples con-
sideração de que a palavra tem um significado e de que o seu sentido não pode se tornar em 
uma tese embalsamada sobre a vida. É Merleau-Ponty quem nos lembra de que, apesar de 
compartilharmos um idioma comum, é necessário considerar que existe um sujeito falante 
e que a sua fala não se restringe um discurso falado. O sujeito falante é aquele que fala e que 
cria sentidos junto aos outros sujeitos, apesar de toda fala e conhecimento instituído.

Palavras-chave: Clínica, Psicodiagnóstico, Linguagem, Fenomenologia.
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ReFleXÕeS hUManISTaS SobRe a noÇÃo de lUTo

Ellen	Araújo	Lima	Feitosa
Editéia	Miranda	de	Sousa

Nágila	Maria	Azevedo	Rocha
Paulo	Coelho	Castelo	Branco

O luto é entendido como um tipo de vivência que conecta as pessoas através de uma 
perda. Seja de um objeto, animal ou pessoa, os significados atribuídos a cada contexto 

são diferentes, pois cada experiência tem seu componente singular. Compreender as nuan-
ças do luto faz-se necessário, visto que muitas culturas, principalmente a ocidental, têm 
explorado a experiência do luto como algo patológico, não propiciando tempo para a reela-
boração da perda. Com base em uma reflexão norteada pelos aportes da clínica humanista-
-fenomenológica, objetivamos analisar algumas qualidades da experiência de luto, a partir 
da leitura de três casos clínicos publicados em diferentes livros. Foram estabelecidas três 
tipos de luto: a morte de um cônjuge; a perda de um filho doente pela mãe; e, a perda de 
uma mãe para filhos adultos. No primeiro, o processo de luto é vivenciado pelas representa-
ções sobre o lugar que o cônjuge ocupava na relação e o modo de conviver com uma viuvez. 
No segundo, o processo de adoecimento provoca impactos na vida da mãe, que começa o 
processo de luto desde o diagnóstico até a perda, em que emergem sentidos que retomam 
outros papéis maternos abandonados durante o adoecimento do filho. No terceiro, a morte 
da mãe durante a vida adulta dos filhos é um etapa considerada comum pela sociedade 
ocidental, como uma ordem natural. Os filhos passam pelo processo de luto, mas pôde ser 
identificado que esses possuíam outras famílias, o que contribui para a superação do luto. 
Esses três tipos de manifestação do luto, embora dotados da mesma característica, a perda 
de um objeto investido de afeto, apresenta diferentes formas de manifestação e possibilida-
des de reelaboração para que a pessoa possa trilhar novos caminhos. Ressaltamos que esse 
entendimento sobre as qualidades da elaboração da experiência de luto possibilita implica-
ções para psicólogos que lidam diretamente com a morte de pessoas. Compreender as for-
mas de manifestação do luto, respeitando os limites e o processo do outro, possibilita uma 
pauta de reflexão sobre as idiossincrasias dessa experiência em relação aos discursos sociais 
que reduzem todo processo de luto como um quadro psicopatológico ou um sofrimento que 
deve ser evitado. Concluímos que existe um limite estreito entre o luto saudável e o psico-
patológico, mas o enfoque na experiência estabelece um olhar mais humanizado e atencioso 
ao tipo e a qualidade tipo de luto em que o cliente se encontra.

Palavras-chave: Experiência, Luto, Psicologia humanista.
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ModUlaÇÕeS de oCUPaÇÃo no FURSoRGe:                               
UMa ReFleXÃo FenoMenolÓGICo-heRMenÊUTICa 

SobRe a IMPeSSoalIdade e a CooPTaÇÃo daS 
RelaÇÕeS InTeRPeSSoaIS ao Modo do USo e 

beneFÍCIo no ConTeMPoRâneo

Crisóstomo	Lima	do	Nascimento

Com base no pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) e na tradição 
da fenomenologia, este trabalho se vale de elementos teóricos a partir de uma metodo-

logia de pesquisa bibliográfica que o permita atingir o objetivo de trazer contribuições para 
uma melhor compreensão das relações interpessoais no contemporâneo, no âmbito da psi-
cologia clínica. Em sua primeira e mais conhecida obra, Ser e Tempo, de 1927, e que será a 
obra base de referência deste trabalho, Heidegger nomeia de Dasein (“existência”, “ser-aí” 
ou “ser-no-mundo”) o modo de ser deste ente que somos. Sua diferença fundamental com 
relação aos demais entes co-mundanos a ele é que, enquanto o seu ser está sempre em jogo 
no seu existir, o modo de ser dos entes não humanos é denominado como “ser-simples-
mente-dado” porque o que eles são, o seu sentido, nunca está em jogo em seu devir tempo-
ral. Sendo o ser do homem pura abertura de sentido, a intencionalidade na fenomenologia 
husserliana, enquanto propriedade fundamental da consciência de estar sempre dirigida 
para um objeto, é substituída pela noção de Cuidado (Sorge), ou seja, o Dasein, a existên-
cia, é a abertura através da qual se desvela o sentido dos entes que lhe vêm ao encontro no 
mundo, marcando assim a sua característica ontológica de estar sempre referido a outro 
ente. Na medida em que o modo das relações do Dasein com os “entes cujo modo de ser é 
simplesmente dado” foi denominado por Heidegger de “ocupação” (Besorgen) e o modo das 
relações com os entes também dotados do seu modo de ser de “preocupação” (Fürsorge), 
este trabalho busca pensar nos modos de relações que se estabelecem no contemporâneo 
e que se mostram na psicoterapia fortemente marcados pelo utilitarismo e pela efemeri-
dade, apontando para uma eventual prevaslescência de um porocesso de entificação do ser 
nas relações na dimensão da Fürsorge. Como consequência, não raramente se observam 
relações interpessoais que se caracterizam por uma lógica de provimento de benefícios e 
utilitarismo. Com isso, entendemos que a fenomenologia hermenêutica muito pode contri-
buir para uma compreensão das questões de ordem relacional que se anunciam no âmbito 
da psicologia clínica, considerando que o fenômeno que vem à luz no diálogo clínico deve 
ser discutido a partir do contexto factual concreto em que surge e nunca reduzido generi-
camente a uma conexão lógica de sentidos ou a uma estruturas invariantes anunciadas em 
modelos teórico-conceituais generalizantes.

Palavras-chave: Fenomenologia, Relações interpessoais, Psicologia clínica. 
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GeSTalT-TeRaPIa CoM CRIanÇaS:                                        
UMa anÁlISe da PRodUÇÃo TeÓRICa no bRaSIl

Mariana	Vieira	Pajaro
Jorge	Ponciano	Ribeiro

A pesquisa “Gestalt-terapia com crianças: uma análise da produção teórica no Brasil”, 
fruto de uma dissertação de mestrado, surge como uma tentativa de trazer à luz a reali-

dade brasileira da literatura clínica infantil na abordagem gestáltica. Para tanto, debruça-se 
sobre o objetivo de investigar e descrever o cenário da Gestalt-terapia com crianças no Brasil 
a partir do levantamento da produção teórica, aqui delimitada a artigos e livros, e do olhar 
dos protagonistas e outros profissionais dessa área. Secundariamente, tem a finalidade de 
catalogar a produção teórica nacional com este enfoque, identificar seus “protagonistas”, 
descrever a situação atual das produções, detectando lacunas e avanços nessa abordagem de 
modo a compreender o desenvolvimento teórico deste saber e suas perspectivas. O estudo 
se configura como uma pesquisa descritiva quali quantitativa e compreende quatro etapas 
principais: 1. catalogação da produção teórica (fase de revisão bibliométrica); 2. identifi-
cação e entrevista com os “protagonistas” (aqueles que contabilizaram maior número de 
obras); 3. aplicação de questionário eletrônico nos autores com uma única publicação; e 4. 
aplicação de questionário eletrônico nos profissionais da Gestalt-terapia infantil que nunca 
publicaram. Os resultados parciais alcançados apontam, quantitativamente, para um total 
de 49 produções ao longo de 35 anos analisados, sendo sete livros e 42 artigos. Territorial-
mente há um destaque para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, ainda que todas elas conta-
bilizem produções. Os achados evidenciam uma ascensão importante da literatura, o que 
realça a expansão da área e os esforços crescentes no sentido de sistematizar tal trabalho 
clínico. A compreensão qualitativa abarca os principais temas referidos pelos participantes 
do estudo por meio de uma análise categorial, são eles: 1. as primeiras produções no Brasil; 
2. o cenário atual da literatura brasileira; 3. lacunas e perspectivas teóricas; 4. motivações e 
desafios de publicar e 5. a leitura do gestalt-terapeutas de crianças e; 6. as particularidades 
do atendimento infantil. Destarte, a pesquisa contribui com a comunidade gestáltica ao 
desvelar aspectos históricos da constituição da clínica infantil nesta abordagem, descrever 
seu fluxo de desenvolvimento e apontar perspectivas. Ao gestalt-terapeuta oferece a catalo-
gação da bibliografia encontrada, além de fomentar a reflexão acerca da relevância de seu 
envolvimento com o estudo e produção de conhecimento.

Palavras-chave: Gestalt-terapia com crianças, Produção teórica, Catalogação, Revisão 
bibliométrica, Análise categorial.
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a eSCaSSez MaTeRIal e aFeTIVa na PeRSPeCTIVa SaRTRIana

Rose	Ani	Jaroszuk
Bethânia	Cabrera	de	S.	Bortolato

Este trabalho com base na perspectiva existencial sartriana tem por objetivo refletir a 
partir da escassez material trabalhada por Sartre na crítica da razão dialética sobre a 

escassez afetiva vivenciada na contemporaneidade subsidiado em relatos oriundos de aten-
dimentos em processo psicoterapêutico. A escassez é base para o conflito de liberdades, ou 
seja, o outro se constitui como uma ameaça em um mundo que não há espaço suficiente 
para todos, logo, o conflito se instaura como uma de suas primícias a medida em que um é 
ameaça para o outro. O campo prático se estabelece como um espaço de luta objetivando a 
destruição do outro para transcender a falta. Nesta perspectiva, até um amigo é alguém a 
ser superado, pois, se visa a destruição do outro em benefício próprio como uma maneira 
de buscar a superação da escassez. Isso configura-se em uma luta de todos contra todos 
caracterizando o conflito intersubjetivo das relações. Assim, o conflito se instaura como 
base das relações interpessoais. A escassez não somente é experienciada como ela também 
cria modos de ser pela contra finalidade da matéria. O indivíduo busca superar a escassez 
visando a abundância de recursos. As relações que se estabelecem no campo prático são de 
reciprocidade, podendo ser positiva ou negativa, na primeira ocorre que alternadamente 
o indivíduo é sujeito ou objeto do outro e, na segunda, busca-se que o outro seja somente 
objeto, ou seja, apenas um meio para alcançar os fins almejados. Ocorre que respectiva-
mente, há uma mediação quando se fala em sujeito e/ou objeto, situação que não ocorre 
quando se fala apenas em objeto, coisificando o outro, desconsiderando a alteridade. A 
escassez, além de estabelecer relações do indivíduo com a materialidade se transpõe à afe-
tividade humana. No espetáculo da vida em que se busca pela exibição o reconhecimento 
do outro, a negação do mesmo se configura como um conflito afetivo em que vivencia-se a 
escassez por esta negação. Essa falta de reconhecimento nega ao indivíduo a possibilidade 
de saber sobre si a partir da alteridade que o constitui pela dialética que o homem estabelece 
com o mundo e com os outros ocasionando o empobrecimento e esvaziamento de si próprio, 
pois, se o outro nega este reconhecimento acarreta consequentemente em uma dificuldade 
do indivíduo saber sobre si. Os relatos psicoterapêuticos convergem nesta dificuldade do 
indivíduo saber de si através do outro, pela negação do reconhecimento deste.

Palavras-chave: Sartre, Escassez, Alteridade.
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o MéTodo FenoMenolÓGICo e SUa 
aPlICabIlIdade na ClÍnICa PSICoTeRÁPICa

Saulo	da	Rocha	Rodrigues

No parágrafo 7 de Ser e tempo, Martin Heidegger apresenta o método de investigação 
de sua obra capital, o qual chama de fenomenológico hermenêutico. Numa análise eti-

mológica, o filósofo apresenta especificamente do que se trata tal metodologia. Mais do que 
“ciência dos fenômenos”, muito próximo da máxima husseliana, que tinha como impera-
tivo uma volta às coisas mesmas, Heidegger propõe analisar o termo com a finalidade de 
exaurir do seu significado original aquilo pelo qual ganharia força, qual seja, o seu modo 
de pensar. Instaurado de dois componentes, o termo fenomenologia é a aglutinação dos 
étimos gregos Phainomenon e Logos. O primeiro significa, em nossa tradução, aquilo que 
se mostra, aquilo que se revela, ou ainda aquilo que é posto no claro, que é trazido à luz do 
dia. Não obstante, poderíamos compreender phainómenos como aquilo que se mostra em 
si mesmo num modo privilegiado de encontro. No que se refere o segundo termo, Logos, 
Heidegger traduziu, a partir de sua forma original e essencial, por fala, ou palavra. Assim 
sendo, logos como fala ou palavra ganha sentido como puro e simples deixar e fazer ver, 
não na articulação das palavras como fonemas e grafemas, mas na essência desveladora do 
real como palavra, que se dá no discurso. Logo fenomenologia como método seria a descri-
ção daquilo que se apresenta como demonstração compreensiva da dação das coisas. Isso 
implica numa sentença proibitiva. Afastar todas as determinações que não sejam passiveis 
de demonstração, ou descrição, de forma a ganhar seu caráter de verdade a partir de elu-
cubrações e afirmações metafísicas que se desprendem do horizonte epocal de mostração 
dos entes. Mas algumas questões devem ser levantadas. Como aplicar o método fenome-
nológico na clínica psicoterápica? O que será que a fenomenologia deve deixar e fazer ver 
na prática clínica do psicólogo? A partir da coluna vertebral traçada por tais indagações, 
propomos apresentar uma clínica de base fenomenológica que anele se desvencilhar das 
aporias hermeneuticamente consolidadas, afim de encontrar um fazer terapêutico livre dos 
enredamentos metafísicos.

Palavras-chave: Método fenomenológico; Clínica fenomenológico-existencial; Martin 
Heidegger.
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PSICoTeRaPIa bReVe a lUz da FenoMenoloGIa: 
UM eSTUdo ClÍnICo

Viviane	Vaz	Di	Rossi	Arantes	Curvello
Ana	Cecília	Faleiros	de	Pádua	Ferreira

Gabriela	Letícia	Duarte
Letícia	de	Paula	Traficante	Jacintho

katarine	Luvizoto

A fenomenologia como método de compreensão da existência vem sendo amplamente 
utilizada pela psicologia existencial, principalmente nas práticas clínicas. O presente 

trabalho objetiva refletir a contribuição deste método em Psicoterapia Focal Breve, através 
de um estudo de caso clínico, fruto da experiência de estágio. Além de discutir as possibili-
dades do manejo, as manifestações da visão existencial da paciente e os aspectos intersub-
jetivos suscitados no intercâmbio da paciente com sua terapeuta e com estagiárias obser-
vadoras das sessões. Tratando-se de uma forma de psicoterapia focada na solução de um 
problema, esse modelo de Psicoterapia Focal Breve tem alcançado cada vez mais espaço 
para colaborar na solução de dilemas subjetivos trazidos pelo paciente. Dessa forma, rea-
lizou-se um recorte de dez sessões ocorridas na Clínica-Escola da Universidade de Franca, 
em que a análise tem como principal fundamento a análise fenomenológica-existencial. Foi 
possível perceber, durante o período de atendimento, desde a queixa da cliente de sentir-se 
dependente em demasia da presença e cuidado do outro, bem como da constante súplica 
em ser reconhecida e amparada. Observou-se ainda a busca pelo cuidado da mãe que não 
teve, de ser adotada por quem escolhe ser filha. Foi possível observar a sua necessidade de 
proximidade de cuidado alheio estando longe de um cuidado mais próprio, que ampliasse 
as possibilidades de poder-ser aquela que ampara a si mesma. Neste sentido, foi possível 
analisar que neste percurso de uma Psicoterapia Focal Breve, houve o contato da cliente 
com o seu mundo vivido e o sentido e os modos de vinculação realizados por ela. Em um 
tempo terapêutico circunscrito, há possibilidades de se trabalhar terapeuticamente o ser 
em seu mundo. Apesar de se considerar as limitações do território da Psicoterapia Focal 
Breve nas Clínicas-Escolas, a psicoterapia é realizada de modo a poder atender a demanda 
da população que precisa de atendimento e da formação acadêmica que necessita de 
experiência-aprendizado.

Palavras-chave: Psicoterapia focal breve, Fenomenologia-existencial, Clínica-escola.
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o SenTIdo éTICo da noÇÃo de CUIdado CoMo 
eIXo eSTRUTURanTe da PSICoTeRaPIa

Felipe	Carvalho	de	Castro
Alekssey	Marcos	Oliveira	Di	Piero
Ana	Carolina	de	Oliveira	Parra

Patrícia	Filenga	Manzutti
Tamires	Melo	dos	Santos

O presente projeto de pesquisa investiga a natureza ética da noção de cuidado na clínica 
psicoterápica. Considerando o encontro psicoterapêutico no contexto da problemática 

da alteridade, o objetivo foi verificar a validade do cuidado – segundo a proposta de Martin 
Heidegger em Ser e Tempo – como eixo norteador da prática clínica, em detrimento de 
ideias de manejo cujo fundo podem remeter os sujeitos a posições cristalizadas contrárias 
aos interesses da própria psicoterapia. Valemo-nos do célebre texto A Questão da Técnica, 
do mesmo autor, no trabalho de diferenciação da prática clínica como técnica ou como tec-
nicismo, no intento de descrever, a partir do plano ontológico, as possíveis consequências 
éticas do desvio da noção de cuidado, ela mesma inteiramente contrastante com uma abor-
dagem a partir do manejo. Nossa hipótese – a de que é possível pautar uma discussão ética 
pertinente à clínica psicoterápica na descrição ontológica apresentada por Heidegger – pôde 
ser confirmada ao longo do estudo, também apoiado nos escritos de Martin Buber presentes 
em Eu e Tu. Refletiu-se quanto as maneiras como a noção de cuidado pode apresentar-se 
em psicoterapia sem que o psicoterapeuta perca de vista o sentido ético do encontro com o 
outro no fenômeno clinico, tendo em vista o Ser em sua totalidade e o enfrentamento das 
possibilidades de existência. Entende-se a estrutura ontológica do Ser como aberta a auto-
compreensão, tendo o cuidado como sua própria essência, que se realiza e se desvela em si 
mesma. Conclui-se que é no e pelo cuidado que o psicoterapeuta pode desenvolver o olhar 
necessário ao desvelamento, isto é, abrir-se a maior compreensão das reais necessidades 
do outro, que se dispõem inicialmente veladas na psicoterapia: tal movimento pressupõe o 
cuidado como postura ética fundamental de uma clínica autêntica. A relevância do sentido 
ético se evidencia ainda nos riscos de perda desse mesmo sentido na contemporaneidade, 
um cenário permeado pela inquietação e busca de respostas prontas e imediatas aos proble-
mas. Procurou-se, assim, demonstrar que o cuidado, em toda sua exigência como Presença, 
deve ser o solo por onde a compreensão irá se mover e que somente a partir dele o Ser pode 
semear desejos e projetos.

Palavras-chave: Cuidado, Ética, Psicoterapia.
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ReFleXÕeS SobRe o CUIdado onTolÓGICo 
no enConTRo aRTe e ClÍnICa

Ana	Gabriela	Rebelo	dos	Santos

O presente trabalho visa refletir sobre a compreensão do cuidado ontológico e as ques-
tões decorrentes da sua relação com a prática clínica de abordagem fenomenológica 

hermenêutica. Propomos este diálogo a partir de uma costura íntima com um terceiro ele-
mento: a experiência da arte. Tanto a prática da clínica psicoterápica, quanto a experiência 
da arte, tal como compreendida por Martin Heidegger, encontram sua singularidade ligada 
às questões da liberdade e do cuidado como modo de ser do homem. Diante de tais expe-
riências é preciso que possamos nos flexibilizar e refletir sobre si e sobre o outro enquanto 
possibilidade. Seguindo a abordagem fenomenológico hermenêutica, consideramos a ideia 
grega de epoché no exercício de suspensão de mundo, suspensão de sentidos. Entendemos 
o sentido das coisas como algo que é sempre dado a partir de uma relação. Nada é em si 
mesmo, essencialmente não somos nada prévio à experiência. Acolher o outro no exercício 
clínico, demanda que nós terapeutas possamos deixar aberturas de sentido neste encon-
tro. Aberturas que, dentro desta lógica, permitem espaços de saúde. Pois os modos de ser 
saúde e doença, estão ligados, segundo Heidegger, a questão da liberdade. Compreendemos 
o outro, sempre a partir de um contexto histórico que permite desvelar modos de ser. A prá-
tica do terapeuta implica constante ressignificação de sentidos. O encontro entre clínica e 
Arte, mais do que uma reflexão filosófica, nos indica uma postura de conduta ética. Quando 
compreendemos a complexidade de se colocar diante do outro de modo a preservar sua pos-
sibilidade de poder-ser, temos aí indicada uma conduta ética em nossas práticas profissio-
nais. Conduziremos esta delicada reflexão, trazendo para junto de nós, algumas passagens 
de cartas do pintor holandês Vincent Van Gogh. Compreendemos que sua obra se apresenta 
para além de suas pinturas. A partir de um exercício de suspensão fenomenológica, bus-
camos refletir sobre as produções de sentidos na co-emergência homem-mundo e sobre a 
própria abertura que permite tais relações. Propomos a compreensão deste diálogo consi-
derando a vida enquanto obra de arte, considerando a própria história de Vincent enquanto 
trajetória poética. Teoricamente estaremos embasados no pensamento fenomenológico do 
filósofo alemão Martin Heidegger. Mais especificamente em sua obra de 1977, intitulada “A 
Origem da Obra de Arte”.

Palavras-chave: Clínica, Arte, Heidegger, Van Gogh.
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enVelhe-Sendo: ReFleXÕeS daS PoSSÍVeIS          
ConTRIbUIÇÕeS da onToloGIa heIdeGGeRIana                       
PaRa o PRoCeSSo PSICoTeRÁPICo CoM o IdoSo

Poliana	Lorena	de	Oliveira
Tatiana	Nunes	Cavalcanti

O envelhecimento é visto pelo pensamento metafísico de forma conceitual. Ao se utilizar 
do paradigma das ciências positivistas busca-se categorizar e diagnosticar os fenôme-

nos humanos a partir de teorias. Através do viés metafísico, o envelhecimento é considerado 
como uma fase do desenvolvimento marcada por perdas e limitações físicas, contribuindo, 
dessa forma, para o olhar, muitas vezes, reducionista que a sociedade lança sobre o envelhe-
cer. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) até 2025 o Brasil será o sexto país no 
mundo em número de idosos, além disso, o aumento da expectativa média de vida também 
vem aumentando acentuadamente nopaís. Esses dados da OMS sinalizam uma longevidade 
inédita e muitas questões emergem desafiando os profissionais que lidam com o cuidado 
humano. Em 2006 a saúde do idoso emergiu pela primeira vez como uma das prioridades 
das políticas publicas no Brasil, passando a fazer parte da SÉRIE PACTOS PELA SAÚDE 
possibilitando refletir sobre o lugar do idoso em uma sociedade dominada pela tecnologia 
e pela competição. Diante desse fenômeno, o presente estudo objetivou refletir ontologi-
camente sobre o envelhecimento como um processo que ocorre na medida da existência, 
ou seja, um acontecimento próprio do humano, marcado pela peculiar singularidade. Con-
tudo, não nos baseamos em teorias sistemáticas sobre as fases do desenvolvimento, nem 
nos fundamentamos em categorizações.Consideramos o idoso como um Dasein, ou seja, 
como um ser-aí lançado na facticidade de um mundo de possibilidades e responsabilidades 
pelas escolhas realizadas diante do seu ser-no-mundo. Com vistas a compreender as possí-
veis contribuições da ontologia Heideggeriana para o processo psicoterápico com o idoso, 
buscamos discorrer sobre como se torna possível uma psicoterapia com base na analítica do 
Dasein, visto que para a perspectiva fenomenológico-existencial o homem é marcado pelo 
caráter de indeterminação e pela responsabilidade de constituir-se, independente da etapa 
da vida em que esteja. Essa forma não reducionista e não objetivante do olhar do psicote-
rapeuta para com o idoso pode possibilitar uma relação dialógica que contribua, sobrema-
neira, para ampliar uma possível efetivação de uma psicoterapia de base Daseinsanalítica 
favorecendo, assim, o processo psicoterápico com o idoso.

Palavras-chave: Envelhecimento, Idoso, Psicoterapia fenomenológico-existencial, onto-
logia Heideggeriana.
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a IMPoRTânCIa do PlanTÃo PSIColÓGICo na 
aboRdaGeM FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal                     

– RelaTo de eXPeRIÊnCIa da PRÁTICa doCenTe

Carine	Naldi	Sawtschenko

A palavra “plantão” está associada a certo tipo de serviço oferecido por profissionais de 
saúde que se mantêm a disposição de pessoas que deles necessitem. O plantão psicoló-

gico permite um espaço de acolhimento e reflexão sobre a demanda urgente, além de ter o 
objetivo de clarificar sobre a natureza do sofrimento. Pode-se afirmar que a modalidade de 
plantão psicológico surgiu como certa derivação do aconselhamento psicológico, caracteri-
zando-se como uma ação essencialmente clínico-investigativa, buscando esclarecimento da 
demanda do cliente e ampliando a responsabilidade de cuidado com si próprio. Na expe-
riência do plantão, remete-se a outra compreensão sobre o formato de atendimento, que 
é o cuidar do plantonista. O exercício psicológico no plantão psicológico exige percepção 
apurada, competência técnica e principalmente “cuidado” no que diz respeito ao “apontar 
para possibilidades de re-significar” os conteúdos trazidos. A construção da modalidade do 
plantão psicológico está baseada na abordagem fenomenológico-existencial, inicialmente 
implantada pelo Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica Existen-
cial da Universidade de São Paulo (LEFE – USP). Fenomenologia é o método que se propõe 
a investigar os fenômenos da existência a partir do pensamento de Husserl e Heidegger. 
Atuar em fenomenologia é ir direto ao fenômeno tal como se apresenta buscar seu sig-
nificado. Essa proposta, trazida para a psicologia dá a origem a daseinsanalyse enquanto 
abordagem psicológica. A experiência como docente-supervisora da disciplina de Plantão 
Psicológico na referida abordagem, comprova o plantão psicológico como um modelo de 
atenção a saúde, que é capaz de subsidiar reflexões pertinentes sobre a existência e princi-
palmente ampliar as possibilidades de vida do cliente que busca atendimento em suas ques-
tões urgentes, ampliando a possibilidade de compreensões por parte do cliente atendido. 
Conclui-se dessa forma, que a o serviço prestado no plantão é de fundamental importância 
para a psicologia nos diversos contextos, como escolas, hospitais, clínicas, em função de sua 
peculiaridade na forma de atuação e se faz cada vez mais urgente enquanto modalidade de 
atendimento.

Palavras-chave: Plantão psicológico; Daseinsanalyse; Fenomenologia; Heidegger; 
Supervisão.
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UM eSTUdo de CaSo à lUz da obRa:               
anGÚSTIa, CUlPa e lIbeRTaÇÃo de MedaRd boSS

Ana	Maria	Scanavachi	Moreira	Campos
Carine	Naldi	Sawtschenko

O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo de caso à luz da daseinsanalyse 
pensada por Medard Boss e Martin Heidegger. Foi utilizado como método a fenomeno-

logia daseinsanalítica. O referido caso foi atendido em uma clínica-escola do interior Rio de 
Janeiro. A compreensão do caso foi feita à luz da daseinsanalyse - a analítica do dasein. A 
abordagem daseinsanalítica compreende que o ser está a todo o momento existindo de uma 
alguma maneira, imerso no campo de possíveis, e num constante vir-a-ser. O cliente chegou 
à primeira sessão de psicoterapia embotado e oprimido. Queixou que estava sentindo-se 
muito nervoso, impaciente e com dificuldades no trabalho e nas relações interpessoais. Há 
pouco tempo havia mudado de sua cidade natal por não encontrar possibilidades de traba-
lho. Pôde-se observar que o cliente chega à primeira sessão bastante angustiado e culpado 
por ter feito escolhas inautênticas. (mudança de cidade, de trabalho). Lembrando que a 
culpa é um existencial do dasein que está relacionada a vivência do ser-para-morte, nesse 
caso expresso pela ruptura com o ambiente em que vivia anteriormente. De acordo com 
o mesmo autor, a culpa é caracterizada como um débito consigo mesmo. No decorrer do 
atendimento, pôde-se observar o comprometimento dele em relação ao processo terapêu-
tico - processo de libertação bossiano, pois havia refletido sobre sua vida, suas escolhas e 
as consequências dessas; comentou certa ocasião que, quando entra na clínica, “sua visão 
fica ampliada e ele pode ser ele mesmo” (sic). Salienta-se a qualidade do vínculo com a 
terapeuta-estagiária e para o comprometimento com a terapia. Foi possível observar que 
o processo terapêutico foi de fundamental importância para o cliente em suas tomadas de 
decisão, pois a todo o momento eram feitos questionamentos sobre sua existência e seu 
modo-de-ser-no-mundo, de modo que o cliente foi capaz de compreender sua existência 
e familiarizar consigo próprio e com aquilo que lhe é próximo através das escolhas que 
foi empunhando durante o processo terapêutico, inclusive não agindo de forma culpada e 
escolhendo mais autenticamente. Desse modo, salienta-se a importância do processo tera-
pêutico como “libertador” aos conflitos existenciais, principalmente ao que tange a angústia 
e culpa tão comuns no cotidiano.

Palavras-chave: Daseinsanalyse; Estudo de caso; Medard Boss; Fenomenologia.
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daSeInSanalySe e PlanTÃo PSIColÓGICo: 
UM dIÁloGo PoSSÍVel

Maria	Elisa	Barbosa	Faria	Neder
Carine	Naldi	Sawtschenko

A presente reflexão tem por objetivo apresentar um estudo de caso na abordagem dasein-
sanalítica baseada na ontologia fundamental de Martin Heidegger e Medard Boss, 

através do atendimento de Plantão Psicológico. A daseinsanalyse procura reconduzir o 
homem ao seu modo próprio de ser, evitando as objetivações da ciência e do senso comum, 
recordando-o de sua liberdade para livremente corresponder ao sentido do ser. A cliente 
buscou atendimento queixando de “cansaço, desânimo, amargura e irritabilidade” (sic). O 
método utilizado para os atendimentos foi a fenomenologia heideggeriana que é ir direto ao 
fenômeno tal como se apresenta, buscar seu significado. No decorrer das sessões, a cliente 
comenta estar sobrecarregada com o cuidado com o pai acamado com câncer e que o traba-
lho de cuidadora tem exigido muito dela, sendo essa a principal queixa durante todo o aten-
dimento. O atendimento de plantão psicológico é uma modalidade importante na psicologia 
por permitir que sejam trabalhados os conteúdos urgentes do indivíduo que buscar auxílio. 
A cliente foi questionada em relação a necessidade de estabelecer limites para os cuidados 
para com o pai, atribuindo aos irmãos a tarefa de cuidadores; com isso, abrindo o campo 
de possíveis em sua vida para que assumisse e empunhasse sua própria vida, fato que quei-
xava com frequência. Outro fator relevante questionado com a cliente foi o fato de sua vida 
amorosa estar “posta de lado” (sic) em detrimento do casamento fracassado que teve. A 
retomada das suas relações e o investimento dela em um namoro foi uma decisão impor-
tante para resgatar a tomada de suas escolhas e o prazer pela vida. A partir dessas reflexões, 
a cliente pode fazer compreensões que a fizerem capaz de adotar nova postura em relação 
à existência, principalmente ao que tange o cuidado com o pai, estabelecendo um rodízio 
entre os irmãos para que todos pudessem colaborar com os cuidados com o pai. Conclui-
-se, portanto, que a modalidade do Plantão Psicológico é um modelo de atenção a saúde 
que é capaz de subsidiar reflexões pertinentes sobre a existência e principalmente ampliar 
as possibilidades de vida do cliente que busca atendimento em suas questões urgentes no 
momento de crise.

Palavras-chave: Estudo de caso; Daseinsanalyse; Plantão psicológico; Fenomenologia.
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PlanTÃo PSIColÓGICo e a InTeRFaCe CoM 
a FenoMenoloGIa daSeInSanalÍTICa                        
– ReFleXÃo SobRe UM eSTUdo de CaSo

Mariana	Cristina	Gonzaga	Silva
Carine	Naldi	Sawtschenko

O presente estudo tem por objetivo uma reflexão sobre o Plantão Psicológico aplicado a 
abordagem daseinsanalítica. A prática do plantão psicológico visa facilitar o processo 

de compreensão do cliente para amenizar o seu sofrimento, sendo assim o plantonista tem 
como responsabilidade acompanhar o processo, mas quem o conduz é o cliente. O atendi-
mento de plantão psicológico é uma modalidade importante na psicologia por permitir que 
sejam trabalhados os conteúdos urgentes do indivíduo que buscar auxílio. A abordagem 
daseinsanalítica compreende que o ser está a todo o momento existindo de uma alguma 
maneira, imerso no campo de possíveis, e num constante vir-a-ser. A compreensão do caso 
foi feita à luz da daseinsanalyse - a analítica do dasein. A cliente buscou o serviço de Plantão 
Psicológico porque estava muito abalada com o término do casamento; estava casada há 
vinte anos, porém, o marido a deixou porque estava envolvido com outra mulher. Diante 
dessa situação, podemos observar que a cliente encontra-se diante do ser-para-a-morte, no 
caso a morte de um sonho. Quando um sonho morre, o ser não consegue agir com clareza 
e lucidez. Dentre as queixas em relação à separação que girava em torno da adaptação dos 
filhos a nova fase e todas as demandas oriundas do término do casamento, dizia que não 
iria assinar os documentos do divórcio, pois “era como se eu tivesse acabando de vez. (sic). 
A ideia de que o término do casamento se dava com a assinatura do divórcio foi desconstru-
ída com a cliente, levando-a a refletir que a relação já estava acabada, pois marido já havia 
saído de casa e estava mantendo um outro relacionamento, e que esse papel era apenas uma 
formalização legal, para que os dois pudessem reconstruir suas vidas. Após alguns questio-
namentos acerca da finitude do casamento e da necessidade de encarar os aspectos ônticos 
da existência, a cliente compreendeu que não seria a recusa dela em assinar os documentos 
que definiria a situação do casamento. Concluí-se portanto, que a cliente foi capaz de com-
preender sobre sua queixa e se familiarizar consigo próprio e com aquilo que lhe é próximo 
através do seu novo modo de existir, afirmando a relevância do atendimento do Plantão 
Psicológico como uma prática possível para a psicologia.

Palavras-chave: Estudo de caso; Daseinsanalyse; Plantão psicológico.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 136

eSTUdo de CaSo à lUz doS ConCeIToS anGÚSTIa, 
CUlPa e lIbeRTaÇÃo boSSIanoS

Reginaldo	José	de	Lima	Filho
Carine	Naldi	Sawtschenko

O presente estudo pretende versar sobre a análise de um caso atendido na abordagem 
fenomenológica daseinsanalítica. A cliente em questão mostrou-se angustiada com sua 

existência, necessitando tomar decisões em relação ao casamento (de mais de vinte anos) 
que estava em crise. Relatou que não nunca amou o marido, tendo sido casada “à força” 
(sic) por seus familiares. Atualmente o marido possui problemas de saúde, o que faz dele 
um “inválido” (sic). Há três anos está se relacionando com outra pessoa e diz estar muito 
atraída e desejada por ele. Esse tem sido o cenário principal da queixa: o casamento fracas-
sado e a crise por estar envolvida com outro rapaz. É possível perceber que o presente caso 
traz em seu bojo questões cruciais explícitas: angústia e culpa. A angústia é um sentimento 
que acometido diante do “nada” existencial, porém, é o único estado de humor privilegiado, 
pois direciona o indivíduo para seu próprio dasein, resignificando suas vivências. Já a culpa 
é vivida como um débito de si mesmo, por ela como alguma coisa íntima, mas ela não se 
esgota na intimidade de si mesmo, e que, portanto a culpa existe em relação a algo, e esse 
algo sempre diz respeito ao mundo. Contudo, a vivência da culpa vem sempre acompa-
nhada de uma sensação de conflito: eu e mim mesmo, eu e minha vontade, eu e meu desejo 
e minha ação. A cliente compreende que precisa empunhar sua existência, porém, vivencia 
o conflito entre estar casada com um marido que não ama, e sentir-se atraída e cada vez 
mais envolvida em uma relação amorosa: “me sinto culpada por estar vivendo uma relação 
extraconjugal.” (sic). Foi trabalhada com a cliente a necessidade de se lançar ao futuro ques-
tionando seu campo de possíveis, dando novo significado para sua existência. Ao final da 
terapia a cliente compreendeu sobre sua existência e conflitos, enxergando novos horizon-
tes. Foi possível compreender que a psicoterapia, embora tenha sido um processo dolorido, 
questionar sobre si-mesma foi libertador – “a terapia é procura da verdade que liberta”, e a 
cliente pôde, a partir dos questionamentos, “ser pastora de si-mesma”.

Palavras-chave: Estudo de caso; Fenomenologia; Medard Boss; Daseinsanalyse.
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aboRTo: UM FenôMeno SeM lUGaR UMa 
eXPeRIÊnCIa de PlanTÃo PSIColÓGICo a MUlheReS 

eM SITUaÇÃo de aboRTaMenTo 

Melina	Séfora	Souza	Rebouças
Elza	Maria	do	Socorro	Dutra

O estudo refere-se a uma pesquisa de doutorado e discorre sobre a experiência de um ser-
viço de plantão psicológico na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) na cidade de 

Natal e apresenta como objetivo investigar os limites e possibilidades dessa prática ao ofere-
cer atendimento para mulheres em situação de abortamento. Os sentidos dessa experiência 
foram analisados à luz da hermenêutica heideggeriana. Elegemos a cartografia e o diário de 
bordo escrito na forma de narrativa como recursos que possibilitam uma aproximação da 
experiência cotidiana. O plantão foi realizado no setor de curetagem da MEJC no período 
de março de 2013 a fevereiro de 2014, todas as terças e quintas, das 9h às 12h. A trama 
existencial destecida nessa experiência revelou algumas possibilidades e limites do plantão 
no contexto estudado. Entre as possibilidades, o plantão favoreceu às mulheres em situação 
de abortamento a produção de novos sentidos, como: perceber a necessidade de retomar o 
cuidado de si; ver no encaminhamento para a psicoterapia uma possibilidade de lidar com 
a perda vivenciada ou com outras questões de suas vidas; ampliar suas possibilidades de 
escolha; repensar sua vida sexual e reprodutiva, e rever suas relações afetivas e seus proje-
tos de vida. O plantão apresentou-se como um dispositivo de cuidado em saúde ao sensibi-
lizar as mulheres a buscar as condições necessárias para cuidar de sua saúde e a questionar 
o que naquele ambiente era encarado como natural. O plantão revelou-se como uma prá-
tica condizente com as demandas da saúde pública ao criar/inventar modos de atender às 
necessidades das mulheres. O plantão promoveu uma abertura no horizonte técnico das 
mulheres, o que foi visto a partir do aparecimento de demandas para além da saúde física. 
Quanto aos limites, o plantão não conseguiu abarcar a totalidade das demandas existentes 
no setor. O plantão não sensibilizou a equipe de saúde quanto à sua procura e quanto a uma 
mudança de postura para além do saber técnico. O plantão embora não tenha realizado 
mudanças concretas nesse contexto, denunciou suas principais dificuldades, como o des-
preparo da equipe de saúde em lidar com o aborto para além dos procedimentos técnicos, 
e a precariedade da infraestrutura e dos serviços oferecidos. Por fim, o plantão representou 
uma morada para as mulheres em situação de abortamento permitindo que o seu sofri-
mento tivesse um lugar.

Palavras-chave: Plantão psicológico, Clínica fenomenológica, Aborto, Saúde pública, 
Hermenêutica heideggeriana.
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o olhaR PaRa aQUele MenIno: eSTUdo de CaSo eM 
PSICoTeRaPIa InFanTIl na aboRdaGeM FenoMenolÓGICa

Amanda	Suellen	Costa	Carrasco
Thabata	Castelo	Branco	Telles

Este trabalho consiste em um estudo de caso, acompanhado na perspectiva fenomeno-
lógica, de uma criança de 11 anos, atendida em uma clínica-escola em Uberaba-MG. 

Ele foi encaminhado pela pediatria, com queixa de choro fácil e distração. Foram reali-
zados atendimentos psicoterápicos durante dois semestres, com 50 minutos de duração 
de cada sessão, semanalmente. Já no primeiro encontro, o paciente utiliza da expressão 
corporal, convidando para sua abertura de mundo, de um modo peculiar, bastante obser-
vador e questionador do seu mundo vivido. Para acompanhá-lo, foi necessário um enten-
dimento distinto das teorias psicológicas de desenvolvimento infantil tradicionais. A com-
preensão da experiência vivida, através da fenomenologia, foi essencial para a aproximação 
com o modo de expressão singular desse menino. Versões de sentido foram utilizadas como 
recurso para a compreensão do que emergiu na relação terapeuta-cliente, entre os encon-
tros com a criança, e as supervisões. A possibilidade de se expressar e conversar na clínica o 
levou a questionamentos da sua abertura para o mundo para além das vivências em um ter-
ritório em vulnerabilidade social e das perdas afetivas vivenciadas na infância. Ao longo das 
sessões, o garoto questiona sobre sua existência e sobre o seu futuro, se ele é bom ou mau. 
Ao se questionar quem é, ele afirma sua existência e seu poder ser o que é. Produz sua pró-
pria linguagem cheia de significados, onde brinca com as indeterminações de ser existente, 
e procura da sua “paz interior” que modifica a cada encontro. Percebe-se movimentos den-
tro da psicoterapia, na qual já se mostra formulando projetos e enfrentando dificuldades. 
Questões acerca da finitude, que foi uns dos motivos para a procura do cuidado na clínica, 
hoje já refletem sem a emoção de culpa e tristeza pelas perdas. Já mostra uma abertura para 
o novo. Emerge também o menino além, que brinca de pipa, que passa a se interessar por 
meninas, na sua puberdade, se determinando, questionando e lidando com suas angústias 
de forma criativa. Conclui-se que a postura em atenção fenomenológica da qual abandona 
qualquer identidade prévia estabelecida para a criança, refletiu na fluidez desses encontros 
de forma autêntica e da boa relação terapeuta-cliente.

Palavras-chave: Psicoterapia infantil, Psicoterapia de enfoque fenomenológico, Estudo 
de caso.
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o aTendIMenTo eM PlanTÃo PSIColÓGICo na 
aboRdaGeM daSeInSanalÍTICa – UM eSTUdo de CaSo

Lindalva	Maria	Silva	de	Souza	Oliveira
Carine	Naldi	Sawtschenko

O presente trabalho pretende fazer um estudo de caso atendido em Plantão Psicológico 
realizado na abordagem fenomenológica daseinsanalítica. O método utilizado para os 

atendimentos foi a fenomenologia heideggeriana que é ir direto ao fenômeno tal como se 
apresenta, buscar seu significado. O exercício psicológico no Plantão Psicológico exige per-
cepção apurada, competência técnica e principalmente “cuidado” no que diz respeito ao 
apontar para possibilidades de re-significar os conteúdos trazidos. O cliente procurou aten-
dimento queixando dificuldades de relacionamento com o pai, que reside no mesmo imóvel 
que ele, porém, em andares distintos. O cliente comenta que teve uma infância tumultuada, 
na qual presenciou muitas brigas entre os pais. Relatou constantes agressões do pai à mãe, 
sendo que muitas vezes precisava socorrer a mãe em função dessas agressões. O cliente 
comenta que não conseguiu terminar os estudos por conta do ambiente conflituoso de sua 
casa. Acrescentou que não consegue manter um diálogo com o pai pela sua agressividade 
e constante “invasão” (sic), pois, relatou que, por diversas vezes, o pai entrou em sua casa 
sem sua permissão, fato que culminou em agressão física por parte do pai. O cliente relata 
que buscou auxílio porque tivera um sonho, no qual estava matando o pai enforcado, e por 
ser lutador de artes marciais, teme “ser um presságio” (sic). O cliente foi questionado por 
estar habitando o mesmo imóvel que o pai, tendo uma relação prejudicada com ele, além 
de ampliar essa reflexão tomando como base sua historicidade. Nesse caso, foram obser-
vadas a angústia e a culpa em diversos episódios do conflito com o pai. Aspectos como a 
raiva e a intolerância sentidas em relação ao pai bem como a liberdade por tomar decisões, 
foram discutidos, com o objetivo de o cliente ampliar o campo de possíveis e empunhar sua 
existência de modo mais autêntico. Além disso, foi feita uma compreensão acerca do sonho 
– esse nada mais é que uma consequência da existência que vive e que não deve ser compre-
endido como um presságio. O cliente foi encaminhamento para a psicoterapia.

Palavras-chave: Plantão psicológico; Daseinsanalyse; Fenomenologia; Estudo de caso; 
Sonhos.
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o PRoCeSSo de PSICodIaGnÓSTICo FenoMenolÓGICo

Gabriela	Schimaneski	de	Carvalho
Flavia	Cristina	Gorni

Paula	Pilatti

Para o campo da fenomenologia existencial, o processo diagnóstico possui certas carac-
terísticas que o diferenciam do modelo tradicional de diagnóstico. No modelo tradicio-

nal, o diagnóstico é um momento de transição, que dará o passaporte para o atendimento 
posterior. Apenas o atendimento realizado posteriormente é considerado como tendo um 
valor significativo, uma vez que é nele em que as mudanças poderão ser provocadas. Toda 
atuação psicológica pode ser considerada uma ação de intervenção. Nesse sentido, o pro-
cesso de diagnóstico pode ser considerado como uma prática de intervenção, uma vez que 
pode ser um momento rico e passível de abrir novas perspectivas ou possibilitar mudan-
ças que sejam positivas para o cliente. O psicodiagnóstico, na abordagem fenomenológica-
-existencial, coloca o cliente como ativo e envolvido no trabalho. Torna-se, portanto, uma 
situação de cooperação entre as duas partes (terapeuta e cliente), de modo com que ambos 
observam, apreendem e compreendem. O psicólogo trabalha com o cliente a construção/
transformação de seu projeto de vida, buscando promover novas possibilidades existenciais 
e valorizando o conhecimento que o cliente traz. As intervenções modificam a qualidade do 
atendimento e são necessárias para uma melhor compreensão diagnóstica sobre o cliente. 
A procura pelo atendimento psicológico se dá em um momento em que o indivíduo se sente 
frágil e busca uma compreensão de suas atitudes, quando o indivíduo já esgotou seus recur-
sos para resolver certo problema. Sendo o psicodiagnóstico quase sempre a primeira moda-
lidade de atendimento psicológico, ele é de fundamental importância na questão do modo 
como o psicólogo acolhe o cliente nesse primeiro encontro. As mudanças do papel do psicó-
logo na prática de psicodiagnóstico interventivo se relacionam com a perspectiva do saber 
em psicologia fenomenológico-existencial no sentido que, em ambos, o conhecimento parte 
do particular para o geral. Outra característica é o fato de que o saber é construído sempre a 
partir das experiências do sujeito. A postura do psicólogo que se coloca aberto para ouvir e 
estar de fato junto com o seu cliente abre a possibilidade para que o encontro entre os dois 
indivíduos realmente aconteça − de modo com que o psicólogo possa promover novas pos-
sibilidades existenciais para o cliente, na medida em que este último participa ativamente 
da transformação de seu projeto.

Palavras-chave: Psicodiagnóstico, Intervenção, Fenomenologia.
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a ClÍnICa PSIColÓGICa eM GRUPo na                       
aboRdaGeM FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal

Ana	Tereza	Camasmie
Henrique	Campagnollo	D´ávila	Fernandes

Esta comunicação tem por objetivo apresentar a modalidade clínica em grupo na aborda-
gem fenomenológico-existencial, como mais uma possibilidade de atuação do psicólogo 

clínico, uma vez que as psicoterapias de grupo têm se restringido a espaços assistenciais. 
Esta restrição por vezes se dá por questões alheias à finalidade da clínica em grupo, como, 
por exemplo, quando há uma alta demanda de pacientes e poucos psicólogos para atendê-
-la. Nestes casos, a psicoterapia de grupo torna-se uma solução prática, mas completamente 
desvinculada de seus propósitos clínicos. Pretende-se assim afirmar esta modalidade clínica 
a fim de legitimar seu lugar nas práticas psicoterápicas. Além disto, quer se diferenciar 
a psicoterapia de grupo de outros trabalhos grupais, pois a abordagem fenomenológico-
-existencial, inspirada na filosofia de Martin Heidegger, parte da concepção de homem 
enquanto ser-no-mundo que é lançado às suas possibilidades junto com os outros. Este 
ser-com-o-outro não se refere a um conjunto de pessoas, ou um grupo objetivado, como 
o senso comum costuma entender. O pensamento heideggeriano traz a compreensão de 
que nascemos já numa rede de relações significativas, da qual cada um de nós emerge, de 
tal maneira que não há um eu subsistente em si, separado e anterior às relações estabele-
cidas no mundo. O que cada um entende como sendo “si mesmo” é sempre perspectivado 
numa trama de sentidos constantemente tecida entre os homens, apresentando configura-
ções diversas. Portanto, a psicoterapia de grupo não se dirige a cuidar de cada membro do 
grupo como uma individualidade apartada, como se fosse uma psicoterapia individual em 
conjunto. O foco da psicoterapia jaz no cuidar dos diferentes modos de se relacionar que o 
grupo apresenta, uma vez que se pressupõe que o modo de ser que cada membro estabelece 
nos grupos do seu cotidiano, também se mostra nas relações que ele estabelece no grupo 
psicoterapêutico. Portanto, a atenção do psicoterapeuta se dirige para que esses diversos 
modos de ser-com-o-outro se revelem e sejam tematizados no decorrer do processo.

Palavras-chave: Clínica, Psicoterapia de grupo, Fenomenológico-existencial, Martin 
Heidegger.
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a anGÚSTIa eXISTenCIal eM SaRTRe:                                           
UM PRobleMa onTo-FenoMenolÓGICo

Vinicius	xavier	Hoste

“E a angústia sou eu”, diz Sartre em uma passagem de sua obra O Ser e o Nada, querendo 
com isso significar a inseparabilidade entre a realidade humana e essa Angústia que 

ela experimenta. Para o pensador francês a Angústia se dá como característica fundamen-
tal do homem, característica essa que está estritamente ligada com outro traço ontológico 
humano, a liberdade. Contudo, para que se possa entender como se dá essa relação entre 
homem, liberdade e Angústia é preciso anteriormente entender como cada um desses con-
ceitos se colocam dentro do pensamento sartreano. Para que se possa entender a fundo essa 
relação é necessário empreender uma análise ontofenomenológica da realidade humana, ou 
seja, deve-se empreender uma análise fenomenológica com o intuito de radicalizá-la onto-
logicamente. Assim, se faz necessário compreender, em primeiro lugar, como o homem, ou 
a consciência, se relaciona com o mundo dos fenômenos, ou Ser Em-si. Ou seja, é preciso 
definir tanto o homem quanto o mundo em sua estrutura mais fundamental e investigar 
que ligação eles mantêm entre si. Ver-se-á a partir disso que é por certas condutas humanas 
que tal relação pode existir – já que o Ser Em-si é indiferente a qualquer coisa fora de si – e 
que uma dessas condutas acaba por desvelar o Nada. Esse Nada, inserido no mundo pelo 
homem, acaba por afetar a própria realidade humana: eis o princípio da liberdade. A liber-
dade é justamente esse Nada que se dá no âmago do homem e que acaba separando-o de seu 
passado, ou seja, acaba impedindo que para ele haja a possibilidade de uma determinação 
causal. É justamente pela captação dessa liberdade intransponível que o homem se apre-
enderá como uma intransponível Angústia. A Angústia não é, para Sartre, uma doença, ou 
algo passível de cura, mas um sinal a ser captado, isto é, o sinal fundamental da existência. A 
partir disso, além de abordar todo esse caminho, a questão que se coloca neste trabalho é a 
seguinte: se há realmente tal inseparabilidade entre homem e Angústia, qual seria o motivo 
de que a Angústia seja vista socialmente como algo excepcional, ou até mesmo patológico?

Palavras-chave: Consciência, Nada, Liberdade, Angústia.
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a CoMPReenSÃo de SaRTRe do FenôMeno Sonho

Carla	Maria	Voitena
Flávia	Augusta	Vetter	Ferri

Sartre, filósofo francês, em seus primeiros estudos, voltou seu pensamento para aspectos 
relacionados à psicologia, apresentando ao mundo desta ciência, um novo olhar sobre os 

fenômenos “psi”. É neste contexto que Sartre lança severas críticas a Freud, sobretudo no 
que diz respeito ao aspecto inconsciente da consciência. Leitor crítico de Husserl, ele se apro-
pria do conceito de intencionalidade e o amplia, elucidando a consciência em dois âmbitos: 
o irreflexivo e o reflexivo, cada um com suas características peculiares. Desta forma, com a 
presença de dois graus em uma única consciência, Sartre pretende desenvolver uma psico-
logia fenomenológica, trazendo para o debate questões sobre a imaginação, a alucinação e 
os sonhos. Com o objetivo de compreender o olhar de Sartre sobre o fenômeno do sonho, 
desenvolveu-se este trabalho. Primeiramente, busca-se contextualizar o momento histórico 
em que o filósofo surge, com suas principais ideias, expondo um breve histórico de sua vida. 
Expõe-se, em um segundo momento, uma breve conceituação dos âmbitos da consciência, 
explicitando e diferenciando os dois graus estabelecidos pelo filósofo. E, por fim, debruça-se 
sobre o entendimento do fenômeno sonho sob o olhar sartriano. Sonhar, segundo ele, é um 
ato de imaginação, que se expressa através de uma história interessante, vivida como uma 
ficção que fascina o seu criador. A consciência, no momento onírico, está enlaçada a esta 
ficção, sendo impossível sair dela. Todos os seus esforços voltam-se a produzir o imaginário 
e ela se determina a transformar em imaginário, tudo quanto apreende. O sonho é, assim, 
uma odisseia de uma consciência voltada para si, constituindo um mundo irreal. É uma 
experiência privilegiada que pode nos ajudar a conceber o que seria uma consciência que 
perdeu o seu “estar-no-mundo” e que encontra-se privada da categoria do real. Para poder 
explanar sobre o assunto buscou-se na mais variada bibliografia possível, o entendimento 
de Sartre sobre este fenômeno, como artigos, livros, dissertações e produções online, que 
serão descritos neste levantamento bibliográfico.

Palavras-chave: Imaginário, Sartre, Sonho, Psicologia.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 145

UMa anÁlISe do eSPaÇo PoéTICo a PaRTIR da 
FenoMenoloGIa de GaSTon baChelaRd

willian	dos	Santos	Godoi

A extensa bibliografia do filósofo francês Gaston Bachelard, é comumente dividida em 
dois períodos, denominados pelo pensador de período diurno e noturno. O primeiro 

refere-se a todas as obras de cunho epistemológico que perpassam a sua carreira de filó-
sofo das ciências. O segundo período é caracterizado por toda a literatura voltada à criação 
artística, mais especificamente no que corresponde às relações entre filosofia, poesia, psi-
canálise, psicologia e fenomenologia. A obra de 1957, intitulada “A poética do espaço” tem 
como objetivo, analisar a verdadeira essência das imagens poéticas. Dessa forma, Bache-
lard apropria-se do método fenomenológico procurando apontar para aquilo que seria o ser 
puro das imagens criadas pela nossa imaginação. O pensador afirma que as imagens poéti-
cas nunca foram consideradas como possuidoras de uma realidade autêntica. A psicologia 
e a psicanálise consideram as imagens poéticas como frutos geralmente de causalidades, 
oriundas do passado de um sujeito. Essas ciências estão mais interessadas em desvendar de 
maneira objetiva o significado oculto por trás das imagens, e desse modo, sempre procuram 
nas imagens, aquilo que as teria causado. O filósofo critica a psicologia e a psicanálise, por 
não poderem compreender que a imagem possui um ser próprio, sendo que o pensador 
defende que a imagem é tão real quanto os fatos objetivos apresentados pela ciência. O ser 
próprio da imagem, só poderia ser analisado pela fenomenologia, que procuraria desinte-
ressadamente o “ser” ou a essência da imagem. A fenomenologia nasceu justamente como 
crítica às ciências tradicionais, pois estas procuravam explicar os fenômenos do mundo, 
mas através de suas teorias, acabavam afastando-se cada vez mais da verdadeira essência 
dos fenômenos. Da mesma forma, a psicologia e a psicanálise procuravam tratar a imagem 
como se fosse algo possível de ser explicado objetivamente, e desse modo, estariam cada vez 
mais longe de compreender o verdadeiro significado das imagens. Bachelard procura então, 
realizar uma fenomenologia da imagem, pautando-se nas imagens poéticas, mais especifi-
camente, nas imagens relacionadas ao espaço de vivência do ser humano.

Palavras-chave: Fenomenologia, Psicologia, Psicanálise, Imagem, Espaço.
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o eGo TRanSCendenTal na TeoRIa da 
InTenCIonalIdade de hUSSeRl e de GURwITSCh

Hernani	Pereira	dos	Santos
Danilo	Saretta	Verissimo

Nosso objetivo é expor a crítica de Gurwitsch à noção de intencionalidade de Husserl, 
tendo por foco o eixo específico da noção de “ego transcendental”. Desse modo, nossa 

análise privilegia o aspecto noético, ou subjetivo, do ato intencional, e deixa de lado o seu 
aspecto noemático, objetivo. Começamos, assim, pela apresentação da noção de “ego puro” 
na fenomenologia de Husserl. Damos especial ênfase às formulações contidas nas Investi-
gações Lógicas (primeira e segunda edição), em Ideias I e nas Meditações Cartesianas. E 
delas destacamos os seguintes temas principais: (a) a relação da descrição fenomenológica 
com o “ego puro”; (b) o papel estrutural do “ego” com relação ao fluxo de vividos; (c) o seu 
papel funcional, noético em sentido forte, sobretudo com relação à “atenção” e às “mudan-
ças atencionais”; e, por fim, (d) o seu estatuto fenomenológico, especialmente no interior do 
quadro de uma teoria da constituição. Em seguida, passamos para a crítica que Gurwitsch 
fornece com respeito a cada um destes pontos. Mais especificamente, analisamos os seguin-
tes argumentos do autor: (a) a reflexão fenomenológica não está necessariamente conec-
tada com um ego; (b) a unidade da consciência não depende de um ego; (c) igualmente, a 
unidade do objeto não depende de um ego; e (d) o “ego” é uma transcendência e, como tal, 
é constituído da mesma forma que todos os objetos transcendentes. Em conjunto com este 
aspecto negativo da crítica de Gurwitsch, buscamos esboçar o quadro geral de sua teoria da 
intencionalidade. O autor a nomeia como “teoria do campo da consciência”. Analisamos, 
mais especificamente, o aspecto noético desta sua teoria. Esta teoria se baseia extensiva-
mente em uma interpretação fenomenológica dos resultados cognitivos da Psicologia da 
Gestalt e, também, no desenvolvimento da teoria de James sobre as “franjas da consci-
ência”. Ao fim de nossa exposição, discutimos o significado do conhecimento psicológico 
para o avanço das teses de Gurwitsch e a sua pertinência em face dos desenvolvimentos 
da “fenomenologia genética” de Husserl; e, paralelamente, debatemos o significado que tal 
problema fenomenológico possui para a pesquisa empírica em psicologia.

Palavras-chave: Intencionalidade, Consciência, Psicologia da Gestalt.
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a FInITUde e o SenTIdo da eXISTÊnCIa 
na ConTeMPoRaneIdade

Valdir	Barbosa	Lima	Neto
Jurema	Barros	Dantas

O presente trabalho pretende, por meio de uma revisão de literatura, fazer uma análise 
preliminar do conceito de finitude na obra de Martin Heidegger, tendo como referência 

os diferentes modos de apropriação dessa experiência na contemporaneidade. Considera-
mos que, apesar da finitude ser constitutiva da existência humana, intriga o homem desde os 
tempos antigos, provavelmente desde o início da humanidade em sua concepção. Diversos 
ritos e linguagens religiosas, empreitadas filosóficas, performances artísticas e empreendi-
mentos científicos, até hoje, interessam-se em compreender e, até mesmo,superar a morte. 
Com base no pensamento de Martin Heidegger e de sua ontologia fundamental, evidencia-
-se o privilégio do homem em relação aos outros entes do mundo, em sua dimensão humana 
que se encontra lançada no mundo de possibilidades, deparando-se com sua condição de 
finitude e de ser-para-morte. Tal condição não se mostra como um destino niilista e sem 
sentido, mas, exatamente pelo contrário, como uma situação eminentemente humana que 
possibilitao desvelar de sentidos mais próprios na vida. Trata-se de observar que a finitude 
do ser humano não consiste, segundo Heidegger, em uma abstração, mas em sua condição 
estrutural. No entanto, desde a modernidade, com o apogeu do crescimento técnico-cien-
tífico, o homem alimenta sua crença em tornar a natureza e, sobretudo, o próprio homem 
objeto de intervenção, manipulação e explicação para si, empregando formas resolutas e 
cada vez mais sofisticadas de evitação da finitude. Assistimos, acentuadamente, um pro-
cesso recorrente de encobrimento dessa condição de finitude. Na contemporaneidade, tal 
encobrimento, implica, por vezes, numa negação dessa condição festejando com euforia 
cada novo avanço da medicina ou da indústria farmacológica. Faz-se necessário,portanto, 
problematizar a finitude não como experiência negativa que precisa ser evitada, mas sim, 
como condição inerente da existência que possibilita processos de tematização e singulari-
zação do nosso projeto existencial.

Palavras-chave: Finitude, Existência, Contemporaneidade.
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FenoMenoloGIa aTRaVéS de UMa 
STIMMUnG MelanCÓlICa: UMa leITURa de 

edITh STeIn e walTeR benJaMIn

Danilo	Souza	Ferreira

O Trabalho busca pensar como as reflexões e escritos da filosofa e fenomenóloga Edith 
Stein assim como o critico literário Walter Benjamin foram fortemente influenciados 

no interior de um regime epistemológico o qual podemos denominar como uma Stimmung 
melancólica, isto é, refletem os traumas presentes no decorrer do século XX tais como as 
grandes guerras, as ideologias fascistas e uma crise das filosofias do progresso, no entanto 
não se tornam bem pessimistas, na medida mesmo em que se dedicam tematização e à 
possível reconfiguração de seu horizonte histórico. Este momento possibilitou, segundo 
Hans UlrichGumbrecht, uma nova maneira de experimentar e se relacionar com o seu 
tempo,denominada como “observador de segunda ordem”, o homem viu a si mesmo como 
o referencial necessário da produção do saber, sendo todo e qualquer pensamento e ação 
uma consequência desta experiência, o sentimento de que o sujeito é estranho ao mundo 
que o cerca, sendo necessário ao homem observar o mundo e ao mesmo tempo se perce-
ber como agente neste mesmo mundo. Ao se confrontar com a crise presente durante o 
próprio tempo estes intelectuais se perceberam enquanto agentes históricos (observado-
res de segunda ordem), tanto Edith Stein como Walter Benjamin apresentam um compro-
misso ético ao buscarem responder às inquietações provocadas pelas novas conjunturas do 
presente, em um primeiro momento buscando evidenciara mudança na percepção de um 
tempo descrevendo-o enquanto negativo e acelerado (Sattelzei)marcado por uma redução 
da relação como afirma koselleck – redução do espaço de experiência do passado (tradição), 
que não conseguiria responder de maneira maximamente eficaz ao presente, gerando assim 
o clima histórico denominado de Stimmung da melancolia, explicando melhor, diante de 
conjunturas maximamente inéditas esses filósofos buscaram ser afetados por seu presente, 
e através deste sentir a sua época, a realidade do mundo que é o deles, buscaram em seus 
escritos intensificar e o clima histórico que podemos denominar de melancólico.

Palavras-chave: Intelectual, Edith Stein e Walter Benjamin.
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InTenCIonalIdade de FanTaSIa naS 
InVeSTIGaÇÕeS lÓGICaS de hUSSeRl

Vanessa	Furtado	Fontana

O tema desse trabalho é analisar como o conceito de fantasia na fenomenologia de Hus-
serl se desenvolve a partir do conceito de intencionalidade. Para explicar a importância 

da fantasia na obra de Husserl buscou-se analisar a obra Investigações Lógicas de 1900, 
para mostrar como o conceito de fantasia sofre uma alteração importante que revoluciona 
o modo de pensar a fantasia na história da filosofia. O problema é explicar a importância do 
conceito de fantasia na construção da fenomenologia seja através do método, seja através 
da temporalidade da consciência. As Investigações Lógicas em especial, assumem um papel 
importante ao tema, pois representa a primeira obra que define a intencionalidade da cons-
ciência e suas vivências. O problema de fundo dessa divergência está circunscrito na dife-
rença entre real e irreal, conceitos responsáveis por trazerem alguns problemas de interpre-
tação na fenomenologia husserliana. Um problema que está presente é uma duplicação do 
tema da imaginação, por via de dois conceitos: a consciência de imagem (Bildbewusstsein) 
e a fantasia (Phantasie). Aparece nas Investigações Lógicas outro conceito interessante para 
se pensar os atos de consciência, trata-se da intuição. Este conceito se coaduna ao conjunto 
do projeto fenomenológico ao pensar os atos de consciência como intuições puras e signi-
ficantes.com o mundo. As hipóteses do trabalho são: 1) a fantasia tem uma importância 
maior do que a tradição de comentadores da obra husserliana admite; 2) Nas Investigações 
Lógicas a fantasia já tem um valor mais elevado comparada com a intencionalidade de per-
cepção; 3) A fantasia já é pensada como intencionalidade privilegiada em relação ao método 
fenomenológico. T Os objetivos desse trabalho são mostrar a relevância da fantasia na obra 
Investigações Lógicas de Edmund Husserl. Mostrar com fantasia se desenvolve nesta obra, 
quais conceitos e definições presentes na mesma, e como ela se faz importante para pensar 
o tema central da obra que a teoria da significação. A metodologia utiliza foi análise biblio-
gráfica das obras de Husserl, em especial às Investigações Lógicas.

Palavras-chave: Intencionalidade, Fantasia, Husserl.
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aS CondIÇÕeS de PoSSIbIlIdade PaRa o adVenTo de UMa 
PSIColoGIa FenoMenolÓGICa - de dIlThey a hUSSeRl

José	Olinda	Braga

Husserl assinala que a Psicologia faz parte das mais antigas estratégias humanas de se 
investigar o conhecimento com pretensão de verdade, tais como a lógica, a ética, a 

metafísica. Tanto as ciências da natureza quanto as psicológicas caminharam em paralelo 
na tentativa de se constituírem enquanto conhecimento de rigor sobre fundamento racio-
nal. Toda uma trajetória de reformulação metodológica dos caminhos de investigação e 
pesquisa da psicologia foi iniciada, de modo a garantir-lhe o mesmo formato exitoso, “aí 
se constituindo uma ciência explicativa exata repousada sobre leis elementares”. Grande 
parte da impossibilidade de superação das dificuldades enfrentadas ao florescimento da 
psicologia como ciência foi devida à camuflagem de limites nutridos até nossos dias. Impos-
sibilitada de resistir aos encantos naturalistas e à necessidade de imitação de seu modelo, a 
psicologia demorou a perceber que a perfeita adequação ao método encontrado na fórmula 
assumida pela ciência da natureza não lhe era absolutamente aplicável. Constituiu-se, com 
relativo êxito, uma psicologia experimental, psico-física, fisiológica e conseguiu uma repu-
tação internacional. Iniciaram, entretanto, as críticas voltadas sobretudo ao argumento de 
que essa psicologia se mantinha cega à essência específica da vida psíquica. O primeiro 
ataque à psicologia naturalista mais consistente de fato foi aquele produzido por Dilthey, 
denunciando-a como não competente para uma fundação exata das ciências do espírito. Em 
qual medida sua pretensão de ser a ciência teórica fundamental em vista da explicação da 
espiritualidade concreta era justificada? Faltava uma psicologia descritiva e analítica, em 
contraposição direta ao experimentalismo reinante. Como poderiam os fenômenos da alma 
se submeterem a um método comprovadamente adequado aos fenômenos físicos, como se 
as questões da psique estivessem sujeitos a um encadeamento causal? Enquanto que para a 
ciência da natureza esse método tem sentido e necessidade, para a psicóloga e as ciências do 
espírito cujos fenômenos investigados se dão no âmbito espiritual, em que nossa referência 
se volta necessariamente para um vivido, não encontra ela aqui um objeto passível de sub-
missão a sua metodologia. Numa fórmula concisa, a explicação das ciências da natureza se 
opõe à compreensão das ciências do espírito. Tomado por essa falta e equívocos epistemo-
lógico, Husserl reivindica a necessidade de uma psicologia fenomenológica.

Palavras-chave: Psicologia, Fenomenologia, Metodologia.
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o QUe deVe SeR e o QUe QUeR a PSIColoGIa 
FenoMenolÓGICa? UM ReToRno à 

ReIVIndICaÇÃo hUSSeRlIana

José	Olinda	Braga

Edmund Husserl reivindica a necessidade de uma psicologia constituída sob o rigor de 
seu método de intuição de essências, explicitando o que deve ser e o que quer ser essa 

então nova ciência. Sintetiza em algumas Palavras-chave o que seria fundamental para a 
constituição desse novo saber, com metodologia adequada, fazendo frente, assim, ao equí-
voco perpetrado pelas ciências do espírito em assumir para si uma metodologia científica 
voltada para a categorização de entes físicos, objetivamente explicitados em seu aparecer 
fático como coisas em si, presentes na perspectiva explicativa. Essa crítica já havia sido ela-
borada por Dilthey que além de proferir e denunciar o descontentamento relativamente ao 
método de pesquisa empregado na produção de conhecimentos na esfera espiritual, passou 
a reivindicar a construção de ciências, e sobretudo de uma psicologia científica de cará-
ter não mais explicativo, tal como aquela defendida entre os experimentalistas, mas com-
preensivo. O apriorismo veicula o objetivo primordial dessa nova psicologia que seriam as 
generalidades e necessidades de essência. O caráter eidético se assoma, pelo fato de que 
somente após a intuição das essências é que a psicologia fenomenológica se voltaria na 
direção de explicações ônticas da vida psíquica, com um olhar primordialmente voltado 
para uma explicação que ultrapassasse a mera aparência da presença, em sua dimensão de 
sentidos e significados. A intuição possibilita partir da visão interna e da análise do que é 
intuído, a seguir elevada a necessidades gerais de modo que se transmutassem as asserções 
a asserções de essência. A intencionalidade se insere como a característica essencial mais 
geral do ser e da vida psíquica. A tarefa é descrever as multiplicidades de consciência cujas 
essências são da ordem de um devir-consciente ou de um poder-devir-consciente no conhe-
cimento de objetividades de cada categoria. A atitude transcendental garante o caráter de 
pesquisa filosófica fundamental. Embora cada um de nós seja um homem natural que não 
é filósofo, uma fundação radical e sistemática da filosofia exige a priori que elevamos a pes-
quisa em causa subjetiva e historicamente do ponto de vista natural ao ponto de vista filosó-
fico. Assim, uma psicologia fenomenológica deve conter o caráter de: Aprioridade, eidética, 
intuição ou descrição pura, intencionalidade, atitude transcendental.

Palavras-chave: Psicologia, Fenomenologia, Edmund Husserl.
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hISTÓRIa da PSIColoGIa FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal 
no eSTado do MaRanhÃo e SUaS ConTRIbUIÇÕeS             

PaRa a PSIColoGIa

Jean	Marlos	Pinheiro	Borba
Francisco	Valberto	Dos	Santos	Neto

Esta comunicação faz parte do plano de trabalho vinculado ao projeto de iniciação cientí-
fica PIBIC 2014-2015: Dos atores aos atos, dos atos aos atores: mapeamento e construção 

da história do movimento Fenomenológico-existencial no Estado do Maranhão. Destaca-se 
a crítica epistemológica e o apego da Psicologia e outras áreas do conhecimento à ênfase 
naturalista e ao método científico experimental para estudar o homem. Discutem-se aspec-
tos gerais da História da Fenomenologia desde a expatriação de cultores do movimento 
pelo avanço do nazismo na Alemanha e na Europa. Ressalta-se a influência em vários pen-
sadores que deram continuidade, crítica ou ampliaram o legado husserliano, somando-se 
às filosofias da existência. No Brasil, o conhecimento da obra de Husserl data-se da década 
de 30, no entanto, a difusão mais ampla se dá após a 2ª Guerra Mundial. Destaca-se que 
não foram encontrados registros do movimento no Estado do Maranhão e, isso por si só, 
justifica a existência deste trabalho, levando em consideração proporcionar as instituições 
de ensino superior e toda a comunidade acadêmica o contato com a produção de pesquisas 
na área da Fenomenologia e Filosofia da existência. Para tecer a historiografia da Fenome-
nologia no Maranhão foram usadas a atitude e o método fenomenológico e pesquisa em 
meio virtual, bibliográfico e documental. A investigação mobilizou-se em conhecer os atores 
que compõem e estruturam o movimento fenomenológico no Estado do Maranhão e seus 
antecedentes. Os resultados iniciais são os seguintes: evidencia-se a realização de evento na 
Universidade Federal do Maranhão desde 2011 que se tornou referência para o movimento 
no Estado e com reconhecimento nacional. Antes disso localizaram-se ações isoladas, pela 
ministração de disciplinas, artigos e apresentações de trabalhos, que datam de 1995 até o 
presente, compondo o corte temporal da pesquisa. Foram localizados os trabalhos de pro-
fissionais de outras áreas, a saber: Filosofia, Geografia, Letras e Educação Física.

Palavras-chave: Psicologia, História, Fenomenologia, Maranhão.
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SobRe a ConSTITUIÇÃo da PSIColoGIa 
FenoMenolÓGICa de edMUnd hUSSeRl no bRaSIl

Mak	Alisson	Borges	de	Moraes

A proposta deste trabalho consiste em explicitar a constituição da psicologia fenomenoló-
gica de Edmund Husserl (1859-1938) no Brasil, entendendo que desde a década de 40 

do século passado começou no país estudos e propostas de uma psicologia fenomenológica 
brasileira. Esse estudo se baseou fundamentalmente nas contribuições apresentadas pelo 
professor e psicólogo Tommy Akira Goto na obra “Introdução à Psicologia Fenomenológica: 
a nova psicologia de Edmund Husserl”, em que o autor resgata as bases da psicologia feno-
menológica elaborada por Husserl, motivado pela diversidade de psicologias denominadas 
fenomenológicas e existenciais desenvolvidas no âmbito brasileiro. Para o autor, pode-se 
dizer que a psicologia fenomenológica de Husserl, em linhas gerais, consiste em uma nova 
psicologia que visa fornecer um fundamento metodológico seguro – método fenomenoló-
gico-eidético – que possibilita a constituição de uma psicologia científica autenticamente 
rigorosa. Ainda, para Husserl, conforme destaca Goto, a psicologia fenomenológica é uma 
via de acesso à subjetividade empírica, propiciando assim bases seguras para a fundamen-
tação da psicologia científica. No entanto, como argumenta Goto, a psicologia dita feno-
menológica empreendida no Brasil tem muitas vezes ignorado as bases metodológicas da 
fenomenologia, se identificando muito mais com a “visão de mundo” que a filosofia feno-
menológica produziu. Segundo o autor é desse entendimento que se constituíram a maior 
parte das abordagens conhecidas como humanistas ou existencial-fenomenológica. Isso 
significa que tais psicologias, ao invés de se estruturarem a partir de uma base metodológica 
da fenomenologia, se estruturaram, como destaca Edith Stein (1891 - 1942), a partir de uma 
significação formal de concepção de mundo. Assim, constatou-se que houve na psicologia 
brasileira de orientação fenomenológica uma falta de esclarecimento a respeito do que seja 
a psicologia fenomenológica de Husserl. Por fim, como propôs Goto, é preciso resgatar o 
estudo da fenomenologia filosófica e considerar sua relação com a psicologia atual para que 
se possa compreender definitivamente o que Husserl denominou por “psicologia fenome-
nológica”, para a construção de uma autêntica psicologia que forneça as bases adequadas 
para a ciência psicológica.

Palavras-chave: Psicologia fenomenológica; Psicologia brasileira; Psicologia fenomeno-
lógico-existencial.
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o eXISTIR eM UM MUndo onde MUITo eSTÁ PoR FazeR: 
alGUnS TenSIonaMenToS de ÁlVaRo VIeIRa PInTo 

endeReÇadoS a SaRTRe e a heIdeGGeR

Rodrigo	Freese	Gonzatto
Luiz	Ernesto	Merkle

É possível discorrer sobre abordagens da fenomenologia e do existencialismo no Brasil. 
Entretanto, seria possível falar de uma fenomenologia e de um existencialismo brasi-

leiro, ou ainda, a partir e para o Brasil? Neste texto articulamos tais correntes com o tra-
balho de Álvaro Vieira Pinto, pensador brasileiro que influenciou algumas das categorias 
exploradas por Paulo Freire, mas que, por diversas razões, deixou de ser reconhecido no 
contexto nacional. De nosso ponto de vista, Vieira Pinto oferece uma leitura original das 
filosofias da existências e a fenomenologia, remodelando conceitos de Heidegger, Sartre, 
Husserl, Karl Jaspers e Ortega y Gasset. Em uma leitura histórica e materialista-dialética, 
Vieira Pinto aproxima sua crítica da existência à questão do trabalho, preocupando-se em 
elaborar uma filosofia que auxiliasse o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas, e, 
sobretudo, de quem trabalha. A categoria ‘trabalho’ é conceituado em um viés fenomeno-
lógico-existencial, pois propicia uma compreensão dialética da produção da existência de 
cada sujeito, imerso em coletividade, tenazmente conectado ao desenvolvimento de sua 
realidade/cultura material. Para elencar alguns dos conceitos debatidos por Vieira Pinto, 
temos suas leituras das noções heideggerianas de amanualidade e de ser-no-mundo, assim 
como das ideias sartrianas de projeto e de liberdade. Vieira Pinto tece críticas ao existencia-
lismo, por entender que este serve às nações desenvolvidas que lhes são de origem, como 
as europeias, mas não para que aqueles e aquelas que estão no mundo subdesenvolvido 
mudem suas realidades. As nações subdesenvolvidas, antes de se preocupar com a cons-
trução de suas existências, estão a se preocupar com suas próprias subsistências. Apesar 
do existencialismo europeu jogar luz ao caráter situado da ação humana, suas preposições 
são apresentadas como universais. Nas nações pobres, os sujeitos (incluindo os filósofos) 
devem partir de suas condições materiais para elaborar suas consciências e seus próprios 
projetos de nação. Assim, para construírem suas existências, precisam, além da ideia de se 
reconhecerem como seres-no-mundo, quererem estar-no-mundo, ou seja, querer enfrentar 
e superar as contradições das realidades em que estão, para então, elaborarem seus seres 
nestas realidades. Ao invés de estarem diante de um “nada”, os povos do terceiro mundo 
encontram-se diante “do Tudo quanto está por fazer no mundo que é o seu”, incluindo aí 
suas próprias filosofias.

Palavras-chave: Álvaro Vieira Pinto, Fenomenologia, Existencialismo, Materialismo- 
dialético, Filosofia.
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o CUIdado na FenoMenoloGIa:                                                      
oS CaMInhoS TRIlhadoS PoR heIdeGGeR e GadaMeR

Laura	Cristina	Santos	Damásio	de	Oliveira
élida	Mayara	da	Nóbrega	Cunha

Monique	Pimentel	Diógenes
Rafaella	Maria	de	Varella	Domingues

Elza	Maria	do	Socorro	Dutra

O presente trabalho surgiu a partir do mestrado das autoras. Nesse sentido, buscamos 
discutir o modo do cuidado a partir da filosofia de Martin Heidegger e de Hans-Georg 

Gadamer, traçando as divergências e aproximações entre os dois autores. Com isso, traze-
mos que somos todos seres de cuidado, já que o ser emerge a partir do cuidado e ficará sob 
seus cuidados enquanto viver, caminhará junto com ele nas experiências da vida, na sua 
dinâmica relação com o outro e com o mundo, ou, ser-no-mundo-com-o-outro. De maneira 
geral, cuidado remete a vínculo, ação e sentimento, e, na área da saúde, remete à prática 
de humanização, que busca romper com cisão entre técnica e afetividade, trazendo a preo-
cupação com o outro, sendo, portanto, uma atitude do ser no seu viver e na rede de tramas 
relacionais que se dá sua existência. Para Heidegger, todas as relações do ser são permea-
das pelo cuidado, sejam elas com entes, outros seres e com o mundo. E, em sua existência, 
marcada pela sua essência ontológica da liberdade, logo, o devir e a incompletude do ser, 
o ser (Dasein) alterna entre o desvelamento e a abertura, se fecha e se revela, caindo na 
autenticidade e inautenticidade da trama de seu existir. O que leva a esse movimento é a 
angústia, que revela ao ser a possibilidade de singularizar-se e poder-ser; mas esteja ele em 
um modo autêntico ou inautêntico, suas relações sempre serão mediadas pelo cuidado, são 
relações de cuidado. Gadamer nos traz que vivemos uma relação dialética com todos ao 
nosso redor, que, a partir do encontro, leva a uma fusão de horizontes e, assim, o cuidado 
está relacionado a um estado de equilíbrio que é influenciado por todas as experiências do 
ser e tudo aquilo que está ao seu redor. Assim, é na relação compartilhada que se dá o cui-
dado e a busca ao equilíbrio, que permite, também, a fusão de horizontes e a compreensão 
do ser. Sendo assim, ambos os autores trilham um caminho que nos aponta para o fato da 
relação do ser com os outros, consigo e com o mundo ao seu redor ser algo primordial para 
a emergência do cuidado, demonstrando, dessa forma, que cuidado está ligado à existência 
e seu desenrolar, sendo isto, partilhado com os outros e é nessa construção que o ele (cui-
dado) emerge.

Palavras-chave: Cuidado, Heidegger, Gadamer.
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noÇÃo de eXPeRIÊnCIa na PSIColoGIa 
hUManISTa eXISTenCIal de Rollo May

Cândida	de	Oliveira	Carpes
Paulo	Coelho	Castelo	Branco

A psicologia humanista surgiu na década de 1950, firmando-se nos anos de 1960-1970, 
como uma reação às ideias psicológicas comportamentais e psicanalíticas pré-existen-

tes, trazendo a proposta de inovar em sua contribuição à clínica e a pesquisa. A psicologia 
humanista tem como objeto de estudo a experiência consciente, mas apesar do consenso a 
respeito desse objeto, suas diferentes abordagens não compartilham uma mesma definição 
a seu respeito. Objetivando a elucidação dos significados humanista do que é experiência, 
o presente trabalho investiga a perspectiva do expoente humanista Rollo May. Para isso, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre as principais obras de May, no que diz res-
peito à compreensão e definição do conceito de experiência, a saber, Psicologia existencial, 
O homem à procura de si mesmo e A psicologia e o dilema humano. Destarte, a noção de 
experiência apresenta-se para May diretamente ligada ao termo existencial, que significa a 
ênfase posta na realidade da experiência imediata no momento presente. A origem da exis-
tência tem, portanto, dois aspectos: o que é a fonte da experiência e o que é experimentado 
por si mesmo. Portanto, a fonte original e integral de todas as maneiras de ser no mundo é o 
corpo, sendo ele considerado a origem da experiência de mundo. Desta forma, a atitude que 
adotamos em relação ao corpo evidencia a maneira como vivenciamos a experiência, como 
fonte de razão e conhecimento. Com relação ao contexto da psicoterapia, May argumenta 
que a nossa própria experiência serve de instrumento para estudar outra experiência, ou 
seja, enxergarmos o outro através do nosso olhar, da nossa própria experiência. Essa ati-
tude interfere em nossas interpretações e posicionamentos clínicos. May considera, ainda, o 
inconsciente enquanto provedor de grande significado para a experiência humana. Segundo 
ele, a melhor maneira de compreender a própria identidade é examinar a experiência pes-
soal, pois o self é a função organizadora no íntimo do indivíduo, por meio da qual um ser 
humano pode relacionar-se com outro, e vivenciar diversas experiências. Concluímos que 
esses aportes caracterizam a psicoterapia existencial de May, que considera a experiência 
em seu escopo. Tal definição lhe singulariza ante outras abordagens humanistas que versam 
a experiência conforme outras definições.

Palavras-chave: Psicologia humanista, Experiência, Rollo May.
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SobRe o FenôMeno lInGUÍSTICo eM MeRleaU-PonTy: 
GeSTUalIdade e PeRCePÇÃo InCIPIenTe

Gilberto	Hoffmann	Marcon
Reinaldo	Furlan

Como parte de um projeto mais amplo de investigação da temática da linguagem no pen-
samento de Maurice Merleau-Ponty, o presente trabalho volta-se ao conceito de gestu-

alidade com o intuito de compreender de que forma os aspectos naturais e culturais se arti-
culam no processo de aquisição da linguagem, que corresponde ao ingresso do indivíduo no 
mundo intersubjetivo da cultura. Na Fenomenologia da Percepção, o sentido gestual da fala 
recebe destaque na conceptualização do corpo próprio, cumprindo à descrição do fenômeno 
da fala revelar, neste momento da obra do autor, o caráter eminentemente expressivo da 
experiência humana. Situar a fala no âmbito do gesto permite romper com uma concepção 
intelectualista da linguagem: ao descrever o gesto linguístico não como tradução de um pen-
samento, mas como efetiva produção ou realização de um sentido, o autor reconhece a fala 
como instância originária da significação. Compreender a expressividade humana exige, 
desta forma, a descrição de um nível gestual específico, uma categoria de comportamentos 
que tem por característica exceder o imediato em direção a uma virtualidade, a um campo 
de sentidos que não corresponde a um coletivo de juízos, mas antes a um horizonte inter-
subjetivo de ações e relações. Neste sentido, a reflexão do autor acerca da preponderância 
dos significados humanos na percepção incipiente em A Estrutura do Comportamento, bem 
como as discussões a respeito da aquisição da linguagem e da psicossociologia da criança 
apresentadas nos cursos ministrados pelo autor na Sorbonne vêm complementar nossa 
reflexão. A percepção incipiente toma como centro não um mundo natural, pretensamente 
disposto como aglomerado complexo de signos sensíveis dotados de qualidades discretas e 
neutras em relação ao sujeito perceptivo, mas antes um mundo humano investido de sen-
tidos que em algum nível lhe identificam enquanto tal. Seja no corpo de outrem, enquanto 
meio de expressão de atitudes e intenções identificáveis na medida em que o sujeito as 
esboça em seu próprio corpo, seja nos objetos de uso humano, cujo valor instituído polariza 
a intencionalidade do corpo próprio em um nível que antecede o da reflexão, a percepção 
incipiente aponta para uma relação com o mundo que possui sobretudo um caráter prag-
mático. Parte da tarefa de uma fenomenologia da linguagem é descrever o aspecto gestual 
do fenômeno linguístico, e compreendê-lo a partir deste nível pré-reflexivo da experiência.

Palavras-chave: Linguagem, Merleau-Ponty, Subjetivação, Gestualidade.
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a éTICa da aUTenTICIdade eM ChaRleS TayloR: 
RelaÇÕeS CoM MeRleaU-PonTy

Gilberto	Hoffmann	Marcon
Reinaldo	Furlan

No presente trabalho retomamos a problemática apresentada por Charles Taylor em A 
Ética da Autenticidade, a fim de embasar uma breve discussão a respeito do conceito 

de autenticidade a partir da obra de Maurice Merleau-Ponty. Taylor tematiza três “mal-
-estares” presentes na sociedade contemporânea: o individualismo, o primado da razão ins-
trumental e a alienação do indivíduo em relação à esfera política. Perpassando-os, o autor 
identifica um ideal de autenticidade centrado na autossuficiência, autorrealização e livre 
escolha. O movimento autêntico é identificado ao âmbito “interno”, à expressão individual 
cuja origem deve ser localizada no âmbito da existência particular independente e autô-
noma. As afiliações sociais, bem como os modelos e valores “externos” surgem como fatores 
secundários, instrumentais e por muitas vezes limitadores da ação e da criatividade indi-
vidual. Desta configuração advém um paradoxo. Cabe a cada pessoa escolher seu modo de 
vida de forma independente, exercer a capacidade própria de criação e originalidade, ao 
invés de buscá-las em normas sociais. O que leva a uma trivialização destes mesmos proces-
sos de construção da identidade, face ao recuo da dimensão política e moral à esfera indivi-
dual, ou ao encolhimento das relações da dimensão do si mesmo com o outro e o mundo. A 
filosofia de Merleau-Ponty possibilita compreender melhor o que está em jogo aqui. A vida 
cultural, sob um enfoque individual ou coletivo, se dá sempre a partir de um fundo sensível 
comum. Vivenciar a autenticidade e a alteridade não são momentos dialeticamente opostos 
da experiência humana, mas perspectivas intercambiáveis de mundo. Não é imperativa a 
alternativa entre interno e externo pois o sujeito, enquanto abertura ao mundo, nunca se 
recolhe numa plena identidade consigo. A expressão de si só adquire sentido num horizonte 
de significações, por ser experiência de um sentido sensível compartilhado. A expressão 
autêntica de si não apenas não se dilui frente a alteridade, mas sim garante com ela seu 
sentido de forma dialógica. A crítica de Taylor é confluente com esta concepção na medida 
em que reconhece os aspectos positivos da noção de autenticidade, aos quais não se deve 
passar ao largo numa tentativa de superar a ideologia individualista. Com ambos autores, 
trata-se de restituir ao indivíduo uma dimensão comum de imbricamento entre o “fora” e o 
“dentro”, pensar a autenticidade como movimento particular sem recair nos vícios de uma 
ideologia narcísica.

Palavras-chave: Autenticidade, Subjetivação, Cultura.
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o ReSGaTe do ConCeITo da PSIColoGIa        
FenoMenolÓGICa eM edMUnd hUSSeRl:                                             

a PSIColoGIa FenoMenolÓGICa TRanSCendenTal

Eduardo	Luis	Cormanich

A Psicologia Fenomenológica tem atraído muitos pesquisadores das áreas de ciências 
humanas, e, especificamente, da psicologia. Diante das inúmeras interpretações e apli-

cações possíveis deste constructo, e de uma aparente confusão conceitual, faz-se necessário 
uma melhor compreensão das raízes históricas e filosóficas do ideário fenomenológico, pro-
posto por Edmund Husserl, ao qual é atribuído a primeira formulação de uma Psicologia 
Fenomenológica. Os múltiplos entendimentos a respeito do que seria a Psicologia Feno-
menológica, evidencia um necessário e importante retorno às origens da própria fenome-
nologia, para que possa ser melhor elucidado o contexto e a objetivo que Husserl confere à 
Psicologia Fenomenológica. Este trabalho, que é parte da pesquisa de mestrado que o autor 
está cursando, visa revisar dentro das principais obras do autor, o conceito de psicologia 
fenomenológica, buscando ali uma compreensão mais próxima do pensamento husserliano. 
Dentre as principais obras, destacamos o volume IX da Husserliana, que trata especifica-
mente da Psicologia Fenomenológica. Esta obra, especificamente, é pouco estudada e quase 
nunca aparece como referencia nos principais textos relativos ao tema. Nossos primeiros 
resultados têm apontado para o quase total desconhecimento desta obra por parte dos pes-
quisadores da área. De sorte que, a Psicologia Fenomenológica, tal qual foi formulada por 
Husserl, estaria mais próxima de uma resolução da questão da cientificidade em Psicologia, 
portanto ligada ao aspecto mais epistemológico, do que a própria aplicação experimental, 
ou mesmo clínica. O método de investigação fenomenológica, a redução fenomenológica 
transcendental, segundo Husserl, deverá auxiliar a psicologia a abandonar um pretenso 
modelo de ciência, o modelo das ciências naturais, para se tornar, ela mesma, o modelo 
de “ciência essencial”, que revela os próprios aspectos transcendentais da consciência e da 
experiência humana. Tal campo de investigação, segundo Husserl, será desenvolvido pela 
Psicologia Fenomenológica, e será, dentro do seu ideário, de suma importância para, ao 
mesmo tempo, revelar a “crise das ciências”, e promover a superação de um modelo episte-
mológico, que não corresponde à essência da experiência humana. Esperamos ao final desta 
pesquisa, conseguir promover um maior esclarecimento a respeito do conceito de psicologia 
fenomenológica, e auxiliar a desfazer alguns mal-entendidos que tem ocorrido a respeito 
deste novo ramo da psicologia.

Palavras-chave: Psicologia fenomenológica; Psicologia fenomenológica transcendental, 
Edmund Husserl, Crise da cientificidade em psicologia; Epistemologia.
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a FenoMenoloGIa de hUSSeRl lIda 
CoMo denTRo de UMa PeRSPeCTIVa MaIS 
MUndana do QUe a de MeRleaU-PonTy

Thauana	Santos	de	Araújo
Adriano	Furtado	Holanda

Este trabalho objetiva examinar o conceito de “mundano” presente nas fenomenologias 
de Husserl e de Merleau-Ponty. Parte-se da proposição de alguns comentadores de que 

a fenomenologia deste é mais mundana por não desarticular consciência de mundo, ao 
passo que sugerem tal cisão na daquele. Contudo, neste trabalho a perspectiva de Husserl 
é considerada como mais mundana, pela presunção de que buscar compreender a essência 
das coisas por meio da consciência, ao intenciona-las, é uma condição mundana/humana. 
Merleau-Ponty alude a não necessidade de afastamento entre sujeito e meio para tocar-
-se este. Para ele, homem é mundo e mundo é homem. Ainda, postula que o ser humano 
está inserido no mundo de tal forma que é difícil promover-se uma separação completa, há 
uma linha tênue entre onde começa e termina sujeito e meio. Porém, na perspectiva aqui 
admitida, isso é o real, mas não é o mundano/humano. O homem não se sente mundo. Ele 
acredita que olha de fora a vida e os acontecimentos, pensando sobre eles. Essa linha tênue 
é a subjetividade. O ser humano não pondera que seus julgamentos a respeito da realidade 
têm relação com seus a priori, sentindo que são sempre ideias próprias e atuais. E quando o 
faz, torna-se necessário, para apreender o real, ter a atitude de colocar entre parênteses seus 
conceitos histórica e culturalmente forjados para respeitar a essência própria do mundo 
exterior. A questão não é precisar ou não do referido afastamento para se compreender o 
entorno, e sim que isso não parece exatamente uma escolha: é assim que é para o homem. 
Nesse sentido é que supõe-se que Husserl enuncia que o homem intenciona e tem consciên-
cia de – de mundo, de si. Portanto, sugere-se que o homem não é mundo em sua concepção 
e percepção subjetivas, ele explora o mundo. Concebe-se a intencionalidade da consciência 
como própria do humano no mundo. Merleau-Ponty, ademais, atesta que não há homem 
interior. Todavia, para Husserl, há uma união entre interior e exterior somente na consci-
ência, quando um se doa ao outro. Quando o homem avista um objeto, reflete sobre ele, de 
imediato lhe advém conceitos, ele não sente que ele é o objeto e o objeto é ele, um a extensão 
do outro, ainda que no fundo, para Husserl, ambos se confundam e componham uma só 
realidade na consciência. Destarte, objetivou-se, por meio de um estudo teórico, defender a 
fenomenologia de Husserl como mais mundana do que a de Merleau-Ponty quanto à rela-
ção consciência-mundo, hipótese esta que parece viável.

Palavras-chave: Fenomenologia, Husserl, Merleau-Ponty, Subjetividade, Mundano.
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enTRe o hUMano e o naTURal:                                                             
o TeMa da dIFeRenÇa anTRoPolÓGICa na obRa                          

“a eSTRUTURa do CoMPoRTaMenTo”, de MeRleaU-PonTy

Pedro	Henrique	Santos	Decanini	Marangoni
Danilo	Saretta	Verissimo

Neste trabalho, nos propomos a analisar e discutir a interpretação dada por Merleau-
-Ponty à temática da diferença entre os comportamentos animais e humanos. Este 

recorte embasa-se especificamente em sua primeira obra, A Estrutura do Comportamento, 
na qual o filósofo aborda o problema da experiência perceptiva aliando-se a uma perspec-
tiva estruturalista. Tal problematização formula-se mediante a questão das relações entre 
consciência e natureza, cujo dualismo fora intensificado pelo realismo psicofisiológico ao 
admitir uma noção estritamente causal de comportamento. O conceito de estrutura abala 
o substancialismo presente nas abordagens causais, porquanto estabelece que a percep-
ção, e logo o comportamento, já expressam, para o organismo que age, relações dotadas de 
sentido. Deste modo, o animal desprende-se da máxima cartesiana, que o concebia como 
um ser mecânico, cujo automatismo seria a única fonte de relação com o mundo. Merleau-
-Ponty sinaliza que, ao longo da escala zoológica, os comportamentos apresentam graus de 
integração diversos, seja do ponto de vista da superação instintiva, ou da perspectiva de um 
alargamento das relações espaço-temporais. A definição da subjetividade animal a partir da 
originalidade de suas formas de ser no mundo, que subscrevem interações mais complexas 
do que as definidas pela teoria do estímulo-resposta (Pavlov), torna possível a Merleau-
-Ponty repensar o humano segundo uma perspectiva arqueológica, pela qual se pode inter-
rogar a especificidade do fenômeno humano sem renegar o fundo vital de seu passado ani-
mal. Neste sentido, o pressuposto de que o comportamento animal apresenta uma intencio-
nalidade prática, ligada a questões funcionais de relação com o meio, leva Merleau-Ponty a 
reformular a consciência humana como enraizamento pré-reflexivo. A consciência naturada 
simboliza o retorno a um campo de sentidos prévio à objetivação da intencionalidade pelas 
vias da razão. Esta compreensão do horizonte vital que permeia a consciência figura como 
a possibilidade de apontar para aquilo que é singular do humano. Para Merleau-Ponty, a 
percepção humana instala-se – desde o princípio – em mundo cultural, cujo sentido do per-
cebido é aberto por uma temporalidade que se estende em relação aos perceptos animais. 
A partir destas reflexões, viabiliza-se a descrição de uma vida propriamente humana, que 
rompe com sua animalidade, e inaugura uma nova estrutura de comportamento.

Palavras-chave: Merleau-Ponty, Percepção, Animal, Diferença antropológica, Compor-
tamento.
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ConCePÇÕeS de noRMa, SaÚde e doenÇa: 
ConTRIbUIÇÕeS de kURT GoldSTeIn

Jennifer	da	Silva	Moreira
Adriano	Furtado	Holanda

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma discussão acerca dos conceitos de norma, 
saúde e doença na perspectiva de Kurt Goldstein, autor cujas ideias influenciaram o pen-

samento de personalidades, a exemplo de Maurice Merleau-Ponty eGeorges Canguilhem, 
contribuíram para o desenvolvimento da Fenomenologia e foram um dos fundamentos das 
abordagens psicológicas denominadas Gestalt-terapia e Abordagem Centrada na Pessoa. 
Será realizada uma análise da obra “TheOrganism”, que, conforme Goldstein anuncia já no 
prefácio, consiste principalmente na descrição detalhada do método organísmico proposto 
por ele para pesquisas biológicas como um meio que possibilita a compreensão do com-
portamento de seres vivos normais e patológicos. Além disso, nessa obra, o autor realiza 
reflexões teóricas sobre o funcionamento do organismo, o qual ele compreende enquanto 
uma unidade em relação com o meio em que vive. Segundo ele, em oposição às concepções 
de norma como um ideal ou como um desvio da média, uma de suas intenções é chegar a um 
conceito de norma que seja capaz de compreender fatos concretos e esteja vinculado à com-
preensão do indivíduo como uma totalidade.Ele inicia essa discussão a partir dos conceitos 
de saúde e doença, sendo que desconsidera a ideia de que doença é algo que recai sobre o 
paciente, pois para ele o adoecimento se trata de uma mudança no organismo. Dessa forma, 
seu interesse está mais voltado para o problema de estar doente e menos para o da doença. 
Ele afirma que o estar doente é experienciado pelo paciente e pelo médico ao se apresentar 
como uma mudança qualitativa na atitude do indivíduo com relação ao ambiente, uma per-
turbação no curso dos processos da vida, que resulta em tipos de reação que são catastró-
ficas. Portanto, um desvio da norma se torna uma doença apenas quando carrega consigo 
deficiência, choque e perigo para o organismo como um todo. Essa ameaça não significa 
apenas risco de morte, mas colocar em perigo a atualização das potencialidades de perfor-
mance que são essenciais ao organismo. Já a saúde é definida pela manifestação da vida de 
um indivíduo em que organismo e meio estão ajustados. Uma vez que a determinação da 
doença pode ser realizada apenas quando o ajustamento do organismo com o ambiente não 
ocorre de forma ordenada, ela se dá por meio de uma norma do indivíduo. Logo, a doença 
só pode ser determinada por meio de uma norma individual, para a qual o indivíduo é a 
medida de sua normalidade.

Palavras-chave: Kurt Goldstein, Normalidade, Doença, Saúde.
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UMa PoSSÍVel PSIColoGIa da PeRSonalIdade na 
FenoMenoloGIa de edITh STeIn – ConTRIbUIÇÕeS PaRa 

UMa PSIColoGIa FenoMenolÓGICa

Thaís	Morais	Lima
Tommy	Akira	Goto

O pensamento antropológico-filosófico da fenomenóloga Edith Stein (1891-1942) desen-
volve-se em textos de complexidade, profundidade, porém com harmonia. A conjuga-

ção inseparável entre as suas experiências pessoais e sociais e as suas contribuições filosófi-
cas, faz de seu pensamento elemento de suma importância para diversos campos do saber, 
em especial à Psicologia. Em meio à diversidade das análises antropológico-pedagógicas e 
filosóficas é possível perceber quanto Stein se apropriou com maestria da Fenomenologia 
de seu mestre e amigo filósofo Edmund Husserl (1859-1938), compreendendo o método 
fenomenológico e seus elementos fundamentais. Pode-se afirmar que a Fenomenologia 
enquanto método é utilizada nas investigações de Edith Stein, priorizando a descrição do 
fenômeno em detrimento à conceituação, no intuito de evidenciar pontos ou perspectivas 
possíveis da pesquisa, e não encerrá-los. Para Ales Bello (2014) o método fenomenológico, 
em sua redução e reflexão, possibilitou a Stein liberar o olhar para a análise do vivido do 
humano, que não pode ser definido a partir de teorias, mas apenas só a partir da descrição 
das vivências. A partir das investigações de Edith Stein sobre o ser humano, desenvolve-se 
assim uma pesquisa em Iniciação Científica acerca da constituição do ser humano, com o 
objetivo de investigar o fenômeno da personalidade humana, explicitando, ainda, as contri-
buições da fenomenologia aos estudos da Psicologia Fenomenológica. As principais obras de 
análise são: o texto “Causalidade Psíquica”, parte da obra “Psicologia e Ciências do Espírito. 
Contribuições para uma fundamentação filosófica” (1922/2002) e “A Estrutura da Pessoa 
Humana” (1932/2002). Para essa investigação será utilizada a pesquisa bibliográfica, ado-
tada enquanto procedimento metodológico, auxiliando em uma busca ordenada das ideias 
e na devida vigilância epistemológica. A pesquisa ocorre a partir de leituras programadas, 
fichamentos e discussões reflexivas dos textos de Stein, além da identificação de suas prin-
cipais ideias acerca da personalidade e caráter, em um caminho que ainda é percorrido para 
a elaboração final dos itens em investigação. Sabendo que o interesse não está sobre o fato, 
mas sobre a essência – captada pelo sentido –, a busca pelas “coisas mesmas” se dará no 
caminho da pesquisa bibliográfica, buscando a explicitação dos fenômenos descritos por 
Stein e visados nos objetivos propostos.

Palavras-chave: Psicologia fenomenológica, Caráter, Pesquisa fenomenológica.
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a PSIColoGIa FenoMenolÓGICa da doR:           
InVeSTIGaÇÕeS PSIColÓGICaS a PaRTIR de UMa 

anTRoPoloGIa FIloSÓFICa de F. J. J. bUyTendIJk

Marília	zampieri	da	Silva
Tommy	Akira	Goto

O presente estudo tem como objetivo discorrer sobre a psicologia fenomenológica da dor, 
elaborada e desenvolvida por Frederick J. J. Buytendijk (1887-1974) em sua obra “A 

Dor” (ÜberdenSchmerz), obra que foi publicada no ano de 1948. Buytendijk foi um concei-
tuado biólogo holandês, médico de formação acadêmica, mas que não restringiu suas pes-
quisas às ciências naturais convencionais, ao contrário, procurou ir além, encaminhando-as, 
por exemplo, para a área da Psicologia, Fenomenologia e Antropologia Filosófica. Desde o 
início de seus estudos e pesquisas, manteve interesse pela Psicologia animal, porém reco-
nhecendo nessa um limite naturalista dessa ciência. Dessa crítica, Buytendijk buscou outra 
metodologia que ampliasse seu horizonte em suas pesquisas, deparando-se assim com a 
Fenomenologia Transcendental de Edmund Husserl (1859-1938). A partir desse momento, 
pode-se dizer que Buytendijk começou a rejeitar a ciência empírico-experimental na psico-
logia como único método válido nas pesquisas que tinham como objetivo o conhecimento 
da existência humana e, passou a conceber a Fenomenologia como um método mais eficaz e 
coerente, ou o único possível para a compreensão da vida psíquica. Ainda, Buytendijk moti-
vado pela “nova psicologia” de Husserl, ou seja, a “Psicologia Fenomenológica” compôs seus 
novos trabalhos, já de caráter fenomenológico. Dentre as análises psicológico-fenomenoló-
gicas se encontra a analise da dor, obra essa que problematizou esta questão no âmbito da 
sensação, do sentimento, ou sentimento sensorial. A dor, segundo Buytendijk (1958/1948), 
está no centro de uma investigação do caráter essencial das impressões sensoriais e dos 
sentimentos. Assim, torna-se necessário compreender o sentimento da dor, já que a sen-
sação se desenvolve em uma esfera neutra da consciência. O sentimento tem uma relação 
direta com a atitude pessoal e é o que impulsiona a decisões involuntárias, por isso todas as 
tentativas de definir psicologicamente a dor devem estar em estreita conexão com a teoria 
da vida sentimental e não só nas sensações. Nesse sentido, para o autor, a essência e o sen-
tido da dor só podem ser investigados a fundo “a partir e na vida humana”, fundamentada 
por uma consideração da existência dos homens, ou seja, por uma antropologia filosófica, 
porque somente dessa maneira é possível penetrar na índole essencial e na significação do 
fenômeno.

Palavras-chave: Fenomenologia da dor; Antropologia filosófica; Psicologia cognitiva.
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CoMo PenSaR a ConSTITUIÇÃo naS 
MedITaÇÕeS CaRTeSIanaS?

Siloe	Cristina	do	Nascimento	Erculino

O estudo compara duas possíveis compreensões sobre a constituição do real nas Medi-
tações Cartesianas de Husserl. Para o filósofo alemão, nessa obra, a fenomenologia 

demonstra que a comunidade monadológica formada pelas diversas consciências consti-
tuem o mundo. Entretanto, uma vertente dos críticos de Husserl interpreta que fenomeno-
logia e ontologia estão separadas e tem funções diferentes: a fenomenologia deve estudar 
o mundo transcendental, enquanto que a ontologia deve dedicar-se, ao lado das ciências 
dogmáticas, ao estudo das coisas como são. Por outro lado, grande parte dos intérpretes 
de Husserl, ao contrário, relacionam ontologia e fenomenologia, defendendo que a feno-
menologia é uma forma de ontologia universal que trata do ser das coisas como aquilo que 
aparece e é constituído pela consciência. Propomos como questão refletir, portanto, como 
pensar a constituição nas Meditações Cartesianas. Devemos entendê-la como a constituição 
de um mundo transcendente construído pela consciência e distinto do mundo natural estu-
dado pela ontologia e ciências ou, de outro modo, definir que a comunidade monadológica 
constitui o mundo uno e único no qual vivemos? A corrente interpretativa que defende a 
ontologia e as ciências como voltadas para os objetos puros e simples e a fenomenologia 
como descritiva de um mundo transcendente possui como consequência a dificuldade de 
utilizar-se da mesma para pensar a realidade; a fenomenologia voltar-se-ia para investi-
gações de um universo transcendental, tornando-se inútil para o estudo da realidade con-
creta. Negando essa interpretação, defendemos, subsidiados pelas Meditações Cartesianas, 
a posição crítica que define a fenomenologia como uma ontologia universal que estuda o 
ser do real constituído pela comunidade monadológica. Dessa forma, nos mantemos dentro 
do projeto matricial husserliano de instituir a filosofia como fundamento do conhecimento 
desenvolvido pela ciência e demonstramos que o idealismo transcendental husserliano pos-
sui como objetivo descrever fenomenologicamente a realidade concreta na qual vivemos.

Palavras-chave: Husserl, Constituição, Idealismo.
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InTeRSUbJeTIVIdade naS MedITaÇÕeS CaRTeSIanaS

Siloe	Cristina	do	Nascimento	Erculino

Na obra Meditações Cartesianas Husserl define a epoché como instrumento capaz de 
modificar o visar de maneira a nos permitir enxergar o campo originário de consti-

tuição do mundo. Tal procedimento nos faz abstrair dos conhecimentos científicos, teorias 
filosóficas e doxa do senso-comum para nos colocar diante do campo transcendental da 
consciência. Entretanto, não estaríamos com isso enclausurados em nossa própria subjeti-
vidade? A redução não excluiria também a evidência da existência de Outrem? Como posso 
pensar Outrem enquanto sujeito, se minha consciência é sempre consciência de um objeto? 
Para responder a essas perguntas, analisaremos a V Meditação Cartesiana, intitulada Des-
vendamento da Esfera de Ser Transcendental como Intersubjetividade Monadológica, texto 
em que Husserl explica como encontro Outrem. O filósofo alemão não demonstra uma 
prova que supere o solipsismo, mas evidencia o modo como Outrem aparece para mim, ou 
seja, descreve a experiência que vivenciamos da existência do Outro. Husserl explica que 
me apreendo como organismo animado, composto de corpo e subjetividade, capaz de doar 
sentido ao mundo. Outrem aparece diante de mim da mesma forma, como leibkörper que 
reconheço por emparelhamento e me permite reconhecer a existência da sua subjetividade 
por analogia ao meu próprio ser. Parece que Husserl é levado a tentar demonstrar a exis-
tência de Outrem a partir do corpo, entretanto, a ordem utilizada para explicação teórica 
deve ser invertida para ser compreendida em sua concretude. De início, Outrem se apre-
senta como subjetividade que constitui o real no qual percebo-me enquanto Leibkörper, 
apenas posteriormente nós abstraímos corpo de consciência criando um problema contra 
o qual nos debatemos. Para Husserl, a constituição do real é realizada pela comunidade 
monadológica de maneira que a existência do mundo depende da existência de Outrem que 
o constituiu, dessa forma, a percepção de meu próprio ego monádico no mundo explicita e 
evidencia a existência de Outrem que constituiu o real. Assim, a pergunta “como encontro 
Outrem enquanto subjetividade?” é uma abstração sem sentido, pois o Outro, na verdade, 
já está dado na própria percepção do mundo.

Palavras-chave: Husserl, Intersubjetividade, Outro, Solipsismo.
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aS VIVÊnCIaS aFeTIVaS na FenoMenoloGIa 
de edMUnd hUSSeRl

yuri	Amaral	de	Paula
Tommy	Akira	Goto

Considerando possíveis contribuições para o estudo dos processos psicológicos, em 
especial a afetividade, este trabalho tem por objetivo apresentar as análises realizadas 

pelo filósofo Edmund Husserl (1859-1938) ao longo de sua obra fenomenológica, a fim de 
expor os diferentes momentos em que este autor tematizou e problematizou a questão das 
vivências afetivas. Enquanto fundador e idealizador da fenomenologia, Husserl propôs um 
rigoroso retorno elucidativo à consciência enquanto tal, efetivado via explicitação de suas 
estruturas fundantes constituintes. Quanto ao percurso metodológico adotado, este estudo 
circunscreve-se na categoria de investigação teórica e segue técnicas sistemáticas formali-
zadas da pesquisa bibliográfica. Apresentam-se os principais aspectos e problemas corres-
pondentes colocados em algumas obras de Husserl em que a análise das vivências afetivas 
se fez presente. Entre as principais distinções e caracterizações encontradas, destacam-se as 
vivências de sentimento (Gefühle), tal como abordadas em sua obra Investigações Lógicas; 
e os estados de ânimo (Stimmung), por meio da tematização realizada por alguns autores 
comentadores e intérpretes da obra husserliana, que atualmente consideram os escritos 
inéditos correspondentes aos Manuscritos M, relativos ao projeto Estudos Sobre a Estru-
tura da Consciência. Na composição de suas análises fenomenológicas sobre os sentimen-
tos, Husserl apresenta a problematização do caráter essencial da intencionalidade nessas 
vivências, desenvolvendo com isso a delimitação entre atos de sentimento e sentimentos 
sensíveis, explicitando sua concepção acerca da fundamentação dessas vivências e seu 
entrelaçamento característico. Em relação aos estados de ânimo, destaca-se o seu modo 
intencional específico bem como sua função iluminadora do mundo entorno e de abrir hori-
zontes. São apresentadas proximidades e distanciamentos entre os diferentes momentos de 
análise descritos. Por fim, pode-se afirmar que a contribuição da fenomenologia das vivên-
cias afetivas para o campo de estudo dos processos psicológicos está em sua multiplicidade 
de descrições rigorosas dessas vivências e na explicitação de sua inexorável capacidade de 
influenciar o contato que temos com nosso mundo vivido em um nível fundamental.

Palavras-chave: Afetividade, Psicologia fenomenológica, Sentimentos, Estados de ânimo, 
Intencionalidade.
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eXPeRIÊnCIa e SUbJeTIVIdade: ReFleXÕeSa PaRTIR da 
CRÍTICa heRMenÊUTICo-FIloSÓFICa à CIÊnCIa ModeRna

Almir	Ferreira	da	Silva	Junior

A comunicação tem como temática central a problematização hermenêutico-filosófica 
daciência moderna e da compreensão de subjetividade que lhe é correlata, desenvol-

vida por Hans Georg Gadamer em sua obra Verdade e método. O objetivo proposto é apre-
sentar a crítica gadamerianadirigida à noção de subjetividade moderna tendo em vista a 
concepção de experiência hermenêutica e a ressignificação ontológica da noção de sujeito. 
Se, do ponto de vista da metodologia científica, a busca de um conhecimento verdadeiro 
pressupõe uma compreensão de subjetividadeque regula, controla e planifica, sendo orien-
tada pelo rigor e competências de suas faculdades de conhecimento, a hermenêutica onto-
lógica gadameriana, sob a forte influência da fenomenologia de Heidegger, articula uma 
crítica a essa noção de sujeito tendo em vista o seu horizonte hermenêutico. Não se trata 
de desconsiderar as contribuições das ciências, mas de repensá-la à luz de uma ponderação 
hermenêutica que reveja a relação entre a verdade e o método e ressignifique a compre-
ensão de sujeito. Afinal,a verdade não é uma questão de método, destaca o hermeneuta. 
As questões que orientam nossa investigação são: Em que consiste uma hermenêutica 
filosófica do sujeito em seu propósito de compreensão da realidade? O que justificaria a 
desconsideração dos preconceitos, sedimentados historicamente, como condição para os 
seres humanos compreenderem verdadeiramente as experiências que integram o mundo da 
vida? Discute-se a noção de experiência hermenêutica considerando seu caráter de finitude, 
a primazia de seus efeitos históricos (Wirkungsgeschite), e sua determinação no médium 
da linguagem (Sprach). A experiência humana sobressai como pré-conceptual, na medida 
em que não pode ignorar os conceitos prévios (Vorurteil) construídos ao longo da formação 
humanae na dinâmica das experiências adquiridas. O critério de sua abertura constitui-se 
como fundamento hermenêutico por excelência na medida em que constitui o horizonte 
que torna o ser humano verdadeiramente experiente no circuito de suas projeções exis-
tenciais. Nessa perspectiva, pensar o ser humano enquanto subjetividade circunscrita em 
parâmetros metodológicos e fixos, compromete a reflexão sobre o conjunto das experiências 
vivenciadas pelo Dasein históricono contexto de um mundo da vida que é humano por que 
dialógico e intercultural.

Palavras-chave: Hermenêutica, Gadamer, Sujeito, Preconceitos, Experiência.
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QUeSTÕeS de SenTIdo na CoMPReenSÃo 
da anGÚSTIa eXISTenCIal

Pedro	Vanni
Adriano	Furtado	Holanda

Sob o ponto de vista existencialista, entende-se a angústia não somente como sofrimento, 
mas também como liberdade e responsabilidade do sujeito para atribuir sentido às suas 

próprias vivências. Viktor Frankl, psicoterapeuta existencial e criador da Logoterapia, rela-
tou, na obra Em Busca de Sentido, publicada em 1946, inúmeras situações desafiadoras 
e catastróficas, nas quais esteve em contato nos campos de concentração de Auschwitz. 
Vivenciando tais experiências, pôde compreender a importância do sentido na vida de um 
sujeito, pois foi através do sentido que Frankl despertou a vontade de viver e abriu-se à 
novas possibilidades de existir, mesmo diante de uma situação extrema, compreendida por 
Karl Jaspers, como situação-limite. O sofrimento, para Frankl, está estritamente vinculado 
à subjetividade do indivíduo, às escolhas que ele realiza, e ao modo como ele lida com as 
mais variadas circunstâncias. Tal ideia, Frankl exemplifica ao dizer que grande parte dos 
reclusos de Auschwitz apenas esperava morrer, e não mais via possibilidades ou esperanças 
em viver. Por outro lado, Frankl, diante da situação-limite, buscou desenvolver-se espiri-
tualmente, explorando das artes, da escrita, e aproveitando o que de bom ele poderia fazer. 
Ele mostrou que por meio do sentido, o sujeito se torna capaz de superar e ressignificar 
situações de sofrimento e angústia, buscando assim, uma vida mais plena, na qual ele se 
sinta mais realizado consigo mesmo. No presente trabalho, foi elaborada uma revisão de 
literatura acerca da compreensão da angústia existencial, a partir dos conceitos sartreanos 
de liberdade e responsabilidade, e do conceito jasperiano de situação-limite. Também foi 
desenvolvida uma leitura aprofundada a respeito de Viktor Frankl, buscando compreen-
der a ideia de sentido e o modo como ele se faz presente na vida do sujeito. O objetivo foi 
entender de que maneiras a busca por um sentido para viver contribui no processo de res-
significação do vazio presente na angústia existencial, considerando que a busca por novos 
sentidos, influencia o desenvolvimento das potencialidades, da liberdade e da autonomia 
do sujeito. Nesse aspecto, Frankl foi ao encontro com o existencialismo, pois mostrou que 
a angústia não traz apenas sofrimento, mas também, proporciona ao sujeito maior contato 
consigo mesmo, dando-lhe mais liberdade, autonomia e responsabilidade, diante da vida 
que leva.

Palavras-chave: Angústia, Liberdade, Sentido.
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MeRleaU-PonTy e a QUeSTÃo da SeXUalIdade: 
eSPeCUlaÇÕeS FIloSÓFICaS enTRe aS ClaSSIFICaÇÕeS 

InTeRnaCIonaIS de doenÇaS MenTaIS (CId e dSM)                     
e oS ConCeIToS de “noRMal” e “PaTolÓGICo”               

PReSenTeS noS dISCURSoS MédICoS

Diego	Luiz	warmling

Para o filosofo Maurice Merleau-Ponty, a sexualidade atravessa nosso intimo e atinge 
diretamente nossa formação enquanto sujeitos. No entanto, não são poucos os discur-

sos que, com base em prerrogativas científico metodológicas, sob uma lógica de prazer e 
dor, buscam vincular as praticas sexuais aos discursos médicos e, partindo destes, funda-
mentam um imenso aparato teórico/coercitivo capaz de quantificar, qualificar e determinar 
verdades e falsidades não só sobre nossa vida sexual, mas, direta ou indiretamente, tam-
bém sobre nossa existência como um todo. Discreta e indiscretamente, não apenas introdu-
zem classificações em grupos e subgrupos, como instituem sobre o corpo termos bastante 
polêmicos, tais como o normal e o patológico. No entanto, o que significam e à que nos 
remetem tais pressupostos? São, tal qual almejam os cientistas, leis naturais, objetivas e, 
portanto, universais ou, como busca propor Merleau-Ponty, ideias históricas compreendi-
das no movimento geral da nossa existência? Vejamos, de sua obra, o que este francês do 
sec. XX nos traz de novidade: para tal, se buscamos evidenciar a gênese do ser, é preciso 
ter em vista uma parte de nossa experiência que só tem sentido e realidade para nós. Neste 
sentido, enquanto corpo (gestalt e, num só tempo, estrutura estável de nossa existência), 
é a partir de nossa vida afetiva que, para além de uma experiência para mim, evidencia-
mos nossa tomada de posição sensível e subjetiva diante do mundo; segundo o próprio, 
“é a sexualidade que faz com que um homem tenha uma história” (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 219). Diante disto, não há pois, para o autor, sentido falar em sexualidade normal 
ou patológica, pois esta (sexualidade) não somente escapa ao tratamento que os discursos 
científicos lhe buscam impor, como evidencia a maneira geral pela qual, existencialmente, o 
sujeito se relaciona e está compreendido entre as coisas do mundo. Das leituras e discussões 
sobre corpo, sexualidade e existência presentes nas obras de Maurice Merleau-Ponty, este 
trabalho visa, portanto, não só expor o que pressupõem tais discursos, mas principalmente 
explorar possíveis novas interpretações acerca do modo como as ciências medicas e as Clas-
sificações Internacionais de Doenças Mentais (CID e DSM) trabalham as ideia de “normal” 
e “patológico” dentro das questões sobre sexualidade.

Palavras-chave: Normal e patológico, Maurice Merleau-Ponty, Corpo, Sexualidade, Exis-
tência.
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noVoS PaIS, noVoS hoMenS? PaTeRnIdade e IdenTIdade 
MaSCUlIna no ConTeXTo PÓS-ModeRno

Guilherme	de	Souza	Beraldo
Ellika	Trindade

Esta pesquisa explorou o contexto da pós-modernidade como provável modificador da 
identidade masculina tradicional, tendo em conta a fluidez das relações contempo-

râneas e a dificuldade da criação de laços duradouros em todas as esferas, especialmente 
a afetiva. Traçou-se um panorama geral das expressões das masculinidades ao longo da 
humanidade, assim como da descoberta da paternidade e a consolidação da centralidade da 
figura do pai na família tradicional. Frente a novas configurações familiares e a demanda 
por novos modelos de paternidade na atualidade, este trabalho investigou as possíveis influ-
ências do exercício da paternidade na constituição da identidade masculina de oito homens. 
A partir de uma perspectiva qualitativa, foram realizadas entrevistas abertas nas quais se 
pediu aos participantes que falassem sobre suas experiências por meio da pergunta “como 
é ser homem, sendo pai?”. Foi explorado com os entrevistados suas concepções de pater-
nidade, de homem e a crença em mudanças no exercício da paternidade ao longo das gera-
ções. Para a análise das entrevistas foi utilizado o método fenomenológico proposto por 
Giorgi, a partir do qual foram construídas cinco unidades de sentido que agruparam falas 
afins dos participantes. Observou-se uma relevante presença de concepções tradicionais 
do masculino, como a do homem provedor financeiro do lar, exclusividade feminina nos 
cuidados diretos com os filhos e a autoridade masculina como palavra final nas decisões. 
Contudo, observou-se aberturas de alguns entrevistados para uma divisão mais igualitária 
na criação dos filhos, com reflexos nas suas concepções de homem e pluralidade nas expres-
sões da masculinidade. Foram mencionadas, ainda, a presença de novas tecnologias e maior 
proximidade dos participantes com relação aos seus filhos em decorrência da atuação da 
mulher no mercado de trabalho. O conteúdo das entrevistas aponta para a possibilidade de 
futuros estudos que contemplem populações masculinas específicas, como homens de baixa 
renda, a formulação de políticas públicas que abranjam a saúde do homem para além dos 
aspectos meramente biológicos, oportunizando a abertura de outros espaços para reflexão 
das masculinidades.

Palavras-chave: Masculinidade, Método fenomenológico, Família contemporânea, Rela-
ções de gênero.
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o lUTo Velado: a eXPeRIÊnCIa de VIÚVaS léSbICaS 
Sob a PeRSPeCTIVa FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal

Ana	Carolina	Arima
Joanneliese	de	Lucas	Freitas

O presente trabalho aborda o luto de viúvas lésbicas sob a perspectiva Fenomenológico-
-Existencial. O objetivo geral do estudo é realizar um estado da arte sobre o tema 

mapeando e discutindo a produção acadêmica publicada. Para isso uma revisão bibliográ-
fica foi realizada nos bancos de dados: Scielo, Capes, Research Gate, NCBI (The National 
Center for BiotechnologyInformation), PEC (PatientEducation&Counseling) e Springer 
Link, seguido da leitura de artigos selecionados, além de artigos referenciados nesses. Na 
busca, foram utilizadas as palavras chaves: luto, viuvez, fenomenologia, lésbicas, homosse-
xualidade, homoafetividade, grieving, grief, bereavement, lesbians, spousalloss, phenome-
nology, widow. A hipótese inicial era de que haveria pouca literatura abordando a viuvez 
em casais homoafetivos, em especial, envolvendo duas mulheres, de modo que, pouco se 
saberia sobre a especificidade desse luto. O que se descobriu, contudo, foi a inexistência de 
artigos tratando sobre a viuvez em casais lésbicos na literatura nacional. Na busca realizada, 
foram encontrados e selecionados artigos brasileiros sobre luto e fenomenologia. Todos os 
artigos selecionados sobre viúvas lésbicas fazem parte da literatura internacional, em espe-
cial, norte americana. No levantamento bibliográfico brasileiro, os artigos que apareceram 
tratavam principalmente do luto dos pais quando seus filhos se assumiam homossexuais, a 
viuvez na velhice e a adoção de crianças por casais homossexuais. Isto é, no meio acadêmico 
brasileiro, o luto discutido seria o luto da heterossexualidade, a viuvez relacionada à idade 
mais avançada e a tentativa de igualdade dos direitos civis entre casais heterossexuais e 
homossexuais. Considerando que as produções acadêmicas refletem questões presentes e 
discutidas na sociedade, tudo aponta que no meio internacional, o cenário quanto às causas 
LGBT está muito mais avançado. A inexistência de artigos brasileiros sobre o tema aponta 
para a invisibilidade e um não reconhecimento das relações homossexuais na sociedade 
brasileira. O estado da arte corrobora a preocupação em se ater ao enfrentamento social 
da questão, desconstruindo diferenças criadas e o preconceito sedimentado quanto às uni-
ões homoafetivas. Se considerarmos que a existência não possui gênero e tomarmos o luto 
como pathos, ou seja, referente às experiências vividas inerentes e fundamentais para o ser, 
não faz sentido distinguir o luto de uma pessoa sendo ela homossexual ou heterossexual.

Palavras-chave: Viuvez, Luto, Fenomenologia, Homossexualidade, Lésbicas.
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MaSCUlInIdade à PRoVa: UM eSTUdo de 
InSPIRaÇÃo FenoMenolÓGICo-heRMenÊUTICo 

SobRe a InFeRTIlIdade MaSCUlIna

Ana	Andréa	Barbosa	Maux
Elza	Maria	do	Socorro	Dutra

Culturalmente, procriar é entendido como uma situação que o sujeito vivenciará em algum 
momento da vida. Descobrir-se incapaz de cumprir com tal destino naturalizado desen-

cadeia sofrimento, frustração e sentimento de impotência. Especificamente para o homem, 
a infertilidade está estreitamente relacionada com perda de masculinidade, com fracasso 
em seu papel de macho. Este estudo buscou compreender os impactos que a infertilidade 
produz na existência de sete homens inférteis, tanto nos modos de perceber a si mesmo 
quanto no papel conjugal, sexual e profissional. A análise do material ocorreu no próprio 
processo de construção da pesquisa, compreendendo tanto o material das narrativas como 
as afetações da pesquisadora por ocasião do contato com os colaboradores e suas narrati-
vas, por meio da interpretação fenomenológico-hermenêutica. Os resultados apontam que 
a possibilidade de haver alguma condição que dificulte sua capacidade reprodutiva ultra-
passa os limites aceitáveis no horizonte cotidiano de sentido que compõe a vida dos partici-
pantes, não sendo reconhecida como uma condição presente no modelo de masculinidade 
no qual se reconhecem. Isto leva a um questionamento sobre sua masculinidade, seu papel 
dentro da relação conjugal e da própria existência, o que pode auxiliar no redirecionamento 
de suas escolhas, resgatando o projeto de ser si-mesmo e possibilitando continuar se reco-
nhecendo como macho. As várias formas como socialmente homens são tratados demons-
tram um tipo de cuidado no qual, ao mesmo tempo em que valoriza o desenvolvimento de 
características como virilidade, força e determinação, não permite que eles se aproximem 
de sofrimento, poupando-os de situações emocionalmente difíceis, como é o caso do diag-
nóstico de infertilidade. Eles reproduzem essa forma de cuidado protetivo na relação com 
as esposas, fazendo o que estiver ao seu alcance para garantir, de alguma forma, que elas 
fiquem satisfeitas e, através dessas ações, eles permanecem exercendo o papel de provedor 
da família, demonstrando capacidade para ampará-las e protegê-las e tendo na reprodução 
assistida, ou adoção de uma criança, alternativas viáveis para concretizar o desejo de deixar 
um legado e de prover à esposa um filho. Ao final, o estudo enseja reflexões sobre a neces-
sidade de espaços de acolhimento e escuta aos homens e às suas expressões de sofrimento, 
bem como o reconhecimento em sua capacidade de superação das situações dolorosas e 
difíceis, sem lhes retirar a masculinidade.

Palavras-chave: Infertilidade masculina, Masculinidade, Pesquisa fenomenológica, 
Gênero.
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aS ConTRa-IdenTIdadeS de GÊneRo 
Sob UM olhaR FenoMenolÓGICo

Leandro	Monteiro	Oliveira	Pinho

O presente trabalho se propõe a entender relações de gênero à luz dos principais conceitos 
da sociologia fenomenológica. O conceito de contra-identidade de gênero é pensado a 

partir de Mary Douglas. Tal autora dirá que, em uma variedade de culturas, há forças polui-
doras à própria estrutura das ideias que rompem a ordem simbólica. Assim, a pessoa polui-
dora é vista como aquela que desenvolveu uma condição errada ou simplesmente ultrapas-
sou alguma fronteira que não deveria ter sido ultrapassada, e tal deslocamento representa 
perigos para alguém. Judith Butler, maior expoente da teoria queer, muito influenciada por 
Douglas, nos leva a entender que identidades de gênero que quebram com os dispositivos 
normalizadores são consideradas perigosas e poluidoras. Por atentarem contra a ordem 
simbólica que normaliza e produz o gênero, as contra-identidades desconstroem e desnatu-
ralizam essa ordem, denunciando o ideal regulador como norma e ficção que se disfarça de 
lei. A partir de tais considerações, introduzo os conceitos trazidos pela sociologia fenome-
nológica de Alfred Schutz, Peter Berger e Thomas Luckmann. Para tais autores, a possibi-
lidade de se experenciar um mesmo objeto de forma divergente faz com que haja múltiplas 
realidades possíveis. No entanto, há uma realidade preponderante da vida cotidiana, que 
apesar de ser socialmente construída, é tomada pelo senso comum como suposição indubi-
tável e como a única possível. Schutz vai dizer que a experiência não questiona a realidade 
cotidiana do senso comum, mas qualquer subuniverso assumido como verdadeiro. Ao apli-
car o método fenomenológico aos estudos de gênero, temos uma percepção mais clara a 
cerca dos espaços de exclusão que são reservados para aquelas contra-identidades que não 
seguem as tipificações produzidas pela realidade preponderante da vida cotidiana. Sendo 
uma construção social, a lógica binária de gênero pode ser entendida como aquela que foi 
produzida pelo senso comum e transformada em uma suposição indubitável. Através de um 
exaustivo estudo teórico, o objetivo da presente pesquisa é entender as contra-identidades 
de gênero a partir de uma volta ao entendimento de pureza e perigo de Douglas, aos prin-
cipais estudos de Butler sobre performatividade de gênero, às considerações de Edmund 
Husserl sobre intersubjetividade, de Schutz, Berger e Luckmann sobre a fenomenologia e, 
por fim, aos escritos de Clifford Geertz sobre o senso comum.

Palavras-chave: Fenomenologia, Gênero, Contra-identidades, Senso comum, Forças 
poluidoras.
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MUlheReS e a ConSTRUÇÃo de IdenTIdadeS 
aMoRoSaS eM GRUPoS ShIPPeRS Pela PeRSPeCTIVa 

FeMInISTa e eXISTenCIal de MaRCela laGaRde

Sara	Campagnaro
Rodrigo	Freese	Gonzatto

Neste artigo buscamos auxiliar na reflexão sobre a construção das identidades amoro-
sas de mulheres, mediante a análise da questão do amor em grupos shippers. A par-

tir de uma perspectiva fenomenológico-existencial, elencamos elementos que evidenciem 
a importância da reflexão crítica sobre relacionamentos amorosos, seu impacto na vida 
da mulher contemporânea, e contribuir no debate entre amor e gênero. Vivemos em uma 
sociedade patriarcal onde as relações entre homens e mulheres são desiguais. Os grupos 
“shippers” (termo derivado de “relationship”) são formados em sua maioria por mulheres, 
fãs de estórias narradas em seriados, filmes e livros, e que tem como característica a expec-
tativa que dois personagens constituam um relacionamento amoroso. A autodenominação 
como “shippers” surgiu da união de mulheres defendendo a possibilidade de romance entre 
dois protagonistas da série norte-americana “Arquivo X”. As shippers se identificavam com 
a personagem “Scully”, mulher com uma carreira de prestígio, racional e independente, e 
gostariam de ver essa personagem bem sucedida também no amor. A antropóloga e autora 
feminista Marcela Lagarde, a partir das reflexões de Jean-Paul Sartre e de Simone de Beau-
voir, evidencia a importância da criação de novas formas de se relacionar amorosamente. 
Pensando na crítica ao amor romântico de Sartre e em questões de gênero, a mulher con-
temporânea pode buscar novas formas de amar, para além do viés tradicional. Grupos de 
mulheres são espaços de construção de identidades amorosas e as shippers se utilizam de 
fóruns, blogs e redes sociais para discutirem sobre os relacionamentos que apoiam e suas 
próprias histórias. A formação destes grupos auxilia as mulheres a verem o amor como 
uma construção, um projeto, como propõe Sartre, em oposição ao amor romântico, o que 
permite compreender as questões entre liberdade e amor, contribuindo para a reflexão de 
outras formas de amar. Mesmo estando em uma sociedade patriarcal, acreditamos que as 
mulheres podem criar novas maneiras de se relacionarem, buscando de fato um espaço 
de liberdade. Este artigo busca trazer as contribuições dos estudos de gênero, a partir de 
uma leitura feminista e existencialista, acreditando que as mulheres reunidas em espaços 
criados por elas podem reinventar as formas como vivenciam o amor, e grupos shippers 
podem ser lugares propícios para mulheres exporem e transformarem seus ideais e vivên-
cias amorosas.

Palavras-chave: Relações amorosas, Shippers, Gênero, Marcela Lagarde, Existencia-
lismo.
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a PeRSPeCTIVa SaRTReana no ConCeITo de lIbeRdade 
PaRa PenSaR a IdenTIdade de GÊneRo

Nilson	Lucas	Dias	Gabriel
Oyama	Braga	Martins	Netto

O presente trabalho tem por objetivo pensar a questão da identidade de gênero a partir 
da liberdade atrelada as nuances de ter, fazer e ser conforme o exposto na quarta parte 

da obra ‘O ser e o nada’ de Jean-Paul Sartre. Utilizou-se do método qualitativo da revisão 
integrativa, dividida em dois momentos diferentes, ambas desenvolvidos em tais etapas: 
definição da pergunta norteadora; busca de artigos; seleção de artigos; análise e discus-
são dos dados coletados e; por fim a apresentação dos resultados no processo da revisão. 
Buscou-se a compreensão da questão do gênero através da produção cientifica publicado 
entre o período de 2009 a 2014 na língua portuguesa na base de dados nacional SCIELO. 
Utilizando-se do cruzamento das Palavras-chave: gênero, sexualidade e psicologia. Para a 
compressão do conceito de liberdade na ontologia sartreana repetiu-se o processo com os 
mesmos critérios nos indexadores SCIELO, LILACS e PEPSIC, utilizando-se do cruzamento 
das Palavras-chave: Fenomenologia, Liberdade e Sartre em todas as suas combinações pos-
síveis. Como resultado 28 artigos foram selecionados para o processo de análise e discus-
são. Para o complemento deste processo buscou-se a discussão a partir da compreensão 
dos artigos selecionados através da quarta parte da principal obra de Sartre. Nos estudos 
acerca do tema há prevalência da compreensão da identidade de gênero como um fenô-
meno psíquico privilegiado, pois é tido como núcleo incapaz de modificação ao longo da 
vida psíquica de cada indivíduo. Para refletir sobre a sexualidade devemos refletir sobre a 
própria natureza humana, sobre a condição que nos torna humanos. Ressignificando a fala 
de Sartre “Meu ‘sexo’ é livre e manifesta minha liberdade”. Ter, fazer e ser são condições que 
permitem entender a ação humana enquanto expressão desta liberdade incondicional. Para 
Sartre a liberdade não é uma característica. O homem é liberdade e esta é condição para 
ação. A ação revela-se como intencional no projeto de ser em-si-para-si. Assim, a liberdade 
desvela-se em sentidos que são possíveis a partir do móbil que permeia a ação-escolha de 
acordo com o projeto que nos faz ser aquilo que, por exercício desta liberdade, nos torna-
mos. A sexualidade quanto expressão da liberdade não deve ser entendida apenas como ato 
de escolher, no sentido de deliberação. É preciso pensar a sexualidade para além do ato, de 
forma a implicar uma compreensão mais aberta de todas as nuances imbricadas no exercí-
cio da liberdade do ser.

Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Liberdade.
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alUCInaÇÃo aUdITIVa eM MUlheReS CoM SITUaÇÕeS de 
VIolÊnCIa: enTRe o SenTIdo e aS RelaÇÕeS de GÊneRo

Henrique	Campagnollo	D´ávila	Fernandes
Valeska	Maria	zanello	de	Loyola

Este estudo tematiza a questão da violência de gênero e sua relação com a escuta de vozes, 
a qual é considerada pela psiquiatria tradicional como sendo um sintoma de transtorno/

doença mental. Procurou-se refletir sobre essa questão a partir de relatos de mulheres que 
frequentam um grupo de ouvidores de vozes, de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
do Distrito Federal, destinado ao cuidado de pessoas em sofrimento psíquico grave. O tra-
tamento vinha sendo realizado conforme os parâmetros da lógica biomédica moderna, com 
prescrição de medicamentos para que as vozes não fossem mais ouvidas. Este procedimento 
acabou não tendo sucesso e fez com estas mulheres viessem a sentir os efeitos colaterais dos 
remédios, limitando-as ainda mais em seus modos de existir, e sem espaço para falar sobre 
situações que podem ter contribuído para que elas passassem a ter os sintomas. Diante desse 
problema, procurou-se disponibilizar um espaço em grupo de troca de experiências sobre a 
audição de vozes, possibilitando que elas trouxessem vivências de violência, para qualificar 
a produção sintomática na relação com seu mundo vivido. O objetivo do grupo é possibi-
litar uma compreensão da experiência de audição de vozes. Este estudo se justifica pela 
necessidade de problematizar situações de violência contra mulheres que são adoecedoras 
– considerando-se que limitam as possibilidades existenciais - favorecendo o surgimento de 
experiências de sofrimento psíquico grave e de crise. Além disso, consideramos que formas 
de cuidado que desconsiderem esse tipo de violência acabam por se constituírem também 
como violentas, porém invisibilizadas pelos modos normativos construídos pelo horizonte 
biomédico moderno ocidental. Foram analisados discursos de três mulheres que escutam 
vozes e frequentam o referido grupo, utilizando-se o método fenomenológico-hermenêu-
tico. Como resultados parciais, consideramos que o espaço disponibilizado para que sejam 
relatadas experiências de audição de vozes tem proporcionado uma maior abertura para 
que as mulheres consigam compartilhar situações de violência vividas, com suporte mútuo 
e construção de uma pequena rede, fazendo com que consigam compreender aos poucos 
os sentidos das vozes e dos processos que podem ter contribuído para o sofrimento grave.

Palavras-chave: Violência contra a mulher, Alucinação auditiva, Sofrimento psíquico 
grave, Centro de Atenção Psicossocial.
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a enTReGa de UM FIlho eM adoÇÃo: deSVelando doReS, 
PReConCeIToS e PoSSIbIlIdadeS de ReSSIGnIFICaÇÕeS

Laura	Cristina	Santos	Damásio	de	Oliveira
Geórgia	Sibele	Nogueira	da	Silva

Este trabalho é fruto de projeto de dissertação que estuda a entrega de filho em adoção; 
tema permeado por preconcepções sobre as genitoras, tidas como desalmadas. Histori-

camente, a entrega de crianças sempre existiu e foi tolerada, mas com mudança na concep-
ção de família e infância, a partir do século XV, aproximação entre pais e filhos, influência 
de dogmas religiosos e construção do mito da boa mãe, no século XVIII, instaurou-se o 
amor pelo filho como natural às mulheres, tornando o abandono condenável. Atualmente a 
concepção de família e de mulher mudou, mas a maternidade continua reforçada como ideal 
feminino. Pretende-se compreender a vivência de mulheres que entregam o filho em ado-
ção, investigando suas motivações; existência de relação entre a entrega e suas histórias de 
vida; suas concepções de ser mulher e ser mãe; repercussões da entrega em suas vidas. Esse 
estudo é qualitativo e para análise das narrativas recorremos à Hermenêutica Gadameriana 
que tem como tarefa descobrir sentidos das ações humanas através do discurso. Utilizamos 
Entrevista em Profundidade com uso de Cenas Projetivas como instrumento. As colabora-
doras são mulheres que entregaram filho em adoção em duas instituições em Natal. Com 
inserção no campo identificamos como eixos temáticos: Motivações: entre dificuldades do 
presente e desejos do futuro, que traz o contexto social e falta de condição financeira como 
relevantes à decisão de entrega, assim como anseios de futuro melhor para o filho, que elas 
não poderiam propiciar, ainda que isso não exclua o sofrimento pela entrega; Invisível dis-
tinção que carrega afeto e o não lugar da dor, no qual elas diferenciam abandono e entrega, 
demonstram dificuldade na expressão da dor e fuga dos sentimentos que a entrega gerou, 
apontando para luto não reconhecido e inautenticidade que vivem; Depois da entrega: o 
consolo e fantasia do reencontro, onde percebemos que ter outro filho foi importante, ser-
vindo de conforto em relação às dores provocadas pela entrega, assim como esperança de 
reencontro com o filho no futuro, ajudando no enfrentamento à dor; e Padecendo diante 
do ser mulher e do ideal da boa mãe, no qual percebemos a distinção que elas fazem entre 
má e boa mãe, e como suas concepções de ser mulher e mãe estão ligadas às suas vivências. 
Espera-se dar luz ao tema, possibilitando reflexões aos estereótipos em torno das genitoras, 
contribuindo à assistência a elas, sendo relevante para profissionais e para ampliação do 
saber em Psicologia.

Palavras-chave: Adoção, Abandono, Maternidade, Entrega, Preconceitos.
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SaÚde MenTal de MUlheReS donaS de CaSa:                            
UM olhaR FeMInISTa-FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal

Luciana	da	Silva	Santos

As influências da cultura na saúde mental é um tema que merece atenção. As interfa-
ces que os contextos sociais e econômicos possuem como elementos propiciadores de 

transtornos mentais já são apontadas pela literatura. Todavia, há parcelas da população que 
raramente são contempladas nas investigações acadêmicas. A saúde mental de mulheres 
donas de casa ainda é um tema invisível, assim como o seu trabalho – por ser compreen-
dido como inerente a condição biológica do “ser mulher”. O presente trabalho é um recorte 
de tese de doutorado que procurou estudar o trabalho domésticos não pago e aspectos da 
saúde mental de donas de casa. O objetivo da pesquisa foi compreender as condições de 
saúde mental de mulheres donas de casa e os fatores geradores de adoecimentos decorren-
tes das relações experienciadas consigo mesmas (Eigenwelt), com o outro (MitWelt) e com 
o meio (UmWelt) a partir de uma perspectiva feminista-fenomenológica-existencial. Para 
tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez mulheres, exclusivamente 
donas de casa, casadas e com filhos(as). Houve variedade de perfil quanto a idade, escola-
ridade, classe social e experiências profissionais anteriores. O método de análise utilizado 
foi o fenomenológico, que a partir das entrevistas, convergiu em três Unidades de Sentido 
a serem analisadas: 1) Espaço doméstico, (in)visibilidade e (des)valorização; 2) Relações de 
(des)amor e seus desdobramentos e 3) Donas de casa: donas da própria vida?. Os resultados 
apontaram que o trabalho das donas de casa, realizado no espaço privado e sem remune-
ração, é visto como improdutivo e desvalorizado por parte da sociedade, pelo fato de ser 
repetitivo, invisível e não ser revertido em bens de consumo; compreendido como fazendo 
parte de sua “condição feminina”, um dever ou uma retribuição, não um trabalho. Frente 
à falta de autonomia econômica, social e pessoal elas não se sentem reconhecidas por seus 
familiares, em particular pelos esposos, e se apegam a maternidade como principal papel ou 
vantagem por serem donas de casa, chegando a mencionarem os/as filhos/as como exten-
são de si mesmas. Esses, entre outros aspectos, como sentimento de vazio, solidão, assujei-
tamento, violências psicológicas, falta de recursos financeiros, poucas relações externas ao 
lar, ressignificação de escolhas, foram fatores recorrentes em suas falas, e avaliados como 
potencializadores do comprometimento da saúde mental das donas de casa entrevistadas.

Palavras-chave: Donas de casa; Saúde mental; Fenomenologia; Existencialismo.
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o “oUTRo” eM SaRTRe e beaUVoIR

Siloe	Cristina	do	Nascimento	Erculino

Sartre explica em O Ser e o Nada as relações intersubjetivas a partir de Hegel, as quais 
foram utilizadas por Beauvoir no Segundo Sexo para pensar as relações intersubjeti-

vas. Enquanto Sartre sistematiza teoricamente as relações com Outrem, Beauvoir pensa a 
questão da constituição do feminino e a posição da mulher numa vertente existencialista 
sem fazer ontologia. Nos propomos a analisar a apropriação da teoria sartriana, utilizada e 
modificada por Beauvoir para pensar questões de gênero. Veremos que a filósofa tem seu 
próprio método, pensa um problema específico e apropria-se dos conceitos, como a liber-
dade situada e dialética hegeliana do Senhor e do Escravo, modificando a concepção origi-
nal, para explicar a posição da mulher nos diversos discursos que a colocam como Outro. 
Enquanto Sartre desenvolveu um volumoso sistema teórico, Beauvoir voltou-se para pro-
blemas concretos, enfatizando a opressão sofrida pela mulher e a necessidade do desenvol-
vimento de relações mais autênticas entre os sujeitos, de maneira que cada subjetividade 
seja vista como único fundamento de seus próprios valores. Sartre demonstrou em O Ser 
e o Nada que a consciência é absoluta liberdade que significa sua situação e constrói seus 
valores. O único limitante da liberdade é outra liberdade; as relações intersubjetivas são 
conflituosas e instáveis; a cada momento um sujeito é apreendido como objeto e vice versa. 
Apropriando-se dessas ideias, Beauvoir explica que a mulher foi definida como o “Outro” e 
colocada como o inessencial que afirma o homem enquanto polo masculino essencial sem 
direito à reciprocidade. De tal modo, as relações se estabeleceram historicamente de modo 
inautêntico e enrijecido; à mulher foi conferido um destino imutável que encarna o mito 
do eterno feminino. Isso significa que os valores definidores do feminino já estavam pron-
tos, cabia à mulher aceitá-los passivamente como um objeto. A filósofa propõe desenvol-
ver as relações entre as subjetividades simetricamente, em uma sociedade em que homens 
e mulheres fossem educados igualmente e colocados como sujeitos construtores de seus 
valores por meio de suas ações – tal como explicado teoricamente por Sartre em O Ser e 
o Nada, mas que não se efetua na maioria das relações intersubjetivas concretamente. Tal 
reciprocidade aumentará as possibilidades de escolha para a mulher, vez que seus valores 
não serão impostos exteriormente como se fosse um objeto, de outro modo, serão criados 
por ela mesma enquanto sujeito.

Palavras-chave: Sartre, Beauvoir, Intersubjetividade, Outro, Mulher.
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VIolÊnCIa ConTRa a MUlheR:                                                    
ReFleXÕeS a PaRTIR de MeRleaU-PonTy e MaRTIn bUbeR

Marília	Camargo	Tuma
Marciana	Gonçalves	Farinha

O presente trabalho objetiva-se a refletir sobre a violência contra a mulher a partir das 
perspectivas de Merleau-Ponty e Martin Buber. A literatura científica aponta o cres-

cente número de situações de violência física, sexual, psicológica, doméstica e no ambiente 
de trabalho contra a mulher. Uma das causas pode serem decorrência dela ocupar, ao longo 
da história, um lugar de menor destaque do que os homens devido ao patriarcalismo.Deste 
modo, a violência é uma relação discriminatória e um fenômeno complexo, causado por 
inúmeros fatores, que afeta as vítimas, suas famílias e a sociedade de um modo geral; além 
disso é um evento traumático que causa sofrimento e afeta o corpo em sua totalidade, sendo 
deste modo, uma questão de saúdo pública. A metodologia utilizada será de reflexão teó-
rica sobre a temática da violência a partir da fenomenologia. Para Merleau-Ponty o homem 
éum ser-no-mundo, isto é, possui um corpo inserido num mundo que serve como horizonte 
para as experiências e relações que o indivíduo estabelece no mundo, e através deste corpo 
atribui sentido aos objetos do mundo; deste modo, a mulher como ser-no-mundo possui 
determinadas percepções, as quais se transformam quando a mulher sofre violência. Do 
mesmo modo, para Buber o homem está em uma relação dialética Eu-mundo, a qual pode 
ser uma relação Eu-Tu ou uma relaçãoEu-Isso; ambas as formas de relação alternam-se 
constantemente no modo de ser do homem conforme a forma de relacionamento estabe-
lecida, embora Eu-Isso não seja a mesma coisa de Eu-Tu, visto que na primeira há uma 
relação de objetificação, de utilidade, enquanto na segunda a pessoa estabelece uma relação 
de presentificação com o outro, seja um ser humano ou um objeto, devendo ser esta a rela-
ção predominante. Frente a isto, na violência doméstica, há uma relação Eu-Isso, na qual a 
mulher é vista como um objeto de pertença do marido, sendo deste modo, desprezada sua 
singularidadee sua humanidade. Como forma de superaçãodeste problema é necessário o 
trabalho rigoroso de combate à violência, com a elaboração de políticas públicas e a edu-
cação da população para a mudança de comportamentos em relação a discriminação de 
gênero; também há a necessidade do reconhecimento dos direitos das mulheres e do empo-
deramento da mulher para que adquira controle e domínio de sua vida, além de espaços de 
reflexões que fortaleçam as mulheres e as ajudem a estabelecerem relações mais saudáveis.

Palavras-chave: Violência, Violênciacontra a mulher, Merleau-Ponty, Martin Buber.
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eSTIGMa e ReSSoCIalIzaÇÃo: UMa eXPeRIÊnCIa de 
aTUaÇÃo FenoMenolÓGICa no SISTeMa PRISIonal

Janete	de	Paiva	Borges

Há duas atribuições previstas na lei para o psicólogo no sistema prisional: a confecção 
de exames criminológicos e a participação em comissões de penas privativas de liber-

dade e restritivas de direitos: um lugar investigador e punitivo. O Plano Nacional de Saúde 
no Sistema Penitenciário diz que qualquer que seja a transgressão cometida, o preso tem 
o direito de gozar dos mais elevados padrões de saúde física e mental: encontra-se privado 
de liberdade e não dos direitos humanos e prevê a redução dos agravos psicossociais decor-
rentes do confinamento. Assim, iniciamos o trabalho em Bangu-RJ, em 2014, a partir de 
queixas de pensamentos suicidas; ansiedade e depressão. Criamos, dentro de um ambiente 
inóspito e exacerbador da violência, um campo propício para o desvelamento da experiên-
cia na privação da liberdade: reflexão sobre preconceitos, sonhos desfeitos e desafios no 
retorno à sociedade, por uma perspectiva fenomenológica: sem viés rotulador de ordem 
intrapsíquica, psicofisiológica ou determinantes sociais. O modo instituído de punir o con-
traventor tem favorecido a “especialização” e reincidência no crime, surgimento de novas 
vítimas e agravamento de questões de segurança pública. Iniciativas mundiais demonstram 
que a reabilitação reduz a criminalidade. Porém, no Brasil, investimentos em ressocializa-
ção são esparsos, pontuais e precários. Uma das alternativas, fora do contexto repressor, 
punitivo, de resultados ineficazes e nefastos, é a justiça restaurativa: novo modo de abordar 
a justiça penal que concentra os esforços não em mecanismos punitivos, mas na promoção 
do fortalecimento das relações e responsabilidade por parte do agressor em relação às suas 
ações e prejuízos causados à vítima. Um dos maiores entraves para ampliar tal perspectiva, 
no entanto, é o estigma: juízo de valor enraizado e de difícil modificação. Porém, ao segre-
gar por dispositivos institucionalizados de exclusão, o próprio Estado vê-se obrigado a criar 
mecanismos de superação do estigma produzido por ele mesmo e de arcar, tardiamente, 
com graves prejuízos sociais; entre eles, a violência. É preciso repensar tais dicotomias, 
abandonando julgamentos maniqueístas e moralistas e investir no combate à desigualdade 
social, privilegiando os direitos e dignidade humanos. A iniciativa pareceu contribuir para 
uma maior reflexão da relação entre as restrições experienciadas ao longo da vida, a impli-
cação nas escolhas feitas, perspectivas mais livres e criativas de existência e ressocialização.

Palavras-chave: Fenomenologia, Sistema prisional, Estigma, Ressocialização.
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PanoRaMaS da InFânCIa: UM eSTUdo FenoMenolÓGICo 
SobRe aÇÕeS PSICoedUCaTIVaS eM InSTITUIÇÕeS

Luciana	Szymanski	Ribeiro	Gomes
Amanda	Martinez	Lourido
Rafael	Pereira	dos	Santos

João	Ricardo	Teixeira	Leite	de	Souza

O presente projeto pretende analisar e desenvolver ações psicoeducativas em instituições 
educacionais. Tem a proposição de práticas institucionais na interface da psicologia 

e educação. O trabalho se fundamenta na crença de que a Universidade deve estreitar sua 
relação com a Comunidade e consolidar parcerias que propiciem, de um lado, a prestação 
de serviço e, de outro, a possibilidade de sistematização de dados e realização de pesquisa, 
para que determinadas ações e reinvindicações no campo da psicologia e educação sejam 
revistas, divulgadas e publicadas com certa sistemática. O projeto mais amplo insere-se na 
linha de pesquisa “Práticas Institucionais na abordagem fenomenológica”, coordenado pela 
Profa. Dra. Luciana Szymanski Ribeiro Gomes, do programa de pós-graduação da PUC-SP 
Educação: Psicologia da educação. Várias pesquisas compõem este projeto. Cada pesquisa, 
aqui considerada como subprojeto, estuda algum aspecto das ações psicoeducativas em ins-
tituições e dialoga com a obra de Paulo Freire e com o pensamento fenomenológico espe-
cialmente a partir das contribuições de Merleau-Ponty sobre infância. O projeto mais amplo 
pergunta sobre (e propõe) possibilidades de ações psicoeducativas em instituições educacio-
nais formais e não formais como CEIs, EMEFs, EMEIs, CEUs, CCAs. A partir dessas ações, 
quais panoramas de infância se revelam? Objetivo Geral: Pretende-se, com essa investiga-
ção, analisar e compreender qual lugar ocupam as crianças em ações educativas realizadas 
em instituições públicas; compreender percepções, expectativas, queixas e demandas que 
se revelam no encontro entre crianças, famílias, e educadores integrantes de instituições 
educativas. A pesquisa se desdobra em objetivos específicos, que compõem os subprojetos. 
A questão da corporeidade na escola; o sentido da contação de história no ensino infantil; o 
processo de inclusão na escola pública. Os instrumentos são entrevista reflexiva e o encon-
tro reflexivo de Szymanski, que tem como premissa o fato de que uma entrevista ou encon-
tro podem e devem apresentar uma condição de reflexividade, o que significa uma relação 
calcada na horizontalidade entre pesquisador e participante. Tais procedimentos implicam 
uma dinâmica dialógica entre os participantes. A análise dos subprojetos será realizada a 
partir da Analítica do Sentido de Critelli.

Palavras-chave: Fenomenologia, Educação, Infância, Escola, Família.
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aCoMPanhaMenTo TeRaPÊUTICo: a eXPeRIÊnCIa de 
eSTaR-CoM no CaMPo da aTenÇÃo PSICoSSoCIal

kassia	Fonseca	Rapella

O presente trabalho pretende discutir a estratégia do Acompanhamento Terapêutico (AT) 
no “Setor de Internação de Agudos” do hospital psiquiátrico no município de Niterói 

– RJ, tendo como fundamentação teórica a fenomenologia hermenêutica de Martin Heide-
gger. De acordo com a experiência citada, o trabalho de acompanhamento do cotidiano dos 
usuários e familiares, pôde (res)significar modos de estarem no mundo. A prática dentro e 
fora da instituição, como um trabalho “circulante” com o usuário no território ajuda-nos a 
perceber que alguns usuários tinham circulação pelas ruas ou a rua como moradia e devido 
ao longo do tempo de institucionalização, acabam se sentindo sem autonomia e sem laços 
sociais quando em contato novamente com essa experiência. O trabalho é voltado, neste 
caso, a acompanhar e aos poucos, a partir do usuário, ressignificar a sua rede de atenção psi-
cossocial, que inclui atenção à sáude, mas também outros dispositivos que fazem sentido no 
território existencial deste usuário, como escolas, igrejas, bares, praças, etc. Para algumas 
usuárias, o trabalho do AT se mostra importante para cuidar da sua beleza, pintar as unhas 
e o cabelo. É importante entender o lugar possível que nos é dado. O AT tem se mostrado 
um dispositivo clínico e político, uma vez que para além do seu valor clínico nos momentos 
de sofrimento intenso dos usuários, deve ser considerado um recurso da Reforma Psiquiá-
trica Brasileira, propondo a inclusão da “doença” entre parênteses e voltando-se ao usuário 
em sua singularidade, com desejos e história de vida, diferente da psiquiatria clássica, de 
enfoque na doença. Na prática do AT isso é possível indo ao mercado, indo à padaria, ocu-
pando a cidade e muitas vezes lembrando que aquele que está do nosso lado é alguém que 
está no mundo como os outros, com algumas especificidadades, mas que é horizonte de pos-
sibilidades. No dia a dia do AT, se faz necessário repensar as estruturas, os limites, aquilo 
que é naturalizado;fazer uma reflexão sobre as práticas dos serviços e sobre a nossa prática, 
não abrindo mão da atitude fenomenológica, pois ao naturalizar muitas vezes reduzimos as 
possibilidades do usuário estar no mundo, ao desconsiderar sua história e olhar para este 
usuário como encerrado em si.

Palavras-chave: Acompanhar, Atenção, Território.
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PRÁTICaS edUCaCIonaIS na PeRSPeCTIVa  
FenoMenolÓGICa: RenoVando o ConTeXTo                 

eSColaR CoM aS “oFICInaS lÚdICaS PSICoedUCaTIVaS”

Fabíola	Freire	Saraiva	de	Melo
Daniele	Rodrigues	Jordão

Natália	Marcourakis	Calegare

Pretendemos aqui apresentar a experiência de uma pesquisa-ação que vem sendo reali-
zada em uma escola pública do estado de São Paulo. A violência, as práticas autoritárias 

e a punição têm sido o modo predominante de resolução de conflitos nas escolas, além de 
constituírem o modo já naturalizado de enfrentá-los. Assim, nossa pesquisa se propôs a 
realizar práticas dialógicas e democráticas no cotidiano escolar visando introduzir ações 
inovadoras neste contexto. As atividades realizadas foram as “assembleias de classe” e as 
“oficinas lúdicas psicoeducativas”. A proposta que se desdobrou como questão central foi, 
por meio do referencial fenomenológico, refletir sobre a repercussão destas práticas nas 
atitudes dos alunos e seus professores, bem como os sentidos que se desvelam para eles 
destas atividades. A pesquisa consistiu em quatro subprojetos, porém aqui iremos nos deter 
em dois deles, os quais visavam introduzir e investigar as atividades lúdicas psicoeducativas 
realizadas, bem como conhecer o ponto de vista do professor e de uma criança participante 
do projeto. Iniciamos as “oficinas lúdicas psicoedutivas”, denominação que atribuímos 
para estas atividades, pois visavam a expressão de sentimentos, resolução de conflitos e 
a construção de valores éticos, sempre por meio de atividades lúdicas e/ou que envolviam 
recursos expressivos artísticos. Dentre os diversos apontamentos considerados importan-
tes, destacamos que essa práticas visavam reintroduzir o lúdico e a imaginação no contexto 
escolar, valorizá-los e favorecer a linguagem poética como forma de expressão humana. O 
espaço oferecido possibilitou às crianças vivenciar novas formas de ser no contexto escolar, 
podendo recorrer ao brincar e à imaginação como forma de expressão e resolução de con-
flitos. Os recursos lúdicos e artísticos favoreceram um novo modo de estar com os outros, 
iniciaram a desconstrução de uma corporeidade enrijecida, trouxeram a possibilidade de 
expressão de sentimentos e favoreceram o desenvolvimento de valores universais de coo-
peração, solidariedade, empatia, dentre outros valores que contribuem significativamente 
para uma cultura de paz.

Palavras-chave: Psicologia fenomenológica; Educação dialógica; Oficinas lúdicas psicoe-
ducativas; Práticas inovadoras na escola; Poiesis.
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o SeR aPRISIonado: PoSSIbIlIdadeS de UMa 
PSIColoGIa eXISTenCIalISTa no SISTeMa PRISIonal

katya	Litcy	Schmidke
Adriana	Siman

Este trabalho tem como objetivo problematizar a situação atual do sistema prisional e 
apresentar as possibilidades do exercício da Psicologia Existencialista, a partir de uma 

experiência de estágio bem sucedida. As instituições penais fazem parte do arcabouço his-
tórico da sociedade, sempre estiveram presentes, em diferentes formas de organização, mas 
com o objetivo principal de separar da sociedade aqueles que infligiram determinada lei. 
A prisão age criando uma barreira divisória entre o eu do sentenciado e o mundo externo, 
para que o mesmo olvide seu modo de ser. Ao cruzar os portões desses locais e escutar o 
som do fechamento das grades e trancas, sente-se dolorosamente o aprisionamento de si 
mesmo, pensamentos e emoções passam a ser coibidas. Espera-se que um novo ser, digno e 
apto a conviver em sociedade esteja formado quando findado o período da pena. Essa refor-
mulação existencial é baseada na mortificação subjetiva do ser humano e no cerceamento 
das possibilidades, utilizando como artimanha as armas da segregação e exclusão. Mas, 
destacamos que a falta de perspectiva e de realização pessoal pode acarretar perdas irrecu-
peráveis e manter o sujeito mesmo que em liberdade, preso em seu próprio vazio, padecido 
pela falta de subjetividade. Diante dessa questão social e observando a necessidade de um 
trabalho que pudesse redimensionar o espaço em que o sentenciado está inserido, foi elabo-
rado um projeto de intervenção aplicado na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa. Foram 
realizados encontros semanais e foram participantes os encarcerados do regime semia-
berto. Estimular a reflexão sobre o sentido da vida despontou como um aspecto essencial, 
para que acontecesse uma movimentação, mesmo que morosa e silenciosa do ser em busca 
de si mesmo, de seus desejos. As estagiárias como facilitadoras proporcionaram encontros 
reflexivos, para que os sentenciados utilizassem esses momentos para repensar o passado, 
que já não pode mais ser alterado, entretanto, pode ser visto com todas as faltas e dissa-
bores, observando o sofrimento como oportunidade de modificar-se. Foram realizados de 
cinco a sete encontros com cada grupo, apesar do tempo escasso, pudemos acompanhar o 
desenvolvimento dos participantes e mudanças frente à própria vida, afetos foram tocados 
e ressignificados. Os discursos sobre a liberdade, escolha, conseqüências eram mais presen-
tes, assim como a responsabilidade de ser autor da própria história.

Palavras-chave: Sistema, Prisional, Subjetividade, Aprisionamento, Existencialismo.
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GRUPo na Sala de eSPeRa de TeRaPIa Renal SUbSTITUTIVa: 
eXPeRIÊnCIaS do adoeCeR e VIVeR

katya	Litcy	Schmidke
Adriana	Siman

O presente trabalho relata uma experiência de psicologia hospitalar no setor de Terapia 
Renal Substitutiva. A prática foi essencialmente baseada em uma perspectiva fenome-

nológico-existencial e realizada, primordialmente, na sala de espera do setor. Ao adentrar 
no hospital, percebemos uma intensa batalha de cuidado à vida, enquanto o som aturdiante 
da morte representa voz insistente a ecoar nos corredores e rondar os pensamentos de 
quem ali se encontra. A dor, o medo, o sofrimento, a angústia e o próprio aceno para a 
finitude da existência do ser humano, são nuances constantes na experiência do ser adoe-
cido e podem ser identificadas nas narrativas dos sujeitos portadores da doença chamada 
insuficiência renal crônica. Estes pacientes possuem a redução ou perda do funcionamento 
dos rins, por isso precisam ser ligados a uma máquina, que exerce artificialmente a fun-
ção do órgão, filtrando e limpando o sangue. O tratamento de hemodiálise resulta em uma 
desestabilização profunda na rotina e modo de ser-no-mundo, cerceando a própria subjeti-
vidade dos pacientes. Subsidiadas pela perspectiva de que apesar do homem estar inserido 
em mundo circundante, onde certas situações não podem ser alteradas, como uma doença, 
ainda assim, existem diferentes formas de vivenciar o adoecimento e as próprias dificulda-
des atuam como fonte de transformação e descoberta de novas possibilidades existenciais. 
Dessa forma, tínhamos como objetivo estimular os pacientes a refletirem sobre suas vidas, 
minimizando o sofrimento inerente à vivência da doença crônica, lançando luz à subjetivi-
dade dessas pessoas, acima de tudo, humanas. Foram realizados encontros semanais, no 
espaço da sala de espera, promovendo um momento diferenciado, destinado à reflexão e 
descontração, para que, pela ludicidade, fosse possível dar vasão aos sentimentos negati-
vos, elaborar experiências pessoais e atribuir novos significados ao próprio adoecimento. 
Humanizar o atendimento na saúde é assumir uma postura de respeito ao individuo. É o 
agir baseado em uma vontade de acolher, de respeitar o outro como um ser autônomo e 
digno. Essa é uma condição essencial para o psicólogo hospitalar e sob essa premissa pau-
tamos cada encontro. O “Grupo Raio de Sol”, como foi nomeado pelos pacientes, foi local de 
reflexões, formação de laços afetivos e oportunidade para cada um dos integrantes revisitar 
a própria existência, abarcando para si novas dimensões e possibilidades para viver e adoe-
cer em um mesmo contraponto.

Palavras-chave: Adoecimento, Cronicidade, Possibilidades existenciais, Hospitalar, Sala 
de espera.
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a ConCePÇÃo SaRTReana de 
SUJeITo e o CUIdado noS CaPS ad

Virgínia	Lima	dos	Santos	Levy

Este trabalho é uma reflexão sobre experiência profissional em uma instituição pública, 
a partir dos estudos no Mestrado Profissional em Saúde Mental e Atenção Psicosso-

cial da UFSC. É, portanto, parte do processo de construção da dissertação “Narrativas de 
Usuários de Crack: O dizer sobre si e o mundo através do audiovisual”, que se encontra em 
fase final de desenvolvimento, sob orientação da Profa. Dra. Daniela Ribeiro Schneider. 
Transcorridos pouco mais de 10 anos desde a Lei 10.216, um dos principais desafios nas 
Políticas Públicas hoje é o de consolidar e aprimorar os dispositivos criados após a Reforma 
Psiquiátrica, principalmente no que tange à Atenção Psicossocial à pessoa com transtornos 
relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas. Sendo assim, este trabalho traz con-
tribuições da Psicologia fenomenológico-existencial para a compreensão dos processos de 
constituição do sujeito e suas implicações no fenômeno do consumo de álcool/outras dro-
gas. Para isto, parte-se da experiência de trabalho no CAPS AD Centra-Rio (Rio de Janeiro), 
unidade em que se verifica a coexistência de diversas concepções do fenômeno e de sujeito: 
1) modelo moral, sujeito como alguém que tem falha de caráter; 2) modelo biomédico, 
sujeito refém dos efeitos bioquímicos da substância, que precisa apenas receber interven-
ções medicamentosas, 3) modelo da atenção psicossocial, sujeito com processos psíquicos 
multifatoriais, que precisa de intervenções em níveis micro e macrossociais. Atualmente, o 
terceiro modelo é o preconizado pela Política Nacional de Saúde Mental, que defende que os 
tratamentos de cunho exclusivamente moral/religioso ou medicamentoso não são eficazes, 
por não dar espaço para a singularidade dos sujeitos. Aproxima-se, portanto, da concepção 
de sujeito de Jean-Paul Sartre, para quem nenhuma questão humana pode se restringir 
às questões sociais, como no marxismo clássico, nem às questões intrapsíquicas, como na 
psicanálise, devendo ser compreendida em seu movimento progressivo-regressivo entre os 
aspectos singulares e aspectos universais. É existindo, atuando no mundo, que o sujeito se 
constitui, moldando e sendo influenciado por seu Projeto original, que transparece em cada 
ato. Viu-se que consumir esta ou aquela substância, frequentar este ou aquele espaço, esta 
ou aquela atividade terapêutica, é algo que não restrito a questões sociológicas nem a ques-
tões individuais, mas sim ao processo contínuo de construção de si em que tomam parte os 
sujeitos.

Palavras-chave: Álcool/drogas; Saúde mental; CAPS; Sartre; Constituição do sujeito.
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ReFleXÕeS à eSPeRa de UM TRanSPlanTe

Anderson	Nunes	Pinto

À espera de um transplante hepático, frequentemente os pacientes sabem que necessi-
tam submeter-se à cirurgia para aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida; 

ao mesmo tempo, sabem que fazê-lo implica em correr um alto risco de óbito no processo 
cirúrgico de transplante. Trata-se, portanto, de uma situação existencial limite cuja angús-
tia é expressa em suas reflexões sobre o inevitável confronto com a própria finitude e a 
incerteza sobre o futuro, bem como sobre o enfrentamento da doença de base e a expecta-
tiva da presença do órgão de outro ser humano. A sustentação de tais reflexões fizeram parte 
da prática da Residência Multiprofissional em Saúde do HUCF/UFRJ entre 2013 e 2015. 
Os pacientes do Programa de Transplante Hepático foram atendidos pela psicóloga resi-
dente dentro do protocolo de avaliação e acompanhamento multiprofissional, sendo feita 
a avaliação das suas condições psicológicas no pré-cirúrgico e o acompanhamento psicote-
rápico conforme a necessidade. O presente trabalho tem como objetivo relatar a referida 
experiência de atendimento psicológico e, ao fazê-lo, refletir sobre ela à luz do pensamento 
fenomenológico-existencial, sobretudo com base em Heidegger nos Seminários de Zollikon. 
Como resultados destas reflexões, faz-se uma crítica ao dualismo cartesiano predominante 
no contexto hospitalar o qual concebe o cuidado na base da instrumentalidade, com ênfase 
nas intervenções tecnológicas, excluindo o homem como existente. A doença é pensada 
como ausência de saúde e não como saúde perturbada, ou seja, como privação de liberdade 
e limitação da possibilidade de viver. Além disso, o corpo é pensado em termos mecanicistas 
onde um órgão lesado torna-se simplesmente uma peça a ser reposta, enquanto a corpo-
ralidade constitutiva do existente é ignorada. Por último, a situação de espera pelo trans-
plante é considerada como negativa a priori, sem considerar o padecimento como forma de 
singularização existenciária do indivíduo. Esta experiência põe em questão não apenas o 
modelo biomédico predominante como também a possibilidade de uma atuação psicológica 
de orientação fenomenológico-existencial na instituição hospitalar.

Palavras-chave: Transplante, Residência, Existência.
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PRÁTICaS edUCaCIonaIS na PeRSPeCTIVa 
FenoMenolÓGICa: RenoVando o ConTeXTo 

eSColaR CoM aS “aSSeMbleIaS de ClaSSe”

Fabíola	Freire	Saraiva	de	Melo
Fernanda	Martingo	Tulha
Olívia	Mentone	Nogueira

Nesse trabalho pretendemos apresentar uma experiência de pesquisa intervenção que 
vem sendo realizada em uma escola pública do estado de São Paulo. Por meio desta, 

buscamos introduzir práticas dialógicas e democráticas em uma sala de aula do quinto ano 
do ensino fundamental como forma de enfrentamento aos conflitos vividos no cotidiano 
escolar. A violência, as práticas autoritárias e as punições têm sido predominantes na reso-
lução de conflitos nas escolas, sendo este o modo naturalizado de enfrentamento não ape-
nas dos conflitos cotidianos, mas também da crise na educação. Lidar com essas questões é 
um desafio enorme e não temos como não confrontá-lo se desejamos ver transformações no 
contexto escolar. Assim, nos propusemos a inserir tais práticas em uma sala de aula e inves-
tigar, a partir do referencial fenomenológico, a repercussão dessas atividades nos alunos 
e seus professores, bem como os sentidos desvelados destas práticas para eles. A pesquisa 
se desdobrou em quatro subprojetos: 1) Introduzir e investigar a prática das “assembleias 
de classe”; 2) Introduzir e investigar as “oficinas lúdicas psicoeducativas”; 3) Acompanhar 
a realização das assembleias e investigar a percepção de uma criança a respeito das práti-
cas introduzidas; 4) Acompanhar a realização das práticas lúdicas e investigar a percepção 
do professor a respeito das práticas dialógicas introduzidas. Dentre os diversos resultados 
alcançados, destacamos aqui os principais resultados de dois subprojetos relacionados às 
assembleias de classe. Tais práticas introduziram um espaço único e inovador no contexto 
escolar em que as crianças passaram a ter “voz” e a possibilidade de participação. Iniciamos 
a construção de um espaço democrático e de atuação ética e política, contribuindo com a 
transformação do meio escolar, especialmente no âmbito da sala de aula. Também amplia-
mos a discussão de um novo paradigma educacional, trazido pelas práticas democráticas 
e inovadoras, para o contexto escolar. Procuramos exercer a atitude fenomenológica, em 
pensamento e ação, visto que a mediação das atividades visavam favorecer, entre as crian-
ças, discussões livres de julgamentos, que permitissem a apresentação de pontos de vistas 
diversos e que promovessem a construção de uma postura de diálogo e reflexão frente aos 
conflitos inerentes ao contexto escolar.

Palavras-chave: Psicologia fenomenológica; Educação dialógica; Assembleias de classe; 
Práticas democráticas na escola; Pesquisa-ação.
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PRoPoSTa de aTendIMenTo eM GRUPo 
PSICoTeRÁPICo a FaMIlIaReS de CRIanÇaS 

InTeRnadaS eM UMa UTI PedIÁTRICa

Natalia	Campos	Bernardo

A psicoterapia de grupo é uma modalidade clínica que pode trazer benefícios significa-
tivos, em especial em instituições que apresentam grande volume de usuários. O pre-

sente trabalho é resultado da experiência de atendimento de grupo a familiares de crianças 
internadas na unidade de terapia intensiva de um hospital geral de São Paulo. Após a aná-
lise da demanda em psicologia percebeu-se que haviam sub grupos já formados por estes 
familiares, que com frequência encontram-se para os horários de refeições e entre os cor-
redores da instituição. Além disso, entende-se que o adoecimento é um momento de crise, 
apresenta-se como restrição de possibilidades e, para estes acompanhantes pode significar 
o abandono de significativas relações de afeto e trabalho além de novas rotinas, que incluem 
um ambiente desconhecido e sentido como intenso. Diante disto, propõe-se o grupo psico-
terapêutico com abordagem multidisciplinar fundamentado na Fenomenologia-Existencial 
Heideggeriana. A terapia de grupo é um espaço terapêutico que pode proporcionar a com-
preensão dos modos de ser dos participantes a partir das relações apresentadas no aqui e 
agora. Isto porque, para Heidegger o existir compreende-se pelas possibilidades nos quais 
o homem já está inserido. Deste modo, a psicoterapia de grupo nesta situação funda-se 
como um espaço aberto em que o modo de ser de cada membro pode se revelar, abrindo a 
possibilidade de ser apropriado e trabalhado pelo paciente. O grupo terapêutico a familiares 
acontece em encontros quinzenais com duração de duas horas e meia, tendo como requisito 
ser acompanhante de uma criança internada na UTI Pediátrica. Nos grupos, os familiares 
podem se apropriar do espaço da terapia como um lugar para compartilhar experiências 
e ser escutado em questões mobilizadoras, além de garantir melhor vínculo com a equipe 
médica e de enfermagem, ponto principal para a manutenção da confiança. Sendo assim, 
visa promover maior aderência aos tratamentos durante e pós hospitalização, acolhimento 
do sofrimento e compreensão do que se passa com o familiar, além de melhorias nas rela-
ções nos quais essa criança se insere. Com isso, busca-se melhorias no âmbito qualitativo 
e quantitativo dos atendimentos, aumentando o número de familiares assistidos e melhor 
qualidade de escuta destes por toda a equipe, através de discussões que envolvam estes cui-
dadores sob um olhar interdisciplinar.

Palavras-chave: Psicologia hospitalar; Fenomenologia existencial; Grupo psicoterapêu-
tico.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 194

eVaSÃo de eSTUdanTeS na UnIVeRSIdade PÚblICa: 
PRoPondo UM olhaR FenoMenolÓGICo

Cynara	Carvalho	de	Abreu
Elza	Maria	do	Socorro	Dutra
Symone	Fernandes	de	Melo
Tatiana	de	Lucena	Torres

Pedro	Fernando	Bendassolli

Reconhecida com um fenômeno contemporâneo, a evasão escolar também está presente 
no âmbito do ensino superior e, nesse contexto, refere-se a uma postura ativa do estu-

dante que decide se desligar do curso, da universidade ou do sistema de ensino superior por 
sua própria responsabilidade. Esse nível de ensino no Brasil aponta taxas de evasão de duas 
a três vezes maior no primeiro ano de curso do que nos anos seguintes. Com a implementa-
ção do sistema de seleção unificadada – SiSU, desde 2009, além da ampliação dos sistemas 
de cotas para ingresso à educação superior, cresceu o interesse pelo acompanhamento das 
políticas educacionais de acesso e, principalmente, por compartilhar dificuldades e estra-
tégias de enfrentamento dos índices de evasão universitária. Se por um lado tem havido 
um expressivo aumento no acesso às instituições de ensino superior, por outro, parece ter 
explodido o fenômeno da evasão. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
apresentou em 2014 um índice geral de evasão de mais de 40%, o que aponta para uma 
necessidade institucional de que dados quantitativos já mapeados sejam qualificados a par-
tir de uma compreensão mais aprofundada e que considere as peculiaridades inerentes a 
de cada curso sobre os motivos que levam os seus estudantes a se evadirem. Com uma 
perspectiva fenomenológica, esta pesquisa tem como objetivo geral apreender os sentidos 
atribuídos pelos estudantes sobre a experiência de sair de seus cursos de graduação sem 
concluí-los. Este estudo investigará estudantes evadidos da UFRN dos cursos de graduação 
presenciais que tiveram em 2014 o maior e o menor índice geral de evasão de cada centro 
acadêmico do campus central. Pretende-se contar com a colaboração de, no mínimo, um 
estudante evadido de cada curso selecionado. Como procedimento metodológico será utili-
zada a entrevista narrativa. Os relatos serão interpretados à luz da hermenêutica hiedegge-
riana. Espera-se que os resultados contribuam para a compreensão acerca dos motivos que 
levaram os estudantes a saírem dos seus cursos sem concluí-los, para o delineamento dos 
seus perfis, para a identificação das suas relações com a instituição e/ou sistema de ensino 
superior pós-evasão e apreensão dos sentidos por eles atribuídos acerca do fenômeno expe-
rienciado. A partir dessas informações, almeja-se incrementar e/ou criar ações que auxi-
liem no enfrentamento da evasão universitária na UFRN.

Palavras-chave: Evasão universitária, IFES, Fenomenologia, Hermenêutica heidegge-
riana.
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oS deSaFIoS do nÚCleo de ConVIVÊnCIa de IdoSoS 
no PRoCeSSo de ConSTRUÇÃo do eMPodeRaMenTo e 

PRoTaGonISMo SoCIal: RelaTo de eXPeRIÊnCIa

Suyane	Oliveira	Tavares
Débora	Lopes	Rodrigues	Araujo
Conceição	Aparecida	Fonseca

O Núcleo de Convivência de Idosos (NCI) – Jardim das Imbuias situado na Zona Sul de 
São Paulo-SP é um projeto social existente há quatro anos mantido pela Organização 

Social Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos (SOBEI) em parceria com a Secreta-
ria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da cidade de São Paulo. 
O NCI é um serviço ofertado gratuitamente a comunidade, cujo público alvo são idosos de 
ambos os sexos com faixa etária a partir de 60 anos, preferencialmente, contemplados com 
o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e/
ou idosos (as) que vivem em situação de isolamento social. Dessa forma, tem como perspec-
tiva ampliar a qualidade de vida, relações interpessoais, garantia de direitos e (re)descober-
tas de novas habilidades culturais e esportivas. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
o processo de construção do empoderamento e protagonismo social no NCI, norteado pelos 
fundamentos da Fenomenologia, por meio de um relato de experiência das profissionais de 
Psicologia e Serviço Social. A equipe técnica busca desenvolver seu plano de trabalho com 
foco na (re)construção de projeto de vida, valores humanos, conteúdos legislativos, histó-
rico de lutas sociais, reivindicações e conquistas de direitos da pessoa idosa para ampliar 
seu conhecimento, sensibilizar para a participação ativa nas tomadas de decisões coletivas 
em fóruns, conselhos, conferência municipal, estadual e nacional, enquanto propostas de 
melhoria, ampliação e implantação de Políticas Públicas. Para tanto, no desenvolvimento 
do trabalho as intervenções propostas pelas profissionais aos idosos são: vivências, dinâ-
micas, trocas de experiências e avaliação sobre a oferta de prestação de serviços voltados 
aos idosos, discussão de conteúdos contemporâneos e análise de conjuntura, para melhor 
compreender, analisar e posicionar-se politicamente frente aos conteúdos apresentados. 
Por fim, ao abordar temas contemporâneos que envolvem os (as) idosos (as) que favorece o 
processo de empoderamento e protagonismo social, estes (as) demonstram intenso envolvi-
mento e aprofundamento nas discussões, com apresentação de diferentes pontos de vistas, 
enaltece o respeito à diversidade e a importância de traçar o consenso no grupo.

Palavras-chave: Idoso; Empoderamento; Protagonismo social; Psicologia; Serviço social.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 196

a FenoMenoloGIa no MéTodo aPaC

Pandora	Ferreira	dos	Santos
Rosa	de	Paula	e	Silva	Prado

Raphaela	Thuane	Antunes	e	Silva
Almerinda	Botelho	Prazeres
Mônica	Maria	Bezerra	Costa

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é uma entidade civil sem 
fins lucrativos com modelo de gestão apoiada no voluntariado e que representa uma 

nova proposta ao sistema prisional brasileiro na execução da pena privativa de liberdade. 
Seu lema é “Matar o criminoso e salvar o homem”, por isso tem como principal caracte-
rística a humanização do cumprimento das penas privativas de liberdade juntamente com 
aspectos que envolvem disciplina, controle, mérito e justiça, que são trabalhados no coti-
diano do sujeito condenado. Apoia-se no tripé Família-Religião-Trabalho, buscando a valo-
rização do condenado enquanto ser humano. A instituição tem obtido excelentes resulta-
dos em estados como Minas Gerais e São Paulo, com diminuição da taxa de reincidência 
criminal de seus apenados para 8% diante dos 70% encontrados no sistema penitenciário 
tradicional. No entanto, é pouco conhecida, o que mostra a necessidade e importância deste 
trabalho, que tem como objetivo difundir os conhecimentos sobre a metodologia apaqueana 
e referenciar pontos de encontro com a fenomenologia e o existencialismo dentro de uma 
visão do condenado que pode ser considerada inovadora diante da realidade do sistema 
prisional comum. Por possuir uma visão da pessoa por detrás da pena, por reconhecê-la 
como cidadã, legitimando seus direitos e deveres e, essencialmente, sua humanidade, é que 
a metodologia da APAC se encontra com a fenomenologia proposta por Edmund Husserl e 
o existencialismo de Martin Heidegger. Através de levantamento bibliográfico e análise das 
filosofias e práticas encontradas em estudos sobre APACs no Brasil e no site da FBAC (Fra-
ternidade Brasileira de Assistência aos Condenados) foi possível perceber que esta meto-
dologia propõe o recuperando como ser mutável, focando na condição de existente de cada 
um, condição esta que se projeta metaforizando um contínuo “vir-a-ser”, trazendo a luz 
o conceito de dasein. Entre suas práticas está a constituição do Conselho de Sinceridade 
e Solidariedade (CSS) composto somente de recuperandos, que representa um espaço de 
escuta entre eles e de busca de soluções práticas, simples e econômicas para os problemas e 
anseios da população prisional. Conclui-se que a valorização humana, o tratamento digno, o 
respeito aos direitos humanos, o reconhecimento do ser humano por detrás do crime, é uma 
possibilidade de intervenção na realidade do sistema penitenciário tradicional, que passa 
por uma grande crise, crise de sentido.

Palavras-chave: Método APAC, Sistema Penitenciário, Fenomenologia, Existencialismo.
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o IdoSo InSTITUCIonalIzado eM Cena: 
ConSTRUIndo SeU enRedo SobRe o CUIdado 

PReSTado Pelo CUIdadoR

Monique	Pimentel	Diógenes
Geórgia	Sibele	Nogueira	da	Silva

Este trabalho é baseado no projeto de dissertação que estuda a percepção do idoso insti-
tucionalizado sobre o cuidado prestado pelo cuidador. A nova configuração da família 

brasileira, envolvendo a modernização da sociedade, que incluiu a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, o uso de contraceptivos, a redução do tamanho das famílias e a falta 
de tempo na vida atual vêm modificando a relação do cuidado. Decorrente disso, a insti-
tucionalização é um fenômeno irreversível, a que boa parte da população idosa deverá se 
submeter, tendo em vista as mudanças nas relações sociais de gênero, que desobrigaram 
a mulher do ônus do cuidado dos idosos. Nesta perspectiva, temos como objetivo dessa 
pesquisa compreender na vivência de idosos institucionalizados como se dá o cuidado des-
tinado a eles pelos cuidadores, a fim de subsidiar estratégias para a qualidade do cuidado 
prestado a essa população. Esse estudo é de natureza qualitativa e para compreensão do 
fenômeno pesquisado, o estudo está ancorado na Hermenêutica Gadameriana para des-
velar os sentidos, através das narrativas suscitadas pelos participantes. Como estratégias 
metodológicas para o acesso às narrativas utilizamos três instrumentos: O “baú de recorda-
ções”, a entrevista em profundidade e a oficina com uso de “cenas”. Os idosos participantes 
precisam ter 60 anos ou mais e não podem apresentar estados demenciais ou doenças em 
fase terminal. Com a inserção no campo identificamos preliminarmente alguns eixos temá-
ticos. “EnvelheSER: da infantilização, as alegrias e dores e a busca de autonomia”, no qual 
identificamos a presença da relação do ser idoso com a infância, como também a identifi-
cação do ser idoso com a busca de autonomia, apontando para relevância da historicidade. 
Nesse eixo surgiu também o caráter negativo quanto ao processo de envelhecimento, assim 
como as alegrias. “O bom cuidador: uma questão de zelo!”, eixo no qual os colaboradores 
trouxeram o significado forte do zelar e tratar bem, portanto com indícios de um cuidado 
envolvendo afetividade e atenção, porém também foi apontado o cuidado instrumental, 
básico. No eixo “A convivência com o outro que não escolhi”, encontramos evidências de 
dificuldades no relacionamento interpessoal, ou seja, na relação com o seu novo mundo 
atual e com os demais seres que se encontram nele. Este estudo visa agregar reflexões aos 
conhecimentos já existentes para que juntos vislumbremos novos scripts e estratégias que 
valorizem o idoso institucionalizado.

Palavras-chave: Idoso, Instituição de longa permanência para idosos, Cuidado, Cuida-
dor, Humanização.
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oS deSaFIoS do CUIdado aS PeSSoaS CoM 
dIFICUldade/IMPoSSIbIlIdade FÍSICa de 

loCoMoÇÃo na aTenÇÃo bÁSICa: ConSIdeRaÇÕeS 
Sob o olhaR da FenoMenoloGIa

Gessica	Raquel	Clemente	Rodrigues
Tatiane	Oliveira	Meira	da	Silva

kélia	wenia	de	Freitas	Pereira	Rebouças

Este trabalho visa discutir o cuidado prestado aos acamados, na atenção básica, em uma 
cidade do interior do Rio Grande do Norte, tendo como fundamento a discussão de 

cuidado trazida pelo filósofo Heidegger. Para tanto, utilizou-se como embasamento os 
registros da Unidade Básica, as vivências de duas residentes multiprofissionais em atenção 
básica/Saúde da Família e comunidade, e literatura a respeito do tema. Ao longo do conhe-
cimento do território adscrito desta Equipe de Saúde da Família, ficou nítido a expressiva 
quantidade de pessoas acamadas neste território, sendo que dentre cerca de 3400 usuário 
85 são acamados, em sua maioria idosos, com doenças crônicas, que em geral requerem 
um cuidado integral por parte da equipe e dos familiares. A Atenção Domiciliar (AD) que 
é uma alternativa ao cuidado hospitalar demanda ações sistematizadas, articuladas e regu-
lares, em que se tenha integralidade das ações de promoção, recuperação e reabilita¬ção 
em saúde, trabalho em equipe e intersetorial, requerendo também o uso de tecnologias de 
alta e baixa complexidade. A AD, portanto, lança diversos desafios e responsabilidades para 
atenção básica, podendo ser mencionado aqui à dificuldade de veículos para a locomoção 
até os domicílios, equipes incompletas e tempo insuficiente para realização regulares de 
visitas e acompanhamentos. Posto estas questões, cabe pensar ainda sobre o desafio do 
cuidado, neste sentido, Heidegger traz que há dois modos fundamentais deste, um é o da 
ocupação que ocorre na relação do ser-aí com entes que são simplesmente dados, e outro 
modo seria o da preocupação, que diz respeito à relação do Dasein com outros Daseins. 
No tocante a esta última forma de cuidado, ele pode tomar a dimensão tanto de uma pre-
ocupação substitutiva, em que se antecipa à existência do outro, assumindo o seu lugar ou 
querendo substituí-lo; ou pode emergir como uma preocupação antepositiva, em que se 
põe o outro diante de suas possibilidades existenciárias de ser. Nesta direção, cabe refletir 
a respeito do desafio que se coloca para equipe de saúde e para os cuidadores de pessoas 
acamadas, no manejo destes tipos de cuidado, visto que, devido à dependência e perca de 
muitas funções biopsicossociais por parte do usuário, percebe-se uma tendência de predo-
minar o cuidado substitutivo, ficando a reflexão e o questionamento, em que medida estas 
pessoas não possuem condições de exercer alguma autonomia, e ser posto diante de suas 
possibilidades existenciais de ser-no-mundo.

Palavras-chave: Acamados, Atenção domiciliar, Atenção básica e fenomenologia.
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InTeRnaÇÃo hoSPITalaR de lonGa PeRManÊnCIa 
e IMPlICaÇÕeS no Modo - de - SeR do PaCIenTe: 

ReFleXÕeS aCeRCa de UM eSTUdo de CaSo, do PonTo 
de VISTa FenoMenolÓGICo

Eliane	Monteiro	kuramoto
Maria	Eduarda	de	Avila

Priscila	dos	Santos	Bueno
Artur	Alves	de	Oliveira	Chagas

Podem ser meses ou anos, mas longos períodos de internação em Hospital pressupõem 
a quebra da cotidianidade que o paciente tinha, antes de ser acometido por limitações 

físicas e/ou psicológicas. A possibilidade que se apresenta ao paciente internado é a factici-
dade de ser – doente. Este trabalho tem por objetivo analisar implicações clínicas e psico-
lógicas, em um paciente adulto que se encontra hospitalizado por um longo período, numa 
perspectiva fenomenológica – existencial. O presente estudo de caso foi acompanhado na 
Unidade de Internação e Reabilitação, de um hospital no município de Mogi das Cruzes - 
SP. Ocorreram 10 encontros semanais, com duração de 50 minutos, a um paciente adulto 
que se encontra internado há mais de 20 anos. Participaram da elaboração deste trabalho, 
graduandas do 9º período, do curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes - SP. 
A doença pode ser compreendida segundo as características fundamentais da existência e 
conceito de privação. Assim, na doença, a liberdade, dentro das possibilidades de realiza-
ções nos modos de existir do Dasein, estaria privada em uma maneira de realizar a própria 
existência que se encontra prejudicada em sua totalidade. Os resultados demonstram que 
estar internado é como ser condenado a diversas imposições terapêuticas, as quais mui-
tas vezes, são dolorosas não somente ao corpo que se encontra adoecido, mas à existência 
de modo mais amplo. O paciente tem, em seu ser – aí, a plenitude de suas possibilidades 
restringida, bem como alterações na temporalidade e espacialidade por ele significadas. E 
mesmo rodeado pela equipe multiprofissional, do hospital, este paciente só tem como certa 
uma única e diária companhia: a solidão. A partir da prática de atendimento psicológico em 
estágio, na modalidade de Psicologia da Saúde, pôde-se compreender e sentir as vicissitu-
des das possibilidades e limitações do paciente, em contexto hospitalar. A visão de trabalho 
do Psicólogo, no hospital, deve ser ampliada indo além de interpretações lógicas, possibi-
litando que o paciente possa voltar a ser – no – mundo, fundamentado por meio de sua 
história, de acordo com a sua liberdade, que se encontra restringida. O Psicólogo tem como 
responsabilidade, a importância do cuidado a ser manifestado ao paciente hospitalizado. 
Revela-se, neste estudo de caso, a relevância do trabalho do Psicólogo, ampliando possibi-
lidades de um espaço para diálogo com a equipe multiprofissional, em âmbito hospitalar.

Palavras-chave: Internação hospitalar, Longa permanência, Ser - doente, Temporali-
dade, Espacialidade.
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UM ConVITe da FenoMenoloGIa à InClUSÃo eSColaR

Flavio	kenji	Murahara
Heloisa	Szymanski

O objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma discussão acerca da inclusão escolar 
a partir de uma ótica fenomenológica. Partir-se-á das definições encontradas nosdocu-

mentos internacionais que tratam da educação inclusiva (Conferência mundial de Jomtien 
de 1990, Declaração de Salamanca de 1994, Convenção Internacional dos Direitos das pes-
soas com deficiência de 2006) para conceber a inclusão escolar. Com relação a fenomeno-
logia, foram utilizadas as noções de desenvolvimento, abertura e mundo na ótica do filósofo 
Merleau-Ponty para a discussão dos resultados. Este estudo se valeu de uma pesquisa docu-
mental acerca dos tratados internacionais seguido de uma pesquisa bibliográfica de artigos 
sobre o tema escola inclusiva datados de 2009 a 2013. Os resultados indicaram que nos 
artigos pesquisados, o tema da inclusão escolar estava associado às ações e práticas escola-
res dos diferentes profissionais que atuaram na escola inclusiva principalmente ao abordar 
a inclusão de pessoas com deficiência. Ao nos remetermos a este fato,baseamo-nos princi-
palmente nos cursos proferidos por Merleau-Ponty na Sorbonne (1949-1952) para realizar 
uma possível leitura sobre o desenvolvimento no que se refere a um olhar para o indivíduo, 
não classificatório em etapas de desenvolvimento como é comumente encontrado na psico-
logia do desenvolvimento. Esta noção sugeriu uma leitura da deficiência, da mesma forma, 
como o filósofo critica o olhar adultocêntrico para a criança como se tratasse de um ser 
incompleto. A partir dessa perspectiva fenomenológica podemos pensar na inclusão como 
uma abertura da escola perante a diversidade humana e consequentemente a necessidade 
de receber o educando em sua singularidade. O que remete a premência de discutir práticas 
coerentes com essa visão, que demandam da escola uma postura não apriorística perante 
o educando que se apresenta, tenha ele uma deficiência ou outra particularidade. Como 
conclusão, partindo da noção de mundo, enquanto uma interseção de experiências inter-
subjetivas, pode se referir à inclusão escolar como uma postura a ser assumida por todos os 
profissionais da instituição escolar para a efetivação de um ambiente inclusivo.

Palavras-chave: Inclusão escolar, Fenomenologia, Deficiência, Merleau-Ponty.
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eXPeRIÊnCIa de aTendIMenTo PSIColÓGICo a GeSTanTe 
eM CondIÇÕeS de CUIdadoS PalIaTIVoS PeRInaTal

Natália	Campos	Bernardo

Com base no relato da experiência de atendimento psicoterápico a uma jovem grávida, o 
objetivo desta apresentação é discutir as contribuições que a fenomenologia de Martin 

Heidegger pode oferecer para o atendimento psicológico enquanto acesso e elaboração de 
questões afetivas em situações de perdas e lutos. O processo se deu com uma paciente que 
passara pela experiência de uma sequência de gravidezes interrompidas por abortos espon-
tâneos e óbito neo natal. Internada na unidade de cuidados com a mulher de um hospital 
geral de São Paulo, os atendimentos foram iniciados após o diagnóstico da impossibilidade 
de sobrevivência do bebê e da recusa da mãe a qualquer procedimento invasivo de retirada 
do feto ou indução de um novo aborto. A equipe multiprofissional passou a abrir debates 
sobre questões bioéticas, e os cuidados paliativos perinatais apresentaram-se como nova 
perspectiva de cuidado para a paciente e seus familiares. Por definição cuidados paliati-
vos são a abordagem que aprimora a qualidade de vida dos envolvidos em uma doença 
que ameace a continuidade da vida, por meio da identificação, avaliação e tratamento de 
questões de ordem física, psicossocial e espiritual. Notou-se que a demanda do caso apro-
ximou a equipe assistencial da paciente, que durante o processo psicoterapêutico e a partir 
do vínculo estabelecido apresentou questões que sinalizavam tensão entre dependência e 
liberdade; entre vida e morte. Além disso, as relações afetivas e o desejo de tornar-se mãe 
puderam ser acessados a partir de memórias e sentimentos que, ainda que velados no coti-
diano, permeavam a relação com os familiares e a equipe. Deste modo, acredita-se que a 
escuta fenomenológica contribuiu para a possibilidade de a paciente desvelar sua própria 
compreensão de si e acessar alguns sentidos encobertos nas memórias que tonalizavam sua 
experiência atual. O testemunho da própria história e dos marcos que carregava abriram a 
possibilidade de reconstrução de sua memória e maior proximidade com os sentidos pre-
sentes em sua relação com os lutos e perdas anteriores. Além disso, ao longo do processo, 
essas marcas puderam se constituir em novos tons, e o luto antecipatório pela morte do 
bebê, pôde ser olhado e elaborado de modo significativo.

Palavras-chave: Psicologia hospitalar, Cuidados paliativos, Cuidados paliativos perina-
tais, Fenomenologia-existencial, Martin Heidegger.
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“o QUe IMPoRTa é o MoMenTo”: o eSTÁdIo eSTéTICo 
de kIeRkeGaaRd eM adoleSCenTeS PaRTICIPanTeS 

de oFICInaS de RedUÇÃo de danoS

Breno	Augusto	da	Costa

A Redução de Danos é uma abordagem ao uso e abuso de drogas que se fundamenta em 
ações humanizadas e pragmáticas. Partindo do pressuposto de que o usuário é capaz 

de buscar medidas de auxílio e cuidado de si próprio, reconhece a abstinência como resul-
tado ideal do tratamento, porém aceita alternativas que reduzam os danos do uso indevido 
de drogas. Pode ser utilizada como estratégia de prevenção, promoção, assistência e rea-
bilitação. As oficinas em grupo constituem uma ferramenta fecunda para trabalhar com 
adolescentes, especialmente no âmbito da promoção de saúde. O objetivo desse trabalho 
é analisar as participações de adolescentes membros de um grupo de oficinas de Redução 
de Danos. Foram realizados quatro encontros com adolescentes do primeiro ano do ensino 
médio de uma escola pública em que eram abordados tópicos relevantes de Redução de 
Danos. Por considerar a relevância do indivíduo enquanto ser que se insere na sociedade 
através de diversos modos de existência que são chamados de estágios, esferas ou está-
dios de existência, sem perder sua individualidade, escolheu-se as postulações filosóficas 
de Kierkegaard como referencial teórico para a análise. Nas participações dos adolescentes 
foram verificadas em diversos momentos intervenções ou falas que apontavam aquilo que 
o citado filósofo denominou como estádio estético, que é um modo de existência em que a 
imediatez e a visão idealizada da vida fundam as referências para as escolhas dos indiví-
duos. Esse estádio é marcado por uma relação imediata com a existência, podendo ocorrer, 
inclusive, indiferença em relação aos resultados de suas próprias ações. Por outro lado, 
foram encontrados elementos nas falas dos adolescentes que demonstram a presença de 
preocupação com as consequências do abuso de drogas, ou seja, o reconhecimento das pró-
prias ações e responsabilização pelos seus atos, caracterizando o estádio ético. Conclui-se 
que as postulações de Kierkegaard acerca dos estádios de vida fornecem um aporte para a 
compreensão de como os modos de existência podem influenciar ou fundamentar ações de 
Redução de Danos junto a adolescentes. Verifica-se que cada estádio da existência estabe-
lece diferentes referenciais em relação ao tempo e em relação com as consequências de suas 
ações através dos quais o homem realiza suas escolhas.

Palavras-chave: Kierkegaard, Redução de danos, Estádios da existência.
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UM eSTUdo FenoMenolÓGICo SobRe a aTUaÇÃo do 
PSICÓloGo na Rede de aTenÇÃo PSICoSSoCIal

Camila	Muhl
Adriano	Furtado	Holanda

O Brasil vive uma época de mudanças na legislação e nas diretrizes de saúde mental, e 
este estudo se insere nesse contexto, com o objetivo de pesquisar a atuação do profis-

sional da psicologia nos serviços de saúde mental de Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, 
instituída pela Portaria 3.088 de 2011. Nesse estudo pesquisou-se uma RAPS específica, 
a formada pelos municípios do litoral paranaense (Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, 
Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná), abrigados na 1ª Regional de Saúde 
do estado. Seguindo uma metodologia fenomenológica, foi realizada entrevista aberta com 
seis psicólogos que atuam em quatro Centros de Atenção Psicossocial na referida Regional 
sobre a sua atuação profissional. A análise e discussão dos dados encontram-se distribuídos 
em três eixos distintos: 1º eixo: as particularidades que o território traz para as práticas dos 
psicólogos, nesse caso, a temporada de verão que acaba por afastar os usuários do serviço, 
além das especificidades geográficas, culturais, econômicas e históricas da região; 2º eixo: 
a descrição das atividades desenvolvidas pelos psicólogos dentro do serviço que se apresen-
tam com objetivos distintos – clínico, burocrático e político – e também são desenvolvidas 
de maneira distinta por cada um dos profissionais entrevistados e nem sempre de forma 
condizente com o que prega a legislação na área; 3º eixo: a vivência desses profissionais no 
seu cotidiano, que se apresenta como muito conflituosa e cercada de dualidades e sentimen-
tos contrários em relação aos mesmos estímulos como satisfação versus frustração, iden-
tificação com a área de saúde mental versus designação aleatória para o cargo, legislação 
versus realidade do serviço, e vida profissional versus vida pessoal. Pode-se perceber com 
esse estudo que a rede de atenção a saúde mental ainda está em fase de formação no litoral 
do Paraná, o que traz imensas dificuldades para a atuação dos psicólogos na RAPS, que 
precisam se reinventar e reinventar as suas práticas para dar conta da realidade do serviço.

Palavras-chave: Psicologia, Atuação profissional, Saúde mental, Rede de atenção psicos-
social.
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eSTÁGIo de ConVIVÊnCIa de UMa adoÇÃo neCeSSÁRIa a 
PaRTIR do olhaR FenoMenolÓGICo: UM eSTUdo de CaSo

Paula	Guimarães	Guerreiro
Ana	Andréa	Barbosa	Maux

Camila	Tomé	Peralba
Jéssica	Priscylla	de	Oliveira	Medeiros

Symone	Fernandes	de	Melo

Trata-se de Estudo de Caso que apresenta o estágio de convivência de um menino com 
necessidades especiais à luz de um olhar fenomenológico. Durante estágio curricularde-

senvolvido na 2a Vara da Infância e da Juventude, uma das funções da psicologia é o acom-
panhamento dos estágios de convivência nos processos de adoção. De acordo com a Lei 
12.010/2009, o estágio tornou-se requisito obrigatório em todos os casos de adoção, dado 
que é o período necessário para que seja avaliada a adaptação da criança ou adolescente à 
nova família, bem como da nova família a este novo membro. Compreendemos que mais do 
que avaliar o desenvolvimento da relação entre pais e filhos adotivos, trata-se de prover um 
cuidado antepositivo, que facilite uma apropriação reflexiva da experiência e a compreensão 
dos sentidos emergentes de ser pai, mãe e filho por adoção. O processo do Ruy foi escolhido, 
por se tratar de uma adoção necessária, sendo menos procurada pelos adotantes e que deve 
ser incentivada, como pela afetação que causou nos membros da equipe técnica. No caso do 
Ruy, devido ao diagnóstico de Hidrocefalia e Síndrome de West e pelo seu estado de saúde 
(foi submetido à quatro procedimentos cirúrgicos em 1 ano e meio de vida), a adoção acon-
teceu de forma prioritária. A equipe acompanhou a chegada dele na família e participou 
do processo de adaptação e construção do vínculo durante 1 mês. Nesse período, através 
da escuta compreensiva, fundamentada na fenomenologia existencial, e da observação, foi 
percebido o modo como o casal adotante vivenciava a parentalidade, se relacionava com 
Ruy e lidava com os desafios dessa escolha. Ademais, percebemos mudanças significativas 
no desenvolvimento global da criança a partir do acolhimento afetivo proporcionado. Den-
tre as dificuldades observadas, as mais recorrentes eram a questão do acesso aos serviços 
de saúde e o preconceito, sendo frequentes os questionamentos sobre o porque aceitaram 
uma criança com deficiência já que se pode escolher uma criança “saudável”, reforçando as 
peculiaridades de uma adoção especial, bem como, a importância de cuidar dessas crianças 
com e na sociedade. Na compreensão heideggeriana, o mundo é compartilhado, portanto, 
o Dasein é sempre na relação, ser-com. O casal se colocou numa postura de cuidado aco-
lhedor e de disponibilidade para adotar legalmente e, principalmente, afetivamente, uma 
criança. A adoção aparece como um marco na vida dessas pessoas, uma ruptura que desvela 
novas possibilidades e sentidos.

Palavras-chave: Adoção, Adoção especial, Estágio de convivência, Fenomenologia- Exis-
tencial.
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PSIColoGIa e eSPIRITUalIdade: dISCUSSÕeS a PaRTIR da 
eXPeRIÊnCIa de aTendIMenTo a UM PaCIenTe onColÓGICo

Ariadne	Lecher	Possibom
Natalia	Campos	Bernardo

Patrícia	L.	Meker

Nos últimos anos a saúde vêm sendo alvo de investimentos tecnológicos e financeiros 
para fins específicos, como melhores prognósticos para pacientes oncológicos. Isto 

é justificado por estimativas que apontam pelo menos 576 mil novos casos no Brasil em 
2014/2015. Contudo, é prematuro o investimento na formação dos profissionais para olhar 
para questões essenciais, como o real sentido do processo de morrer e da morte em si. No 
Brasil, pais laico segundo a constituição, a maioria da população apresenta-se como espi-
ritualizada ou religiosa, buscando a partir destas vertentes o sentido para suas questões. 
Compreende-se por espiritualidade a ligação do homem com o transcendente, o sagrado 
e por religiosidade a elaboração de rituais que facilitem esta conexão. Diante disto, esta 
apresentação busca discutir as contribuições da fenomenologia de Martin Heidegger para o 
atendimento psicológico enquanto elaboração de questões ligadas a espiritualidade. O tra-
balho percorrerá revisões bibliográficas e vinhetas clínicas advindas de atendimentos psi-
cológicos realizados a um paciente do sexo masculino de 35 anos, internado há uma semana 
no momento do primeiro contato, por conta do diagnóstico médico de tumor cerebral. Os 
atendimentos psicoterapêuticos foram realizados na enfermaria de um hospital geral de São 
Paulo por rotina do serviço de psicologia. Tal relato é resultado da experiência da autora 
enquanto estagiária nesta instituição. Notou-se que a demanda do caso trazia a vertente 
espiritual a partir do vínculo estabelecido entre a psicoterapeuta, o paciente e seus familia-
res. Acredita-se que a partir da possibilidade de abertura proporcionada através da escuta 
fenomenológica, o paciente pôde acessar e desvelar novas compreensões de si e de sua expe-
riência. Além disso, o vínculo estabelecido por meio da disponibilidade da estagiária pro-
porcionou que a espiritualidade viesse à tona em um ambiente vivenciado como hostil para 
tal questão. O tema foi olhado como marco da história e possibilidade de compreensão e da 
constituição de novas tonalidades na vivência do luto pelo ser saudável e no cuidado de si, 
já que percebeu-se a partir deste espaço, melhor aderência ao tratamento proposto.

Palavras-chave: Fenomenologia-existencial, Martin Heidegger, Espiritualidade, Psicolo-
gia hospitalar, Paciente oncológico.
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a FenoMenoloGIa-heRMenÊUTICa e SUa 
ConTRIbUIÇÃo PaRa o CUIdado eM dISPoSITIVoS 

de aTenÇÃo PSICoSSoCIal

Alessandro	de	Magalhães	Gemino
Bárbara	Penteado	Cabral
kássia	Fonseca	Rapella

O presente trabalho tem como objetivo discutir as práticas assistenciais em Saúde Men-
tal, tendo como fundamentação a fenomenologia hermenêutica, tal como elaborada 

pelo filósofo alemão Martin Heidegger. A proposta é partir da desconstrução do conceito 
de território presente nas discussões sobre desinstitucionalização, podendo ser restrito na 
ideia de posse ou como pertencimento de um lugar já existente, no qual resta aos sujeitos 
adequarem-se ou não. Ao abrir para outros sentidos que ultrapassam a ideia de um terri-
tório físico normativo, parte-se da hipótese de que há territórios existenciais possíveis na 
experiência de pacientes agudos dentro de uma instituição de cuidado, e apontar algumas 
contribuições de tal experiência para o processo terapêutico do usuário. Alguns dos pro-
tagonistas do movimento Reforma Psiquiátrica propõem que o modelo de assistência psi-
cossocial em saúde mental passe por transformações, que implicaria em dizer não à práti-
cas psiquiátricas tradicionais e em repensar alguns conceitos que fazem parte da estratégia 
de cuidado. A discussão do presente trabalho pensa as atuais transformações nos serviços 
assistenciais, tendo como referência a prática das autoras num serviço de internação psi-
quiátrica no município de Niterói. Por meio da explicitação ontológica do pensamento feno-
menológico hermeneutico, é traçado um percurso meditativo acerca da noção de mundo, 
entendido aqui como horizonte de sentido, e suas articulações com a ideia de territórios 
existenciais possíveis no tratamento de casos que se mostram como agudos, com sofri-
mento psíquico importante. Corresponder a ideia de território como a noção de mundo em 
seu caráter ontológico. Nesse sentido, pensar numa perspectiva daseinsanalítica em saúde 
mental requer o afastamento de qualquer tentativa de objetificação do paciente, além de 
possibilitar uma reflexão sobre as possibilidades e limites das práticas de assistência em 
Saúde Mental. Pode-se assim considerar um projeto de cuidado para o usuário com vários 
possíveis na sua existência.

Palavras-chave: Reforma psiquiátrica, Fenomenologia, Atenção psicossocial, Território 
existencial.
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o SeR-PaRa-a-MoRTe eM PaCIenTeS 
onColÓGICoS PalIaTIVoS

Jéssica	Priscylla	Medeiros	de	Oliveira
Flávia	Roberta	de	Araújo	Alves
Symone	Fernandes	de	Melo

Os cuidados paliativos no adoecer oncológico intui um cuidar de forma interdisciplinar 
da díade paciente-família, diante da impossibilidade de tratamento interventivo para 

a cura, promovendo qualidade independente do tempo de vida. Diante desta realidade, a 
temática da morte surge e o que se presencia é a dificuldade inicial de reflexão sobre a 
condição de finitude, tendo a equipe da Psicologia papel fundamental nesse processo. Isto 
posto, objetiva-se, neste trabalho, tecer considerações, a partir de um olhar heideggeriano, 
acerca do ser-para-a-morte em pacientes paliativos com câncer, partindo da experiência 
vivida como estagiária de Psicologia em um hospital oncológico da rede de saúde pública em 
Natal/RN. A notícia de ser paliativo causa uma ruptura na existência da díade, nos fazendo 
presenciar uma cultura de morte ainda pouco desenvolvida. A morte em si, temática exis-
tencialista por excelência, é encoberta e pouco abordada como possibilidade no cotidiano 
do Dasein. Mesmo que haja uma compreensão de que somos mortais, essa premissa se 
coloca, comumente, no âmbito do impessoal. A impessoalidade cerca o paciente paliativo, 
colocando a morte como a morte do outro, até mesmo como um recurso de proteção frente 
à angústia emergente a partir da situação de hospitalização e possibilidade iminente de 
finitude. Constata-se, muitas vezes, a experiência impessoal da morte pelo paciente, como 
um simples “morre-se”, e não “eu morro” em sentido próprio, a partir da negação inicial 
do prognóstico ou das implicações clínicas decorrentes da doença. A partir da sua experi-
ência de hospitalização em uma enfermaria substancialmente caracterizada pela paliação, 
o paciente vai “vivendo” a morte do outro do leito ao lado. Com a nossa condição de ser-
-com-o-outro a morte se desloca para um lugar mais próximo e o findar do Dasein passa a 
ser acessível. Tendo em vista que o Dasein é essencialmente abertura de sentidos, pode-se 
facilitar uma apropriação reflexiva da experiência da morte do paciente paliativo, a partir 
do acolhimento da Psicologia àquele que se angustia por ser posto diante dele a simples e 
pura impossibilidade de existir. É válido pontuar, contudo, que ao testemunhar a experiên-
cia do paciente em dar-se conta da sua finitude, o profissional deverá buscar desenvolver, 
na relação com este, um cuidado antepositivo, respeitando o tempo de ressignificação dos 
significados instituídos, bem como o caminho que escolhe seguir no seu processo singular 
de morrer.

Palavras-chave: Cuidados paliativos, Fenomenologia, Morte.
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a habIlITaÇÃo PaRa adoÇÃo Sob UMa 
PeRSPeCTIVa FenoMenolÓGICa

Elis	Cibele	Targino	Moreira	Gomes
Ana	Andrea	Barbosa	Maux
Symone	Fernandes	de	Melo

Trata-se de um relato de experiência de estágio em Psicologia jurídica, na Vara da Infân-
cia e Juventude na Comarca de Natal/RN, especificamente em processos de habilitação 

para Adoção. No contexto de atuação do profissional Psicólogo, a Lei 12.010/09 estabe-
lece que se faz necessário que os pretendentes à adoção de uma criança/adolescente, sejam 
submetidos a uma avaliação psicossocial. São realizadas, então, entrevistas psicológicas 
conjuntas e individualizadas com o objetivo de avaliar se estes estão aptos ou não ao exer-
cício da paternidade e maternidade adotivas. Há, então, a elaboração de um relatório, que 
é encaminhado ao Juiz, para subsidiar seu processo decisório. A partir da decisão do juiz, 
os postulantes à adoção são então registrados no Cadastro Nacional de Adoção. A partir 
de uma perspectiva fenomenológico-existencial, o homem encontra-se em constante pro-
cesso de mudança, o que diverge da ideia de que este seja passível de determinações acerca 
de si próprio. A inserção da Psicologia Fenomenológico-Existencial no contexto jurídico 
em foco encerra reflexões e desafios. Na experiência relatada, há uma subversão da noção 
tradicional de avaliação, que toma um sentido mais colaborativo e interventivo, buscando-
-se, portanto, uma construção conjunta de sentidos acerca do projeto adotivo. Algumas das 
contribuições da Fenomenologia Existencial são trazidas à prática clínica neste contexto 
jurídico, oportunizando o acesso ao homem a partir dele mesmo. A chamada “atitude natu-
ral” por Husserl, que corresponde à tendência de considerar os entes presentes no mundo 
como dados acabados, é posta em questão diante da compreensão heideggeriana acerca do 
homem enquanto Dasein, ou seja, como ser-no-mundo capaz de colocar questões sobre si 
mesmo, adotando-se nas entrevistas o método fenomenológico. A noção de cuidado como 
condição de relação e constituição do Dasein é, portanto, experimentada nos encontros 
entre o Psicólogo e os requerentes à adoção. A experiência vem demonstrando que, a des-
peito dos conflitos epistemológicos que marcam a relação entre a Psicologia e o Direito, é 
possível estabelecer uma parceria profícua em processos de adoção, em prol, em especial, 
do melhor interesse da criança/adolescente. A perspectiva fenomenológico-existencial, ao 
enfatizar a singularidade da experiência e restituir ao indivíduo a responsabilidade por suas 
escolhas, mostra-se promissora no trabalho do psicólogo com a temática da adoção.

Palavras-chave: Psicologia jurídica, Habilitação para adoção, Fenomenologia, Avaliação.
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o PSICÓloGo e a eSCola: ReFleXÕeS à lUz da 
FenoMenoloGIa-heRMenÊUTICa de MaRTIn heIdeGGeR

Vitor	Bezerra	de	Menezes	Picanço

O presente trabalho, pretende propor uma reflexão sobre o modo tradicional de se pensar 
e fazer educação no Brasil e, mais precisamente, as diferentes concepções de infância, 

assim como suas possíveis consequências nas práticas pedagógicas. Para tal, faz-se necessá-
rio uma contextualização histórica da noção de sujeito vigente no ocidente. A este horizonte 
ocidental, Heidegger denomina como predominante, um fazer técnico-científico, calculante, 
que permeia, a princípio, toda prática do homem moderno e, portanto, as práticas educati-
vas não escapam a ele. Característica marcante desta época é a pretensão de previsibilidade 
e de controle, da qual o homem não escapa, assim como a infância. E, é no contexto da 
infância, que pretendo provocar algumas reflexões, afinal: de onde falam as crianças? Para 
quem elas falam? O que escutamos nós, adultos, daquilo do que elas - as crianças - dizem 
nas suas mais diversas formas de falar? A criança, assim como tudo e todos, está inserida 
neste contexto de controle e previsibilidade e, talvez, de modo mais “violento”. Esta infân-
cia, costumeiramente, está referenciada a um ideal de sucesso, de um dever ser, de um vir-
-a-ser de um projeto do qual não participa como autora. Estabelecem métodos e caminhos 
que se justificam por seus fins e, deste modo, incessantemente, negligenciam ou calam a 
infância que grita um novo lugar e uma nova forma de participação. Então, como pensar a 
infância de um modo diferente, e consequentemente, como pensar a educação de um lugar 
outro? Parece necessário, portanto, desacostumar e desnaturalizar o lugar de onde se fala 
da infância, proponho, enquanto possibilidade para tal, a fenomenologia-hermenêutica de 
Martin Heidegger. O autor em questão propõe uma forma de compreensão de mundo e de 
homem que difere da tradição ocidental. Mas como seria então, pensar um novo lugar para 
educação – e para infância – à luz da fenomenologia de Heidegger? Parece imprescindível, 
que a previsibilidade e o controle não tenham a regência do método e das práticas educa-
tivas. Mas que possamos caminhar e construir juntos novas práticas e lugares. Caminhar 
junto, em um caminho que se faz no próprio caminhar, e não antes, sem que haja, um fim 
que determine esta caminhada. Assim, talvez seja possível, então, pensar a infância não 
como um produto final, resultado de processos controláveis e mensuráveis de formação. 
Mas pensar esta infância com alteridade.

Palavras-chave: Educação, Fenomenologia, Psicologia.
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o eSTÁGIo de ConVIVÊnCIa à lUz 
de UM olhaR FenoMenolÓGICo

Jéssica	Priscylla	Medeiros	de	Oliveira
Ana	Andréa	Barbosa	Maux

Camila	Tomé	Peralba
Paula	Guimarães	Guerreiro
Symone	Fernandes	de	Melo

O período inicial em que o adotado chega à casa da família postulante à sua adoção se 
configura em um tempo de adaptação mútua e construção de relações, em que se des-

velam os sentidos singulares da parentalidade e filiação. De acordo com a Lei 12.010/09, 
esse período é definido como estágio de convivência e necessita de acompanhamento pela 
equipe técnica das Varas da Infância e da Juventude, a fim de tentar assegurar que os ado-
tantes estão suficientemente preparados, para assim, indicar o deferimento da adoção. Para 
a Psicologia, é relevante acompanhar indivíduos aproximando-se afetivamente e se reco-
nhecendo como família. Tendo em vista essa realidade, este trabalho tem como objetivo 
refletir acerca desse processo, a partir de uma experiência de estágio na 2ª Vara da Infância 
e da Juventude da Comarca de Natal-RN, à luz de um olhar fenomenológico. Dado que a 
Fenomenologia não se orienta pelos fatos dados, e sim pela realidade da consciência como 
doadora de sentido e fonte de significado para o homem e o mundo, o estágio de convivên-
cia passa a ser um processo de compreensão frente aos modos de ser e aos sentidos dados à 
experiência da adoção. À vista disso, o caminhar do estágio de convivência vai sendo cons-
truído pelos envolvidos, entendendo que o mundo tal como é apreendido pelo indivíduo é 
que vai determinar maneiras de ele se perceber enquanto membro de uma família, no exer-
cício de determinados papéis. Parte-se da ideia de um Dasein que possui a sua existência 
em um horizonte de abertura de sentidos e sobre o qual não caberia qualquer determina-
ção apriorística. A partir do espaço de escuta compreensiva proporcionado nesse período, 
os pais se colocam diante do vivido, expondo sua angústia, anseios e dúvidas. A equipe 
técnica, a partir de um olhar fenomenológico, passa a ter um papel solene em ajudá-los a 
desvelar sentidos, apropriando-se da experiência em curso. Durante o estágio na Vara, foi 
possível testemunhar, algumas desistências de adoção, pelo deparar-se com o não lugar 
da maternidade e paternidade no momento da chegada do filho. Em contraposição, pude-
mos acompanhar, na maioria dos casos, a construção gradativa dos sentidos de habitar, de 
pertencimento, a partir da disponibilidade para serem pais e filhos. Destarte, o olhar feno-
menológico revela-se promissor no estágio de convivência, possibilitando ao psicólogo ir 
além da avaliação, promovendo reflexões ao longo do processo e contribuindo, assim, para 
a concretização de projetos adotivos.

Palavras-chave: Adoção, Estágio de convivência, Fenomenologia.
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SeRenIdade MÍSTICa:                                                                  
eXPeRIÊnCIa e SenTIdo no MonaQUISMo benedITIno

Rogéria	Guimarães	Alves	Bernardes

A proposta do presente trabalho é situar as práticas de silêncio e de oração, presentes 
no cotidiano do monaquismo beneditino, como condições privilegiadas de abertura à 

experiência de serenidade, de sentido e de unidade, própria da mística cristã. Com suas 
bases históricas, assentadas na figura dos “padres do deserto”, – pais do monacato primi-
tivo que habitaram os desertos egípcios dos séculos III e IV da Era Cristã – o movimento 
monástico cristão, conhecido como monaquismo beneditino, estruturou-se e consolidou-se 
nos intercursos e desdobramentos do período medieval do Ocidente. Influenciando profun-
damente aspectos históricos, políticos e sociais de tal contexto, esse movimento cultural e 
religioso, fiel à regra que lhe dá o nome – Regra de São Bento – e às suas práticas e tradi-
ções, atravessou todo o medievo, permanecendo inserido nas sociedades contemporâneas, 
em discreta coexistência. Do conhecimento de seus rituais e de suas tradições religiosas, 
debruçamo-nos, em especial, sobre a importância de suas práticas de silêncio e de oração, 
que se eternizam na horologia de seu cotidiano. Fiel à etimologia de seu nome, o monge 
– do grego monos, só, solitário – é alguém que atende o “chamado ao deserto”, herança 
milenar dos anacoretas e eremitas dos primórdios cristãos. Isola-se, retira-se do mundo 
(fuga mundi), busca, no silêncio contemplativo, a experiência com Deus. Entrega-se intei-
ramente à oração, ao silêncio, ao estudo e ao trabalho, na busca desse Deus eterno e único 
do cristianismo. Refletimos que talvez se localize aí, em toda essa entrega contemplativa, 
nesse desprendimento e desapego característicos do monaquismo, possíveis aproximações 
com a atitude descrita por Eckhart, como “deixar ser” – seinlassen; um “deixar ser” não 
apenas renúncia, antes abertura, espaço de ser e de não ser, de criatividade e de possibilida-
des. Para Carneiro Leão, é justamente nesse “deixar ser”, de uma entrega e de um silêncio 
perfeitos, que a atitude de serenidade (Gelassenheit) se torna disponível e, nessa disponi-
bilidade, permite a experiência de Deus, de mundo e de si mesmo. Pensamos encontrar no 
monaquismo beneditino, nessa experiência fecunda do silêncio originário de suas práticas, 
plenificada na atitude da serenidade despojada desse “deixar ser místico”, condições privi-
legiadas para epifania e encontro, em que a deidade se encobre e se desvela, configurando 
o mistério da unidade.

Palavras-chave: Monaquismo Beneditino, Silêncio, Serenidade, Mística.
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MISTéRIo e abISMo

Patrick	wagner	de	Azevedo
Roberto	Novaes	de	Sá

Tentaremos nesse trabalho realizar um diálogo entre o pensamento de Heidegger e as 
experiências místicas a partir de um destinamento cristão. Assim, os escritos de mestre 

Eckhart e de Simoni Weil poderão nos auxiliar nessa tentativa de encontro. Considerando 
o conceito de quadratura que aparece em vários momentos no pensamento de Heidegger, 
a partir da década de 30, vemos que nós mortais estamos sempre remetidos a mais três 
dimensões: terra, céu e os imortais. Os imortais são os deuses que acenam para os demais 
elementos da quadratura e desocultam o sentido de sagrado. Em Heidegger, o sagrado e 
o ser são cooriginários e a partir de seu caráter ontológico não se pode falar em um Deus 
entificável e objetivável. Nessa mesma direção, e a partir do sermão 52 de mestre Eckhart 
que encontramos o pedido para que seja livrado de Deus, pode-se sugerir que o “Deus” a se 
livrar é o entificado das religiões. Assim se levarmos em conta a ideia de desprendimento, 
serenidade, do mestre Eckhart, em que visualizamos o mais absoluto abandono ou desliga-
mento de tudo, surge a possibilidade de diferenciação entre a vivência religiosa de união, 
como identificação com Deus, e a experiência mística de união como experiência da dife-
rença ontológica entre o insondável abismo da divindade e tudo aquilo com que o homem 
pode se relacionar como ente. Em Eckhart, o próprio Deus é nada e por isso mesmo assume 
a onipotência de ser tudo. Nesse sentido, encontramos, possivelmente, uma janela de diá-
logo com Heidegger quando se refere aos “imortais” como desocultamento do ser. Sim, o ser 
como abertura fundamental desvela os deuses e ao mesmo tempo é sempre mais originário 
e anterior a eles. Nessa trilha de reflexão podemos pensar em transcendência sem metafí-
sica? Após essas primeiras linhas talvez seja possível uma aproximação das experiências 
místicas do cristianismo no sentido dos referidos místicos serem envolvidos numa radical e 
originária nadificação que permite a experiência de o encontro com o Todo aberto e retraído 
apenas experienciável como sinal do abismo do ser.Abismo que é mistério sem fundamento 
e assim, do nada o todo se mostra retraindo-se, mas, para alguns místicos, deixa rastros e 
sinais que por participarem da profundidade abissal é plenamente envolvente e totalizante.

Palavras-chave: Quadratura, Serenidade, Mística.
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VIVÊnCIaS RelIGIoSaS e ConSTITUIÇÃo da SUbJeTIVIdade 
na FeSTa de SÃo CRISTÓVÃo de aMaTURÁ, aM

Oyama	Braga	Martins	Netto

Este trabalho nasceu de indagações sobre a religiosidade e o atendimento clínico desen-
volvido no interior do Estado do Amazonas, onde poucos profissionais da região dese-

jam atuar seja pela precariedade de condições desses locais ou pela quase inexistência de 
subsídios específicos que possam auxiliar os profissionais no desempenhar de um trabalho 
clínico voltado a esta população. O objetivo do estudo foi o de compreender sentidos da 
festa de São Cristóvão na cultura local, com vistas a contribuir para o atendimento clínico 
da população amazonense. O trabalho focaliza o município de Amaturá, situado na região 
do Alto Solimões, no estremo sudoeste do Estado do Amazonas, há 1200 km da capital. Ao 
buscar pelas vivências de uma religião, o ser humano o faz plenamente, como um ser total, 
e por isso mesmo engaja elementos psicológicos ao viver a dimensão da religião em sua 
vida (GIOVANETTI, 1999). A religiosidade desta região está aqui representada pelo tradi-
cional festejo de São Cristóvão, padroeiro do município que permite ao amaturaense viven-
ciar sua vida, sua cultura e suas crenças proporcionando um modo de organização interna, 
enraizamento na terra e na história. A importância de se estudar a festa de São Cristovão, 
em Amaturá, está em poder oferecer elementos para a compreensão do participante desta 
manifestação religiosa, cujas raízes se encontram numa religiosidade construída ao longo 
de séculos de história e que também está imbricada na história deste indivíduo, que nasce, 
cresce e se constitui nesse contexto particular. Desta forma, é inviável pensar num trabalho 
clinico sem que se compreenda a religião como uma dimensão importante na vida humana. 
O trabalho realizado aponta para a importância da abertura e do acolhimento dos conte-
údos religiosos e culturais específicos dentro da prática clínica, da cultura e tradição do 
Amazonas e nos diferentes estados do País. Compreender a manifestação de uma religião 
característica e particular de uma região e os modos como as pessoas e vivenciam possibi-
lita ao psicólogo o entendimento do indivíduo em seu contexto social e cultural, o que pode 
resultar em atendê-lo melhor, abrangendo e tocando o que o cliente, nessa população espe-
cífica, tem de mais verdadeiro em sua história e suas experiências. Sendo assim, a religião 
deve ser reconhecida e acolhida pelo profissional de psicologia em suas múltiplas formas e 
possibilidades de manifestação.

Palavras-chave: Religiosidade, Fenomenologia psicologia clínica.
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do aCoMPanhanTe TeRaPÊUTICo (aT) 
ao aMIGo QUalIFICado

Danilo	Salles	Faizibaioff
Gilberto	Safra

Andrés	Eduardo	Aguirre	Antúnez

No recém fundado Núcleo de Pesquisa e Laboratório PROSOPON (IPUSP-SP), temos 
desenvolvido pesquisas visando à fundamentação teórica e epistemológica de dispo-

sitivos clínicos capazes de intervir eticamente frente às mais graves configurações psico-
patológicas contemporâneas. Neste âmbito, destaca-se a obra do filósofo e padre cristão-
-ortodoxo PávelFloriênski (1882-1937), epistemologicamente localizada no âmbito de uma 
Fenomenologia Simbólica. Considerado o “Leonardo da Vinci russo”, Floriênski destacou-
-se não só pela produção de conhecimento nas áreas da literatura, filosofia, teologia, teoria 
da arte, musicologia, biologia, mineralogia, matemática e física, mas, sobretudo, devido à 
busca ética do fundo dialógico comum a todas estas ciências. Nesta empreitada, concebeu 
a existência de uma única estrutura de realidade, na qual estariam assentados todos os 
diferentes fenômenos mundanos, estudados pelas mais diversas disciplinas científicas. O 
presente trabalho visa re-visitar e resgatar, deste ponto de vista antropológico, uma velha 
nomenclatura do acompanhante terapêutico (at), quando ainda era chamado de amigo 
qualificado no meio brasileiro. Neste resgate, buscaremos re-situar esta antiga denomina-
ção, que era concebida por meio de uma perspectiva funcional, para uma abordagem de tal 
nomenclatura em um horizonte ontológico. Em vistas ao tal, apresentamos a concepção 
florienskiana de Amizade, através de seus escritos e de estudiosos nacionais e estrangeiros 
de sua obra, tais quais LubomirZak, Gilberto Safra e AnyaYermakova. Articulando sua visão 
ontológica da Amizade com uma vinheta clínica própria no enquadre do AT, discutimos a 
contribuição dos diferentes fenômenos contemplados por Floriênski em sua elaboração, 
como a vivência da eternidade, a pessoalidade, a perspectiva inversa, as noções de infi-
nito atual e infinito potencial. Conclui-se que a Fenomenologia Simbólica de Floriênski, ao 
postular a possibilidade de apreensão da realidade em uma dimensão concomitantemente 
discursiva e intuitiva, sublinha e resgata a figura do Amigo enquanto pessoa comprometida 
mais ética do que tecnicamente no trabalho clínico com pacientes graves. A faceta simbó-
lica desta visão assenta-se no símbolo icônico, o qual não corresponde à usual noção de 
símbolo enquanto presença de uma ausência, nem, tampouco, ao símbolo apresentativo; 
antes, trata-se da presença de uma alteridade que se manifesta como experiência do ético, 
do sagrado e do eterno na situação clínica.

Palavras-chave: Fenomenologia simbólica, Teologia fundamental, Pável Floriênski, 
Saúde mental.
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a FUndaÇÃo onTolÓGICa do 
lIVRo VeRMelho de CaRl JUnG

willian	Perpétuo	Busch

A intenção deste ensaio é abordar o “LiberNovus”, de Carl Gustav Jung, a partir de dis-
cussões antropológicas e filosóficas contemporâneas. O “LiberNovus”, ou “Livro Ver-

melho”, é conhecido por ser um dos trabalhos mais importantes para o pensamento de 
Jung. Percebe-se que ideias desenvolvidas pelo autor posteriormente encontram ali sua fase 
germinativa e nascente. Tal hermenêutica é extremamente produtiva, mas reduz Jung e 
sua obra. Para isso, faz necessário estabelecer o diálogo com autores contemporâneos, que 
pensam os problemas simétricos àqueles do “Livro Vermelho”. O horizonte disto é uma pro-
posta intelectual, de nossa autoria, que afirma que a teoria de Jung não está apenas ocupada 
em fundar uma escola psicológica, mas uma ontologia do Si-Mesmo.

Palavras-chave: Carl Jung, Fenomenologia, Ontologia, Antropologia, Antropologia espe-
culativa.
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FeRdInand ebneR:                                                                                          
a PalaVRa e o eSPIRITUal no hoMeM

Hellen	Regina	Grande

O presente trabalho visa apresentar a reflexão ebneriana, qual ponto de referência para 
pensar a questão do espiritual no homem. Ferdinand Ebner é considerado junto a 

Martin Buber, Gabriel Marcel, Franz Rosenzweig, um dos pais do pensamento dialógico. 
Segundo o autor austríaco, a palavra é a dimensão chave do existir humano e em Cristo-
-Palavra o desvelar por excelência de uma tal dimensão espiritual. A palavra é para Ebner 
a “revelação” do espírito e do espiritual no homem. Considerando a posição não natural na 
qual se encontra o homem, dentro de um isolamento cada vez mais agudo e estruturado na 
contemporaneidade, para Ebner, o homem dorme e sonha que vive e a ausência de rela-
ção é nociva diante desta necessidade ontológica. Na hipótese ebneriana, o que pode tirar 
o homem de dento de sua “muralha chinesa”, expressão utilizada por ele para represen-
tar essa situação de fechamento, é unicamente interpela-lo acordando nele a palavra certa. 
Esta interpela o outro como um tu e, pronunciada com o espiritual que está no homem 
para o espiritual diferente dele, pode operar o despertar e então desencadear o real viver. 
O fator da existência do homem encontra-se no coração da reflexão do autor. Existir, para 
ele, não é tarefa. Seu sentido é mais profundo e há o perigo de que o trabalho social distraia 
o homem do desafio do sentido da existência. A palavra certa é o que pode tirar o homem 
do sono em que vive hoje e colocá-lo diante das questões fundamentais do viver-existir. A 
palavra, enquanto questão espiritual, abre a reflexão para a tuidade da consciência, o fato de 
o homem ser antes um tu e depois disso constituir-se eu. Para Ebner, a passagem do nada 
ao ser/existir acontece por uma interpelação. A consciência se origina por uma palavra que 
é dirigida ao homem e isso é demonstrado pelo fato de que o homem só é homem, porque 
possui a palavra. A palavra se torna o dado espiritual que diferencia o homem, enquanto o 
espírito humano é dotado de palavra, decisão e escolha, e essas faculdades são próprias do 
humano. A atividade do espírito, no pensamento ebneriano, é o colocar-se do homem em 
relação, o que provoca o homem à expressão da sua palavra no mundo, qual expoente de sua 
singularidade e subjetividade. Através de pesquisa historiográfica, buscou-se incrementar a 
ideia do espiritual no homem com vistas a oferecer mais amplitude à reflexão sobre o tema, 
dentro da proposta da filosofia do diálogo.

Palavras-chave: Espiritualidade, Palavra, Psicologia, Filosofia do diálogo.
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a InFlUÊnCIa da eSPIRITUalIdade na 
SaÚde na ConTeMPoRaneIdade

Maria	Jeane	dos	Santos	Alves
Marcus	Tulio	Calds

Enquanto a ciência avança com novas descobertas tecnológicas fica cada dia mais difícil 
o acesso da maioria da população a tais descobertas. Como consequência esta mesma 

população busca formas alternativas de tratamento. Nesta busca se volta para o universo 
do sagrado a fim de encontrar respostas para suas necessidades. Se por um lado a ciência 
de apresenta fria distante, por outro a espiritualidade se apresenta para o individuo como 
um mundo que o acolhe e protege, oferecendo muitas vezes as resposta que o individuo 
não consegue encontrar na ciência e na tecnologia. Preenche as lacunas de sua existência 
fornecendo sentido para a vida a partir do transcendente, da crença em algo que vai além de 
si mesmo. Somente compreendendo a construção do processo saúde doença sob a ótica da 
religião em um mundo globalizado e tecnológico, dinâmico, instável de mudanças frequen-
tes e desencadeador de instabilidades sociais e emocionais, é que poderemos entender a 
influência da espiritualidade enquanto forma alternativa de tratamento ou busca de sentido 
para aquilo que este mundo não oferece ao individuo. Um dos aspectos muito peculiar na 
influencia da religiosidade é a crença proporcionado pela fé em um ser superior. Este tra-
balho é parte integrante da pesquisa de doutorado em psicologia na Universidade Católica 
de Pernambuco tem como objetivo compreender a influência da espiritualidade na saúde 
na contemporaneidade. Pesquisa de natureza qualitativa numa perspectiva fenomenológica 
existencial. Os instrumentos da pesquisa serão a narrativa a observação participante, e o 
diário de campo da pesquisadora. A fundamentação teórica será a analítica existencial de 
Heidegger, a postura no campo será aberta ao diálogo, tradição e modernidade numa pers-
pectiva de fusão de horizontes.

Palavras-chave: Sentido, Existência, Transcendência, Espiritualidade.
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a eXPeRIÊnCIa da PeSSoa CoM a RelIGIÃo

Valdir	Barbosa	da	Silva	Júnior
Hinayana	Leão	Motta

A religião é definida como uma crença a um ser sobrenatural, constituindo-se de imagens, 
de momentos de fé, de comunidade, de partilha e de rito. O indivíduo inserido nesse 

grupo, seguindo os seus preceitos, pode transformar sua vida em uma doutrina de devoção 
e normas que servem para indicar o caminho unânime conforme os parâmetros pregados 
dentro de cada religião. A religião vem de encontro com o sentido da existência, buscando 
aquilo que tem significado e o que motiva a ter a experiência religiosa, com o que costuma-
mos denominar é o sentido da vida. A literatura explana que a religião proporciona ao indi-
víduo um sistema de crenças, de valores, e que faz com que o mesmo busque força, amparo, e 
confiança em um ser sobrenatural. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 
compreender a experiência de um sujeito do sexo masculino, seminarista da igreja católica 
apostólica romana com relação à religião praticada por ele, identificando os aspectos sub-
jacentes a este fenômeno e comparando os achados fenomenológicos com a literatura já 
existente. Utilizou-se neste estudo o método de pesquisa qualitativa com enfoque fenome-
nológico, buscando assim compreender a experiência do sujeito livre de qualquer a priori, 
buscando-se a apreensão do vivido. A partir da análise dos dados, levantaram-se as seguin-
tes unidades temáticas de sentido ou significado: anulação de si mesmo para ir ao encontro 
do outro, autoconhecimento/autoconsciência, auxílio na construção de uma personalidade 
mais flexível e postura empática. Estas temáticas tem grande importância, pois determinam 
a experiência do sujeito, mantendo o comportamento estudado. Conclui-se que a religião 
além de trazer um propósito de vida a um seminarista, contribuiu para o desenvolvimento 
de características psicológicas desejáveis na atualidade, tais como: flexibilidade, resiliência 
e altruísmo. Outro aspecto fundamental é a satisfação das necessidades sociais, sentir-se 
parte de um grupo, com significações humanas e de afeto. Tais aspectos psicológicos não 
foram explorados nesta pesquisa, e podem ser posteriormente investigados.

Palavras-chave: Religião, Experiência, Método fenomenológico.
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o SaGRado na FIloSoFIa da RelIGIÃo de RUdolF oTTo

Frederico	Pieper

O livro O sagrado de Rudolf Otto causou grande impacto por ocasião de sua publica-
ção em 1917. Husserl, por exemplo, reconheceu na obra um primeiro movimento no 

sentido de um desenvolvimento de uma fenomenologia da consciência de Deus, sendo ela 
ainda determinante para várias escolas (principalmente na Alemanha e Holanda) que se 
ocuparam da interpretação do fenômeno religioso de uma perspectiva fenomenológica. No 
entanto, a partir da segunda metade do século XX, o texto foi alvo de duras críticas, sendo 
algumas delas imprecisas. Nesse sentido, essa comunicação tem por objetivo mostrar as 
limitações de uma dessas recentes abordagens, notadamente a pequena nota de G. Agam-
ben em “Homo sacer”. Especial atenção é dada às acusações de que a visada de Otto sobre o 
sagrado seria marcada por certo psicologismo, emocionalismo e irracionalismo. Em diálogo 
com essas críticas, essa comunicação argumenta que o texto de Otto deve ser lido como uma 
tentativa de se pensar a religião após Kant. Isso implica em pelo menos dois movimentos 
complementares. Em primeiro lugar, é preciso considerar como a subjetividade tematiza a 
religião, ao invés de se ocupar em abordar diretamente o objeto da experiência religiosa. Por 
isso mesmo interpretar a religião implica em se voltar para uma abordagem da subjetivi-
dade. Em segundo lugar, Otto busca fundamentar a religião numa categoria a priori, deno-
minada de sagrado. Essa categoria é composta de elementos racionais (conceituais) e ele-
mentos não-racionais (intuídos) em todas as suas manifestações. Uma vez que Otto entende 
o sagrado como categoria a priori, que permite responder à pergunta pela possibilidade da 
religião, ela envolve a subjetividade, mas não se reduz a um psicologismo. Dessa perspectiva 
também é preciso diferenciar sentimento (Gefühl – empregado por Otto) de emoção, de 
modo que sentimento implica em uma forma de conhecimento, não se tratando, portanto, 
de mera defesa de um emocionalismo. Por fim, Otto entende o irracional não como algo que 
se opõe ao racional, mas como aquilo que o ultrapassa, portanto não se configurando como 
anti-racionalismo. O diálogo com essas três críticas de Agamben resulta no reconhecimento 
de que a proposta de R. Otto para interpretação da religião se revela mais complexa do que 
algumas leituras rápidas permitem vislumbrar. A comunicação utiliza como obra de refe-
rência O sagrado de R. Otto, mas não se furta a recorrer a outras obras do autor.

Palavras-chave: Sagrado, R. Otto, Irracional, A priori.
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bRUXaRIa e eSPIRITUalIdade:                                                                
UMa CoMPReenSÃo FenoMenolÓGICa daS 

VIVÊnCIaS de SeUS/SUaS PRaTICanTeS

Luciana	da	Silva	Santos
Susan	Sanae	Tsugami

A bruxaria hoje enquanto vivencia espiritual está relacionada a uma espiritualidade base-
ada nos ciclos da natureza e na experiência dessas fases como: as fases da lua; mudança 

das estações; fases do desenvolvimento humano. Porém ao mesmo tempo em que a vivência 
dessa espiritualidade permite uma experiência de conexão com o meio e todas as coisas vivas, 
ainda existe preconceito e estigmas que foram construídos através da história. Dessa forma 
a bruxaria se torna uma prática relacionada a questões negativas e demoníacas. Os objetivos 
deste trabalho foi compreender as experiências dos(as) praticantes da bruxaria. Como isso 
procurou aprender a respeito do que levam as pessoas a escolher a bruxaria, compreender 
como as(os) bruxas(os) percebem-se enquanto praticantes de uma crença holística, como 
avaliam os possíveis episódios de preconceito e intolerância religiosa; e, ainda, analisar se 
há diferença entre homens e mulheres quanto à vivência de suas crenças e práticas na bru-
xaria. Foram contatados(as) 4 participantes, maiores de 18 anos, sendo 2(duas) mulheres 
e 2(dois) homens que tenham escolhido a bruxaria como expressão de religiosidade. Para a 
análise dos dados foi utilizado o método fenomenológico. Como síntese que submergiram 
das falas apresentadas pelos(as) participantes chegou-se a 6 Unidades de Sentido: 1) Rela-
ção familiar; 2) Impor-se ao mundo; 3) Forma de ver o mundo e o sagrado dentro de si; 4) 
Incompreensão, preconceito e exclusão; 5) Dificuldade de acesso; 6) Desempenho de papéis 
diferentes entre homens e mulheres. Percebeu-se que as experiências dos(as) participantes 
dessa pesquisa são semelhantes em alguns aspectos e ao mesmo tempo existem diferenças 
significativas relacionadas a essas experiências religiosas. Em comum entre os participantes 
emergiram temas sobre o julgamento e não aceitação de suas respectivas famílias, a expe-
riência religiosa no sentido da vivência holística em relação as crenças e o meio (natureza) 
em que vivem e dificuldade de praticar e verbalizar as suas crenças – em decorrência de 
problemas relativos ao preconceito religioso. Aqui foi percebido que que as experiências 
de exclusão vivenciadas pelas mulheres foram mais intensas e estereotipadas do que os 
homens, possivelmente pelos resquícios da história no imaginário coletivo; e, ainda, pelos 
diferentes papeis que cada gênero desempenha nas práticas da bruxaria.

Palavras-chave: Bruxaria, Fenomenologia, Religião, Preconceito.
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CoPInG RelIGIoSo/eSPIRITUal eM PRoCeSSoS de SaÚde 
e doenÇa: ReVISÃo da PRodUÇÃo eM PeRIÓdICoS 

bRaSIleIRoS (2000-2013)

Jeniffer	Soley	Batista
Cairu	Vieira	Corrêa

Adriano	Furtado	Holanda

O coping religioso/espiritual (CRE), conceito desenvolvido por Pargament, é definido 
como a utilização da religião, espiritualidade ou fé para o manejo do estresse e repre-

senta um importante aspecto na área da saúde com possíveis implicações no tratamento de 
doenças. Por ser um recurso pessoal, trata-se de uma estratégia que possui uma variedade 
de funções no dia a dia da pessoa e nos momentos de crise. Tais funções consistem no 
auxílio para atribuição de sentido, controle das situações vividas, fornecimento de conforto 
frente ao sofrimento, promoção de intimidade com Deus e buscam facilitar a transforma-
ção por parte da pessoa perante a sua realidade. O objetivo deste estudo foi investigar a 
literatura brasileira sobre o CRE e sua relação com processos de saúde e doenças. Para 
isto, pesquisou-se nas bases de dados virtuais e abertas Scielo, Pepsic e BVS/Bireme artigos 
publicados entre os anos 2000 e 2013 através dos descritores “coping religioso”, “coping 
espiritual”, “coping religioso espiritual”, “enfrentamento religioso”, “enfrentamento espiri-
tual”, “espiritualidade e religião”, “espiritualidade e saúde” e “religiosidade e saúde”. Foram 
encontrados 232 artigos e, posteriormente, foram selecionados aqueles que abordavam o 
conceito CRE; a utilização da religiosidade/espiritualidade como recurso pessoal no enfren-
tamento do sofrimento ou no tratamento de doenças; e o impacto da R/E na prática dos 
profissionais da saúde. Verificou-se que a temática específica do CRE é pouco explorada no 
Brasil, com uma expansão significativa ao longo dos anos, sendo predominantes os estudos 
em Enfermagem, Psicologia e Medicina, em sua maior parte voltados para a temática da 
saúde mental. A literatura aponta que inúmeras são as possíveis consequências da utiliza-
ção do CRE no funcionamento pessoal: proporciona benefícios no processo adaptativo do 
indivíduo com relação às situações que ele enfrenta, na saúde física e mental e na vivência 
do sofrimento. Ademais, a religiosidade e a espiritualidade surgem como possíveis estra-
tégias satisfatórias no enfrentamento de doenças, e mostram-se associadas com melhores 
índices de qualidade de vida.

Palavras-chave: Coping religioso/espiritual, Enfrentamento, Espiritualidade, Religiosi-
dade.
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FaCeS JUVenIS na VIVÊnCIa RelIGIoSa: 
InTeRFaCeS TeolÓGICaS, SoCIolÓGICaS e 

eXISTenCIaIS na ConTeMPoRaneIdade

Itala	Daniela	da	Silva
Luís	Carlos	do	Nascimento	Silva

Contemplando o cenário moderno-contemporâneo e suas implicações para a constru-
ção das novas subjetividades e das novas formas de ser-no-mundo que ela instaura, 

o presente trabalho reflete e estuda as possíveis influências da modernidade na vivência 
religiosa e, mais especificamente, sobre as formas com que às juventudes experienciam a 
religião na contemporaneidade. O foco inicial das análises, estavam perpassado pelo ensejo 
de compreender como a juventude experiencia a sua espiritualidade e a religião nesse chão 
multifacetado que é nosso Agreste Pernambucano, principalmente no contexto moderno 
que nos convoca a, constantemente, (re)inventar nossa existência e nossos modos de ser e 
estar no mundo. A presente pesquisa teve um caráter qualitativo e a coleta de dados se deu 
a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com dois jovens de cada grupo cató-
lico. Os grupos analisados foram a Comunidade Católica Restauração, o EJC da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima - Caruaru-PE e, um grupo de jovens Tradicional-Conservador que 
existe, informalmente, na área da Diocese de Caruaru. Ao longo das incursões bibliográficas 
e nas análises das entrevistas, percebemos o quanto as questões existenciais influenciam no 
processo religioso. Durante as entrevistas vimos que as relações que os jovens estabelecem 
com a sociedade, com a família e com os diversos grupos da Igreja estão marcadas por ques-
tões experienciadas em seus contextos sociais e existenciais. Assim, as questões existências 
têm uma influência direta quanto aos modos que os jovens escolhem para vivenciar a reli-
gião. Destarte, percebemos que, de certo modo, as questões existenciais dão plausibilidade 
às concepções teológicas. Ou, levando em consideração a exteriorização conceituada por 
Peter Berger, são as próprias questões existenciais que dão subsídio para o surgimento das 
concepções teológicas. Por fim, a presente pesquisa, por se propor a apresentar fenômenos 
específicos para se compreender a existência juvenil, dentro de um contexto multifacetado 
e contemporâneo, levando em consideração as especificidades sociológicas em que estamos 
inseridos, apresenta contribuições para a área da psicologia, da sociologia da religião e da 
teologia, no âmbito pastoral.

Palavras-chave: Juventude, Contemporaneidade, Existência, Religião, Igreja.
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a eXPeRIÊnCIa RelIGIoSa CoMo doadoRa 
de SenTIdo eXISTenCIal: ConTRIbUIÇÕeS da 
FenoMenoloGIa da RelIGIÃo à PSIColoGIa

Francislane	Bonfim	Freitas
Alexia	Vasconcelos	Martins

O presente trabalho tem por objetivos compreender a experiência religiosa como parte 
da construção subjetiva do homem, bem como o de discutir sobre a vivência da religio-

sidade sob a ótica da Fenomenologia, relacionando essa religiosidade à Psicologia em seu 
modo de se voltar a ela. Para isso, foi utilizado como caminho metodológico a pesquisa de 
referenciais teóricos diversos da Fenomenologia, principalmente da Fenomenologia da reli-
gião. Refere-se à religiosidade como a tentativa do homem de objetivar, apreender e tornar 
inteligível aquilo que por vezes não pertence à sua condição de existência no mundo, diante 
do que ele atribui sentido às suas vivências, sacralizando-as. Ressalta-se que considerar o 
mundo e o homem como pertencentes à ordem do sagrado significa se posicionar diante 
deles com respeito e solidariedade e que as questões do sagrado e do profano que se apresen-
tam para cada pessoa e que repercutem na sua maneira de ser e estar no mundo devem ser 
devidamente consideradas em uma escuta clínica mais atenta na atuação do psicólogo e não 
ignoradas como se a religiosidade não tivesse nenhuma relação com a Psicologia. Discute-se 
a espiritualidade como sendo própria da construção subjetiva e pessoal de cada homem, de 
forma intransferível; portanto, não podendo ser negada nem definida por outrem. Daí surge 
a problemática diante do equívoco presente principalmente no universo acadêmico e/ou 
científico, onde muitas vezes a religiosidade é criticada e apontada como crença irracional e 
veneração injustificada. A partir dos estudos, evidencia-se, então, como resultados parciais: 
o distanciamento no qual a Psicologia se pôs em relação ao fenômeno religioso, em sua ten-
tativa baseada em teorias lógico-matemáticas de afirmar-se como ciência; a desvalorização 
do mundo-da-vida de cada pessoa que ocorre concomitante à incompreensão da experiên-
cia religiosa como parte da construção pessoal de cada um. É válido destacar que este é um 
trabalho em andamento e que apresenta a possibilidade de muitas discussões serem feitas 
a respeito. Propõe-se, dessa forma, que a Psicologia não mais enxergue o homem de forma 
incompleta e limitada desconsiderando suas vivências de religiosidade e de espiritualidade, 
mas que, em seu estudo do homem, ela se volte para o fenômeno religioso como único e 
dotado de sentido para cada pessoa.

Palavras-chave: Fenomenologia, Sagrado, Religiosidade, Espiritualidade, Psicologia.
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deSCRIÇÃo FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal 
da PRÁTICa MedITaTIVa VIPaSSana:                     

ConTRIbUIÇÕeS PaRa a PSIColoGIa do eSPoRTe

wellington	Rafael	Missias
Alekssey	Marcos	Oliveira	Di	Piero

Joana	Santos	Montalvão
Lucas	Alves	Siqueira
Paula	Carmem	Balivo

A presente pesquisa objetiva a descrição fenomenológico-existencial da técnica medita-
tiva Vipassana – ainda pouco conhecida no Ocidente – com vistas a integrá-la no escopo 

de trabalho do psicólogo do esporte. O intento é contribuir para a construção de um aparato 
conceitual adequado às necessidades do psicólogo do esporte, considerando as dificuldades 
dos esportistas quanto à redução da ansiedade e aumento da concentração no momento da 
atividade de alta performance. Nossa hipótese envolve a suposição de que a noção de Pre-
sença desenvolvida por Martin Heidegger em Ser e Tempo é suficientemente adequada para 
a descrição rigorosa da terminologia tradicional comumente associada à espiritualidade da 
Vipassana. A investigação se apoia também nas reflexões de Lições para uma fenomeno-
logia da consciência interna do tempo, de Edmund Husserl, para dar caráter científico ao 
conjunto de técnicas milenares de imersão e foco que compõem essa prática. Após a aná-
lise, concluiu-se que a descrição adequada da Vipassana abre novas fronteiras e possibilida-
des ao trabalho do psicólogo do esporte e ao autoconhecimento dos sujeitos que vivenciam 
práticas esportivas. A psicologia do esporte pode beneficiar-se de práticas meditativas em 
contextos competitivos, em que a busca de resultados mais satisfatórios possa ser unida à 
vivência da harmonia entre mente e corpo, polarização esta fundamentalmente questionada 
pelas reflexões ontológicas. Espera-se que a descrição possibilitada por essa investigação 
possa contribuir para o melhor entendimento da redução de sintomas ansiosos e o aumento 
de concentração geral experimentado no engajamento com as formas de espiritualidade 
oriental que questionam nossas relações cotidianas com a temporalidade. O entendimento 
da Presença nesse caso, portanto, supõe também assim o raciocínio sobre as possibilidades 
de constituição dos projetos existenciais dos esportistas, levando em consideração o sentido 
global que motiva as vivências. Se a Vipassana puder dialogar com a região da constituição 
de tais sentidos, teríamos aí uma proposta instigante de trabalho com a área.

Palavras-chave: Psicologia, Esporte, Meditação. 
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a PSICoPaToloGIa no âMbITo da eXPeRIÊnCIa eSPIRITUal. 
o SaGRado e o PRoFano na ClÍnICa do SoFRIMenTo 

PSÍQUICo GRaVe

Raquel	de	Paiva	Mano
Ileno	Izídio	da	Costa

A literatura atual sobre a experiência espiritual na prática da psicologia clínica é assunto 
polêmico e recorrente, tendo despertado interesse de diversas áreas que estudam o 

ser humano e sua relação com o mundo e o sagrado. Independente de se ter ou não uma 
crença na existência do sagrado e profano, o fenômeno religioso acontece efetivamente nas 
experiências íntimas das pessoas e não pode ser simplesmente ignorado ou diagnosticado 
arbitrariamente como um transtorno mental ou uma crise psíquica. Buscamos refletir sobre 
a maneira que esse fenômeno se manifesta nas vivências das pessoas com sofrimento psí-
quico grave, a partir de seus discursos. Utilizaremos de uma abordagem fenomenológica e 
faremos uma crítica à psiquiatria tradicional e o seu modelo nosográfico e determinista, que 
não serve como parâmetro, a não ser de doença, na análise deste fenômeno. A fenomeno-
logia busca investigar a experiência dos sujeitos e a forma pela qual os fenômenos chegam 
à consciência e a maneira pelos quais são experimentados. Neste mecanismo, considerado 
comoconsciência intencional, todas as vivências se organizam e acontecem a partir de uma 
percepção. Interessa-nos entender de onde emerge a percepção desse fenômeno e como 
se dá o acontecer experiencial, tal como o sujeito o manifesta em sua expressão verbal ou 
escrita, objetiva ou subjetiva. Sabemos que o fenômeno e o sentido são inseparáveis, por 
isso a fenomenologia pode ser dita como ontológica, como ciência do que aparece à consci-
ência, a ciência do sentido das coisas e do mundo. Será realizada uma revisão da literatura 
sobre fenomenologia crítica aplicada ao fenômeno religioso e sobre o fenômeno religioso 
analisado como construto pessoal e existencial do homem com o seu objeto de fé. Tal revi-
são poderá propiciar reflexão sobre a experiência pseudocultural em contraposição a uma 
experiência religiosa de possessão ou de graça e contemplação. Além de promover discus-
são sobre os diagnósticos postulados pela psiquiatria tradicional. O diagnóstico diferen-
cial em fenomenologia baseado na intuição, descrição das vivências, história e experiência 
singular será utilizado no sentido de atribuir novos sentidos ao conceito de psicopatologia 
relacionada ao fenômeno religioso.

Palavras-chave: Psicopatologia, Espiritualidade, Sofrimento psíquico grave, Fenomeno-
logia, Fenômeno religioso.
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o SenTIdo VIVIdo da MUSICalIdade na CaPoeIRa:            
UMa abeRTURa PaRa UMa VIVÊnCIa anCeSTRal e RelIGIoSa

Pedro	Henrique	Martins	Valério
Cristiano	Roque	Antunes	Barreira

É comum no meio capoeirístico, discursos que compreendem a Capoeira enquanto prática 
ancestral, derivando daí uma série de concepções históricas e sociais sobre a mesma, 

seus sentidos, significados e fundamentos. Trata-se aqui, contudo, em descrever e com-
preender como se dão as vivências mais próprias e fundantes da Capoeira, conhecendo o 
que elas revelam não a partir de grades discursivas, teóricas e do que elas dizem sobre:Sem 
deslegitimar nem afirmar estas grades como menos ou mais congruentes com a tradição 
vivida da Capoeira, busca-se uma descrição de como é vive-la e quais são os sentidos destas 
vivências musicais e ancestrais a partir da descrição daqueles que a vivem.Para tanto, foram 
realizadas entrevistas abertas em profundidade, orientadas fenomenologicamente,com 
15 mestres de Capoeira de diferentes localidades do Brasil. Na redução fenomenológica, 
na qual operam-se sucessivas indagações a cerca daquilo que se mostra nas vivências em 
Capoeira, chega-se aos seus elementos essenciais, aqueles que, sem os quais, o fenômeno 
Capoeira deixa de ser o que ele é. Aplicada a estas entrevistas transcritas,a redução fenome-
nológica permite selecionar os trechos de relatos de cada entrevista, por meio de sucessi-
vos cruzamentos intencionais entre as unidades de sentido presentes nestes relatos. Neste 
processo,destaca-se um traço essencial das vivências em Capoeira dos diferentes mestres:a 
experiência musical de comunhão com os integrantes da roda, com o parceiro de jogo e com 
a história e seus antepassados citados nas letras das cantigas. Tal traço essencial é respon-
sável por configurá-la enquanto experiência ancestral, tradicional e, a depender do tipo de 
envolvimento daquele que se prepara para jogar ou tocar e cantar, sagrada. Em segundo 
momento, confronta-se estas unidades de sentido com a literatura e com dados observados 
em campo pelo pesquisador, produzindo um aprofundamento da compreensão destes sen-
tidos, bem como desvelando elementos constitutivos culturais, sociais, contextuais e histó-
ricos destes sentidos.

Palavras-chave: Capoeira, Fenomenologia, Musicalidade, Ancestralidade e religiosidade.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 228

eSPIRITUalIdade e SaÚde MenTal 
na RelIGIoSIdade PoPUlaR

Cátia	Cilene	Lima	Rodrigues
Clarissa	De	Franco

Este trabalho se propõe a uma compilação e análise das atuais evidencias acadêmi-
cas a respeito das correlações entre a saúde mental e a espiritualidade/religiosidade. 

Partindo da premissa que haja uma correlação positiva entre os elementos de análise, os 
resultados de estudos das Escolas de pesquisa Estadunidense, Italiana, Belga e Brasileira 
em Estudos de Psicologia da Religião foram considerados, bem como um levantamento 
do campo religioso Brasileiro, especificamente na religiosidade popular. De acordo com 
Moreira-Almeida; Lotufo Neto; Koening (2006) há diversas controvérsias no que se trata 
da relação entre religiosidade e saúde mental, em que observaram que a maior parte dos 
estudos de boa qualidade aponta que maiores níveis de envolvimento religioso são asso-
ciados positivamente a indicadores de bem estar psicológico, tais como satisfação com a 
vida, felicidade, afeto positivo, bem como a menores índices de depressão, pensamento e/
ou comportamento suicida, uso/abuso de álcool/drogas. Os autores apontam que a reli-
giosidade pode influenciar a saúde mental através do suporte social que a religião oferece 
ao crente; das prescrições religiosas sobre estilo de vida e comportamento adequado; das 
práticas religiosas, privadas ou públicas, que promovem a confiança pessoal preventiva à 
distúrbios emocionais (seja por técnicas ou rituais religiosos de perdão, liturgia, comunhão, 
oração, etc); direção espiritual; meio de expressão e catarse. Para Paiva (2000) o conceito de 
cura, como cuidado e recuperação, associa-se ao enfrentamento religioso enquanto forma 
específica de cuidado: a partir do reconhecimento da eficácia do sagrado no enfrentamento 
(e não do religioso) denotam-se as competências complementares do psicólogo e teólogo 
para o cuidado da psique-alma. Paiva estabelece relação entre religião, psicologia e cura: 
elementos motivacionais, responsabilidade social, senso de justiça e Direito. Aponta que 
os recentes estudos registram de modo consistente que aspectos do envolvimento religioso 
são ligados a resultados esperados em saúde mental, e que rigorosos métodos de pesquisa 
revelam efeitos positivos do envolvimento religioso associados a resultados de saúde física. 
Dessa forma, os resultados apontam uma correlação positiva entre o comportamento reli-
gioso e o bem estar subjetivo, bem como menor correlação para transtornos de humor e 
ansiedade, ou uso abusivo de substâncias psicoativas.

Palavras-chave: Saúde mental, Espiritualidade, Religião, Religiosidade popular.
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eXPeRIÊnCIa GeSTaCIonal CoMo 
VIVÊnCIa do SaGRado FeMInIno

Cátia	Cilene	Lima	Rodrigues
Priscilla	Camilo	de	Andrade

Este trabalho discute em perspectiva fenomenológica a maternidade enquanto símbolo 
de linguagem capaz de expressar o Divino, meio de relação com o Sagrado, com o Trans-

cendente. Consideramos a premissa de que um fato não deve ser estudado em si mesmo, 
mas em sua intencionalidade, sua aplicação, necessidade e essência: sua constituição. Dis-
cutimos o significado da vivência do Sagrado na maternidade entrevistando 28 mulheres 
gestantes e parturientes na cidade de São Paulo, em suas motivações e significados que 
apontasse mística ou mistério diante do que elas mesmo nomeiam como Transcendente ou 
Deus. Fez-se o levantamento histórico e antropológico das colaboradora, a fim de encon-
trar-se o contexto específico em que a maternidade foi vivida como expressão religiosa para, 
então, poder compreender o que de fato pode querer significar. O foco foi a experiência 
mística e seu significado, e não a interpretação ou juízo que se possa fazer a partir dela por 
um prisma cultural. A proposta em estudar a maternidade enquanto símbolo da transcen-
dência feminina (por meio do parto, gravidez, criança,), através de elementos como Perdão 
e Amor de Deus pela Humanidade, se focou na experiência mística decorrente do estado de 
gestação e maternidade pela mulher: a percepção sobre a vivência da mulher e o quão reli-
giosa e mística lhe é a mesma, focando no fato e sua expressão enquanto função existencial. 
Desta forma se fez possível a demonstração, em linguagem e estrutura científica, os modos 
pelos quais a mulher pode intuir e entender as verdades religiosas que, naturalmente, apre-
senta capacidade para fazer. Os resultados com o estudo apontam que a gestação configura 
experiência também religiosa e mística para a mulher: para além do instinto de reprodução 
e perpetuação da espécie, para além das pulsões eróticas e sexuais, maternidade configura 
símbolos de ligação com o mistério, com o Sagrado, representando uma possibilidade de 
superação das limitações humanas para a mulher. O próprio conceito de “mãe” no remete 
à ideia de matriz, de origem, de criação. A criança, enquanto imagem da pureza, representa 
frequentemente a ideia da esperança por uma vida melhor, renovada, uma possibilidade 
de transformação da própria existência. A experiência remete à condição mística de con-
tato com o princípio, como que em contato direto com o processo de criação humana pelo 
divino, e com o futuro, com a esperança de superação das dificuldades atuais por aquela 
nova vida, viabilizada pelo Sagrado.

Palavras-chave: Maternidade, Espiritualidade, Experiência mística, Sagrado feminino.
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eSPIRITUalIdade e RelIGIoSIdade PaRa eSTUdanTeS de 
PSIColoGIa: aMbIValÊnCIaS e eXPReSSÕeS do VIVIdo

karine	Costa	Lima	Pereira
Adriano	Holanda

As relações entre Ciência e Religião na cultura ocidental moderna denotam ambivalên-
cias, dissociações e conflitos. A história da psicologia científica também aponta encon-

tros e embates com o religioso e o sagrado. Ainda que a produção em Psicologia da Religião 
no país e nas escolas europeias e americanas sejam vastas e aprofundadas, a graduação em 
psicologia no Brasil, entretanto, pouco contempla essa discussão; a temática espirituali-
dade/religiosidade é tratada como tabu, um tema permanentemente evitado no contexto 
acadêmico e científico. O objetivo deste trabalho foi identificar como o estudante de psico-
logia vivencia a relação entre os conteúdos estudados no curso e o ambiente acadêmico e 
a própria espiritualidade/religiosidade; se existem conflitos em relação às crenças ou não 
crenças pessoais; e como lidam com conflitos e impasses a partir de um estudo fenomeno-
lógico da experiência do vivido. O estudo teve um enfoque quanti-quali: os dados sociode-
mográficos e descritivos foram objeto de análise estatística e as entrevistas analisadas com 
base numa metodologia empírico fenomenológica. O instrumento foi um questionário de 
cinco perguntas fechadas e nove abertas. Foram considerados como população estudantes 
dos cinco anos da graduação do curso de Psicologia da UFPR, sendo a amostra por conveni-
ência. Participaram do estudo 60 estudantes, 47 do sexo feminino. A idade variou entre 18 e 
37 anos, com faixa etária predominante dos 18 aos 21. Em relação a religião, 30 participam 
de um grupo religioso, quatro são ateus, cinco agnósticos e 13 acreditam em Deus, mas não 
participam de nenhum grupo religioso. Do total, 15 colaboradores afirmaram se dedicar ao 
estudo da religiosidade/espiritualidade com foco no desenvolvimento da própria espiritua-
lidade, ou para conhecer mais a respeito. O interesse pelo tema inclui mitologia comparada, 
cultura oriental, catolicismo, espiritismo, budismo e possessão. A análise preliminar dos 
dados sugere que a relação entre psicologia e religião é percebida pelos estudantes como 
difícil e complexa; vivencias de conflito são experienciadas no ambiente acadêmico, em sala 
de aula, na convívio com professores e colegas e em relação aos conteúdos estudados no 
curso. Vivencias de associação ou dissociação entre as crenças ou não crenças e a psicologia 
aparecem como formas de lidar com o conflito. O estudo salienta a importância da discus-
são no que tange a experiência religiosa individual do estudante, bem como na formação de 
psicólogo.

Palavras-chave: Psicologia da Religião, Estudantes de psicologia, Formação de psicó-
logo, Espiritualidade e religiosidade.
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dIÁloGo enTRe a ClÍnICa e a RelIGIÃo: 
UMa RelaÇÃo TÃo delICada

Ana	Tereza	Camasmie

Este trabalho tem como finalidade apresentar uma possibilidade do diálogo clínico versar 
sobre religião, que tem se configurado como algo que não pertence ao âmbito das psi-

coterapias. Uma vez que a psicologia se afiliou à ciência, parece que a religiosidade perdeu 
seu lugar, sendo considerado um assunto que não diz respeito aos cuidados dos clínicos. 
Assuntos desta ordem restringiram-se a espaços instituídos como religiosos, e muitas vezes 
tem sido tomado como algo de menor relevância diante do que é de caráter científico. O que 
se quer levantar nesta comunicação é o quanto a clínica pode se afastar de sua essência no 
encontro psicoterápico, quando exclui um tema que se constitui em uma das dimensões 
da existência. A clínica pode encontrar pontos de contato com a religião quando dirige seu 
olhar para a religiosidade, ou sentimento religioso, e seu caráter existencial na experiencia 
de cada um. Assim como qualquer outro tema relevante no diálogo clínico, as experiências 
de cunho espiritual também ocupam um lugar legítimo na historia de vida daqueles que 
vem buscar psicoterapia. O desafio que se apresenta é que o diálogo clínico não se perca 
em ter de se afiliar a alguma religião específica do próprio psicoterapeuta, como também 
a ter que se enquadrar ou corresponder a alguma expectativa de instituição religiosa. O 
diálogo clínico ao manter-se livre de correspondências pode assim ensejar que aquele que 
busca psicoterapia possa se aproximar de suas experiências religiosas livre de preconceitos 
ou resultados a se alcançar quanto a qualquer tipo de fé. Um outro desafio importante a 
se dirigir atenção é quanto as escolhas religiosas advindas do próprio psicoterapeuta e sua 
influencia no cotidiano psicoterápico. Cabe aqui diferenciar as diversas possibilidades de 
atuação a partir desta perspectiva, sem restringir o movimento de reflexão, como também o 
quanto pode enriquecer o processo psicoterápico quando a dimensão espiritual é respeitada 
tanto quanto todas as outras dimensões existenciais.

Palavras-chave: Clinica, Religiosidade, Sagrado.
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a eXPReSSÃo deSTRUTIVa, o ClaMoR CoRPoRal 
e a eMPaTIa: SobRe alGUnS eleMenToS PaRa 

UM dIaGnÓSTICo dIFeRenCIal

Reynaldo	Thiago	da	Silva	Rocha

O contato com pacientes de expressão agressiva sempre se mostra difícil, tanto pela sen-
sação de aniquilamento eminente quanto pelo risco concreto que se está exposto. É 

dentro deste campo que o presente texto deseja circular. Através da exposição de elementos 
presentes em dois casos de Transtorno de Personalidade Antissocial será feita uma discus-
são sobre o estilo das expressões de suas estruturas, mais precisamente da Espacialidade e 
da Interpessoalidade, e de que forma estes pontos podem contribuir para um diagnóstico 
diferencial. Refletindo sobre o caminho percorrido por profissionais que se deparam com 
fenômenos de ordem destrutiva, agressiva e/ou transgressora em suas experiências clíni-
cas, especificamente da adolescência, e da dificuldade em viver este contato de forma pos-
sível e terapêutica, fez-se necessária a produção deste trabalho. Tal exposição será extraída 
de meu percurso clínico e estritamente permeada pelo olhar da Psicopatologia Fenomeno-
lógica. Tomo como elemento base deste trabalho a discussão acerca de dois constituintes da 
estrutura do ser: a Espacialidade e a Interpessoalidade Farei a exposição da forma com que 
estas expressões surgem no contato com pacientes diagnosticados com transtornos de per-
sonalidade relacionados a conduta antissocial, e de como construir, juntamente com eles, 
meios para uma movimentação positiva em seus quadros. Não apresentarei um paciente em 
específico para atingir este fim, farei somente a exposição de recortes de alguns elementos 
que revelam as estruturas já mencionadas, bem como o esforço feito para transformá-los 
em reflexões de densidade e clareza clínica. É necessário esclarecer que não é tarefa deste 
texto defender de forma alguma a ideia de que sempre existirá uma possibilidade de con-
tato terapêutico com tais pacientes, ou que nunca haverá, deste modo desejo aqui expor 
uma crença pela possibilidade e a consciência de que também pode ser impossível. Esta 
será uma pequena contribuição para diagnósticos diferenciais, entendendo-os como impor-
tantes para o processo terapêutico. O presente trabalho foi elaborado através de pesquisa 
bibliográfica, tendo como base os textos do periódico Psicopatologia Fenomenológica Con-
temporânea, além de textos clássicos da Fenomenologia. 

Palavras-chave: Psicopatologia, Empatia, Diagnóstico diferencial, Transtorno de perso-
nalidade antissocial.
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a RelaÇÃo enTRe FenoMenoloGIa e PSIQUIaTRIa 
eM bInSwanGeR e a CoMPReenSÃo da PSICoSe

Rodrigo	Alvarenga

A grande questão da psiquiatria no início do século XX estava relacionada ao esforço 
para compreender a psicopatologia de um modo que pudesse ir além da abordagem 

metodológica das ciências da natureza, a qual pressupõe a abstração dicotômica do sujeito 
e do objeto em nome do pensamento objetivo. Para Binswanger, tal problema era como 
um câncer para psiquiatria, pois conduzia o diagnóstico e a própria psicoterapia para uma 
abordagem comprometida do ponto de vista ético, na medida em que reduzia a pessoa com 
distúrbio psiquiátrico às convenções classificatórias de uma ciência objetiva. Por isso a 
importância de Husserl e Heidegger na elaboração da inicialmente chamada análise exis-
tencial e posteriormente denominada Daseinsanalyse psiquiátrica, uma vez que o método 
fenomenológico consiste justamente em um esforço para ultrapassar os limites do pensa-
mento objetivo. De acordo com Binswanger, malgrado o mérito de Jaspers em aproximar 
psiquiatria e fenomenologia, procurando orientar a ciência médica para àquilo que se rea-
liza pela experiência direta no contato com o paciente, o que se evidencia em sua Psicopato-
logia Geral é uma metodologia que, pelo esforço de tornar o fenômeno psíquico inteligível, 
acabou por limitar a descrição das essências àquilo que é estatisticamente compreensível. 
Problema similar estaria relacionado a psicanálise freudiana, a qual influenciou fortemente 
Binswanger, mas que, em função de pressupostos naturalistas identificados em Freud, aca-
bou orientando suas teses e reflexões para um afastamento paulatino da psicanálise em 
direção a fenomenologia de Husserl e a ontologia de Heidegger. Nesse sentido, o interesse 
desse trabalho é analisar esse percurso teórico metodológico de Binswanger, de modo a 
evidenciar as características básica do desenvolvimento da daseinsanalyse psiquiátrica, a 
partir do esforço em compreender a psicose. Para o psiquiatra os estados psicóticos estão 
relacionados a perda do horizonte de uma existência comum e intersubjetiva, em função 
de uma falha na constituição temporal do ego transcendental, quer seja pela distensão ou 
relaxamento da estrutura de retenção, apresentação e proteção, ou pelo desaparecimento 
dessa estrutura temporal.

Palavras-chave: Fenomenologia, Psicose, Psiquiatria, Temporalidade.
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o PaCIenTe e oS oUTRoS: UMa ReVISÃo TeÓRICa do 
ConCeITo de SeR-CoM de MaRTIn heIdeGGeR PaRa UMa 

CoMPReenSÃo do FenôMeno da PSICoPaToloGIa

Eduardo	Henrique	Tedeschi
Márcio	Melo	Guimarães	de	Souza

A fenomenologia-existencial é uma teoria de origem filosófica que tem por princípio um 
olhar para homem, não como um objeto fechado em si, mas como um ser cuja abertura 

do existir apreende significados, este ser foi batizado por Martin Heidegger de ser-aí e no 
presente trabalho será dado maior atenção ao termo ser-com ou a condição de existir com 
os outros. O trabalho busca também um olhar à psicopatologia centrado no pensamento de 
Heidegger, mas conversa com outros autores que versam com o pensamento fenomenoló-
gico que defende uma aproximação da experiência do indivíduo em sofrimento, aquele a 
quem falta saúde. O ser-com é modo de se relacionar do homem com os outros numa rela-
ção de significado, Heidegger defende que o modo como o ser se relaciona com os outros 
depende do modo como se da a abertura do existir de cada um, esta visão é também defen-
dida por outros autores do pensamento fenomenológico-existencial que defendem a coexis-
tência como algo inalienável ao ser humano, pois, para eles, não é possível pensar em um 
ser desvinculados de seu mundo ou os outros com quem ele convive. Ao ser-com também 
é legado seu aspecto patológico ou privado de existir, pois estar em sofrimento já é sem-
pre estar em relação com alguém e se privar de alguém ou de algo, o que remete, segundo 
autores, ao sentimento de solidão frente a grande diferença que este ser percebe entre si e 
os outros. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão teórica a cerca do con-
ceito ser-com e sua relevância para a compreensão do indivíduo em sofrimento psicológico. 
Dentro do que os autores vinculados ao pensamento fenomenológico-existencial propõem 
como compreensão do ser em sofrimento patológico, observa-se a necessidade em olhar 
para este ser a partir de sua mundanidade, de seu contexto, os outros seres com quem este 
ser coexiste, portanto vê-se uma proximidade entre as diferentes obras que é a necessidade 
de um olhar para a experiência do ser do paciente, uma experiência com os outros, para que 
possa haver a compreensão deste fenômeno do sofrimento psicopatológico. 

Palavras-chave: Fenomenologia-existencial, Martin Heidegger, Ser-com, Psicopatolo-
gia, Sofrimento.
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ConTRIbUIÇÕeS FenoMenolÓGICaS PaRa 
a PRÁTICa na aTenÇÃo PSICoSSoCIal

kassia	Fonseca	Rapella

O presente trabalho pretende aproximar a fenomenologia hermenêutica de Martin Hei-
degger da prática da Atenção Psicossocial, lógica que permeia o campo da Saúde Men-

tal e que está em constante construção. A proposta da reforma psiquiátrica brasileira sofreu 
influências da reforma italiana, tendo como fundador Franco Basaglia, quem teve contato 
com a fenomenologia através de Binswanger e Minkovski. Basaglia nos dá como herança 
não somente a ideia de um novo modelo de atenção em saúde mental, mas também um 
questionamento e reinvenção da lógica – o que antes era prioridade para a psiquiatria clás-
sica, de enfoque na doença se mostra insuficiente para o acompanhamento da pessoa em 
sofrimento psíquico. Basaglia propõe a suspensão da doença para que possamos olhar para 
a experiência do sujeito. Heidegger abre mão do conceito de sujeito, por este já se encontrar 
impregnado de categorias e conceitos, para falar do Dasein enquanto ser-no-mundo-com-
-os-outros, quebrando o paradigma de que há sujeito e objeto como entidades separadas 
e encerradas em si e nos propondo estrutura em que ser é mundo, enquanto contexto de 
significados e horizonte de possibilidades. Mas é possível notar uma aproximação no que se 
refere ao enfoque na experiência do sujeito ou do Dasein, entendendo este como um fluir 
e não como um objeto encerrado em si. Dessa forma, ambos nos fornecem subsídios para 
uma reflexão sobre a experiência de ser psicólogo no campo da saúde mental, o que nos 
exigirá cada vez mais olhar para os usuários suspendendo as representações anteriores, 
dando lugar a possibilidade de se recriarem e entendendo-os como seres-no-mundo-com-
-os-outros e portanto enfatizando o trabalho no território, evitando o aprisionamento das 
suas possibilidades. O campo da atenção psicossocial é plural, de atuação interdisciplinar e 
com foco na liberdade, busca de cidadania e ocupação de espaços, antes propostas impossí-
veis. O que se pretende com este trabalho é propor uma reflexão sobre a clínica na atenção 
psicossocial, como acompanhamento do fluir do usuário no seu território e não a clínica 
como instrumento de intervenção para reabilitação dos usuários. 

Palavras-chave: Fenomenologia, Saúde mental, Atenção psicossocial.
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ReFleXÕeS FenoMenolÓGICaS aCeRCa 
da QUeSTÃo do PSICodIaGnÓSTICo

Braz	Dario	werneck	Filho
Jurema	Barros	Dantas

A partir de uma pesquisa bibliográfica sobre os diferentes modos de expressão e repre-
sentação do sofrimento psíquico na contemporaneidade, a questão do psicodiagnóstico 

tornou-se presente em nossas inquietações. A atual abordagem psiquiátrica das patologias 
teve a sua origem no modo de pensar das ciências naturais, que se orientam pelas noções 
de objetividade, causalidade e mensurabilidade. Por meio deste paradigma, a existência 
humana é tomada como um objeto de estudo simplesmente dado e as patologias são pen-
sadas a partir da descrição de sintomas insuficientemente referidos aos seus contextos e 
sentidos existenciais. Em uma perspectiva fenomenológica existencial, a psicopatologia 
e, por consequência, qualquer psicodiagnóstico, apenas podem ser pensados a partir da 
dimensão existencial da experiência vivida do doente. Nos seminários de Zollikon, Martin 
Heidegger pensa a doença como um modo de restrição da abertura existencial própria ao 
modo-de-ser do homem. Sendo assim torna-se preponderante não somente descrever a sin-
tomatologia de uma determinada patologia, mas, também pensar que restrições se impõem 
às experiências da vida de cada existir humano. Essas restrições do estar-aberto implicam 
uma limitação do poder corresponder aos apelos de sentido daquilo que lhe vem à presença 
no mundo. No entanto, apesar de haver um empobrecimento do contato com o mundo, a 
abertura, enquanto o modo de ser do homem, nunca desaparece, sendo qualquer forma de 
adoecimento, um modo de realização do existir humano. No intuito de diminuir o sofri-
mento, o saber médio frente ao sofrimento psíquico, acaba por priorizar o psicodiagnóstico 
como categorização e a resposta ao mesmo como busca por uma adaptação social. Ofusca-
-se a dimensão do sentido e da liberdade e reduz-se a compreensão da existência ao âmbito 
das relações de causalidade psíquicas ou somáticas. Não há uma proposital crítica ao movi-
mento de objetivação do homem pelo saber médico, apenas queremos apontar à disposição 
de fascínio que impõem ao homem, fazendo com que o sentido dos entes, sua essência, se 
reduza prioritariamente ao aspecto que ele desvela. A partir dessas considerações, realizar 
psicodiagnóstico em uma abordagem fenomenológica existencial implica explicitar o modo 
de existir humano em determinado momento e os significados que ele constrói de si e do 
mundo. Implica uma investigação intuitiva compreensiva dos mistérios da história da vida 
de uma existência singular.

Palavras-chave: Fenomenologia, Existencialismo, Psicopatologia, Psicodiagnóstico. 
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o lUTo MaTeRno no SUICÍdIo: UM eSTUdo de CaSo

Patricia	El	Horr	de	Moraes
João	Ricardo	Castanha	Pinheiro
Joanneliese	de	Lucas	Freitas

Este trabalho apresenta um estudo de caso com uma participante do grupo de ajuda 
Amigos Solidários na Dor do Luto, uma mulher que perdeu sua filha por suicídio em 

dezembro de 2012. Para tanto, foi realizada uma entrevista aberta de duração de aproxima-
damente uma hora em dezembro de 2014, a qual foi iniciada por uma pergunta disparadora 
com a finalidade de investigar o processo de ressignificação do luto na perda de um ente 
querido por suicídio, além de descrever os sentidos do luto e suas repercussões psicológicas 
na participante. Depois de transcrita, a entrevista foi submetida à análise fenomenológico-
-psicológica do método de Giorgi, a fim de articulá-la com o discurso teórico fenomeno-
lógico. Além disso, foi realizado um levantamento de literatura sobre a temática, a fim de 
evidenciar aproximações e afastamentos dessa literatura com a experiência relatada pela 
participante. Segundo a literatura nacional, dezesseis unidades de sentido foram identifi-
cadas dentro do luto materno, as quais apenas quatro não foram identificadas no relato da 
participante (definição do luto, culpa, quebra do tabu da imortalidade e vontade de mor-
rer). Além disso, dentro das unidades em comum, algumas apareceram com especificidades 
referentes à vivência da própria participante, como por exemplo, a “negação”, descrita pelos 
autores como negação da própria morte, porém encontrada na entrevista como negação 
da causa da morte. Por outro lado, a literatura internacional, ao analisar entrevistas de 
pessoas que vivenciavam o luto por suicídio, encontrou quatro temáticas predominantes: 
controlar o impacto de suicídio, dar sentido ao suicídio, experiências em encontrar pessoas 
após o suicídio e experiências de como o suicídio mudou suas vidas. Dentro desses temas, o 
segundo, referente a dar sentido ao suicídio, é a vivência que mais se expressou ao longo da 
entrevista realizada neste estudo, contendo elementos presentes no subtema sobre tentativa 
de compreensão do ato suicida. Dessa forma, podemos verificar uma grande similaridade 
com os estudos realizados sobre o luto materno. Considerando a especificidade do suicídio, 
evidencia-se uma falta de estudos nacionais realizados sobre o tema, para compreender tal 
fenômeno dentro da cultura brasileira.

Palavras-chave: Luto, Suicídio, Fenomenologia-existencial. 
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o SoFRIMenTo PSÍQUICo e SeUS ModoS de eXPReSSÃo na 
ConTeMPoRaneIdade: UMa leITURa onTolÓGICa

Jurema	Barros	Dantas	
Valdir	Barbosa	Lima	Neto

Lílian	Lima	queiroz

O sofrimento esteve sempre presente na história da humanidade sob diferentes formas e 
terminologias. A partir de uma pesquisa bibliográfica procuramos realizar uma leitura 

ontológica sobre o sofrimento e sua relação com a condição humana. Com base em Heide-
gger podemos compreender a ontologia como o estudo do “ser enquanto ser”, isto é, a pro-
cura das origens genuínas que permitem a tudo manifestar-se e apresentar-se. Dessa forma, 
ontológico refere-se àquilo que possibilita as várias formas de algo tornar-se presente. Hei-
degger parte da vida cotidiana, dos fenômenos ônticos para estudar o ser e seus aspectos 
ontológicos. E ôntico é tudo aquilo que é conhecido e entendido de imediato, refere-se às 
experiências do cotidiano, aos acontecimentos do dia a dia. O ontológico, então, é o funda-
mento, é o que possibilita os acontecimentos ônticos. Partindo dessa conceituação poderí-
amos entender o sofrimento como sendo ôntico pelo fato deste fazer parte das experiências 
do cotidiano, já que o homem sofre de diversas formas em seu dia a dia. No entanto, dare-
mos ênfase à dimensão ontológica do sofrimento, entendendo este como constitutivo, fun-
dante, isto é, inerente à condição humana e que, apesar de alcançar, no cotidiano, o registro 
psíquico, físico e moral, não tem sua origem nestes, mas acontecem no registro ontológico. 
Heidegger afirma que o homem é um ser lançado no mundo e está sob sua tutela escolher 
suas possibilidades de ser, que pode acontecer no modo da impropriedade ou da proprie-
dade, ou seja, de uma forma inautêntica ou autêntica. Diante disso, para que possamos 
permitir o acontecer humano, isto é, para que o homem possa ser no modo da propriedade 
é preciso compreendermos a condição ontológica do sofrimento humano e as formas com 
que este se apresenta na contemporaneidade. O sofrimento é aqui entendido como uma 
ruptura do ethos humano, ruptura essa que provoca um sentimento de não pertencimento 
ao mundo humano devido à falta de espaço para a alteridade e singularidade. Na atualidade 
poderíamos entender essa ruptura como o movimento de psiquiatrização do sofrimento. 
Parece haver uma necessidade de nomear, explicar e curar todo e qualquer sofrimento. 
Parece que a contemporaneidade não tem permitido ao homem sofrer, tentando de todas as 
formas eliminar ou abafar o sofrimento, mas esse “controle” é ilusório pelo fato deste fazer 
parte da constituição ontológica do ser humano e ser a condição de abertura para o nosso 
acontecer, isto é, nosso poder ser próprios.

Palavras-chave: Sofrimento psíquico, Fenomenologia, Ontologia, Contemporaneidade.
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o lUTo FaMIlIaR naS doenÇaS CRônICaS

Margoth	Mandes	da	Cruz
Ana	Carolina	Arima
Paula	Payão	Franco

Joanneliese	de	Lucas	Freitas	

Este trabalho tem o intuito de apresentar uma investigação sobre a vivência do luto em 
perdas por doenças crônicas. Buscou-se uma compreensão das vivências e seus proces-

sos de ressignificação em diferentes posições familiares. A doença crônica, segundo litera-
tura nacional, é demarcada pelo grande impacto na vida dos atingidos no início da doença, 
a degeneração que causa no organismo a doença em si e/ou tratamento durante sua croni-
cidade e por fim a fase terminal em que a possibilidade da morte se faz mais presente até ser 
concretizada. A partir desta literatura surge a necessidade de se investigar o luto em perdas 
por doenças crônicas, analisando se há uma elaboração do luto diferenciada das demais e 
compreender essa vivência e ressignificação. Para tal, foram realizadas de acordo com a 
análise fenomenológico-psicológica do método de Giorgi, três entrevistas abertas de dois 
casos de perda de ente querido por doença crônica, especificamente o câncer. As entrevistas 
foram de caráter aberto com duração entre uma a três horas, realizadas em Janeiro de 2015. 
Cada entrevista foi iniciada por uma pergunta disparadora para nortear a entrevista, estas 
foram transcritas e articuladas com o discurso fenomenológico. A análise dos dados seguiu 
os seguintes passos até o momento: leitura de todos os dados colhidos para apreender o 
sentido geral, discriminação das unidades de significado com foco no fenômeno pesquisado 
e a elaboração dos agrupamentos por temas como categorias abertas. Foram encontradas 
similaridades e discrepâncias das vivências e ressignificações do luto por doenças crônicas 
diante dos demais tipos de luto, os discursos retratam que há uma forte relação entre a ela-
boração do luto e a elaboração do sofrimento da doença, um luto que se remete ao período 
da doença como um dos lados do luto antecipatório. As principais categorias abertas agru-
padas por temáticas que evidenciam nossa afirmação foram: durante a doença (as consequ-
ências na relação do enlutado e enfermo no qual a intimidade e aproximação se acentuam 
com os cuidados paliativos), especificidade do câncer (o sofrer e ver o outro sofrer pela 
doença, a visão social sobre a doença, a degeneração do corpo até o momento da morte, luto 
antecipatório e ambiente hospitalar) e a descrição do luto (características e distinção deste 
luto com os demais, como a imensa solidão que o luto causa, devido ao período de cuidado 
quando o ente estava enfermo).

Palavras-chave: Luto, Doença crônica, Fenomenologia.
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alUCInaÇÃo oU holzweGe? a aUdIÇÃo de VozeS 
CoMo aConTeCIMenTo do daSeIn

Henrique	Campagnollo	D´ávila	Fernandes
Carolina	Freire	de	Araujo	Dhein

Este trabalho tem como tema a questão da audição de vozes, considerada pelo horizonte 
biomédico moderno ocidental como um sintoma de sofrimento existencial grave. Pro-

curou-se abordá-la a partir de um trabalho com um grupo de ouvidores de vozes num Cen-
tro de Atenção Psicossocial do Distrito Federal, destinado ao cuidado de pessoas diagnos-
ticadas com algum transtorno psiquiátrico. Em razão do enfoque psicopatológico tradicio-
nal privilegiar um tratamento medicamentoso que visa a remissão desses sintomas, pres-
cindindo de um manejo que possibilite trabalhar o contexto vivencial que contribuiu para 
que o sofrimento grave tomasse lugar na existência dessas pessoas, levantamos o seguinte 
questionamento: seria possível compreender e ampliar os sentidos decorrentes desta expe-
riência de ouvir vozes – para além dos já legitimados pela lógica biomédica -, oferecendo 
um cuidado clínico diferenciado no CAPS com pessoas que escutam vozes, na perspectiva 
fenomenológico-existencial? Desse modo, este estudo se justificativa pela necessidade de 
problematização de lógicas de cuidado que tem como foco a remissão dos sintomas, e que 
podem contribuir para restringir ainda mais as possibilidades existenciais de pessoas que 
frequentam serviços de saúde mental, considerando que muitas delas sofrem os efeitos 
colaterais das medicações, sem que compreendam o que pode estar se passando em suas 
vidas. Além disso, formas de cuidado que não privilegiem outras alternativas de tratamento 
acabam não atendendo alguns dos pressupostos da Lei da Saúde Mental de nosso país. 
Este estudo traz, portanto, como objetivo, apresentar uma possibilidade de trabalho psico-
terápico na abordagem fenomenológico-existencial através de um espaço de escuta e troca 
de vivências em grupo no CAPS, com pessoas em sofrimento existencial grave que escu-
tam vozes, a fim de que, a partir desse fenômeno, sentidos diferentes àqueles legitimados 
pelo horizonte biomédico moderno possam surgir. Para tal, adotou-se o método fenome-
nológico-hermenêutico. Como resultados parciais, consideramos que ao se proporcionar 
um ambiente de suporte mútuo, com troca de experiências e valorização das vivências das 
pessoas que escutam vozes, entendendo que esse evento deve ser problematizado a partir 
das várias possibilidades dos seus modos de expressão, e não como um processo de doença, 
é possível que as pessoas consigam compreender o sentido dessas experiências, e ampliar 
suas possibilidades existenciais. 

Palavras-chave: Escutar vozes, Sofrimento existencial grave, Centro de Atenção Psicos-
social, Fenomenologia, Psicoterapia em grupo.
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a PSICoPaToloGIa FenôMeno-eSTRUTURal na ClÍnICa 
do aCoMPanhaMenTo TeRaPÊUTICo eM GRUPo

Demétrius	Alves	de	França
Andrés	Eduardo	Aguirre	Antunez

Jean-Marie	Barthélémy

Uma atividade de acompanhamento terapêutico em grupo foi oferecida no segundo 
semestre de 2014 aos moradores de uma instituição de saúde mental de Brasília – DF 

como parte de um projeto de pesquisa. A maioria dos moradores têm origem no sistema pri-
sional e uma minoria é oriunda de um manicômio local desativado em 2003. No momento 
da intervenção desta pesquisa, oferecia-se atividade terapêutica uma vez por semana aos 
moradores. A hipótese de um novo trabalho em grupo era que o acompanhamento terapêu-
tico em grupo proporcionaria efeitos terapêuticos aos participantes e estimularia o convívio 
entre os moradores, que pouco se comunicavam entre eles e os profissionais de saúde que 
atuavam na casa onde residem. O acompanhamento terapêutico em grupo foi oferecido pela 
equipe da pesquisa duas vezes por semana com atividades internas e externas à instituição. 
Os moradores apresentaram um perfil geral de adoecimento cronificado, provavelmente 
agravado pela intervenções, ou pela falta delas no sistema prisional, no manicômio em que 
viviam, ou na situação em que se encontravam. As atividades foram registradas a partir de 
um diário de campo, buscando compreender a vivência e a percepção dos participantes, a 
partir da visão do autor dos registros. A partir desta “clínica inserida no cotidiano” refle-
tida por meio da psicopatologia fenômeno-estrutural, foi possível observar uma melhora 
na comunicação (lien) entre os moradores, em contraponto ao silêncio e afastamento que 
viviam, mesmo quando dividiam o mesmo quarto. Um dos moradores que não se comuni-
cava e que encontrava-se na espera para ser atendido por um neurologista com hipótese de 
demência surpreendeu a todos. Ele demonstrou capacidade de comunicar-se e apresentou 
retomada da memória dos eventos oferecidos pelo acompanhamento terapêutico em grupo. 
Esses breves resultados positivos do ponto de vista grupal e individual confirmam a pro-
posta clínica de Eugène Minkowski quanto à importância de desenvolver uma clínica que 
prima pela compreensão do indivíduo em sua forma própria de viver o mundo e em com-
-penetração com o ambiente que os clínicos fazem parte, utilizando a ponte transferencial 
(lien) e a intuição para buscar propor condições inéditas para a ocorrência de eventos ou 
acontecimentos ditos terapêuticos.

Palavras-chave: Acompanhamentto terapêutico, Psicopatologia fenômeno-estrutural, 
Acompanhamento terapêutico em grupo.
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UM PoSSÍVel dIÁloGo enTRe SoRen a. kIeRkeGaaRd e 
MIChel henRy a CeRCa do SoFRIMenTo hUMano

Josimar	Cassol

O presente artigo tem por objetivo apresentar um possível diálogo entre Soren A. Kierke-
gaard (1813-1855) e Michel Henry (1922–2002) a partir da temática do sofrimento 

humano. Visto que os dois autores descrevem ao longo de sua s obras, belíssimas refle-
xões acerca do sofrimento na vida do homem. Embora sejam autores de épocas diferentes, 
procuraremos e isso é uma possibilidade, estabelecer um possível diálogo entre eles par-
tindo das semelhanças e dessemelhanças entre seus pensamentos. A análise da existência 
humana em Kierkegaard nos leva a defrontarmo-nos com uma série de categorias como, o 
sofrimento, a subjetividade, verdade, a inquietação, a angústia, o pecado, a fé, o desespero, 
o paradoxo do absurdo, a possibilidade, a liberdade, a singularidade, a temporalidade, o 
eterno, etc. O homem do século XIX vê o castelo de cartas das verdades incontestáveis da 
religião desmoronar e isso deixa em crise sua relação com o mundo e consigo mesmo. É 
nesse contexto da crise da religião que a obra de Kierkegaard se insere e nos é apresentada 
como uma expressão concreta de sua existência subjetiva. Para Michel Henry “viver signi-
fica ser” desde que compreendamos esse ser de tal modo que signifique identicamente a 
vida. A vida é uma revelação uma auto revelação que precede a ideia de vida. Nesse sentido 
vida é pura experimentação de si, em outras palavras, a vida sente a si mesma, aí reside 
sua essência, na auto-afecção. A vida em sua afecção primeira, não é afetada por nada além 
dela mesma, ou seja, ela própria que constitui o conteúdo que recebe e que a afeta, sem 
intermediários. Em Henry o sofrer é uma tonalidade fenomenológica originaria da vida, e é 
apenas a partir do sofrer primitivo que todo sofrimento particular é possível. Em suas ana-
lises Henry distingue o que é um falar “sobre o sofrimento” e um falar “do sofrimento”. No 
primeiro caso, quem fala “sobre o sofrimento” o faz como se o sofrimento nada tenha a ver 
consigo, como que este lhe seja exterior, diferente, desligado de si. Esse modo de abordar a 
vida acaba por implicar numa objetivação na qual a vida não passa de uma representação, 
seguindo essa perspectiva a vida é algo que está fora e que é projetada sobre a mesa dos 
experimentos e só pode ser conhecida se a coisificarmos.

Palavras-chave: Sofrimento, Vida, Desespero, Angústia, Autoafecção.
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o dIaGnÓSTICo PSIQUIÁTRICo a PaRTIR do dSM-5

Danilo	Salles	Faizibaioff
José	Tomás	Ossa	Acharán

Andrés	Eduardo	Aguirre	Antúnez

Devido às diversas críticas que surgiram durante a produção do Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders (DSM-5) e, posteriormente, ao seu lançamento, entre-

vimos a necessidade de realizar o presente trabalho, cuja intenção é analisar o status da psi-
copatologia e da clínica psiquiátrica contemporâneas. Primeiramente, expusemos como o 
DSM-5 realiza e justifica os diversos diagnósticos psiquiátricos nele descritos. Em seguida, 
foram levantados, revisados e apresentados artigos científicos que abordam, criticamente, 
o DSM-5, através de pesquisa nas bases de dados PsycINFO, Web of Science, Scopus, PeP-
SIC e ScIELO. Observamos, a respeito dessas críticas, uma série de pontos convergentes, 
os quais levantam muitos questionamentos sobre os significados e a real aplicabilidade que 
aportam a psiquiatria e a psicopatologia dominante às categorias nosográficas em relação 
à vida das pessoas. Encontramos, também, dúvidas sobre a ética na produção do DSM-5, 
uma vez que o próprio Allen Frances, chefe da equipe que elaborou o DSM-IV, criticou a 
construção deste novo manual, afastando-se de toda a equipe responsável por tal emprei-
tada. Assentados nos fundamentos do método fenomenológico husserliano e em um de seus 
principais desdobramentos, a psicopatologia fenomenológica, nossa discussão baseou-se 
em colocar pontos de reflexão sobre a seguinte pergunta fundamental: estamos realmente 
conseguindo ajudar pessoas que estão em sofrimento psíquico ao basearmo-nos no rol diag-
nóstico oferecido pelo dispositivo do DSM-5? Postulamos, ao final, que a psiquiatria e a 
psicopatologia pós-modernas devem reformular-se desde suas bases epistemológicas mais 
originárias, situando o sofrimento psicopatológico do sujeito em sua biografia pessoal, na 
construção de significados e contextos sociais e na experiência vivente da pessoa (Krank-
sein). Por meio desta via, concluímos, é possível trabalhar no sentido de reconhecer, acolher 
e ajudar na aceitação e destinação do sofrimento psíquico das pessoas. 

Palavras-chave: Fenomenologia, Psiquiatria, Psicopatologia, DSM-5, Transtorno men-
tal.
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FenôMenoS PSICo(PaTo)lÓGICoS RelaCIonadoS 
ao ConSUMo e ao endIVIdaMenTo no MUndo 

da VIda ConTeMPoRâneo

yuri	Andrei	de	Jesus	Morais
Jean	Marlos	Pinheiro	Borba

O presente trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Psicologia, cultura do endi-
vidamento e cultura do consumo: reflexões sobre o mundo da vida contemporânea” 

(PIBIC 2014-2015) e pretende discutir o olhar da Psicopatologia fenomenológica diante dos 
fenômenos contemporâneos que indicam “adoecimento” existencial relacionado ao con-
sumismo e superendividamento. Por meio de doze (12) produções científicas elaboradas 
por psicólogos nacionais e internacionais, como artigos e resumos de comunicações orais, 
quatro (4) notícias encontradas na mídia eletrônica que apontam para o “casamento” entre 
consumo-endividamento-adoecimento existencial e dois (2) sites de instituições públicas 
financeiras que estimulam o consumismo/endividamento, evidenciou-se que a relação 
entre homem, dinheiro e “psicopatologias” tem sido cada vez mais abordada, mostrando 
as “influências” de uma cultura do consumismo e superendividamento nos modos de ser e 
estar dos homens contemporâneos. Este estudo apresenta reflexões apoiadas na fenomeno-
logia de Edmund Husserl, que foi útil como um método e atitude intelectual para o acesso 
direto aos fenômenos que se referem à relação homem-dinheiro-psicopatologias, bem 
como nas contribuições de Karl Jaspers, evidenciadas na sua obra Psicopatologia Geral, 
publicada no ano de 2006, em que o autor utilizando-se do método fenomenológico propôs 
um modelo descritivo de Psicopatologia. Percebeu-se que os atos de se endividar e consu-
mir são tratados, nas notícias da mídia eletrônica analisadas, como “doenças” passíveis de 
medicamentalização e tratamento sistematizado, tendo como principal manual diagnóstico 
psiquiátrico, o DSM-V. Detectou-se a contribuição significativa do capitalismo e suas estra-
tégias para o aumento do número de pessoas que sofrem de isolamento, depressão e ansie-
dade constante, uma vez que a obtenção de crédito e consumo é incentivada, por exemplo, 
como uma possibilidade de realização dos sonhos e garantia de resultados satisfatórios, 
aprisionando possivelmente uma parcela significativa da população na atitude natural, isto 
é, ausência de reflexão crítica no ato de consumir.

Palavras-chave: Psicopatologia, Consumismo, Endividamento, Contemporaneidade.
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dePReSSÃo SobRe a ÓTICa FenoMenolÓGICa: o MoRReR 
de UM SeR doenTe PaRa o naSCeR de UM SeR SadIo?

Placido	Lucio	Rodrigues	Medrado
Carolina	Brum	Faria	Boaventura

Saúde para a fenomenologia implica a busca incansável pela liberdade existencial, visando, 
sobretudo a plenitude da existência. Com isso, o sofrimento humano está pautado na 

restrição das possibilidades dos modos de ser e estar no mundo. O objetivo deste resumo 
é descrever através do olhar fenomenológico compreensivo a possibilidade de mudança do 
ser em sofrimento para o desvelamento do ser sadio. O fenômeno psíquico mórbido da 
depressão apresenta várias caraterísticas que a fenomenologia tenta descrever e compreen-
der. A temporalidade é afetada, traduzindo-se em um tédio profundo da existência. O indi-
víduo acometido pela depressão se fecha em apenas um modo de ser, ocultando suas poten-
cialidades. O dar-se conta não flui, e o seu objetivo de integração não é alcançado. Assim, o 
conceito de ser-para-morte, contribui fortemente com a psicopatologia, pois é através disso 
que podemos apreender as várias formas de morrer perante o mundo. Um “morrer” de um 
ser doente, em sofrimento, obscurecido em sua existência, e principalmente um ser restrito 
em seu campo vivencial. Observamos que o ser sadio se presentifica buscando uma nova 
compreensão do homem e de sofrimento, a partir do mundo vivido, pois temos uma filia-
ção, somos do mundo, no mundo e para o mundo. A mudança percebida é a abertura desse 
homem a um novo olhar (holístico), às relações que estabelece, sem aprioris, pré-conceitos 
ou fórmulas mágicas. Somos uma inteireza, uma totalidade e adoecemos também porque 
nos vemos e nos sentimos partes, incompletos. Buscando no fora algo para tampar nossos 
vazios interiores, quando na verdade o movimento é o inverso, buscar dentro de si mesmo 
a possibilidade de vivências plenas. Com isso, a depressão se incumbe por si só de resgatar 
seu valor como vivência afetiva, constitutiva e eminentemente humana, e não somente como 
um problema, na crença de que o sofrimento é algo inerente à condição humana. É funda-
mental ter um olhar acolhedor para o sofrimento, para que assim, possamos transmutá-lo, 
afinal, nascemos, trabalhamos e vivemos para suportar a angustia da morte. O ser sadio dá 
novo sentido ao sofrimento, e consequentemente à vida. Acolher a dor e ressignificá-la pode 
fortalecer o sujeito de tal forma a permitir que ele se aproprie ou se reaproprie de si mesmo, 
melhorando sua vida interior de forma criativa e plena, numa sociedade onde o que importa 
é “Ser e Estar” feliz.

Palavras-chave: Depressão, Sofrimento, Ser.
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a SolIdÃo CoMo Modo MaloGRado do SeR-CoM

José	Olinda	Braga

É na cotidianidade da existência que o ente humano se faz Dasein. O ser-com é um de seus 
modos constitutivos, anunciado na analítica existencial de Martin Heidegger em Ser e 

Tempo. Mas quem é o Dasein? Trata-se de um ente que sou eu a cada momento eu mesmo, 
e seu ser é cada vez meu. Malgrado termos em meio a nossos modos típicos de ser, a tendên-
cia a viver no mundo dos entes, e aí nos perdermos em tentativas angustiadas de fusão com 
eles, segundo um determinado modo de ser do eu, o não-eu, não é esta a nossa condição 
ontológica. Sob a tendência de perder-se de si, restar-nos-ia indagar qual seria o modo de 
ser do eu do ser-no-mundo. O eu é uma instância de onde proferimos narrativas e a par-
tir de quê interpelamos o mundo, onde me sinto onticamente resguardado em fronteiras 
organizadoras de meus procedimentos e escolhas. Assim, quando digo eu, estou aqui. Ao 
me referir a um outro eu que está ali, chamo-o tu. Vindo a mim um diferente eu para além 
dali, de quem falo num acolá longínquo ou relativamente próximo, digo ele. A espacialidade 
que é modo de ser do Dasein me permite o multireferenciamento aos eus que coexistem 
na mundanidade do mundo. Cada eu está condenado ao ser-com, inexoravelmente. Esse 
modo pertence à essencia do Dasein. Aquilo que denominamos outros não poderia jamais 
ser compreendido como um conjunto inumerável de homens em relação ao qual o eu dele 
estaria dissociado. Os outros são como uma espécie de amálgamas qual teias de que não 
conseguimos nos desvincular, e de quem permaneceremos ao lado, submersos. Na condição 
de ek-sistente, fugidio como um fluxo intermitente emergido de si, haverá o Dasein sempre 
de se situar no mundo em que não voltando-se para si, afasta-se cada vez mais de si pró-
prio na direção de um acolá onde se encontram os entes da manualidade ao alcance de sua 
circunspecção. Sendo ontologicamente um ser-com (ser-em-como-unidade-com-ser...), o 
eu do Dasein jamais poderia declarar-se solitário, salvo em assumindo a condição de ente-
-à-mão ou simplesmente dado, que não o constituem seus modos típicos de ser. Não lhe 
concerne a prerrogativa de deslocar-se a um outro mundo que inexiste, deixando este para 
trás. Sendo em sua existência ser-para-outrem, promovendo, assim, a intersubjetividade 
na totalidade do mundo, toda e qualquer solidão como modo malogrado de existência, é 
vivência do modo deficiente do ser-com.

Palavras-chave: Solidão, Ser-com, Dasein, Sofrimento.
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o lUTo Sob UM olhaR FenoMenolÓGICo

Luís	Henrique	Fuck	Michel
Joanneliese	de	Lucas	Freitas

Maria	Virginia	Filomena	Cremasco

O DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), ao incluir o Trans-
torno de Luto Complexo Persistente no capítulo “Condições para Estudos Posteriores”, 

presente na Seção III (Instrumentos de Avaliação e Modelos Emergentes) deste manual, 
tem encorajado pesquisas sobre o tema, visando uma definição quanto às condições neces-
sárias para que um luto seja diagnosticado como transtorno mental. No DSM-V, o critério 
proposto para diferenciar o luto normal do Luto Complexo Persistente (patológico) é a per-
manência de determinados sintomas por um período superior a 12 meses para adultos e 6 
meses para crianças. A concepção de luto enquanto patologia – que se expressa por meio de 
sintomas - traz implicações imediatas para a prática clínica, como a necessidade de se pen-
sar a possibilidade de cura, ou de superação. O presente trabalho não se preocupa em apon-
tar essas possibilidades. Tampouco, pretende criticar os conceitos de normal e patológico 
para a psiquiatria. A proposta desse estudo é anterior a estas questões, mas se apresenta 
como pano de fundo para elas: compreender o fenômeno do luto por meio de descrições 
daqueles que o vivenciaram. As descrições da vivência de luto apresentadas neste trabalho 
foram alcançadas a partir do envolvimento do pesquisador com a linha de pesquisa “Luto 
e trauma: apontamentos clínicos”, o que propiciou a realização de entrevistas, acompanha-
mento de grupo de ajuda mútua e atendimento psicoterapêutico de pessoas enlutadas. Na 
tentativa de voltar às coisas-mesmas, tornou-se possível acessar a vivência de enlutamento, 
compreendendo o sofrimento e as possibilidades que se apresentam para aqueles que expe-
rienciam a perda de um ente querido. A descrição do sofrimento de enlutados será apresen-
tada a partir de 3 eixos temáticos, a saber: Dor, Perda do sentido do mundo-da-vida, Perda 
de um modo de existir. Estes temas estiveram presentes em diferentes entrevistas reali-
zadas com enlutados e analisadas pelo método empírico-fenomenológico de Giorgi. Elas 
contemplam algumas das estruturas constituintes da vivência do luto. O acompanhamento 
do grupo de ajuda mútua e os atendimentos psicoterapêuticos também foram importantes 
para uma compreensão global dos eixos temáticos, possibilitada pela atitude fenomeno-
lógica assumida pelo pesquisador. A descrição do fenômeno do luto visa contribuir para a 
compreensão deste sofrimento tão específico, fornecendo respaldo para o debate sobre o 
diagnóstico de luto normal e patológico.

Palavras-chave: Luto, Fenomenologia, Sofrimento humano, Clínica.
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CaIXInhaS de hISTÓRIaS: ColeÇÕeS e ColeCIonadoReS de 
CaRRInhoS “MaTChboX” - UM eSTUdo FenoMenolÓGICo

Douglas	Fernando	Henrique	de	Oliveira
Adriano	Furtado	Holanda

Nos últimos anos, a atividade de colecionar ganhou destaque: multiplicam-se pelo Brasil 
os encontros de colecionadores – em todas suas variáveis - em diversas localidades. 

Também na mídia, tendo em vista que desde 2009 vários canais de televisão a cabo têm em 
suas grades de programação atrações com a temática do colecionismo e/ou comportamento 
obsessivo indo ao ar quase que diariamente. As pessoas retratadas nesses programas, salvo 
exceções, não são “colecionadores” propriamente ditos, mas pessoas que sofrem de algum 
tipo de transtorno, como o Transtorno de Acumulação (CID 10: F42). Com isso, entre a 
população em geral, cria-se uma certa confusão entre o que seria um colecionador (atividade 
benéfica) e um acumulador (patologia), trazendo assim rotulações, críticas e desconforto 
aos verdadeiros colecionadores. A pesquisa buscou investigar as relações entre o Trans-
torno de Acumulação – conforme descrição na nova edição do DSM-5 – e o Colecionismo 
Normal ou Normativo. Para fins de delimitação da pesquisa, em meio ao vasto universo do 
colecionismo, foram selecionados 15 colecionadores de miniaturas de veículos “MATCH-
BOX” – marca inglesa surgida em meados dos anos 1950, que até a atualidade ainda conta 
com vasto número de seguidores e boas fontes bibliográficas – e realizadas entrevistas semi-
-estruturadas, posteriormente analisadas pela perspectiva da pesquisa empírico-fenomeno-
lógica de A.Giorgi. Comparadas com os critérios do DSM-5 – compostos de seis critérios 
diagnósticos e mais dois especificadores- observou-se que ocorreu um falso positivo, com 
apenas um dos colecionadores preenchendo os critérios necessários para ser enquadrado 
no Transtorno de Acumulação. Estabelecidos parâmetros para o que seria então o colecio-
nismo dito saudável, o texto levanta questões sobre os critérios diagnósticos do DSM-5, e 
se encerra explanando os diversos sentidos do ato de colecionar, sua relevância histórica e 
importância para a manutenção da qualidade de vida e da saúde mental dos colecionadores.

Palavras-chave: Coleções, Colecionismo, Saúde mental, DSM-5.
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aS FoRMaS de naRRaTIVaS do SUICÍdIo eM 
UM JoRnal dIGITal de MaTo GRoSSo do SUl

Jéssica	wunderlich	Longo
Rodrigo	Augusto	Borges	Pereira

Sônia	Grubits

Nos dados nacionais publicados no Mapa da Violência de 2014 o Mato Grosso do Sul 
ocupa o terceiro lugar dos estados com maiores taxas de suicídio entre a população 

total. O suicídio afeta a existência de todos daqueles com quem o suicida estava relacionado, 
alterando e modificando suas compreensões de vida/morte e do adoecimento. É um pro-
blema de Saúde Pública que intriga e carece de esclarecimentos. Esta comunicação expõe 
os resultados de uma pesquisa que se debruçou sobre as formas como o suicídio é narrado 
num jornal diário digital de grande acesso de Mato Grosso do Sul no período de 2014-15. 
Esta pesquisa se vincula a um projeto maior cujo objetivo é interrogar as formas como o sui-
cídio é narrado em autópsias psicológicas com familiares de suicidas. Por investigar o suicí-
dio nas narrativas jornalísticas, lança-se mão de recursos da fenomenologia heideggeriana 
e da hermenêutica francesa na figura de Paul Ricoeur. Para Heidegger, em Ser e Tempo, a 
fenomenologia é um ver e fazer ver o que se mostra/oculta tal qual se mostra/oculta a par-
tir das condições de mostração/ocultação, fenomenalidade. Esta visada permite matizar o 
fenômeno do suicídio na medida em que passa a ser correlato e correlativo de suas condi-
ções. Por se tratar de analisar textos jornalísticos a pesquisa se apropria da compreensão de 
narrativa em Tempo e Narrativa de Ricoeur. Analisou-se 90 reportagens encontradas com 
o buscador Suicídio no campo de pesquisa da página do Jornal. A quantidade de material 
mostrou que o suicídio é amplamente noticiado. Dizendo alguns resultados, identificaram-
-se quatro tipos de reportagens que relatam eventos de suicídio ou tentativa; que discutem 
eventos de suicídio ou tentativa; discutem o suicídio como problema e aquelas que o tra-
zem secundariamente. A maioria das notícias ao discutirem o suicídio o reduz a patologias 
de fundo psiquiátrico e orgânico, ou o justificam por eventos adversos da vida do sujeito. 
Quando expõem o problema o fazem quantitativamente e não dizem do sofrimento e da 
angústia como aspectos qualitativos da vida. Há ainda textos que trazem o suicídio como 
título e no decorrer de sua redação o tema desvanece. Sobretudo os resultados apontaram 
para narrativas que relatam a subsumissão do sujeito e da vida em aspectos objetiváveis 
e mensuráveis. O suicida é tratado como alguém que é incapaz de se resolver pela vida e 
encontra solução única na morte, vitimizando-o.

Palavras-chave: Suicídio, Psicologia, Pesquisa em fenomenologia.
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a éTICa do CUIdado na InTeRVenÇÃo PReCoCe àS PSICoSeS

Hayanna	Carvalho	Santos	Ribeiro	da	Silva
Cristina	Martins	Ribeiro
Ileno	Izídio	da	Costa

A intervenção precoce nas psicoses é um paradigma desenvolvido por centros psiquiá-
tricos em uma colaboração internacional para prevenir ou adiar o declínio das funções 

psíquicas, laborativas e sociais associadas à esquizofrenia e outras psicoses, além de erra-
dicar o estigma e a exclusão social vivenciados por essas pessoas e suas famílias, o custo 
social derivado de longas hospitalizações, de erros diagnósticos e terapêuticos e do uso pro-
longado de medicações com altos efeitos adversos (McGorry & Edwards, 2002). A ideia era 
adaptar o procedimento de intervenção precoce da medicina somática às psicoses, com o 
uso do conceito de pródromos (sinais e sintomas prévios ao aparecimento da doença) e o 
tratamento por estágios (staging treatment) em adolescentes e jovens adultos cujas mani-
festações de sofrimento assemelham-se àquelas de pessoas que posteriormente foram diag-
nosticadas com esquizofrenia, organizadas em uma semiologia de ultra alto risco de psicose 
(ultra-high-risk, UHR, Yung et al., 2006). No entanto, a dificuldade em prever a transição 
de jovens em UHR para a psicose em termos que validassem o uso do conceito, associado à 
ênfase no tratamento farmacológico de manifestações possivelmente não patológicas, leva-
ram o paradigma a um questionamento em toda a comunidade psiquiátrica. Motivado em 
desenvolver um paradigma fenomenológico para a intervenção precoce, o Grupo de Inter-
venção Precoce às Primeiras Crises do Tipo Psicótico (GIPSI, Costa, 2010; 2013) vem ques-
tionando as práticas da psiquiatria na atenção a pessoas em risco de psicose por meio da 
atuação clínico-acadêmica junto a jovens em primeiras crises e suas famílias. Por meio do 
gerenciamento de casos, demandas de jovens em sofrimento psíquico grave são acolhidas 
pelo GIPSI em terapias individuais e familiares concomitantes à atenção psicossocial e ocu-
pacional, com enfoque no cuidado em vez da intervenção, na crise em vez da semiologia do 
risco, na dependência em vez da precocidade e, possivelmente, nas condições ontológicas 
em vez da probabilidade de transição para a psicose. O presente trabalho intenta apontar 
um referencial teórico da atuação clínica do grupo em termos da ética do cuidado como dis-
positivo técnico para um novo paradigma para a intervenção precoce nas psicoses, notada-
mente influenciado pelo pensamento de Winnicott (1987) na sua prática clínica com pacien-
tes psicóticos e de Luís Claudio Figueiredo (2009) em sua metapsicologia do cuidado.

Palavras-chave: Cuidado, Intervenção precoce, Crise, Psicose, Ética.
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o deSenVolVIMenTo da VISÃo FenoMenolÓGICa 
eM PSICoPaToloGIa: eXPloRando JaSPeRS, 

bInSwanGeR e TaToSSIan

Lívia	Nayara	Tomás	Silva
Guilherme	Nogueira

Virginia	Elizabeth	Suassuna	Martins	Costa
Danilo	Suassuna

A psicopatologia é um campo de estudo com o objetivo de aprofundar-se na elaboração 
teórica acerca do sofrimento psíquico. Para tanto, a fundamentação em uma aborda-

gem possibilita uma visão de mundo e homem, bem como uma metodologia de interven-
ção, para tal ciência. Este trabalho objetiva abordar a psicopatologia sob o prisma feno-
menológico, com base, principalmente, na linha heideggeriana, analisando alguns estu-
dos de diferentes autores da área, através de uma revisão bibliográfica de livros e artigos 
(prioritariamente das bases de dados Scielo e Pepsic). Tal revisão revelou a existência de 
alguns autores fundamentais para o surgimento e desenvolvimento dessa psicopatologia 
fenomenológica. Para fins de pesquisa, elegeram-se três autores para estudos reflexivos: 
Karl Jaspers (1883-1969), Ludwig Binswanger (1881-1966) e Arthur Tatossian (1929-1995). 
A contribuição da abordagem fenomenológica em nessa ciência está no fato de se colocar 
o homem, e não o transtorno, como foco. Busca-se, assim, compreender qual o significado 
que o sofrimento psíquico adquire na experiência atual e singular do sujeito. Os estudos 
de Jaspers são fundamentais para o surgimento da psicopatologia fenomenológica, já que, 
embora não seja considerado teórico dessa abordagem, ele foi responsável pela introdução 
do método fenomenológico em psicopatologia, fornecendo base para elaborações de outros 
pensadores. Binswanger, com sua Daseinsanalyse, é considerado um dos fundadores desta 
abordagem, trazendo a ideia de que o foco não é o transtorno, mas a forma como ele altera 
a estrutura do ser-no-mundo (Dasein), nas relações com ele mesmo, com o outro e com o 
mundo. Já Tatossian, na contemporaneidade, desenvolve a ideia fenomenológica existen-
cial, buscando compreender a experiência psicopatológica do mundo vivido (Lebenswelt) 
do sujeito em sofrimento psíquico. Os trabalhos desses autores, portanto, fornecem uma 
amostra representativa do processo de desenvolvimento da psicopatologia fenomenológica, 
pois passam por um precursor, um pioneiro e um contemporâneo, favorecendo uma apre-
sentação progressiva dessa visão do sofrimento psíquico. Reconhece-se, porém, que esta 
abordagem é muito mais ampla e complexa do que aquilo o apresentado neste trabalho, o 
qual não chegou a respostas, mas trouxe novas dúvidas e curiosidades, fonte de reflexões 
para demais produções.

Palavras-chave: Psicopatologia, Sofrimento psíquico, Fenomenologia.
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o CUIdado à PeSSoa eM SoFRIMenTo PSÍQUICo Sob                 
o olhaR do PRoFISSIonal da SaÚde MenTal

Eraldo	Carlos	Batista

Nas últimas décadas o cuidado em saúde mental tornou-se assunto relevante no sistema 
público de saúde. E nesse cenário os profissionais, por meio das vivencias que per-

meiam o setor, buscam olhar o ser cuidado e seu sofrimento como uma singularidade que 
se apresenta à compreensão, priorizando olhar o sujeito na sua expressividade, contexto e 
forma que se apresenta, e não na doença mental. Assim, a relação do profissional da saúde 
mental e a pessoa em sofrimento psíquico, vista como um constante diálogo, constitui-se 
na construção de espaços onde ambos experimentam a coexistência através de um mesmo 
mundo. E dessa maneira, o cuidado permite que inúmeras possibilidades sejam abertas 
quando o cuidador está diante do outro favorecendo o compartilhamento de experiências 
e vivências na relação cuidador e ser cuidado. O presente estudo de abordagem qualitativa 
de natureza Fenomenológica buscou-se por meio dos relatos desvelar os significados das 
vivências cotidianas na relação dos profissionais de saúde mental e a pessoa em sofrimento 
psíquico usuária de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de um município do interior 
do estado de Rondônia. Após a aprovação pelo Comitê de Ética com Seres Humanos, sob 
o protocolo de número 746.708, realizou-se em julho de 2014 a entrevista fenomenológica 
com três profissionais da referida instituição. Da compreensão e interpretação dos discur-
sos emergiram dois temas: a percepção do outro no mundo do cuidado e o cuidado como 
um contínuo de intersubjetividade cuidador-pessoa cuidada. Por meio das falas dos pro-
fissionais pôde-se compreender que o cuidado com o outro está no entrelaçamento do ser 
com o mundo; que o cuidar envolve atos humanos no processo de assistir a pessoa, dotado 
de sentimentos encontrando sentido para sua experiência; e que tal experiência mostra as 
inúmeras possibilidades que são abertas, quando o cuidador está diante do outro. Estas 
considerações podem servir de subsídios para que os profissionais reflitam sobre o cuidado 
além do cenário ambulatorial, apoiando o ser em sofrimento e a família, também cuidadora, 
em âmbito domiciliar.

Palavras-chave: Profissionais de saúde mental, Cuidado, Centro de atenção psicossocial.
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SoFRo, loGo eXISTo! MaS PoSSo SoFReR?            
ConSIdeRaÇÕeS SobRe o SoFRIMenTo eM           
UnIVeRSITÁRIoS na ConTeMPoRaneIdade

Cíntia	Guedes	Bezerra	Catão
Elza	Dutra

O sofrimento é constituinte ontológico do ser-no-mundo, considerado virtude, pois tem o 
potencial de mobilizar o ser para novas possibilidades. Representa, ao mesmo tempo, 

um fardo de sua liberdade, pois esta essencialmente só lhe pertence e lhe pesa pela sua 
própria responsabilidade de ser e dar sentido a sua existência. Ao falar de sofrimento na 
contemporaneidade, em que há o imperativo “É proibido sofrer!”, surge inevitavelmente 
uma contradição: Sofro, logo existo! Mas posso sofrer? Tal problemática é parte de uma 
pesquisa de doutorado sobre o sofrimento em universitários, objetivando refletir acerca da 
alarmante procura de estudantes por atenção psicológica, compreender as manifestações 
de sofrimento nos seus discursos e refletir sobre as implicações da lógica contemporânea 
no sofrimento. Foi realizada revisão bibliográfica acerca da Era da técnica, do sofrimento e 
da psicopatologia fenomenológica, bem como foram realizadas oito entrevistas com alunos. 
Resultados parciais apontam para uma lógica contemporânea que promove o distancia-
mento de si próprio, destacando-se o tédio como uma tonalidade afetiva típica em que o 
mundo deixa de ser interessante e nada tem sentido. Desse modo, fica difícil acompanhar 
o ritmo acelerado e automático de existir, misturando-se na impessoalidade do coletivo e 
favorecendo a ausência de sentido. Os universitários, imersos no ambiente acadêmico, são 
conclamados ininterruptamente à excelência, ao melhor aprimoramento em busca de êxito 
profissional e preparo para enfrentar a acirrada competição já tão estimulada entre os cole-
gas. As exigências universitárias perpassadas pelos ideais do mundo pós-moderno podem 
ser propulsoras de estresse importante entre os estudantes e aqueles que não conseguem 
se adaptar ficam à margem. Verifica-se que há uma proposição para um modo específico de 
existir, o qual é irreal, pois alude a uma felicidade completa. Ressalta-se a necessidade de 
romper com o paradigma que responsabiliza unicamente o indivíduo, o qual se culpabiliza 
quando não consegue alcançar o ideal e dar conta de tudo o que lhe é solicitado. Faz-se mis-
ter o olhar fenomenológico-existencial que compreende o adoecimento enquanto ausência 
de sentido e limitação do poder-ser, bem como o sofrimento atrelado à realidade em que se 
insere, abandonando a ideia de que o padecimento é de única responsabilidade do ser, uma 
vez que em sendo no mundo, o ser carrega a dimensão de sua historicidade, refletindo os 
sistemas aos quais pertence.

Palavras-chave: Sofrimento de universitários, Pesquisa fenomenológica, Contempora-
neidade, Fenomenologia-existencial, Psicopatologia fenomenológica.
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PenSando a dePReSSÃo aTRaVéS 
do PRISMa da FenoMenoloGIa

Gabriela	Schimaneski	de	Carvalho
Flavia	Cristina	Gorni

Jaqueline	Borges	Vieira

A depressão tem sido foco de estudo e de grandes investimentos da indústria farmacoló-
gica. Seus principais sintomas são o humor deprimido e a perda de interesse. Depres-

são não é tristeza. Depressão é da ordem do humor e tristeza é da ordem do sentimento. 
Impregnada em todos os objetos, a depressão é invasora e permanente para o deprimido e 
tudo que lhe é externo, é sem interesse. Para a maioria das abordagens clínicas, é necessário 
detectar os sinais do quadro clínico de uma doença. No caso da depressão, este processo 
torna-se altamente complexo, sendo que o deprimido apresenta uma grande variedade de 
queixas e características próprias da manifestação da mesma. Portanto, o fenomenólogo 
não se interessa pelo comportamento do doente como sintoma, mas sim como fenômeno. 
O fenômeno é o modo de ser do doente. O deprimido sustenta apenas um sentimento de 
vazio, um não viver. Este afeta todo o ser do melancólico, sendo considerado uma tristeza 
vital que se encontra presente em seu corpo, em suas queixas e sensações. Ao se entrar em 
contato com o deprimido, deve-se priorizar a experiência deste. A depressão crescente se 
deve ao fato de que, na sociedade contemporânea, existe uma estrutura altamente individu-
alizada. O deprimido sente-se só e a solidão constitui-se como parte da depressão. Portanto, 
por mais povoado de sujeitos e de coisas que possa estar, o espaço do deprimido tende a 
ser vivido justamente como desesperadamente vazio. Outro aspecto importante da expe-
riência de estar deprimido é o receio que as pessoas com depressão têm de manifestar-se. 
Há um medo de serem estigmatizadas, de não serem compreendidas, e isso dificulta a pro-
cura por ajuda. A Psicopatologia Fenomenológica destaca uma compreensão do fenômeno 
psicopatológico que ultrapassa o caráter dualista que permeia a perspectiva da psicopato-
logia tradicional, propondo uma concepção de homem que transcende o caráter biológico 
e considerando as diferentes manifestações culturais do aparecimento dos sintomas. Esta 
concepção contribui para a compreensão do fenômeno da depressão atualmente, indo além 
da manifestação puramente patológica ao destacar seu eixo existencial. Com isso, esta pers-
pectiva amplia a compreensão da depressão como fenômeno, contribuindo para a prática 
clínica, por concebê-la como uma manifestação de estar-no-mundo.

Palavras-chave: Depressão, Fenomenologia, Psicopatologia.
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IMPleMenTaÇÃo e aValIaÇÃo de ReSUlTadoS do Modelo 
de aTenÇÃo à CRISe do GRUPo de InTeRVenÇÃo PReCoCe 

naS PRIMeIRaS CRISeS do TIPo PSICÓTICaS eM CURITIba

Mariana	Cardoso	Puchivailo
Ileno	Izídio	da	Costa

Adriano	Furtado	Holanda

O termo primeira crise do tipo psicótica se refere a uma vivência de sofrimento geral-
mente intensa e que pode evoluir ou não para uma desorganização maior da vida do 

sujeito e de sua família. A assistência precoce a essa clientela demonstra uma menor mor-
bidade, recuperação mais rápida, melhor prognóstico, preservação de capacidades psicos-
sociais, maior apoio dos familiares, menor necessidade de hospitalização e menor gasto à 
rede de atenção à saúde. No Brasil temos alguns grupos de intervenção precoce, um dos 
destaques é o Grupo de Intervenção Precoce nas Primeiras Crises do Tipo Psicóticas - GIPSI 
- que realiza há 15 anos pesquisas e intervenções com essa clientela em Brasília. O grupo 
atua no Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, coordenado pelo Prof. Dr. Ileno 
Izídio da Costa, e conta com a participação de alunos de graduação e pós-graduação, além 
de profissionais voluntários, de diferentes áreas. O grupo desenvolveu ao longo dos anos 
um modelo de atenção baseado em uma ação interdisciplinar, que focaliza o cuidado não 
apenas no sujeito em primeira crise, mas também em sua família e rede afetiva. Busca-se 
compreender as possibilidades de existência do sujeito e potencialidades em sua relação 
com o mundo. Parte-se de uma ação de cuidado conjunta ao sujeito em oposição a uma 
atitude interventiva de retirada de sintomas, na qual, almeja-se o retorno a uma suposta 
“normalidade”, destacada do sujeito, de suas demandas e de seu contexto. A pesquisa de 
doutorado aqui proposta se encontra em andamento e tem como objetivo implementar e 
avaliar os resultados do modelo de atenção às primeiras crises do grupo GIPSI em compa-
ração aos tratamentos de rotina disponibilizados pela rede de Saúde Mental de Curitiba. A 
pesquisa será realizada em um CAPS III de Curitiba e utilizará uma metodologia mista con-
vergente fenomenológica. A fenomenologia serve a essa pesquisa enquanto suporte episte-
mológico, como filosofia em suas reflexões críticas a respeitos dos fenômenos humanos e 
processos psicopatológicos e enquanto metodologia compreensiva e integrativa. A atenção 
à crise ainda é um desafio à reforma da atenção à saúde mental, assim, a implementação do 
modelo GIPSI e avaliação desse modelo de intervenção pretende trazer contribuições tanto 
ao município quanto às pesquisas e ações na atenção à crise, e em especial às primeiras 
crises do tipo psicóticas.

Palavras-chave: Avaliação de resultados, Primeiras crises do tipo psicóticas, Fenomeno-
logia.
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o CoRPo na PSIColoGIa ClÍnICa e na SaÚde: 
PeRSPeCTIVaS FenoMenolÓGICo-eXISTenCIaIS

Tatiana	Benevides	Magalhães	Braga

A modernidade sedimentou um modelo de sujeito, corpo, saúde e doença baseado na 
fragmentação e no isolamento dessas dimensões da experiência. No campo da saúde, 

tal cisão engendrou modelos de cuidado que desarticularam dimensões orgânicas, psíqui-
cas, sociais, materiais e culturais, limitando a efetivação da integralidade do cuidado. Numa 
perspectiva fenomenológica, essas não são dimensões estanques, mas entremeadas no pró-
prio movimento de ek-sistência. Assim, a práxis psicológica atenta à dimensão do corpo 
em sua relação com a experiência permite compreender a configuração concreta do existir 
singular daquele que se apresenta à clínica, considerando a amplitude de relações presente 
em seu existir e, simultaneamente, o modo como tais relações são retomadas na experiência 
singular. Frente a essa questão, a distinção entre corpo material e corpo vivido, âmbito da 
corporeidade, permite compreender os processos de saúde e doença enquanto dizendo res-
peito à unidade somatopsíquica da existência. Ressaltar o caráter corpóreo da experiência 
e o caráter experiencial do corpo significa resgatar a articulação ontológica das dimensões 
de nosso existir, que não podem ser compreendidas separadamente. No modo humano de 
ser no mundo, implicado por inteiro em seu contexto existencial, o homem está encarnado, 
intrinsecamente relacionado à concreção de sua experiência, constituindo com seu corpo e 
sua percepção, um só. Nessa perspectiva, a clínica se dá no contato com a alteridade que se 
apresenta na corporeidade: a presença inalienável do outro pressupõe a unidade indissolú-
vel entre corpo e consciência. Na relação terapêutica, não nos dirigimos apenas ao discurso 
verbal, mas à sensorialidade, à corporeidade, à afetabilidade, aos muitos modos de contato 
com o mundo permeados pelo corpo e a partir dele. O reconhecimento de uma afetividade 
anterior à linguagem é fundamental para compreender a práxis clínica para além e para 
aquém da dimensão discursiva: ela se perfaz em todas as esferas do existir de paciente e 
terapeuta, na concreção de um universo relacional e afetivo, colocado em jogo na cons-
trução de possibilidades relacionais, interpretativas e existenciais que caracteriza qualquer 
processo terapêutico. 

Palavras-chave: Corpo, Fenomenologia existencial, Saúde, Psicologia clínica.
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“oI, MeU noMe é ana” – UM eSTUdo 
FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal da eXPeRIÊnCIa 

de MUlheReS CoM anoReXIa neRVoSa

élida	Mayara	da	Nóbrega	Cunha
Elza	Maria	do	Socorro	Dutra

Este trabalho consiste em um recorte de um projeto de dissertação de mestrado que 
estuda a experiência de mulheres que sofrem de anorexia nervosa (AN). O índice de 

Transtornos Alimentares (TAs) quase duplicou nos últimos 20 anos, atingindo, principal-
mente, adolescentes e trazendo conseqüências e implicações de diversas naturezas. A defi-
nição de anorexia nervosa surge em 1873, através de Willian Gull, sendo concebida como 
um TA que apresenta uma séria distorção de imagem, perda exagerada de peso, objetivando 
a magreza, ao se reduzir a ingestão de alimentos e líquidos. A presente pesquisa é de natu-
reza qualitativa e embasada no pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger. Em sua 
Analítica da Existência, o filósofo trata o ser do homem como Dasein. Para ele, o Dasein é 
poder-ser-no-mundo, enquanto ser de abertura de sentidos. Segundo ele, o ser humano está 
sempre interpretando e dando sentidos ao mundo, expressando-se através da linguagem. 
Baseada em tais ideias, e ampliando o olhar para além da conceituação e do olhar médico, 
a pesquisa tem como objetivo compreender a experiência de “ser anoréxica”. A pesquisa 
busca um olhar que resgate a experiência pessoal, no que isso significa para a pessoa. Trata-
-se de uma pesquisa com foco fenomenológico heideggeriano, cujo intuito não está em foca-
lizar o fenômeno da anorexia como algo concreto e objetivado, mas lançar um olhar para os 
sentidos que essa experiência tem para quem a vivencia. As colaboradoras são mulheres que 
vivenciem ou tenham vivenciado uma experiência de AN. O recurso metodológico utilizado 
na pesquisa é a entrevista narrativa. Estão sendo realizadas entrevistas semi-abertas, com 
uma pergunta disparadora (“Como foi, ou como é, a sua vivência de anorexia?”) que permite 
à entrevistada falar sobre a sua experiência. As entrevistas são gravadas em áudio, transcri-
tas, literalizadas e interpretadas através da fenomenologia hermenêutica heideggeriana. Há 
também um diário de bordo que serve como instrumento de pesquisa, o qual versa sobre 
as entrevistadas, assim como sobre os sentimentos e pensamentos que na entrevistadora 
emergirem. Até o momento foi realizada uma entrevista em que, na fala da colaboradora, 
percebemos a sua experiência de anorexia como um modo-de-ser-no-mundo, no qual ela 
considera ser este um estilo de vida e não uma doença. Neste cenário, algumas ideias heide-
ggerianas como Dasein, modo-de-ser, ser-com, técnica e cuidado, emergem na interpreta-
ção da fala da entrevistada.

Palavras-chave: Anorexia Nervosa, Pesquisa fenomenológica, Fenomenologia heidegge-
riana.
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CoRPoReIdade na FenoMenoloGIa de edITh STeIn

Rudimar	Barea

O objetivo deste estudo tem como intencionalidade descrever sobre a corporeidade na 
fenomenologia de Edith Stein. Pretendemos demonstrar que para Edith Stein a dimen-

são da corporeidade é parte constitutiva da singularidade da pessoa humana, e que, no 
entanto, nos transmite sensações e é fonte de conhecimento, do qual, nos coloca em con-
tato e relação com o mundo circundante, tanto na esfera psicofísica, quanto em dimensão 
espiritual com outras pessoas. Em nossa descrição fenomenológica dividiremos o trabalho 
em dois momentos, sendo quem em primeiro lugar,situaremos a discussão sobre a corpo-
reidade no método fenomenológico de acordo com a descrição fenomenológica de Stein em 
“O Problema da Empatia”. Na sequência descreveremos sobre o dar-se da corporeidade 
própria nas relações intersubjetivas, assim como descreve Edith Stein na trilogia fenome-
nológica “O problema da empatia”, - “Contribuições para uma fundamentação filosófica da 
psicologia e das ciências do espírito” e “Uma investigação sobre o Estado”, além da consi-
derada obra “A estrutura da pessoa Humana”. O itinerário de Stein mostra que não é pos-
sível chegar ao conhecimento separado da corporeidade, por exemplo, não posso negar que 
tenho uma mão, que me ajuda a escrever e faz parte da minha estrutura, que me permite 
chegar ao conhecimento, porém a significação da nossa corporeidade e o sentido de nossas 
ações são reconhecidas na fenomenologia, na medida em que eu apareço corporalmente no 
mundo e me coloco em contato intersubjetivo com outros indivíduos singulares possuidores 
de sua corporeidade semelhante a minha, corporeidade que não é simplesmente coisa entre 
coisas, mas o lugar onde outra vida de consciência emerge e exprime-se em relação comigo. 
Com efeito, através de nossa corporeidade aperfeiçoamos e alongamos o nosso conheci-
mento, como afirma Stein: “a cada passo a frente se revela um novo pedaço do mundo, ou 
aquele velho me mostra um lado novo”. Entretanto, nosso corpo próprio se dá como fonte 
inesgotável de conhecimento e nos provoca de maneira abertamente para novas sensações e 
novas descobertas. A corporeidade me leva a descobrir e reagir de maneiras diferentes pelas 
mais diversas vivências, a corporeidade situada hic et nunc, no ponto zero de orientação, 
junto a mim,permite significar e desfrutar do mundo fenomênico que me aparece.

Palavras-chave: Corporeidade, Fenomenologia, Intersubjetividade, Vivências.
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oS FUndaMenToS FISIolÓGICoS e oS dISPoSITIVoS 
FenoMenolÓGICoS eM MeRleaU-PonTy

Silmara	Mielke

Introdução: Merleau-Ponty em sua obra Estrutura do Comportamento realiza uma crítica 
a respeito da condição dos impulsos nervosos e sua estrutura de certa forma mecânica. 

Baseado nos estudos das ciências biológicas ele questiona essa forma de ver o corpo ape-
nas objetivamente, evidente que ele não desconsidera os estudos científicos da fisiologia, 
porém não compreende o corpo apenas desta forma determinada e com reações já prees-
tabelecidas entre suas partes. Não acredita no corpo apenas pela visão do “em si”, no qual 
não há percepção das coisas existentes, nem intencionalidade, pois para as ciências esses 
dois aspectos não possuem nenhuma significação que seja reconhecida pelos estudos fisio-
lógicos. Os dispositivos que Merleau-Ponty encontra em seus estudos para confirmar essa 
vivência do ser no mundo nos levam a uma melhor compreensão deste ser sensível que 
se relaciona com os demais seres e coisas. Em sua obra Fenomenologia da Percepção ele 
procura esclarecer essas questões através de algumas patologias, neste artigo vamos nos 
fundamentar em apenas dois exemplos patológicos que são o membro fantasma e caso Sch-
neider. A análise destas duas patologias é uma forma de diferenciar ou mesmo reconhecer 
corpo-objeto e corpo-próprio. Esclarece que o corpo assentado em nível primordial, não 
ocupa simplesmente uma posição no mundo, mas ao contrário, ele está em situação, a nossa 
condição no mundo é que faz com que o corpo se oriente no espaço de acordo com a situa-
ção do momento. Somos sujeitos engajados no horizonte perceptivo das coisas no espaço. 
Objetivo: Diferenciar corpo-objeto e corpo-próprio a partir de duas patologias citadas por 
Merleau-Ponty (membro fantasma e caso Schneider) Método: Como uma pesquisa teórica 
e qualitativa, o método de trabalho priorizará a pesquisa bibliográfica e seus suportes, de 
acordo com as indicações metodológicas de Victor Goldschimdt. Resultados: Essa pesquisa 
ainda está em andamento e até o momento resultou em duas formas de analisar o esquema 
corporal, a partir do corpo-objeto e corpo-próprio.

Palavras-chave: Corpo-objeto, Corpo-próprio, Expressividade.
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o CoRPo no CIbeReSPaÇo: ReFleXÕeS a PaRTIR da 
onToloGIa SaRTReana e ConTRIbUIÇÕeS à PSIColoGIa

Jaqueline	Eyng
Priscila	Ferreira	de	Oliveira
Sylvia	Mara	Pires	de	Freitas

A história nos mostra diversas maneiras de se compreender o que sugere ter sido foco 
constante de estudos e reflexões: o corpo e a mente. Contudo, observamos uma pre-

dominância de entendimentos que dissociam ambos e tendem a colocar o corpo num lugar 
secundário. Por sua vez, ante a crescente popularização e aumento do uso das tecnologias 
cibernéticas e o contexto fértil de investigações que se abre a partir desse fenômeno, per-
cebeu-se a contemporaneidade do assunto e a importância de se traçar uma investigação 
que relacionasse a temática corpo com o ciberespaço. Para tanto, iniciou-se Pesquisa de 
Iniciação Científica (PIC) de cunho teórico-conceitual – cujo nome deu título a este traba-
lho, objetivando compreender as dimensões corporais na relação do ser humano com e na 
realidade virtual, a partir da ontologia do corpo de Jean-Paul Sartre. Para conseguirmos 
alcançar os objetivos propostos foi realizada revisão bibliográfica acerca da concepção do 
corpo na filosofia ocidental clássica, a fim de elucidar as heranças provenientes desta que se 
perpetuam na atualidade e suas contribuições e divergências ao pensamento de Sartre. Para 
fundamentar as análises e discussões, utilizou-se como fundamento a concepção de corpo 
de Sartre em O ser o nada, que delimita três dimensões ontológicas: o corpo como ser-Para-
-si (concreto), o corpo como ser-Para-outro (abstrato) e o corpo como ser-Para-si-Para-
outro, e que compreende o corpo e a consciência como entidades indissociáveis. A partir de 
reflexão crítica sobre os assuntos, pretendeu-se identificar as contribuições de Sartre para a 
compreensão da realidade virtual, bem como, os possíveis encontros entre essa concepção 
e as investigações feitas por outros estudiosos sobre o tema, principalmente Pierre Lévy. Ao 
final desta pesquisa, compreendemos que a concepção sartreana de corpo abstrato nos for-
nece subsídio para entender o papel do corpo num contexto de relações virtuais, revelando-
-se também pelos complexos-utensílios que o indicam.

Palavras-chave: Sartre, Virtual, Corpo, Existencialismo, Ciberespaço.
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a CoRPoReIdade VIVIda na eSCola PelaS 
PeSSoaS CoM deFICIÊnCIa VISUal

Rogério	Sousa	Pires

O presente estudo busca compreender os significados atribuídos ao corpo pela pessoa 
com deficiência visual nas experiências educativas vividas na rede estadual de educa-

ção do município de Piracicaba-SP. Apreende os conceitos basilares de percepção, corpo e 
método fundamentados pelo pensamento fenomenológico no intuito de compreender o sen-
tido originário da significância corpórea nas experiências educacionais. A pesquisa segue a 
abordagem qualitativa de orientação fenomenológica, que descreve, analisa e interpreta o 
campo fenomênico, dando visibilidade as situações que favorecem e dificultam a significa-
ção do corpo nas relações de educabilidade com os educadores (familiares e professores). 
Esse mesmo campo ao desvelar as protagonistas dessa trama – as alunas deficientes visuais, 
busca saber como elas significam seu corpo nas experiências educacionais. Questão que 
solicita caminhar rumo ao sentido, a direção que ilumine a corporeidade vivida na escola, 
e o entendimento daquilo que se manifesta e seu desdobrar-se para a educação. Abre-se, 
assim, uma possibilidade de compreender e intervir significativamente na relação com a 
pessoa com deficiência visual, e olhar para aquilo que está acontecendo no contexto da 
escola e entender como se dá a significância corpórea dessas alunas consigo mesmas, com 
outros e com o mundo. A experiência de cada aluna revela que seu corpo sabe sobre estar na 
escola na ausência do sentido da visão, e caminhando em torno do fenômeno, surge as cate-
gorias: mundo circundante – ambiente educacional e familiar; relações interpessoais na 
escola (aluno-professor, aluno-aluno, aluno-comunidade); corporeidade, desenvolvimento 
humano e aprendizagem; interesse e necessidade da aluna (física, afetiva e cognitiva); falta 
de operacionalização das atividades de sala de aula; incompreensibilidade do conteúdo e 
da proposta de ensino-aprendizagem; ausência de recepção/sintonia, comunicabilidade, 
interesse da aluna e participação familiar; falta de independência/autonomia e orientação/
mobilidade. O imbricamento das categorias apontam para a seguinte síntese: a experiência 
do corpo na aprendizagem humano-significativa e a emergência do fazer autêntico dos edu-
cadores para o despertar do corpo próprio do aluno por meio de um aproximar-se solicito 
e participativo.

Palavras-chave: Educação especial, Deficiência visual, Experiências educativas, Corpo-
reidade, Fenomenologia.
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PoPUlaÇÃo eM SITUaÇÃo de RUa e CoRPoReIdade

Maíra	Leite	Escórcio

Uma pesquisa fenomenológica foi realizada com pessoas em situação de rua, no municí-
pio de Natal-RN, a partir da inserção profissional da presente pesquisadora, psicóloga 

de uma equipe do Consultório na Rua (CnaR). O principal objetivo foi compreender o fenô-
meno do corpo na perspectiva heideggeriana da corporeidade. O método fenomenológico 
hermenêutico descritivo e compreensivo do corporar das pessoas em situação de rua foi 
utilizado neste estudo. A pesquisa ocorreu de julho de 2014 a abril de 2015, e foram reali-
zadas observações no campo de atuação profissional, nas ruas de Natal. Os dados coletados 
foram registrados em diário de campo, incluindo observações e narrativas de pessoas acom-
panhadas pela equipe de saúde (CnaR). Pode-se compreender que a forma como as pessoas 
em situação de rua se mostram na corporeidade remete a um modo próprio de ser e estar 
no mundo. Corpos marcados pela violência com cicatrizes, presença de sujeira, roupas des-
gastadas e odores fortes são reveladores de formas do ser-em, habitando um mundo hostil 
e ameaçador. Pode-se compreender que o corporar do corpo destas pessoas se apresenta 
de distintas maneiras, destacando-se aqui a questão da higiene pessoal, consumo de subs-
tâncias psicoativas e do cuidado em saúde. Quanto à higiene pessoal, muitas vezes negli-
genciada, evidencia-se tanto uma dificuldade de acesso a locais de higiene como uma outra 
forma de se relacionar com estes corpos. O uso e abuso de substâncias psicoativas é muito 
frequente nesta população, evidenciado no corpo por marcas nos dedos, hálito e odor etí-
lico, olhos avermelhados, emagrecimento, inchaço. No campo do cuidado em saúde, pode-
-se observar que estas pessoas só procuravam assistência em saúde em situações limite, 
quando o corpo as impedia de exercer outras atividades cotidianas que lhes garantissem 
algum dinheiro. A partir desta experiência da pesquisadora enquanto profissional da equipe 
de saúde (CnaR), foi possível uma aproximação de algumas destas pessoas, que mostra-
ram cicatrizes em seus corpos, contando as histórias onde estas marcas foram adquiridas. 
Este modo de evidenciar marcas no corpo, expondo a nudez em locais públicos, revela uma 
forma de se habitar esses espaços considerados públicos como privados, conferindo-lhes 
uma relação de proximidade. Portanto, compreender o fenômeno do corpo a partir da cor-
poreidade de pessoas em situação de rua traz consigo diferentes modos de ser-no-mundo, 
habitando as ruas de Natal-RN.

Palavras-chave: Corporeidade, Fenomenologia, Heidegger, População em situação de 
rua, Consultório na rua.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 265

ConTRIbUIÇÕeS da FenoMenoloGIa-eXISTenCIal 
PaRa a CoMPReenSÃo da doR CRônICa

Henrique	Shody	Hono	Batista
Amanda	Acco	Rosa

Jennifer	da	Silva	Moreira
Nayane	Aparecida	da	Costa	Silva

Joanneliese	de	Lucas	Freitas

A dor é um fenômeno que acompanha a história da humanidade, objeto temático das 
ciências naturais, das ciências humanas, e também do senso-comum, sendo sua descri-

ção influenciada pelos diferentes modos de organização cultural da sociedade. Em diversos 
domínios, a dor mobiliza os seres humanos na busca por modelos compreensivos que arti-
culam e oferecem suas formas de tratamento e intervenção. O objetivo deste trabalho é apre-
sentar as contribuições das filosofias fenomenológico-existenciais, bem como da psicologia 
da saúde, para a compreensão da dor crônica, tomando como inspiração os conhecimentos 
de Edmmund Husserl, Merleau-Ponty e Buytendijk. Atualmente, a dor crônica é uma das 
principais queixas que mobiliza a população na busca por serviços de saúde e evidencia os 
limites da racionalidade médica e das abordagens naturalistas, em suas concepções dua-
listas/cartesianas e positivistas, exigindo a articulação de outros referenciais teóricos para 
sua compreensão. No campo da fenomenologia, Edmmund Husserl nos abre as portas para 
compreender a dor enquanto experiência pré-intencional, sendo – ao mesmo tempo – sen-
sação e ato. Merleau-Ponty, por sua vez, ao introduzir o conceito de corpo-vivido no campo 
da existência, permite aos estudos atuais da psicologia da saúde investigar a dor crônica 
como um modo de ser-no-mundo, em que a dor aparece como fenômeno essencialmente 
vinculado à dimensão da corporeidade. Para Buytendijk, a dor aparece como acometimento 
súbito ou como modo-de-ser, cujo significado existencial dá a condição de possibilidade 
para o enfrentamento ou rendição diante desta experiência. Em sua dimensão ontológica, a 
dor, assim como a morte, a enfermidade e a doença, revela ao ser humano sua condição de 
vulnerabilidade diante da existência. As articulações teóricas inspiradas nas filosofias feno-
menológico-existenciais permitem abordar a dor como fenômeno que não é exclusivamente 
anatômico e fisiológico, mas que – em sua cronicidade – se apresenta enquanto movimento 
da existência e condição que funda a experiência do sujeito diante do mundo.

Palavras-chave: Dor, Corpo, Fenomenologia, Corporeidade, Cronicidade.
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oS SenTIdoS SUbJeTIVoS do adoeCIMenTo 
e da doR na FIbRoMIalGIa

Paula	Payão	Franco
Bruna	Mikami
Caroline	Pértile

Nayara	Leticia	Lepinsk
Joanneliese	de	Lucas	Freitas

O presente estudo sobre corporeidade, baseia-se em uma pesquisa acadêmica, em que 
vem sendo empregado o método fenomenológico de investigação, com entrevistas semi-

-estruturadas. Este estudo tem como objetivo apontar de forma preliminar temas e sentidos 
que possam servir como ponto de partida para uma compreensão fenomenológica sobre a 
dor na fibromialgia. A fibromialgia é considerada uma das síndromes de dor crônica, em 
que a dor é seu principal sintoma - acometendo de 2% a 3% da população brasileira, sendo a 
maior parte desse número pessoas do sexo feminino. Por ser de difícil diagnóstico, além da 
localização dos pontos de dor variarem de um paciente para outro, é possível compreender 
a dor na fibromialgia como sendo uma forma de ser-no-mundo, fazendo com que o sujeito 
remaneje o sentido de sua existência, além de abranger sua dimensão social. A maneira 
como o sujeito integra suas experiências à sua vida define o seu ângulo de visão sobre o 
fenômeno que o acomete. Então, não é a dor que determina um paciente com fibromialgia, 
mas sim a maneira como este se dirige a dor que experiencia, e como vem a perceber-se 
no mundo. A vivência da dor intensa e prolongada suscita em quem dela sofre um conflito 
quanto ao sentido da vida, pois o sujeito depara-se com a realidade de sua própria exis-
tência, que é limitada e mortal. Dessa maneira, o sujeito passa a perceber-se como alguém 
limitado pela dor, e por meio de sua experiência passa a resignificá-la. Em uma posição 
tão pouco compreendida por outras pessoas, pacientes com fibromialgia relatam que a dor 
que os acomete se difere de outras dores. Neste contexto, tendem a sofrer discriminação 
por familiares e pessoas próximas, que questionam a veracidade do que sentem. Portanto, 
compreende-se que a dor que se manifesta na fibromialgia não deve ser tomada como um 
sintoma, afinal ela é em si o que fundamenta a enfermidade, e também é a maneira como o 
paciente passa a apresentar-se, a ser-no-mundo. E sendo assim, o estudo fenomenológico 
de como é a experiência da dor e do adoecimento na fibromialgia é de grande importância 
para que profissionais da saúde, acadêmicos e também pacientes com dor crônica venham a 
ter um conhecimento mais aprofundado sobre como é a experiência da dor, e possam assim 
elaborar a implementação de intervenções mais aprofundadas.

Palavras-chave: Dor, Experiência, Fibromialgia, Ser-no-mundo.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 267

do CoRPo PRÓPRIo ao CoRPo a CoRPo eM CoMbaTe: 
aPonTaMenToS a PaRTIR de M. MeRleaU-PonTy

Thabata	Castelo	Branco	Telles
Cristiano	Roque	Antunes	Barreira

Este trabalho tem como objetivo discutir a questão dos esportes de combate, a partir da 
fenomenologia de Merleau-Ponty. O presente estudo resgata as noções de corpo pró-

prio, intersubjetividade, e as concepções acerca da motricidade, todas exploradas na obra A 
fenomenologia da percepção. Com base nestas discussões, realizadas pelo filósofo, abre-se 
a possibilidade de investigação do corpo a corpo em combate, entendendo que uma luta 
só é possível a partir do encontro entre dois corpos em movimento. Portanto, trata-se da 
necessidade de se ater a estas três noções fundamentais, contempladas por Merleau-Ponty. 
A primeira – corpo próprio – consiste em uma compreensão ambígua acerca do corpo, 
que pode ser visto como objeto, mas também se relaciona com o mundo enquanto sujeito. 
Nesse sentido, trata-se não apenas do corpo que tenho, mas também do corpo que sou. Já 
o campo da motricidade, segundo conceito a ser trabalhado neste estudo, contempla uma 
intencionalidade originária, que desloca a noção de consciência, anteriormente exclusiva 
a um eu penso, para um eu posso. A compreensão merleau-pontyana de corpo em movi-
mento implica em um modo de apropriação espaço-temporal. No tocante à intersubjetivi-
dade, outra concepção importante nesta discussão, Merleau-Ponty trata do reconhecimento 
do outro a partir do seu desenvolvimento acerca da temática da percepção. Assim o outro 
aparece para mim sob dada perspectiva, do modo como me é possível percebê-lo. Nesse 
sentido, este trabalho aponta para novas formas de compreensão dos esportes de combate, 
principalmente com relação aos processos de controle/descontrole do movimento, aten-
ção, concentração e distração com ênfase no papel da modulação da agressividade. Ainda, 
pode contribuir como base para futuras discussões em torno na psicologia do esporte e do 
exercício, com foco nas modalidades de combate, tornando possível aos profissionais uma 
compreensão das lutas em que seja permitido um olhar e uma prática para além de técnicas 
previamente estabelecidas.

Palavras-chave: Corpo, Corporeidade, Motricidade, Esportes de combate, Merleau- 
Ponty.
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RoMPendo o eSCaFandRo:                                            
eMeRGÊnCIa de noVoS SIGnIFICadoS eXISTenCIaIS 

eM UM ConTeXTo de adoeCIMenTo

Maria	Conceição	de	Freitas	Barbosa
Lúcia	Helena	Studart	Montenegro	uchoa

Grace	Troccoli	Vitorino

O objetivo geral deste estudo foi analisar as interfaces entre “silêncio primordial” e corpo 
no contexto de adoecimento, a partir de uma narrativa fílmica. Em “O Escafandro e a 

Borboleta” descrevem-se as percepções existenciais do protagonista, partindo de uma aná-
lise das limitações corpóreas provenientes do adoecimento. Por meio de reflexões de pas-
sagens de sua vida relatadas na narrativa, identificam-se circunstâncias em que uma “fala 
autêntica” traduz este silêncio fundante. Quanto à metodologia, esta investigação teve cará-
ter qualitativo e cunho exploratório visando a uma aproximação dos conceitos delineados 
no marco teórico. Para a transformação de dados obtidos em resultados de pesquisa utiliza-
-se uma análise empírico-documental de conteúdo, que conduz a descrições sistemáticas e 
a reinterpretação das mensagens, ampliando os significados. Os resultados indicam que a 
privação do movimento e expressividade do corpo põem o sujeito em contato com o que lhe 
é mais próprio, seu silêncio fundante, que se traduz em uma fala originária, primeira em 
termos de vivência. Uma análise crítico-reflexiva acerca da noção de corpo sugere que este 
tem uma dimensão totalizante do humano, sendo herdeiro de um legado existencial e que 
diante do adoecimento, novos significados podem atravessar o sujeito, que terá oportuni-
dade de expressar uma fala que traduza o que experimenta, ressignificando sua história. O 
personagem do filme em estudo se posiciona de forma ativa e redescobre, diante da fata-
lidade e sob as camadas de uma existência que o levaram a afastar-se de uma vida plena, 
o sensível e humano que o constituem. A expressão de si, mediante uma escrita paciente e 
determinada através de um meio rudimentar de comunicação, foi a forma escolhida pelo 
personagem para expressar um momento existencial fecundo. Cabe inferir, por fim, que a 
mesma angústia que coloca o homem diante de uma situação-limite e instaura uma crise 
radical, pode também originar um projeto novo, único, rico de possibilidades.

Palavras-chave: “Silêncio primordial”, Corpo, Adoecimento, Existência.
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eMPaTIa, CoRPoReIdade e nÚCleo PeSSoal: 
InTeR-RelaÇÕeS na obRa de edITh STeIn

Achilles	Gonçalves	Coelho	Júnior
Cristiano	Roque	Antunes	Barreira

Edith Stein, nas pegadas de Edmund Husserl, analisou em sua tese de doutorado o pro-
blema da empatia, identificando-a como vivência ontológica através da qual podemos 

conhecer a experiência do outro e suas modalidades de posicionamento pessoal.  Em pes-
quisas posteriores, chegou a identificar a possibilidade de conhecer a motivação vivenciada 
pelo outro, através de uma explicitação dos motivos que fundamentam a experiência e as 
tomadas de posição. A corporeidade, via de acesso da experiência interna alheia, também 
se apresenta como expressão deste posicionamento pessoal. O presente trabalho tem por 
objetivo explicitar a relação entre empatia, corporeidade e núcleo pessoal, a partir das aná-
lises realizadas por Edith Stein. As obras da autora, O Problema da Empatia, Psicologia e 
Ciências do Espírito: contribuições para uma fundamentação filosófica e A estrutura da 
pessoa humana, respectivamente publicadas originalmente em 1917, 1922 e 1930-32,foram 
analisadas em sua tradução italiana, a partir do método fenomenológico, onde buscamos 
ressaltar os aspectos essenciais dos fenômenos e descrever as conexões de sentido presente 
nos textos. Através da empatia, vivenciamos o conteúdo experienciado pelo sujeito empati-
zado, colhendo inicialmente suas sensações, estado de ânimo ou vivências de sentimento a 
partir da expressão de sua corporeidade. Considerando o outro como ponto zero de orien-
tação no mundo, podemos adentrar na compreensão de sua experiência, identificando os 
objetos intencionais aos quais está voltado e se posiciona espontânea ou voluntariamente. 
Neste processo, o sujeito empatizado responde a valores pessoais que podem mobilizá-lo 
em sua experiência, dentro de um continuum, de maneira mais profunda e intensa ou de 
maneira mais sutil ou superficial. O posicionamento pessoal diante dos valores apreendidos 
na experiência da pessoa pode ser guiado por padrões culturais gerais e/ou seguir impulsos 
advindos das sensações, mas também pode expressar uma autenticidade, onde a pessoa-
lidade marca a ação e o tipo de escolha realizada, imprimindo nos gestos, as característi-
cas pessoais próprias, revelando aspectos do núcleo pessoal. Assim, através da vivência da 
empatia, podemos apreender através da corporeidade e da linguagem, os aspectos da expe-
riência alheia que constituem seu centro ou núcleo pessoal, assim como os critérios pessoais 
utilizados no próprio posicionamento, explicitando o centro de orientação próprio de cada 
sujeito envolvido nas tomadas de posição.

Palavras-chave: Fenomenologia, Edith Stein, Corporeidade.
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IMPlanTaÇÃo e SUPeRVISÃo de UM SeRVIÇo de PlanTÃo 
PSIColÓGICo eM ClÍnICa-eSCola de PSIColoGIa

Andréia	Elisa	Garcia	de	Oliveira

Pretende-se apresentar uma experiência de implantação e supervisão de um serviço de 
Plantão Psicológico em uma clínica-escola de Psicologia, vinculada a uma faculdade 

privada do Estado de São Paulo. O serviço iniciou-se em 2013 e até o presente momento, 
vem se ampliando e cumprindo sua dupla vocação: formação dos estudantes e atendimento 
às demandas da comunidade. O Plantão Psicológico como modalidade de atenção psicoló-
gica clínica de inspiração humanista, surgiu no Brasil no final da década de 1960 e desde 
então vem conquistando terreno. Sua proposta se mostra sintonizada com as demandas 
do homem moderno, que vivencia um momento de aceleramento e intolerância ante os 
sofrimentos inerentes à existência humana. Diante das intensas transformações a que se 
vê exposto, o homem tende a apelar para soluções imediatistas, muitas vezes baseadas na 
medicalização ou em hábitos pouco saudáveis. Tais demandas disparam discussões nos 
momentos de supervisão acerca dos papéis que o Plantão Psicológico pode (e deve) assumir 
na atualidade. Seria o serviço de Plantão uma “luz no fim do túnel” ou um “farol” a iluminar 
novas possibilidades de caminhos para aqueles que procuram ajuda e escuta neste serviço? 
Os alunos têm se envolvido intensamente na experiência de “estar de plantão”, e a pro-
posta vem se mostrando frutífera como prática formativa adequada para o desenvolvimento 
de uma escuta acolhedora, compreensiva e que saiba reconhecer os momentos de orientar 
e encaminhar com precisão. Os estagiários sentem-se desafiados pelas características do 
Plantão que os retiram do lugar das certezas teórico-técnicas, impondo-lhes a necessidade 
de serem também criativos. São notórios o amadurecimento e o refinamento da postura 
clínica e reflexiva dos alunos que estagiam em Plantão, quando comparados com aqueles 
que não o fazem. A comunicação desta experiência partirá dos aspectos mais operacionais 
da implantação do serviço e evoluirá na direção de uma reflexão acerca dos horizontes (tera-
pêuticos e educacionais) que o Plantão Psicológico nos aponta na atualidade. Pretende-se 
apontar os limites, desafios e possibilidades que se tem observado na supervisão do serviço 
de Plantão Psicológico no sentido de subsidiar discussões com colegas que também atuem 
como plantonistas ou supervisores nos diferentes contextos em que esta modalidade de 
atendimento psicológico se insere

Palavras-chave: Plantão psicológico, Formação em psicologia, Atenção psicológica clí-
nica.
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MedaRd boSS e o enConTRo CoM o daSeIn:        
FRaGMenToS de UMa bIoGRaFIa, MaRTIn heIdeGGeR                  

e a anGÚSTIa

Reynaldo	Thiago	da	Silva	Rocha
Aline	Sampaio

INTRODUÇÃO: O encontro entre o psiquiatra suíço Medard Boss e o filósofo alemão Mar-
tin Heidegger e a posterior amizade entre ambos, que durou quase trinta anos, resultou 

na criação de uma nova possibilidade de olhar o homem no âmbito psicoterapêutico. Esta 
possibilidade se deu, sobretudo, através da influência que a leitura da obra Ser e tempo 
(2002) de Heidegger exercia sobre Boss e das questões que emergiram sob os entraves com 
os quais o psiquiatra se deparou em sua clínica. O rompimento de Boss com a psiquiatria 
clássica e posteriormente com a psicanálise se deu concomitantemente com o gradual posi-
cionamento dele em favor das ideias propostas por Heidegger em sua Analítica do Dasein, e 
desta forma Boss pôde conceber a sua Daseinsanalyse e passar a olhar o fenômeno humano 
não mais através do prisma do cientificismo naturalista, do psiquismo ou do subjetivismo, 
mas como uma abertura para o surgimento da questão do ser. Para marcarmos esta influ-
ência discutiremos o conceito de angústia na ótica de Heidegger e de Boss, bem como a 
influência do filósofo no psiquiatra. OBJETIVOS: Geral: Apresentar ao leitor o psiquia-
tra suíço Medard Boss, através de um pequeno recorte biográfico do autor, e apontar seu 
rompimento com a Psiquiatria e a Psicanálise bem como seu contato com um novo modo 
de pensar sua clínica. Específico: A partir deste ponto nossos objetivos específicos serão: 
Apontar o produto da influência exercida, mutuamente, entre o filósofo Martin Heidegger e 
o psiquiatra suíço Medard Boss; Possibilitar uma introdução conceitual à Analítica ontoló-
gica heideggeriana; Assinalar a importância do conceito de angústia para ambos os autores, 
para Heidegger em sua ontologia e para Boss em sua concepção de psicoterapia. METO-
DOLOGIA: Nos valeremos em nossa metodologia de uma pesquisa bibliográfica. Como tra-
taremos de dois autores, e da relação entre ambos, utilizaremos algumas de suas próprias 
obras, sendo elas: Ser e tempo – Parte I (2002) e Seminários de Zollikon (2001) de Martin 
Heidegger; Angústia, Culpa e Libertação (1977), e artigos da Revista da Associação Brasi-
leira de Daseinsanalyse números 1 (1974), 2 (1976) e 11 (2002), todos de autoria de Medard 
Boss. Para ampararmos nossas discussões nos valeremos também de diversos comentado-
res, tanto da obra de Medard Boss, como Ida E. Cardinalli, autora do livro Daseinsanalyse e 
Esquizofrenia: um estudo sobre a obra de Medard Boss (2004), entre outros.

Palavras-chave: Medard Boss, Martin Heidegger, Dasein e angústia.
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RodaS de oRIenTaÇÃo: RelaTo SobRe UM PRoCeSSo 
ColeTIVo de ConSTRUÇÃo de PRoJeToS de PeSQUISa eM 

PSIColoGIa, edUCaÇÃo e FenoMenoloGIa

Luciana	Szymanski	Ribeiro	Gomes
Lia	Spadini	da	Silva

Daniel	de	Olival	Pestana
Lilian	Della	Torre	Sousa	Cabral

Trata-se de um relato de experiência de orientação coletiva desenvolvida no Programa de 
Pós-graduação em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Cató-

lica de São Paulo, parte da linha de pesquisa “Práticas Institucionais na abordagem fenome-
nológica”, sob orientação da Profa. Dra. Luciana Szymanski Ribeiro Gomes, que permitiu a 
construção coletiva de 10 projetos de Mestrado, inseridos em um grande projeto de inter-
venção denominado: “Panoramas da Infância e da Adolescência: um estudo fenomenoló-
gico sobre ações psicoeducativas em instituições”. Pretendemos, neste resumo, demonstrar 
um procedimento de construção coletiva que opera por meio da diversidade de pontos de 
vista e de experiências de vida. O processo reflexivo parte da [1] construção de um memorial 
individual contemplativo do percurso de cada pesquisador até o momento presente e que 
aborde o processo de elaboração do problema da sua pesquisa; da [2] concepção de um pro-
blema de pesquisa que, por sua vez, será visitado e reelaborado diversas vezes, na medida 
em que vai refletindo as mudanças vivenciadas pelo pesquisador no decorrer de seu pro-
cesso; da [3] inserção nas instituições parceiras da universidade a partir de suas demandas 
para construção do campo da pesquisa que será interventiva; da [4] opção por instrumentos 
de coleta de dados que estejam aliados ao problema de pesquisa e à justificativa filosófica 
do grupo – pesquisa qualitativa, interventiva e de base fenomenológico-existencial. Faz-se 
importante mencionar que, nesta modalidade de orientação, todos os membros do grupo 
trabalham juntos e com intervenções mútuas, no que se refere às pesquisas que estão sendo 
construídas. Dessa forma, não há um poder centralizado no orientador, mas sim, uma par-
ticipação efetivamente coletiva, na qual todos os pesquisadores cumprem com a função de 
orientar uns aos outros. Entendemos que esta maneira de orientação mútua permite melhor 
preparo do pesquisador para apresentar seu trabalho em congressos e afins, além do fato da 
diversidade de olhares sobre um mesmo fenômeno ser enriquecedor para o desvelamento e 
interpretação. Destacamos, também, a criação e vínculo entre os membros do grupo que se 
acolhem em um período de formação conhecido por causar sofrimento devido à solidão, às 
exigências, a cobrança produtivista e aos prazos.

Palavras-chave: Fenomenologia, Psicologia, Educação, Formação de pesquisadores.
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ReFleXÕeS SobRe a FoRMaÇÃo ClÍnICa 
FenoMenolÓGICo eXISTenCIal na eRa da TéCnICa

Adriana	Raquel	Negrão	Duarte	Forte
Elza	Dutra

No presente estudo, a Fenomenologia é destacada pela dimensão de sua crítica aos limi-
tes da ciência positivista, ciência esta que rege a grande maioria das áreas do conheci-

mento, abrangendo, inclusive, a própria Psicologia. No que se refere ao processo de forma-
ção clínica no curso de Psicologia, existe uma dificuldade peculiar por parte dos estudantes 
estagiários que adotam a fenomenologia como referencial clínico. Tal dificuldade se deve à 
incompatibilidade entre o aporte teórico advindo do curso de Psicologia, ciência esta pau-
tada, tradicionalmente, em paradigmas cientificistas, e a proposta teórico-metodológica 
adotada pela abordagem supracitada. Como pano de fundo desse cenário, buscamos um 
aprofundamento no pensamento do filósofo Martin Heidegger, principalmente no que se 
refere à Era da Técnica. Esta sociedade tecnicista e contemporânea foi abordada para que 
pudéssemos entender o cenário sócio-cultural em que esta formação está inserida. Diante 
disso, questionamos se esse panorama no qual a Psicologia Clínica repousa favorece o 
desenvolvimento de uma atitude fenomenológica e de um olhar diferenciado para os senti-
dos da existência, tal como é pensado na clínica fenomenológica. Reconhecendo esses limi-
tes, tivemos como objetivo de pesquisa compreender a experiência de formação de psicólo-
gos clínicos que desenvolvem estágio na perspectiva fenomenológico-existencial. Tal estudo 
se configurou, portanto, como uma pesquisa fenomenológico-hermenêutica, baseada na 
ontologia heideggeriana, e utilizou como instrumento de acesso à experiência a entrevista 
semiestruturada. Os participantes desta pesquisa foram seis estagiários do curso de Psico-
logia da UFRN que estavam desenvolvendo estágio supervisionado em psicologia clínica 
na abordagem referenciada. A pesquisa revelou que a etapa de formação fenomenológico-
-existencial abre uma possibilidade de descobertas por parte do estudante estagiário que 
transcendem a dimensão do outro, pois refletem um auto desvelamento enquanto pessoa 
lançada no mundo. Embora com os desconfortos iniciais pelo próprio formato do currículo 
do curso e pela liberdade de atuação clínica, característica da fenomenologia, as narrativas 
demonstraram que tais dificuldades são capazes de instaurar um processo de busca por 
novos sentidos, sentidos esses que refletem uma busca por uma afinação de suas práticas e 
um trilhar de caminhos no compasso com a existência do outro.

Palavras-chave: Formação do psicólogo, Fenomenologia, Técnica, Heidegger, Práticas 
clínicas. 
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a lIGa aCadÊMICa de FenoMenoloGIa eXISTenCIal 
enQUanTo ReCURSo PaRa a FoRMaÇÃo SÓlIda de 

PSICÓloGoS: deSaFIoS e PeRSPeCTIVaS

Breno	Augusto	da	Costa
Thabata	Castelo	Branco	Telles

Gabriela	Alves	Martins	Guimarães	Lyrio	Todo
Natali	Cristofolli

Gabriella	Campos	Jannini	de	Lima

O Curso de Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM) prevê atividades extensionistas como relevantes no desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e competências complementares à formação acadêmica. As 
ligas acadêmicas através de suas atividades visam contemplar o tripé universitário de 
ensino, pesquisa e extensão em relação a determinado tema. No primeiro semestre de 
2015 foi criada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) a Liga Acadêmica 
de Fenomenologia-Existencial (LAFEN). O presente trabalho tem como objetivos relatar o 
contexto vivenciado pela LAFEN-UFTM enquanto recurso para a formação de psicólogos, 
bem como apontar desafios e perspectivas futuras da LAFEN. Fundada a partir do interesse 
de robustecer a formação acadêmica em fenomenologia-existencial na UFTM, a LAFEN 
tem como objetivo principal proporcionar aos seus membros conhecimentos relacionados 
à fenomenologia-existencial e as suas áreas de atuação. Foi criado um Grupo de Estudos 
de Temas Fenomenológico-Existenciais. Ainda no primeiro semestre foram realizados dois 
eventos: Introdução à Clínica Daseinsanalítica e o I Curso Introdutório da Liga Acadêmica 
de Fenomenologia Existencial. Um dos desafios enfrentados é adotar uma abordagem de 
estudo dos vários tópicos do campo fenomenológico-existencial, evitando fundamenta-
lismo doutrinário. As perspectivas da liga podem ser associadas ao tripé universitário de 
ensino, pesquisa e extensão. No âmbito do ensino a consolidação do Grupo de Estudos e 
realização de seminários é primordial na formação dos acadêmicos. No âmbito da pesquisa, 
será incentivada a produção científica e filosófica a partir do contexto brasileiro. Quanto à 
extensão, considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, as extensões 
são ferramentas primordiais na formação dos psicólogos e na articulação ensino-comuni-
dade. Como considerações finais é relevante citar que a literatura aponta a necessidade de 
operacionalização dos conceitos e práticas das psicoterapias fenomenológico-existenciais, 
além disso os terapeutas que desejarem atuar nessa abordagem precisam de um processo 
de formação filosófica robusto. A LAFEN atua de modo a complementar o processo de for-
mação dos seus membros através de suas diversas atividades.

Palavras-chave: Liga Acadêmica, Fenomenologia, Existencialismo, Formação em psico-
logia.
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SUPeRVISÃo CenTRada no alUno

Bruno	Marchesi
Sandra	Maria	Sales	de	Paula	da	Silva	Sousa

Embora existam vários trabalhos publicados sobre o tema de supervisão clínica, não há 
tantos trabalhos empíricos descrevendo as experiências de supervisão em si, e menos 

ainda sob o ponto de vista do discente. Buscando preencher este espaço, o presente artigo 
descreve as percepções de um aluno de graduação no decorrer do último ano do curso de 
Psicologia na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), com referência às supervisões de seu 
grupo de estágio clínico, de orientação Rogeriana. Somando-se aos diversos autores que 
já publicaram estudos sobre supervisão, objetiva unir ao coro mais uma voz, ao chamar 
a atenção para a aplicabilidade da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) ao processo de 
supervisão, nos grupos que trabalham com esta mesma, bem como em outros, indepen-
dentemente de linhas. Refere-se a um relato de experiência, contendo descrição de proce-
dimentos e estratégias de intervenção, muito embora não ofereça evidência metodológica 
apropriada de avaliação de eficácia – a não ser o testemunho do próprio autor – uma vez 
que as observações colhidas no grupo de supervisão foram através de observação pessoal. 
São apresentadas as características estruturantes do estágio clínico na UTP, comuns a todas 
as abordagens, e se descreve como decorrem as supervisões na ACP. Em seguida, partindo-
-se não só da conceituação desenvolvida pelo próprio Rogers, mas também por seus dire-
cionamentos práticos, procura-se correlacionar o processo de supervisão com o de psico-
terapia, ao menos em suas fases iniciais, e de que modo a supervisão poderia trabalhar de 
forma a catalisar o processo na relação intersubjetiva, distanciando-se portanto da estrutu-
ração relato-orientação. Observa-se, além disso, que esta forma de trabalho pode propiciar 
diferentes mecanismos de interação entre os membros do grupo, para além do controle do 
tempo disponível a cada estagiário, do rodízio de alunos e das participações estanques. Pro-
cura-se argumentar que esta aplicação da ACP à supervisão clínica poderia trazer ganhos, 
não só para os alunos, mas também para os supervisores. 

Palavras-chave: Supervisão clínica, Estágio clínico, Abordagem centrada na pessoa.
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o CaMInho Se Faz CaMInhando: eXPeRIÊnCIaS e 
VÍnCUloS PaRa o PodeR-SeR PSICoTeRaPeUTa a 

PaRTIR daS SUPeRVISÕeS ClÍnICaS eM GRUPoS

Diogo	Arnaldo	Corrêa
Bruna	Benedet	Barreiros	Padovani

Rubia	Fernandes	de	Souza
Vania	Cristina	Vieira

Nos cenários da supervisão clínica em grupos nos Cursos de Psicologia, o nível de expec-
tativas dos estagiários-terapeutas é alto. A ansiedade articulada aos medos e fantasias 

do encontro e manejo clínico e da situação de exposição na própria supervisão tornam-
-se também presentes. Os terapeutas-estagiários estabelecem naturalmente uma pró-cura 
do ser psicólogo nas relações supervisionando-supervisor-cliente. E, mesmo havendo uma 
pré-ocupação dada pelas orientações clínicas para a acontecência profícua dos atendimen-
tos, não há quaisquer garantias do que vai acontecer a cada encontro. O estagiário-tera-
peuta está lançado, portanto, no seu poder-ser psicólogo. Este trabalho objetiva apresentar 
alguns dos sentidos surgidos por meio das experiências e vínculos configurados num grupo 
de supervisão clínica de uma Universidade do Alto Tietê, São Paulo. Servindo-se do recurso 
desenvolvido por Mauro Amatuzzi, denominado Versão de Sentido, e adaptado para um 
contexto dialógico, as terapeutas-estagiárias do grupo em questão foram convidadas, nos 
encontros de supervisão, a discursarem sobre a percepção de suas experiências e vínculos 
para a constituição dos sentidos do seu poder-ser psicoterapeutas. Os sentidos irrompidos 
inicialmente revelaram estados de insegurança e desapropriação do saber-fazer na relação 
clínica e de supervisão. Tais estados, decorridos três meses de supervisão, foram transmuta-
dos em modos de escuta, fala e interpretação compostos de maiores aberturas para as pos-
sibilidades do ser, desempenhando vínculos mais intensos e autênticos nos atendimentos e 
supervisões. Um dado estado de angústia também se apresentou como sentido irrevogável 
na pré-ocupação do cuidado de si mesmo e do outro ao longo de todo processo. Frente o 
exposto, compreende-se que as experiências e vínculos estabelecidos nos grupos de super-
visão clínica, sob a ótica fenomenológico-existencial, podem ser condições fundamentais 
para os desdobramentos do poder-ser do psicoterapeuta aproximando seu mundo vivido 
e compartilhado dos diversos sentidos possibilitados no encontro com seus clientes, seu 
supervisor e os demais estagiários. O encontro oferece possibilidades, pois é vivência. Da 
mesma forma, o psicoterapeuta se constrói, pois, pelas experiências e vínculos constituídos 
em supervisão, e passa a ser atualizado em suas possibilidades na medida em que caminha 
e faz seu caminho.

Palavras-chave: Psicoterapia, Experiências, Vínculos, Fenomenologia.
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UMa ClInICa CoM adoleSCenTe:                                            
RelaTo de CaSo a PaRTIR da PeRSPeCTIVa SaRTReana

Luciana	Francielle	e	Silva
Thabata	Castelo	Branco	Telles

Na literatura tradicional, a adolescência é caracterizada como um período de mudanças, 
no qual o adolescente aprende a relacionar-se com os outros, enquanto pessoa. Em 

meio a esse aprendizado, o adolescente depara-se com questões existenciais, como liber-
dade e vivência corporal. Esse trabalho relata uma experiência de atendimento, com uma 
adolescente de 13 anos, ao longo de dois semestres, em um serviço escola no interior de 
Minas Gerais, com enfoque fenomenólogico-existencial, especialmente a partir da perspec-
tiva sartreana. A adolescente traz como demanda inicial conflito em relação à mãe e à irmã, 
que se desdobram em questões sobre a dimensão corporal. As falas da adolescente sobre 
esse conflito relacionam-se ao modo como se veste, dizendo ser uma forma de expressar 
para si mesma o que gosta, contrariando os pais e outros familiares, que julgam não ser um 
modo decente de se vestir. As roupas e o modo como se comporta pode ser entendida como 
uma dimensão, na qual o sujeito estabelece com o corpo um espaço interno e ao mesmo 
tempo externo, servindo de comunicação com o mundo. Nos atendimentos a adolescente 
traz como questão o fato de não poder se expressar através do modo como se veste, pois 
entende que cresceu, mas os outros a veem como uma criança com responsabilidade de 
um adolescente, e que deveria ter comportamentos compatíveis com a fase adulta. Além de 
relacionamentos com outras pessoas, nos quais as questões relacionadas ao corpo aparecem 
de forma mais velada, como em relação ao sexo. O homem enquanto ser de ação, na clínica 
sartreana, tem como condição essencial da ação a liberdade, que forma a base da estrutura 
humana a partir das escolhas, das quais é totalmente responsável. A adolescente, a cada 
escolha, depara-se com as questões sobre liberdade e responsabilidade, que compõem suas 
vivências. Desse modo, os atendimentos buscaram com que a adolescente compreendesse 
seu processo de existência, a partir de reflexões sobre a sua posição como alguém capaz de 
escolher por si e assumir responsabilidade perante a ela e aos outros, mas que ainda não 
pode responder totalmente por si. 

Palavras-chave: Adolescência, Clínica sartreana, Corporeidade. 
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a TeRaPIa aSSISTIda PoR anIMaIS (Taa) e 
a FenoMenoloGIa de edMUnd hUSSeRl:                                                                                 
UM eSTUdo do VÍnCUlo hoMeM-anIMal

Felipe	Fook	Bastos
Jean	Marlos	Pinheiro	Borba

O trabalho e o resultado inicial do plano de trabalho A Terapia Assistida por Animais 
– TAA e a Psicologia vinculada ao projeto de pesquisa – TAA: uma alternativa para a 

formação em Psicologia. O trabalho tem intenção de apresentar uma revisão de literatura 
sobre TAA por meio da atitude e método fenomenológico desenvolvido por Husserl. Pensar 
a TAA por meio da fenomenologia é retomar a proposta husserliana de inseparabilidade 
entre mundo e vida, subjetividade e objetividade, consciência e mundo, homem e natureza. 
Na Psicologia clássica os animais ocupam lugar de objetos para os interesses do cientista, na 
TAA dá-se uma nova alternativa na formação em Psicologia, Husserl foi um pensador que 
esteve atento para o modo inapropriado de pensar a realidade separando-se dela. Resga-
tam-se estudos sobre TAA que evidenciam seus benefícios, aplicabilidade e especificidade. 
Os estudos evidenciam, de maneira clara, como ocorre o processo terapêutico com a pre-
sença e a participação do animal, no qual deve ser respeitadas as condições que garantem 
um vinculo homem-animal seguro, tranquilo e amigável, sem violência ou artificialização 
do animal na condição de co-terapeuta. Tendo como base teórica e metodológica a feno-
menologia de Husserl a literatura foi levantada, sistematiza e analisada a fim de conhe-
cer estudos sobre TAA, preferencialmente aqueles em que há participação de psicólogos. A 
fenomenologia de Husserl foi escolhida pelo rigor, caráter crítico e possibilitar a suspenção 
dos pressupostos por meio da epoqué, a fim de entrar em contato de maneira imediata com 
as coisas como elas se dão no mundo-da-vida. O principal resultado da pesquisa através 
das análises da literatura e dos casos de TAA diante da perspectiva teórica escolhida reve-
lou toda a complexidade do vinculo homem-animal estabelecido no processo terapêutico, 
além dos benefícios fisiológicos, sociais e emocionais, e mais do que isto, revelaram como a 
aproximação do homem ao animal torna-nos mais humanos, éticos, compromissados e rea-
proxima de sua relação consigo mesmo, com a natureza e com os outros, tendo como pers-
pectiva os verdadeiros princípios pelos quais deveria a humanidade caminhar: em harmo-
nia entre homem e mundo. A relação homem-animal evidencia a necessidade de respeito 
e da alteridade perante as outras formas de vida coexistentes no planeta, permite também 
olhar para nós mesmos e para como a humanidade tem tratado os animais, sem respeito, 
coisificando-os, como mercadorias ou seres inferiores.

Palavras-chave: Terapia Assistida com Animais (TAA), Fenomenologia, Husserl, Forma-
ção, Psicologia.
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UM VIR-a-SeR: FoRMaÇÃo do PSICÓloGo e oS deSaFIoS 
enConTRadoS na PRÁTICa FenoMenolÓGICa 

eXISTenCIal no SPa UnInoRTe na CIdade de ManaUS

Rebeca	Oliveira	Cruz	
Silmara	Flores

No vir-a-ser da formação do psicólogo na abordagem fenomenológico-existencial, o 
estudante de psicologia entra em contato com uma nova forma de ser e perceber o 

mundo, bem como a forma como vê e cuida de seu cliente, buscando ver além da “doença”, 
teoria e técnica, primeiramente, o ser que vai ao seu encontro com sua singularidade. Tem 
por objetivo discutir os desafios da formação em Psicologia como nova compreensão de 
ser-no-mundo. Na prática, o profissional é convidado a buscar diálogo entre a teoria e a 
experiência. Surge o pensar sobre a teoria, pois a fenomenologia não possui técnicas espe-
cíficas de psicoterapia. Diferente da psiquiatria, da psicologia numa visão tradicional, o psi-
cólogo fenomenológico-existencial não se detém a analisar sintomas e comportamentos, 
rompendo, assim, com a visão clássica de patologia. Já que a intenção da terapia se dá no 
desafio do em propiciar condições de um desenvolvimento futuro, fazer com que o cliente 
pense as possibilidades do seu existir. A experiência vivida foi no SPA - Uninorte na cidade 
de Manaus, onde atende público carente das proximidades. Na clínica, a existência se deu 
a partir do resgate da historicidade do cliente, mediante o encontro consigo mesmo que 
possibilitava um novo sentido a sua existência. Aos poucos, com o desenvolver do vir-a-ser 
do psicólogo, os desafios foram se desmistificando. É importante compreender que antes da 
construção do ser-terapeuta, existe um ser em sua própria construção num constante vir-a-
-ser. A ferramenta é o cliente e o desenvolver na psicoterapia é o conduzir à descoberta de 
si – suas dimensões de ser -, em sua temporalidade e facticidade, estabelecendo escolhas 
com responsabilidade, autenticidade rumo a construção do seu projeto de vida. E enquanto 
mantinha atendimento clínico, o psicólogo em formação desfrutava de transformações do 
cliente e de si mesmo. Essa via de mão-dupla catalisa aprendizado, principalmente profissio-
nal. Pois aprender a suspender seus conteúdos trabalhando-os assim como no atendimento.

Palavras-chave: Fenomenologia, Vir-a-ser, Clínica, Cuidado, Formação.
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a eXPeRIÊnCIa de FaCIlITaR UM PRoCeSSo:                                        
eSTUdo de CaSo Sob a PeRSPeCTIVa                             

FenoMenolÓGICa-eXISTenCIal

Malu	Nunes	de	Oliveira

Este trabalho tem como objetivo fazer uma descrição e uma análise fenomenológica exis-
tencial de um caso clínico. A cliente é do sexo feminino, casada, tem 32 anos, dois filhos 

e é natural de uma cidade da Paraíba. O motivo que a levou a buscar terapia foi o sentimento 
de que estava “entrando em depressão”, por estar com uma carga de estresse muito grande, 
tanto familiar como no trabalho. Os atendimentos ocorreram durante o período estágio 
obrigatório para a conclusão do curso de Psicologia, que tem por finalidade complemen-
tar os estudos teóricos e a prática clínica, na Clínica Escola de Psicologia da Universidade 
Federal da Paraíba. A terapia tem como objetivo o sentido de buscar o desenvolvimento 
das potencialidades do indivíduo envolvido, promovendo a integração das mesmas, permi-
tindo que o indivíduo encontre o próprio equilíbrio e o limite entre ele e o mundo através 
da tomada de consciência de si mesmo e do contexto espacial e histórico ao qual pertence, 
possibilitando a integração e conscientização do aqui/agora. Foram realizadas nove ses-
sões, no período de outubro de 2013 a dezembro de 2013, com duração de 50 minutos cada. 
Nesta análise, busca-se perceber como a psicoterapia de base fenomenológica existencial 
age como facilitadora para uma libertação da dependência subjetiva da cliente para com os 
outros, possibilitando-a separar o que é seu e o que é do outro, para que tenha consciência 
que o que lhe acontece é posterior a uma escolha sua. Basear-se no método fenomenológico 
existencial é acreditar que o homem não é algo pronto, mas um conjunto de possibilidades 
que se atualiza no decorrer da sua existência. É livre para escolher em muitas possibilidades, 
levando em consideração que cada escolha significa um ato de renúncia às outras. É possível 
perceber que, no decorrer dos atendimentos, a cliente está em constante desenvolvimento 
de suas potencialidades e reconhece cada vez mais suas possibilidades, como ser que está 
no mundo e nele atua. Os pontos trabalhados durante este curto período de tempo foram a 
construção de sua auto-imagem, relacionamentos interpessoais e atuação no trabalho. Ao 
término do período, pôde-se verificar uma melhora de visão da própria cliente sobre sua 
auto-imagem e maior autonomia em tomar decisões que facilitam seu processo de vir a ser.

Palavras-chave: Psicoterapia, Estudo de caso, Fenomenologia, Existencialismo.
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PlanTÃo PSIColÓGICo no ConTeXTo UnIVeRSITÁRIo 
Sob UM olhaR FenoMenolÓGICo-eXISTenCIal

Beatriz	Mendes	Pereira	
Hellen	kadja	Mendes	de	Oliveira

Symone	Fernandes	de	Melo
Maria	Angélica	Aires	Gil

Poliana	Carneiro	De	Medeiros	Aguirre	González

O presente trabalho visa relatar a experiência de atendimento na modalidade de Plantão 
Psicológico disponibilizado aos discentes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) a partir da perspectiva Fenomenológico-Existencial. O serviço teve início em 
2012, como um programa institucional, tendo como finalidade promover a atenção à saúde 
mental do estudante. Está vinculado à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), cujo 
papel é planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de promoção e assis-
tência ao estudante com vistas a sua permanência na Instituição e acontece em espaços 
dentro do campus universitário. O plantão psicológico pode ser entendido como uma moda-
lidade de atendimento clínico-psicológico de tipo emergencial, que promove um espaço de 
escuta clínica e acolhimento à pessoa que o procura, mantendo-se junto na problemática 
que emerge, propiciando uma melhor avaliação dos seus recursos disponíveis, bem como 
dos recursos que a instituição dispõe ampliando, assim, suas possibilidades. No ano de 
2015, o plantão teve início no mês de março e até o presente momento foram realizados 72 
atendimentos, por estagiários do último ano do curso de graduação em Psicologia, com o 
acompanhamento de docentes supervisores. A experiência como plantonista tem eviden-
ciado que, a partir de uma atitude fenomenológica, é possível debruçar-se sobre as questões 
trazidas pelo sujeito e, por meio de sua experiência singular, contribuir para a compreensão 
do vivido, facilitando, assim, a abertura a novas possibilidades existenciais. Tal interven-
ção mostra-se importante diante da atual realidade histórico-social e suas repercussões no 
âmbito acadêmico. Aqueles que buscam o plantão, em sua maioria jovens adultos, trazem 
demandas diversas que perpassam os processos de escolha e as relações, sendo perceptí-
veis, em muitos casos, as disposições afetivas do tédio e da angústia. As dificuldades enfren-
tadas interferem no desempenho acadêmico, o que, muitas vezes, acaba por suscitar a busca 
pelo serviço. A partir do plantão psicológico, o discente tem à sua disposição um espaço de 
auxílio que visa propiciar uma visão mais ampliada e autêntica de si e do mundo. Por fim, 
faz-se importante frisar que o plantão também contribui para viabilizar encaminhamentos, 
com base na demanda apresentada, para outros programas de assistência disponíveis nos 
demais setores da instituição, bem como fora desta.

Palavras-chave: Plantão psicológico, Estudantes universitários, Clínica.
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a eXPeRIÊnCIa do CUIdado eM onColoGIa:             
naRRaTIVaS SobRe enConTRoS CoM                            

PRoFISSIonaIS da SaÚde

Andréia	Elisa	Garcia	de	Oliveira
Vera	Engler	Cury

Será apresentado o delineamento metodológico de um estudo que se constituiu como Dis-
sertação de Mestrado e foi concluído no ano de 2013. A pesquisa caracterizou-se como 

qualitativa e exploratória, de inspiração fenomenológica, e buscou compreender a experi-
ência de uma equipe de profissionais da saúde acerca do cuidar de pacientes oncológicos 
em um ambulatório de quimioterapia de um hospital universitário situado no interior do 
Estado de São Paulo. Todos os cuidados éticos foram garantidos e após as aprovações neces-
sárias, a pesquisadora realizou encontros individuais de natureza dialógica com nove pro-
fissionais das áreas de Medicina, Psicologia, Farmácia, Enfermagem, Terapia Ocupacional 
e Serviço Social, que compõem a equipe assistencial do referido ambulatório. Ao término de 
cada encontro, foi redigida uma narrativa na qual a pesquisadora registrou sua compreen-
são sobre os elementos significativos da experiência relatada pelo participante. O processo 
de construção das narrativas evoluiu gradativamente e de modo não linear, a partir de um 
aprofundamento acerca do vivido em cada um dos encontros. A seguir foi redigida uma 
narrativa síntese contendo os principais elementos que emergiram da experiência como um 
todo. A análise possibilitou concluir que o cuidar na área de Oncologia é significado pelos 
profissionais como gratificante e enriquecedor, embora também envolva certa dose de sofri-
mento em função do desgaste físico e emocional a que ficam expostos. Apesar das queixas 
sobre as dificuldades vivenciadas, os participantes relataram que o relacionamento com os 
pacientes não se reduz a uma dimensão técnico-assistencial, mas reconhecem a existência 
de um envolvimento afetivo necessário e inevitável com os pacientes. Atender pacientes 
oncológicos, portanto, contém dimensões paradoxais. Na apresentação será dada ênfase ao 
modo como a pesquisadora desenvolveu as narrativas, visando contribuir para a ampliação 
do conhecimento sobre as estratégias metodológicas que se harmonizam com o referencial 
fenomenológico de pesquisa.

Palavras-chave: Pesquisa fenomenológica, Narrativas, Experiência, Profissionais da 
saúde, Oncologia.
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doS IMPaSSeS SUbJeTIVoS na ClÍnICa do 
aCoMPanhaMenTo TeRaPÊUTICo (aT)

Danilo	Salles	Faizibaioff
Andrés	Eduardo	Aguirre	Antúnez

O caráter simbiótico e prolongado característico do vínculo terapêutico interpessoal na 
modalidade clínica do Acompanhamento Terapêutico (AT) acarreta perturbação e 

desorganização, em maior ou menor grau, ao nível do psiquismo do acompanhante tera-
pêutico (at), ainda que temporariamente. Trata-se de vivências perturbadoras e desorgani-
zadoras, que podem configurar-se como impasses subjetivos, capazes de interromper pre-
cocemente os acompanhamentos. O objetivo principal desta pesquisa, que corresponde à 
minha atual investigação científica de mestrado, é buscar e sistematizar relatos pessoais de 
ats sobre suas vivências desorganizadoras e de impasses subjetivos, quando do acompanha-
mento de pacientes graves nesta modalidade assistencial específica. O objetivo secundário 
é compreender, fenomenologicamente, a essência de tais fenômenos subjetivos, buscando 
um fundo estrutural entre eles. Trata-se de estudo qualitativo, conduzido pelo Método 
Fenômeno-Estrutural de Minkowski, o qual se fundamenta numa fenomenologia da lingua-
gem dos sujeitos como uma via legítima para colher a experiência originária dos fenômenos 
que ditos discursos pretendem representar. A escolha pelo método de Minkowski baseou-se 
no fato de que, ainda no começo do século XX, este psiquiatra, psicopatólogo e fenomenó-
logo russo-polaco empreendeu experiências clínicas radicais, formal e eticamente muito 
próximas ao enquadre do atual AT, e em relação às quais ele pôde descrever suas vivências 
perturbadoras e de impasses subjetivos. Utilizando-nos de um estudo de revisão sistemá-
tica que mapeou todos os artigos científicos sobre o AT publicados de 1985 a 2013, temos 
buscado e sistematizado, numa grande tabela, todos aqueles relatos verbais em que os ats 
descrevem como se sentiram em situações limítrofes. Paralelamente, eles estão sendo tra-
tados pela análise fenômeno-estrutural minkowskiana, buscando, por meio dos discursos 
destes profissionais, explicitar a forma como experimentaram o decurso do tempo vivido 
nestas situações de acompanhamento. Nesta apresentação oral, exporemos os resultados 
parciais desta investigação, cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2016. 
Sustentamos que a compreensão fenomenológica dos impasses subjetivos na clínica do AT 
é um passo anterior e imprescindível para se construir o cuidado àquele que cuida, cuja 
necessidade encontra-se especialmente enfatizada na literatura do campo.

Palavras-chave: Acompanhamento terapêutico, Saúde mental, Psicopatologia fenô-
meno-estrutural, Hospitalidade.
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MeTanÁlISe da ReVISTa da aboRdaGeM GeSTÁlTICa

Silvia	Seiko	Saito	yamamoto
Jean	Luca	Lunardi	Laureano	da	Silva

Artur	Alves	de	Oliveira	Chagas

A Revista da Abordagem Gestáltica editada pelo Instituto de Treinamento e Pesquisa em 
Gestalt-terapia de Goiânia (ITGT) é tem como objetivo publicar trabalhos científicos 

inéditos na Abordagem Gestáltica, Fenomenologia, Abordagens Humanistas e áreas afins, 
tendo suas diretrizes definidas pela Editora e pelo Conselho Editorial, composto por psi-
cólogos, filósofos e profissionais das áreas de saúde e educação. Sendo assim, o presente 
trabalho traz a proposta de uma metanálise dos resumos dos artigos publicados nos últi-
mos três anos (2012-2014) da Revista da Abordagem Gestáltica, com o intuito de levan-
tar quais foram os temas, as abordagens e os teóricos (pensadores) mais presentes. Para 
tanto foi realizado um levantamento de todos os artigos publicados no período de 2012 a 
2014, totalizando em 68 artigos. Observou-se que em todas as categorias a diferença foi 
estatisticamente significante, uma vez que na categoria “tema” (χ2o= 77,34 e χ2c=38,89 
p≤0,05), na categoria “abordagem” (χ2o=46,84 e χ2c=15,51 p≤0,05) e na categoria “teó-
rico” (χ2o=201,89 e χ2c=42,56 p≤0,05) essa diferença pode estar relacionada ao número 
de frequência de determinados itens dentro de suas categorias respectivas. Como no caso da 
categoria “tema”, no qual foi encontrado o maior número de frequência no item Psicotera-
pia. A predominância desse tema pode fornecer a ideia de que nessa área, os pesquisadores 
se propõem a produzir mais artigos relacionados à Psicoterapia do que aos demais temas, 
apontando uma provável necessidade de produções voltadas a outros temas. Em relação às 
categorias “abordagem” e “teóricos”, percebe-se uma predominância da não menção do tipo 
de abordagem e de teórico, o que implica que a maioria dos pesquisadores não menciona 
nem o tipo de abordagem e nem o teórico em que é pautada a pesquisa, no resumo, o que 
pode dificultar na busca se caso for estudada uma abordagem ou teórico específico. Interes-
sante salientar que embora a revista estudada tenha o nome “Revista da Abordagem Ges-
táltica”, a abordagem que tem a segunda maior frequência é a Fenomenológico-Existencial, 
o que demonstra que mesmo a revista tendo o nome de outra abordagem e sendo editada 
pelo Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-terapia de Goiânia propicia a entrada 
de outras abordagens.

Palavras-chave: Análise da literatura, Gestalt-terapia, Fenomenologia, Abordagens 
humanistas.
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PanoRaMaS da adoleSCÊnCIa:                                       
UM eSTUdo FenoMenolÓGICo SobRe aÇÕeS 

PSICoedUCaTIVaS eM InSTITUIÇÕeS

Luciana	Szymanski	Ribeiro	Gomes
Felipe	Luis	Fachim

Maria	Conceição	dos	Reis
Leonardo	Alves	Passos

Elenice	Onetta

O presente projeto pretende analisar e desenvolver ações psicoeducativas em instituições 
educacionais e propõe práticas institucionais na interface da psicologia e educação. O 

trabalho se fundamenta na crença de que a Universidade deve estreitar sua relação com 
a Comunidade e consolidar parcerias que propiciem, de um lado, a prestação de serviço 
e, de outro, a possibilidade de sistematização de dados e realização de pesquisa, para que 
determinadas ações e reinvindicações no campo da psicologia e educação sejam revistas, 
divulgadas e publicadas com certa sistemática. O projeto mais amplo insere-se na linha de 
pesquisa “Práticas Institucionais na abordagem fenomenológica”, coordenado pela Profa. 
Dra. Luciana Szymanski Ribeiro Gomes, do programa de pós-graduação da PUC-SP Edu-
cação: Psicologia da educação. Várias pesquisas compõem este projeto, sendo que, cada 
pesquisa estuda algum aspecto das ações psicoeducativas em instituições e dialoga com a 
obra de Paulo Freire e com o pensamento fenomenológico. O projeto mais amplo pergunta 
sobre (e propõe) possibilidades de ações psicoeducativas em instituições educacionais for-
mais e não formais como EMEFs, CEUs, EJAs, CCAs. A partir dessas ações, quais panora-
mas de adolescência se revelam? Objetivo Geral: Pretende-se, com essa investigação, ana-
lisar e compreender qual lugar ocupam os adolescentes em ações educativas realizadas em 
instituições públicas; compreender percepções, expectativas, queixas e demandas que se 
revelam no encontro entre adolescentes, famílias, e educadores integrantes de instituições 
educativas. Objetivo específico: O recorte proposto contempla quatro subprojetos que abor-
dam respectivamente a paternidade e maternidade na adolescência; práticas de grupos com 
adolescentes para a discussão de questões do cotidiano escolar; discussão sobre homosse-
xualidade na escola e alfabetização de adolescentes. Os instrumentos de pesquisa que serão 
utilizados em todos os subprojetos afinam-se com o contexto da pesquisa qualitativa e com 
a abordagem fenomenológica: são entrevista reflexiva e o encontro reflexivo de Szymanski, 
tendo como premissa o fato de que uma entrevista ou encontro podem e devem apresen-
tar uma condição de reflexividade, o que significa uma relação calcada na horizontalidade 
entre pesquisador e participante. Tal procedimento implica uma dinâmica dialógica entre 
os participantes. A análise dos subprojetos será realizada a partir da Analítica do Sentido 
de Critelli.

Palavras-chave: Fenomenologia, Educação, Adolescência, Escola, Família.
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noTaS SobRe aS FoRMaS de aPRoPRIaÇÃo da 
FenoMenoloGIa na PeSQUISa eM PSIColoGIa e SaÚde

Rodrigo	Augusto	Borges	Pereira
Antônio	Renan	Maia	Lima

Márcio	Luis	Costa

Esta comunicação expõem os resultados do projeto de pesquisa: As formas de apropriação 
da Fenomenologia na pesquisa no campo da Psicologia e Saúde, publicada como artigo 

científico vinculado ao Programa Institucional de Bolsas da Iniciação Científica da Univer-
sidade Católica Dom Bosco. O problema fundamental do referido projeto é a pergunta que 
interroga pelas formas de apropriação da fenomenologia na construção do conhecimento 
científico. De forma mais pontual, se propôs como objetivo verificar as formas de apropria-
ção e operação da fenomenologia na pesquisa qualitativa no campo epistemológico da Psi-
cologia e Saúde. A pesquisa se ancorou na suspeita de que a Fenomenologia está presente 
ativamente na produção do conhecimento cientifico neste campo, uma vez que na litera-
tura, a Fenomenologia aparece vinculada à Psicologia, Sociedade e Saúde seja como escola 
filosófica, visada ou como suposto método. Desta literatura, podemos citar a Medard Boss 
com sua teoria fenomenológico-existencial do Daseinanalise e Alfred Schutz, que textual-
mente evoca o tema da Fenomenologia e as relações sociais, bem como Holanda, ao tratar 
do tema do cuidado e do cuidar, estes trazem a Fenomenologia para o interior do debate 
multidisciplinar com uma especial interface com a Psicologia e a área da Saúde. Analisou-
-se um conjunto seleto de artigos científicos que diziam publicar resultados de investigação 
fenomenológica. Como resultado, foi possível confirmar a vinculação da prática de pesqui-
sas no campo da Psicologia e Saúde com o referencial teórico-metodológico da Fenome-
nologia principalmente relacionada às escolas alemã e francesa. A fenomenologia opera ai 
para construir estratégias de abordagem e de análise que atendam às demandas dos obje-
tos/sujeitos/problemas do campo. Ainda foi possível identificar que a clínica psicológica 
aparece ora como tema central ora como analisador secundário nas pesquisas analisadas. 
Os resultados apontaram também que a fenomenologia é apropriada e opera no campo na 
forma de abordagem e método, como também em alguns casos é reduzida ao tema da inten-
cionalidade e em outros casos a uma maneira de fazer pesquisa que privilegia o cotidiano e 
a construção existencial de sentidos.

Palavras-chave: Fenomenologia, Psicologia e saúde, Pesquisa.
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ConSIdeRaÇÕeS SobRe o MéTodo FenoMenolÓGICo 
aTRaVéS de UM eSTUdo SobRe o GRaFFITI

Maíra	Mendes	Clini
Arley	Andriolo

O objetivo desse trabalho é discutir o que é método para a fenomenologia. Esse tema é 
bastante controverso, uma vez que essa palavra é muito presente no meio científico e no 

senso comum, âmbitos nos quais ela se encontra encoberta por sedimentações de preconcei-
tos e bastante desgastada. Assim sendo, a compreensão vulgar de método acaba facilmente 
tornando-se a compreensão corrente e dominante. Em vista disso, nosso intuito é despren-
der um olhar rigoroso para essa palavra, principalmente no que tange a seara do método 
dentro da perspectiva fenomenológica-hermenêutica, baseada no pensamento de Martin 
Heidegger. Para alcançar tal objetivo, iniciaremos uma discussão indicativa-formal filosó-
fica sobre o termo, elucidando qual a concepção de Heidegger sobre essa palavra. A seguir, 
apresentaremos uma experiência concreta de efetivação essa concepção, levada a termo na 
dissertação de mestrado da autora, intitulada “As Cores de Pastore: Grafite, Arte, Vida”, na 
qual foi utilizado o método fenomenológico de pesquisa. Essa dissertação é um trabalho 
em psicologia da arte, que tangencia as áreas da psicologia, das artes e da filosofia, e tem 
como objetivo compreender a vida e a obra de um grafiteiro-poeta: a partir do convívio com 
o artista Bruno Pastore foi possível constituirmos um mundo de acontecimentos, imagens 
e palavras. Revelamos sua trajetória de vida, trazendo à tona acontecimentos importan-
tes e denúncias diversas. Elaboramos paralelamente leitura de suas principais produções 
artísticas, entre elas grafites e poesias. Concomitantemente, apresentamos ensaio filosófico 
baseado nas referências teóricas que essa pesquisa suscitou, inspirado principalmente em 
Martin Heidegger e seus comentadores. O recorte da dissertação que será apresentado diz 
respeito exatamente ao modo como ela foi desenvolvida, aos caminhos percorridos para que 
o material final pudesse ser trazido à tona. Mais do que os resultados, nos interessa salientar 
a trajetória trilhada como um exercício de pesquisa fenomenológica.

Palavras-chave: Método, Fenomenologia, Hermenêutica, Arte, Graffiti.
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a CoMPReenSÃo do dIaGnÓSTICo de aUTISMo naS SUaS 
RelaÇÕeS FaMIlIaReS: UMa PeSQUISa FenoMenolÓGICa

Lia	Spadini	da	Silva
João	Pedro	Benzaquen	Perosa

Luciana	Szymanski	Ribeiro	Gomes

A pesquisa acerca da temática do autismo vem sendo mais difundida atualmente na 
medida em que dados recentes revelam um aumento da incidência deste quadro em 

indivíduos, além da ampla discussão em torno de políticas públicas. Estudos mais atuais 
realizados em países desenvolvidos apontam taxas de estimativa de prevalência de autismo 
entre 7 e 13 para 10.000 indivíduos. Diante da relevância social deste assunto e partindo de 
experiências profissionais da pesquisadora com pessoas diagnosticadas com autismo, a pre-
sente pesquisa, utilizando o método fenomenológico-existencial, tem como objetivo com-
preender o ser-mãe e o ser-pai de um filho com o diagnóstico de autismo. Os participantes 
foram mãe e pai, de um adolescente de 17 anos, diagnosticado aos 7 anos com Síndrome de 
Asperger, residentes da Zona Sul de São Paulo. O instrumento de coleta escolhido foi o da 
entrevista reflexiva de Szymanski, no qual se propõe aos participantes questões desenca-
deadoras que propiciem o estabelecimento de uma atitude de diálogo entre entrevistado e 
entrevistador. Foram realizadas duas entrevistas, com duração média de uma hora e trinta 
minutos cada. Num momento seguinte, após a pesquisadora já ter organizado previamente 
o material coletado, foi agendada uma segunda entrevista com os participantes para que 
alguns pontos pudessem ser esclarecidos e aprofundados. O material coletado foi gravado 
em áudio e transcrito posteriormente. O procedimento de análise escolhido foi o de análise 
temática de Minayo no qual o conteúdo das falas das entrevistas é organizado em unidades 
de significação. Foram identificadas nove unidades de significação, dentre elas: o diagnós-
tico como mediador, olhar para o filho independentemente do diagnóstico, o diagnóstico 
enquanto auxílio e discordância dos pais com o diagnóstico. Os resultados indicam que os 
pais nunca tiveram a intenção de sobrepor a teoria ao jeito do filho, mas que o diagnóstico 
serviu para ajudá-los a lidar com algumas situações cotidianas; e, além disso, destacam que 
possuem momentos de discordância com o diagnóstico, mas também momentos nos quais 
o diagnóstico é um agente tranquilizador. A fala dos pais remete ao modo de ser-com que 
encontramos nas relações usuais entre pais e filhos e mesmo que tenham alguns momen-
tos em que os pais recorrem ao diagnóstico de seu filho para mediar sua relação com ele, 
existem situações em que os pais se deparam com um Dasein em plena possibilidade de 
realização.

Palavras-chave: Diagnóstico, Família, Fenomenologia-existencial, Pesquisa fenomeno-
lógica.
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MéTodo PRoGReSSIVo-ReGReSSIVo:                                                
UMa PoSSIbIlIdade PeSQUISa eM PSIColoGIa

Bernardo	Rocha	de	Farias

O presente texto tem como proposta discutir o método progressivo-regressivo como pos-
sibilidade de pesquisa. O intuito de abordarmos tal tema em psicologia aparece sob o 

indicativo da filosofia fenomenológica-existencial de Jean-Paul Sartre. O pensador fran-
cês, no decorrer de sua obra filosófica, procura compreender um caminho que permita o 
desvelamento rigoroso do desdobramento da existência, sem perder de vista o que chama 
de homem concreto. O que isso quer dizer? Sartre procura, a partir do método progres-
sivo-regressivo, vislumbrar uma outra possibilidade de se pensar e articular os fenômenos 
que emergem no mundo, sem prescindir da experiência em si. Ou seja, Sartre procura um 
outro modo de compreender os fenômenos, indo ao encontro dos mesmos, tais como são 
experienciados. Tal método se funda na compreensão de co-originariedade entre homem 
e mundo. Isto quer dizer que a apropriação desse método só é possível quando se parte da 
não cisão entre o homem, como abertura, e o mundo, como as articulações de sentido que 
sustentam as possibilidades de ser em determinado horizonte histórico. Podemos apontar 
com isso uma ruptura com os métodos tradicionais utilizados nas pesquisas de psicologia 
moderna, e, até mesmo, com o próprio transitar por este saber. O iluminar dos fenômenos 
que aparecem na existência rompe com a ambição moderna de controle, previsibilidade 
e adequação do humano a um modo específico de ser. Uma vez que há, como indicativo 
norteador, o homem singular-universal, tal como apresentado por Sartre. Assim, o singular 
se dá na articulação particular dos sentidos já dados no mundo, em que foi lançado; e, o 
universal, essa trama de sentidos em que o homem já sempre se sustenta. Ao tomarmos a 
condição humana como indeterminação, compreendemos que não há mais um fim último, 
uma essência ou algo mais próprio, além de sua própria abertura. Nesse sentido, o método 
progressivo-regressivo tem a pretensão de romper com as proposições em que se sustenta a 
psicologia tradicional, tais como: estrutura psíquica, bases biológicas, natureza humana. E, 
ainda, busca na existência mesma o próprio aparecer dos fenômenos. O debruçar-se sobre 
o método progressivo-regressivo aparece, então, como possibilidade de re-visada sob os 
modos em que a psicologia moderna opera, assim como, uma outra possibilidade de pers-
pectiva acerca das questões que muito custam à modernidade.

Palavras-chave: Método, Sartre, Singular-universal, Pesquisa.
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CaMInhando Pelo PenSaMenTo de SenTIdo: 
o MéTodo FenoMenolÓGICo-heRMenÊUTICo

Lúcia	Regina	da	Silveira	Scarlati

O presente texto tem como proposta apresentar o método de pesquisa fenomenológico-
-hermenêutico. O método, a partir da fenomenologia de Martin Heidegger, não pode 

ser compreendido como metodologia, que já diz de antemão como se deve conhecer. Método 
diz sobre caminho, andar junto, afinado. Ele se mostra conforme, tal qual, em total congru-
ência, com a coisa a que se propõe pensar, com a questão que desperta o pensamento. O 
modo de afinar-se à coisa e com ela, a partir dela, caminharmos, dá-se naquilo que Heide-
gger (2012) nos indica como “pensamento de sentido”. Assim, o pensamento de sentido 
seria o nosso método. Todavia, o caminho desse pensar não é caminho pronto. Pensar o 
sentido é retomar o lugar que já sempre habitamos, mas que passa despercebido. Trazemos 
à lembrança, assim, a abertura que lança o homem no mundo, a co-pertença entre homem 
e mundo. Pensar o sentido é se manter junto ao incontornável, entregar-se àquilo que não 
é possível de ser dito, àquilo que se retrai e se oculta. E o que é esse algo que já sempre 
escapa? É o próprio sentido, a tessitura ou fundamento que faz com que algo seja algo, que 
é condição de possibilidade para todo aparecer. Afinal, temos a proposta de pensar sobre 
aquilo que se apresenta, conforme se apresenta, e para tanto entendemos ser necessária 
uma relação outra com o pensar. Contudo, caminhar pelo pensamento de sentido não é 
tarefa simples, e eis que nos perguntamos como seria possível. Heidegger (2012) nos indica 
que o pensamento já sempre passa, já é encaminhado, na e pela linguagem. Linguagem 
como Sagan (HEIDEGGER, 2003). A linguagem como saga diz do caminho do pensamento, 
guiado pelos acenos da própria linguagem, é o caminhar que se dá na e pela linguagem, 
e é por ela que seguimos. Em suma, o nosso pensar se dá no afinar-se com a linguagem, 
em escuta. Entretanto, aqui linguagem não é mero atributo do homem, instrumento à ser-
viço desse, meio à informação. Compreendemos linguagem como mostrar, desvelar, onde 
esta já não pode mais ser referenciada estritamente à palavra. Temos, então, a poesia como 
lugar privilegiado, uma vez que a linguagem poética em nada difere da linguagem que diz, 
desvela. Na poesia a linguagem não infere, ela te encaminha. O método fenomenológico-
-hermenêutico se constitui nesse mostrar, nesse dizer, que já é sempre decidido pela e na 
linguagem. O método surge, assim, como escuta.

Palavras-chave: Linguagem, Poesia, Fenomenologia-hermenêutica, Método, Pensa-
mento.
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a PeSQUISa FenoMenolÓGICa eM PSIColoGIa, 
o MéTodo heRMenÊUTICo-SIMbÓlICo e a 

FenoMenoloGIa da IMaGInaÇÃo

Andre	Gugelmin	Valente
Jessica	Caroline	dos	Santos
Carlos	Augusto	Serbena

Realizar pesquisas em psicologia cujo tema é a imaginação encontra diversos reveses teó-
ricos e metodológicos, tanto na circunscrição e definição daquilo que é estudado, quanto 

no método utilizado para a coleta e sistematização dos resultados encontrados. O presente 
trabalho visa estabelecer possibilidades de pesquisa em psicologia articulando a metodolo-
gia fenomenológica de investigação em psicologia, derivada da fenomenologia husserliana, 
e a hermenêutica simbólica, cuja origem remonta ao círculo de Eranos. A fenomenologia de 
Husserl tem como noção principal a da intencionalidade da consciência e da necessidade de 
um retorno às coisas mesmas, ou as essências dos fenômenos. Adaptada à investigação em 
psicologia, a fenomenologia procura captar, através de relatos de experiências, os aspectos 
invariáveis dessas experiências relatadas, ou suas essências. O olhar fenomenológico busca, 
através da descrição dos fenômenos relatados, uma compreensão objetiva do fenômenos 
psicológico em oposição ao estabelecimento de relações de causa e efeito como ocorre nas 
ciências naturais, evitando também a redução do fenômeno a um psicologismo subjetivo. 
A hermenêutica simbólica tem origens paralelas à fenomenologia de Husserl, partindo da 
antropologia simbólica de Cassirer que compreendia o homem como animal symbolicum 
em oposição ao animal rationale, isto é, tem sua experiência no mundo mediada através 
de símbolos, estes nunca idênticos à experiência vivida mas que apontam para além das 
limitações da linguagem que a descreve. A hermenêutica compreende o símbolo como 
elemento ambivalente que aponta para um sentido em oposição a um conceito, compre-
endendo o fenômeno tanto em seu sentido manifesto quanto em seu aspecto latente, este 
último necessitando uma interpretação em função de sua constituição polissêmica. Ambas 
as visões influenciaram direta ou indiretamente os pensadores ligados ao Círculo de Eranos. 
A perspectiva de pesquisa em psicologia tendo como objetivo compreender a imaginação 
como fenômeno psicológico e experiência vivida necessita da articulação das duas metodo-
logias, partindo da imaginação como experiência vivida e da realidade do aspecto simbólico 
contida no próprio relato desta experiência. O imaginar e a imagem podem fornecer, apre-
endidos desta maneira, uma melhor compreensão da experiência humana, compreendido 
aqui em sua essência imaginal, produtora de sentido que ultrapassa o racional, sem reduzi-
-lo a psicologismos ou a um epifenômeno arbitrário.

Palavras-chave: Imaginação, Fenomenologia, Método hermenêutico, Símbolo, Pesquisa 
em psicologia.
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FenoMenoloGIa e CIÊnCIaS SoCIaIS:                                             
UM PoTenTe enConTRo a SeR deSVendado

Lucas	Henrique	Nigri	Veloso
Leandro	Monteiro	Oliveira	Pinho

A fenomenologia é um importante paradigma epistemológico que, desde o século XX, 
afetou diversos campos do conhecimento e das ciências humanas. Nas ciências sociais, 

a partir de diversos expoentes como Albert Schutz e Harold Garfinkel, a fenomenologia 
colocou em dúvida diversos pressupostos teóricos que buscavam tratar a sociedade e a 
vida social a partir de uma abordagem dicotômica, a qual relacionava indivíduo e estrutura 
social como elementos em oposição. A figura do indivíduo, na sociologia clássica, poderia 
ser metaforicamente comparada a de um “ator-paciente”, cuja ação social é condicionada 
por fatos sociais transcendentes que, através de seu caráter coercitivo, conduziam sua ati-
tude ao determinar, em grande parte, seu papel social, suas expectativas, sentimentos e 
inclusive suas próprias reflexões. O viés fenomenológico não viria a desconsiderar os ele-
mentos coercitivos da vida social, porém entenderia que os fatos sociais são produto de uma 
conjunção de infinitas vivências, de inúmeras consciências que interpretam e sintetizam 
um estoque compartilhado de conhecimentos e significados do meio em que vivem. Atual-
mente, no Brasil, a abordagem fenomenológica é aplicada em diversas pesquisas das ciên-
cias sociais, como em estudos da vida urbana, de gênero e de práticas religiosas, mostrando-
-se um campo fértil e de múltipla potencialidade para se compreender os fenômenos que 
se apresentam na vida social. Assim sendo, o presente trabalho tem a pretensão de, através 
de uma análise de conteúdo, cujo objeto são as teses e dissertações publicadas no Brasil nos 
últimos dez anos, verificar como o aporte fenomenológico das pesquisas brasileiras, nas 
ciências sociais, modificou-se e desenvolveu-se ao longo do tempo. Através da aplicação de 
uma metodologia qualitativa, busca-se verificar quais as áreas das ciências sociais possuem 
uma maior tendência em utilizar a fenomenologia para pensar suas questões, também quais 
são os autores e correntes teóricas mais utilizados nas diversas áreas de conhecimento. Essa 
pesquisa se justificaria, para além da curiosidade acadêmica, por ser uma vantagem para 
próprios estudantes e futuros pesquisadores das ciências sociais e humanas em geral que, 
devido a possíveis dificuldades de acesso das produções acadêmicas, podem não se benefi-
ciar das ferramentas fenomenológicas na elaboração de suas pesquisas, artigos e teses por 
não vislumbrarem as formas como estas vem sendo utilizadas na academia.

Palavras-chave: Fenomenologia, Ciências sociais, Produção acadêmica.
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FenoMenoloGIa e TeoRIa aToR-Rede:                                                                                           
ConeCTando TenSÕeS eM ToRno da 

IndISSoCIabIlIdade enTRe hoMeM e MUndo

Rodolfo	Rodrigues	de	Souza

A apresentação tem por finalidade discutir a noção de indissociabilidade entre homem 
e mundo por meio das tensões teórico-metodológicas entre duas abordagens: a feno-

menologia como apropriada pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre e a proposta da Teoria 
Ator-Rede (TAR). Uma “fenomenologia à Sartre” tem por objetivo principal a compreensão 
do homem concreto em seu fazer-se no mundo. Movido por esse fim, o filósofo se apropria, 
de maneira cada vez mais singular ao longo de sua obra, da ideia de consciência intencional 
presente nos escritos de Husserl. Este conceito, que acena para a máxima “toda consciência 
é consciência de alguma coisa”, é a ferramenta do pensador na defesa da indissociabilidade 
inequívoca entre homem e mundo. Relacionada à atitude fenomenológica, com sua pro-
posta fundamental de considerar aquilo que aparece como aparece, a noção de intencio-
nalidade da consciência permite a Sartre aproximar-se compreensivamente da existência 
humana. A TAR, por sua vez, pensa na interação entre elementos animados e inanimados 
de forma reticular, em uma série de conexões, fluxos, movimentos. Cabe ao pesquisador 
seguir os rastros deixados por cada elemento na rede, percebendo como (inter)agem com os 
demais participantes. Se a ideia de “seguir rastros” parece coerente com o método fenome-
nológico, Latour afirma que a adoção da noção de intencionalidade da consciência, funda-
mental à fenomenologia, confere primazia ao elemento humano em detrimento dos demais 
atores envolvidos no fluxo reticular. Para Latour, o ponto de vista fenomenológico é antro-
pocêntrico, dificultando o reconhecimento de que os chamados objetos não-humanos ajam 
com e/ou sobre humanos. Assim, as tensões evidenciadas por Latour colocam em xeque a 
ideia de que a intencionalidade suprime a dualidade entre homem e mundo. Refletir sobre 
tais tensões emerge como caminho possível para o debate e a afirmação da co-originalidade 
entre homem e mundo, permitindo uma reapropriação do conceito de intencionalidade 
neste sentido.

Palavras-chave: Fenomenologia, Teoria ator-rede, Consciência intencional.
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a eXPeRIÊnCIa da PRIMeIRa SeSSÃo de             
heModIÁlISe PaRa o PaCIenTe Renal CRônICo: 

UMa InVeSTIGaÇÃo FenoMenolÓGICa

Rhayssa	Ferreira	Brito
Luciana	Fernandes	Santos

Doenças renais e urológicas levam a óbito cerca de 850 mil pessoas anualmente sendo 
considerada como a 12ª causa de morte no mundo. A cada ano tem se observado um 

aumento significativo no diagnóstico da DRC no Brasil, que em seus estágios mais avança-
dos impossibilita que o rim funcione de maneira adequada, causando a Insuficiência Renal 
Crônica e necessitando de métodos eficazes para substituição da função renal. Pelo acesso 
deficitário dos pacientes aos serviços especializados de saúde em nosso país, o desconhe-
cimento da própria patologia, os sintomas, suas causas, acarreta a um pior prognóstico da 
Doença Renal Crônica a e consulta com o nefrologista é tardia necessitando iniciar a Tera-
pia Renal Substitutiva (TRS) o mais rápido possível pela progressão da doença. O diagnós-
tico da insuficiência renal é extremamente impactante na vida deste paciente, por se carac-
terizar como um tratamento rigoroso que por vezes vivencia mudanças na esfera familiar, 
social, sexual e profissional, prejudicando fortemente sua qualidade de vida. Ao submeter-
-se a procedimentos que por muitas vezes são extremamente invasivos, restrições hídricas, 
alimentares, e ao próprio processo de diálise, ocasiona grande dependência de familiares 
ou acompanhantes, modificando totalmente a rotina do paciente. É uma realidade que por 
muitas vezes o paciente não é preparado para lidar e no início passa a ser negada, por que 
falta o lugar de reconhecer-se enquanto portador de tal patologia. A experiência de ser Insu-
ficiente Renal Crônico que realiza hemodiálise é singular e significativa para cada sujeito, 
os modos de vivências e enfrentamento utilizados influenciam diretamente na qualidade 
de vida e adesão do tratamento destes pacientes. Estes pacientes não preparados para a 
hemodiálise iniciam a terapia de modo inesperado, acarretando em intenso sofrimento 
emocional decorrente do processo da dependência do equipamento de diálise. Compreen-
der o significado da primeira sessão de hemodiálise pode favorecer maior enfrentamento e 
adesão ao tratamento dialítico destes pacientes. O objetivo geral deste estudo é Compreen-
der a experiência vivenciada pelo paciente Renal Crônico ao se submeter à primeira sessão 
de hemodiálise. Para a realização deste estudo descritivo será utilizado o Método Fenome-
nológico de Investigação em Psicologia de Amedeo Giorgi de metodologia qualitativa, que 
estuda o sentido da experiência humana nas suas mais variadas relações com o mundo. 

Palavras-chave: Hemodiálise, Experiência, Fenomenologia.
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ReVISÃo bIblIoGRÁFICa da PRodUÇÃo aCadÊMICa 
SobRe InFânCIa na PeRSPeCTIVa FenoMenolÓGICa

Brunara	Batista	dos	Reis
Elisa	Smile	Teixeira	de	Oliveira
Dominique	Stefhanie	Barauce

Julia	Beatriz	Lopes	Bett
Mariana	Mielke

Joanneliese	de	Lucas	Freitas

A experiência infantil é objeto de estudo relevante nas diversas abordagens da psicologia. 
Como a fenomenologia pretende investigar a infância? Este trabalho tem como objetivo 

mapear a produção científica sobre infância na perspectiva fenomenológica, para elucidar 
como a infância tem sido compreendida a partir da fenomenologia, bem como revelar pos-
síveis carências na abordagem do tema. Foram realizadas duas buscas de artigos: uma com 
os descritores “infância” e “fenomenologia” e outra com os descritores “criança” e “fenome-
nologia”, entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014. Os bancos de dados utilizados para 
a pesquisa foram o Portal CAPES, o Pepsic, o Scielo e o BVS SaludBireme. Analisaram-se 
18 artigos que abordavam a infância a partir da perspectiva fenomenológica. A psicologia 
vem compreendendo a infância a partir de um olhar desenvolvimentista, descrevendo o 
que se espera que aconteça com a criança, a fim de tornar-se um adulto realizado, porém a 
maioria dos artigos fazem uma critica em relação à visão de infância como uma fase anterior 
do desenvolvimento humano, o que dá uma ideia de falta, de incompletude. O método de 
estudo fenomenológico pressupõe um retorno “às coisas mesmas”, tal como elas se apre-
sentam no mundo. Assim, a fenomenologia enquanto perspectiva teórica e metodológica 
constitui-se numa possibilidade de apreender essa experiência infantil. Dessa forma, este 
trabalho tem como objetivo explorar a produção acadêmica acerca da infância na pers-
pectiva fenomenológica, bem como mapear essa produção para compreendermos como a 
infância tem sido compreendida a partir da perspectiva fenomenológica. A infância sob a 
perspectiva fenomenológica foi descrita de diferentes maneiras nos artigos encontrados: a 
descrição mais comumente encontrada, para a compreensão da infância na fenomenologia, 
foi o seu caráter de ser-no-mundo, o qual seria inerente à existência infantil. A corporei-
dade e a categoria que diz respeito à infância socialmente construída foram, também, temas 
importantes na reflexão sobre a infância. Há um alto índice de estudos teóricos, o que revela 
uma lacuna na proposta fenomenológica de voltar “às coisas mesmas”, ou seja, de estudos 
que se voltem à experiência mesma da criança.

Palavras-chave: Infância, Fenomenologia, Criança.
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o MéTodo FenoMenolÓGICo na CoMPReenSÃo 
do TeMPo VIVIdo PaRa adoleSCenTe do GÊneRo 

FeMInIno QUe habITaM laReS e RUaS

Virginia	Elizabeth	Suassuna	Martins	Costa
Lívia	Nayara	Tomás	Silva
Guilherme	Nogueira

Danilo	Suassuna

A diversidade de modos possíveis das adolescentes construírem suas espacialidades e 
temporalidades, vivendo nas ruas e em abrigos, tem sido focalizada sob diversas óticas 

nos campos da saúde, educação, sociologia, entre outras áreas. Recorrendo a estudos e pes-
quisas que investigam essa temática focamos a interrogação que revela a intencionalidade 
em compreender o modo como as adolescentes que se encontram em abrigos vivenciam 
o tempo. Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a compreender o tempo vivido por 
essas pessoas, com experiências de viver na rua e em abrigos, na tentativa de possibili-
tar novos modos de atuação dos profissionais de saúde e áreas afins. Para tanto, utilizou-
-se da investigação fenomenológica. Como a experiência é sempre vivida por um sujeito, 
situado espaço-temporalmente no horizonte da historicidade do seu real vivido, meninas 
que estavam experienciando o habitar o abrigo por, no mínimo, quatro meses anterior-
mente ao início da coleta de dado, participaram da investigação. Por meio de entrevistas 
semi-estruturadas e atividades de colagem, buscou-se compreender as experiências rela-
cionadas ao tempo vivido das envolvidas. Dos resultados submetidos à análise ideográfica, 
seguida da elaboração de uma matriz nomotética, emergiram duas grandes categorias 
abertas: ‘modos de habitar’ e ‘modos de se perceber sendo’. Estas revelaram que, diante da 
exigência originária do ser-ai e da presença em buscar sua realização nos diversos modos 
de ser-com, as meninas habitam a rua como uma alternativa ao habitar a casa e, final-
mente, o abrigo com a esperança de realizarem seus projetos existenciais. Assim, sinalizam 
para o abrigo não como um espaço físico e sim como um espaço vivido, onde educadores 
e educandos estão sendo-uns-com-os-outros. As grandes categorias desvelam a vivência 
no presente tanto do passado, por intermédio das recordações, lamentos e pesares, assim 
como do tempo futuro, por meio de ações vislumbrando satisfazer desejos, na esperança da 
reconstrução da decadência, possibilitando ações éticas baseadas na redimensão da própria 
existência e no arrependimento. Esta investigação possibilitou perceber, também, que o 
tempo vivido no abrigo se constitui em uma oportunidade para a atuação de equipe multi 
e transdisciplinar, bem como evidenciou a necessidade de uma reconstrução das políticas 
públicas de atenção às adolescentes.

Palavras-chave: Tempo, Adolescente, Fenomenologia, Menores de rua, Abrigo.
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a VIVÊnCIa da RelaÇÃo alUno-PRoFeSSoR 
no PRoCeSSo de eSColha da ÊnFaSe 

ClÍnICa PoR aCadÊMICoS de PSIColoGIa

Laís	da	Rocha	Borges
Lívia	Nayara	Tomás	Silva
Guilherme	Nogueira

Virgínia	Elizabeth	Suassuna	Martins	Costa
Danilo	Suassuna	

A psicologia é um ramo do conhecimento que visa estudar a forma como o ser humano 
interage com o seu meio e, para tanto, a mesma conta com uma pluralidade de teorias 

que visam dar suporte para as abordagens clínicas, sendo algumas delas a Análise do Com-
portamento, Gestalt-terapia, Psicanálise e Psicodrama. Perante esta multiplicidade, o estu-
dante de psicologia se vê deparado com diferentes possibilidades de atuação no contexto clí-
nico tendo que, em um dado momento do curso, escolherem uma das abordagens clínicas. 
Deste modo, o contexto teórico e prático da psicologia, assim como o contexto acadêmico 
bem como características próprias do aluno podem estar implicados no processo de escolha 
da abordagem de atuação clínica do estudante de psicologia. Concernente às questões aca-
dêmicas, a relação aluno-professor se faz importante, pois é a partir da mesma que o estu-
dante se prepara para a convivência em grupo e sociedade e, além disso, é também a partir 
desta relação que o universitário começa a desenvolver a sua dimensão profissional e a se 
preparar para o mercado de trabalho. Diante disso, a partir do que foi exposto, observou-se a 
necessidade de compreender como ocorre o processo de escolher do graduando no segundo 
semestre do quarto ano do curso de Psicologia, considerando a relação estabelecida com os 
seus professores. Nesse sentido, foi realizada uma investigação fenomenológica com quatro 
estudantes de psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), regular-
mente matriculados no segundo semestre do quarto ano, de ambos os gêneros, com idade 
entre 21 e 25 anos e que tivessem notas iguais ou maiores que cinco. Esta Investigação Feno-
menológica foi realizada por meio das seguintes perguntas disparadoras: “Como você pode 
descrever o processo da construção do seu vínculo com seus professores da graduação?” e 
“Gostaria que você descrevesse também as possíveis influências dos seus professores na sua 
escolha por uma das ênfases clínicas”. Assim, a partir dos dados obtidos pelas respostas dos 
graduandos referentes a estas duas perguntas, pôde-se verificar a influência da dimensão 
do entre (professor e aluno) nos seus processos de escolha de abordagem, sendo necessário 
haver a aceitação e a confirmação dos dois polos envolvidos na relação. 

Palavras-chave: Pesquisa fenomenológica, Relação aluno-professor, Escolha, Ênfase clí-
nica, Psicologia.
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oS RaSTRoS da CUlPabIlIdade,              
UMa leITURa de o GRande InQUISIdoR

Rodrigo	Augusto	Borges	Pereira
Gillianno	Mazzetto	de	Castro

Márcio	Luis	Costa

Esta comunicação diz dos resultados de uma leitura que se debruçou sobre O Grande 
Inquisidor de Fiodor Dostoiévski buscando ver e fazer ver os Rastros da Culpabilidade 

presentes na obra. Apropriou-se, para tanto, da hermenêutica de Paul Ricoeur nas obras 
A simbólica do mal e Finitude e culpabilidade. E da compreensão heideggeriana de Feno-
menologia. Culpabilidade é para Ricoeur condição antropológica correlata e correlativa da 
condição falha/errada do homem e do seu devir. Esta condição sempre foi simbolizada nos 
mitos, que mais que explicar uma condição inexplicável manifesta a relação do humano 
com o sagrado e perfeito. Esta condição falha/errada/incompleta mancha o homem com-
preendida no pecado, na culpabilidade que traz na experiência do relato da mancha um 
dizer da condição e das emoções inerentes à consciência humana de culpabilidade. O relato, 
Ricoeur chama de confissão do pecado. A obra de Dostoiévski narra o discurso O Grande 
Inquisidor na voz de Ivã, o mais velho dos irmãos Karamazov e cético, a Aliocha, o mais 
novo e crédulo. O Grande Inquisidor, diz da volta de Cristo em Sevilha nas palavras de 
Dostoiévski, durante a mais terrível inquisição. Cristo é reconhecido por todos até que mais 
importantes dos inquisidores o Grande Inquisidor avista-o e ordena seu encarceramento. 
No cárcere Jesus é visitado pelo Grande Inquisidor que inicia com ele um diálogo. O dis-
curso de Ivã visa provocar Aliocha, afirmando que a instituição cristã e particularmente o 
homem não anseia a liberdade. É importante dizer que aqui a instituição cristã é qualquer 
instituição. Para Ivã, o homem tem verdadeiramente aversão à liberdade e que, indesejada, 
ela só pode ser suportada vivida na forma da angústia. A liberdade é correlata da angustia 
sentida por ter, o homem que lidar com a própria vida e destino; correlata à sensação de 
que algo poderia ter sido diferente e de que algo ficou para trás. A instituição é para estes 
homens a resolução da angustia na medida em que está fornece segurança e orientação para 
a condução da existência e o fim da dúvida quanto ao futuro. Seguir os rastros da culpabili-
dade em textos literários possibilitou perguntar pela culpabilidade no discurso psicológico, 
uma vez que cada matriz uma a sua maneira, estabeleceu e legitimou leituras da queixa do 
sofrimento, pautadas em suas epistemologias e assim, estipularam prerrogativas para a lei-
tura do discurso/queixa vivo da culpa. Estas prerrogativas-semiológicas o discurso mesmo 
seja esquecido.

Palavras-chave: Culpabilidade, Psicologia e fenomenologia, Ricoeur.
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o lUGaR da eXPeRIÊnCIa naS PeSQUISaS FenoMenolÓGICaS

Mharianni	Ciarlini	de	Sousa	Bezerra
Vera	Engler	Cury

Este estudo apresenta uma reflexão sobre o conceito de Experiência e suas implicações 
teórico-metodológicas nas pesquisas de inspiração fenomenológica desenvolvidas pelo 

Grupo de Pesquisa “Atenção Psicológica Clínica em Instituições: Prevenção e Intervenção” 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas-SP. A partir de um levantamento de dissertações e teses já concluí-
das por alunos do referido grupo no período de 2005 a 2014 efetivou-se uma análise com 
foco na questão metodológica. Objetivou-se descrever os norteadores teóricos que funda-
mentaram o caminho metodológico adotado nessas pesquisas a fim de identificar os aspec-
tos epistemológicos. Constatou-se, inicialmente, o caráter interventivo das pesquisas que 
encontra respaldo na perspectiva husserliana segundo a qual o eu psíquico só tem sentido 
quando envolvido numa experiência vital, num campo fenomenológico. Revelou-se como 
elemento fundamental o conceito de experiência que norteia os encontros dialógicos entre 
pesquisador e participantes. Experiência refere-se à emoção sentida diante de um acon-
tecimento, considerando o fluxo do vivido, a experiência intencional que confirma a exis-
tência humana, assumindo uma conotação de presença. Adota-se, predominantemente, o 
Lebenswelt (mundo vivido) como foco da intenção de compreender o fenômeno. Destaca-
-se o conceito de intencionalidade da consciência em relação à experiência do pesquisador, 
em seu modo ativo de se constituir como presença ao encontrar-se com cada um dos par-
ticipantes. Esta postura de disponibilidade autêntica e empatia por parte do pesquisador 
que encontra inspiração na psicologia humanista rogeriana, propicia um clima facilitador 
para a expressão autêntica da experiência vivida. Ressalta-se que as pesquisas buscam a 
compreensão do fenômeno como um caminho exploratório de descoberta. O encontro dia-
lógico consiste no envolvimento existencial entre pesquisador e participante, configurando 
o campo fenomenológico experiencial. Neste modo de fazer pesquisa, o uso de narrativas 
enfatiza o desvelamento do sentido das experiências que emergem a partir do encontro 
dialógico entre participante e pesquisador num movimento intersubjetivo que leva a uma 
síntese interpretativa. 

Palavras-chave: Fenomenologia, Experiência, Psicologia humanista.
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PeRSPeCTIVa FenoMenolÓGICa eM 
SonhoS e anÁlISe SIMbÓlICa

Jéssica	Caroline	dos	Santos
Andre	Gugelmin	Valente
Carlos	Augusto	Serbena

O sonho e o sonhar são tanto aspectos psicológicos quanto experiências vividas durante 
o sono. Compreender e decifrar tanto suas origens e desvelar os possíveis significados 

contidos nas imagens oníricas tem se mostrado um desafio para a psicologia, havendo diver-
sos métodos destinados a decifrar seus conteúdos. O presente trabalho tem como objetivo 
discutir a possibilidade de uma metodologia para o trabalho com sonhos em uma perspec-
tiva fenomenológica, considerando o sonho como fenômeno que ocorre para a consciência, 
portanto passível de ser objeto de estudo de uma psicologia fenomenológica. Este método, 
portanto, consiste numa metodologia qualitativa, adequada e rigorosa, direcionada para 
estudar o sentido da experiência humana, nas mais diversas relações que estabelece com 
o mundo. Hillman contribui com esta perspectiva, descrevendo as imagens oníricas como 
sendo uma experiência a nível do sujeito e realiza alguns questionamentos metodológicos a 
partir deste fenômeno: como e o que causou o sonho, quais os seus conteúdos manifestos, 
qual o significado no sentido da experiência, que problemas e processos podem refletir na 
vida desperta dos sonhadores. Neste sentido, os manuais, modelos clássicos de interpreta-
ção e categorização dos significados dos sonhos não são considerados. Boss autor da feno-
menologia defende que grande parte das associações e interpretações realizadas sobre os 
sonhos, consistia inteiramente em banalidades teóricas, que soavam lógicos, mas que, de 
fato, não passavam de uma intelectualização que limitava seriamente o que o sonho em si 
tinha a dizer. O método fenomenológico de pesquisa em sonhos, contribui desta forma, na 
compreensão, descrição da experiência e vivência particular do sonhador com suas imagens 
oníricas, permitindo captar o sentido ou significado deste processo simbólico. A tarefa da 
interpretação de qualquer fenômeno humano é, neste contexto, a de levar o indivíduo a 
uma apropriação de seu modo de ser e estar no mundo. O método Analítico articula com 
esta perspectiva, partindo de uma análise simbólica destes conteúdos narrados por meio 
do método da amplificação. Este é um procedimento resultante da consideração dos princí-
pios de associação e do pensamento analógico do dinamismo do símbolo. Os resultados do 
trabalho com sonhos podem apontar para um processo de autoconhecimento e consciência 
dos fenômenos psicológicos. 

Palavras-chave: Pesquisa fenomenológica, Sonhos, Análise simbólica.
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a CondIÇÃo de VIVeR eM aloJaMenTo PaRa aTleTaS 
JUVenIS: UMa InVeSTIGaÇÃo FenoMenolÓGICa

Rodrigo	Lourenço	Salomão
Giovanna	Ottoni	Pereira

Cristiano	Roque	Antunes	Barreira

A Psicologia do Esporte compõe uma das sub-áreas da Psicologia em geral. Embora nesta 
sub-área existam perspectivas hegemônicas, a abordagem fenomenológica se apresenta 

buscando uma nova compreensão, almejando outro direcionamento prático na Psicologia do 
Esporte e, da mesma maneira, na Psicologia em geral. Seu interesse se fundamenta na com-
preensão dos fenômenos não apenas de uma maneira qualitativa, mas de modo a estabele-
cer-se na espessura intencional que lhes é de origem. Nessa perspectiva, pretende-se abran-
ger o atleta de modo integral levando em conta o momento da sua carreira esportiva, sua 
trajetória e suas características pessoais a fim de compreendê-lo em sua totalidade, notando 
seu horizonte existencial, seu contexto cultural e sua temporalidade. Dessa maneira o obje-
tivo desta investigação foi identificar e compreender o horizonte de experiências vivencia-
das por jovens, na condição de atleta de base de time de futebol morando em alojamento do 
clube. Foram entrevistados 19 jogadores da categoria sub-17 na primeira divisão dos cam-
peonatos paulista e mineiro. A fenomenologia clássica embasou metodologicamente a aná-
lise que deu acesso às vivências determinantes da situação estudada. Existencialmente, as 
vivências individuadas interpenetram-se configurando a percepção dos jogadores, a partir 
das unidades de sentido encontradas. Estas unidades são: Brincadeira X Seriedade; Dificul-
dade de estar fora de casa; Processo de ambientação; Projeto de profissionalização; Correr 
atrás. A medida entre sacrifício e meta articula e respalda as decisões fundamentais para o 
posicionamento desses jovens. A justificativa e o valor do esforço de correr atrás constituem 
os atos espirituais fundamentais do sentido de ser jogador. No contato com a dimensão do 
projeto existencial é que a atuação do psicólogo joga seu papel ético nesse delicado contexto 
esportivo. Assim, surge a demanda pela compreensão da experiência singular dos atletas e 
por uma atitude do profissional de Psicologia do Esporte que priorize atenção à liberdade e 
ao sacrifício das escolhas pessoais, favorecendo as condições psicológicas de sua realização.

Palavras-chave: Psicologia do esporte, Psicologia fenomenológica, Futebol, Projeto de 
vida.
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a bUSCa PoR FelICIdade na ModeRnIdade lÍQUIda:                               
aPRoXIMaÇÕeS enTRe o PenSaMenTo de                             

zIGMUnT baUMan e VIkToR FRankl

Tulio	Rodrigo	Teixeira	Peixoto

Busca por felicidade constitui tema recorrente na contemporaneidade. No entanto, os 
relatos obtidos cotidianamente na clínica revelam que as pessoas em geral não tem 

tido sucesso nessa jornada, aumentando a sensação de fracasso e desesperança. Este autor 
buscou subsídios filosóficos e conceituais para refletir sobre a questão, através de pesquisa 
bibliográfica (leitura e interpretação) em algumas obras do sociólogo Zigmunt Bauman e 
do psicoterapeuta Viktor Frankl, fundador da Logoterapia ou terapia centrada no sentido. 
Acerca desse tema, encontramos, entre outras idéias, as seguintes: Para Bauman, aquela 
busca insere-se no contexto da modernidade líquida, funcionando como metacapital da cul-
tura de consumo, que diminuiu drasticamente o espaço e tempo entre o impulso (desejo), o 
uso (gozo) e o descarte, mantendo níveis de insatisfação do indivíduo e retroalimentando o 
ciclo. E ainda, fomentando o medo da desimportância pessoal e a necessidade de autorre-
velação na sociedade midiatizada, através do identitenimento, induz-se o indivíduo a crer 
que deve buscar soluções biográficas para problemas que são sistêmicos, culpabilizando-o 
pelos insucessos (infelicidade vira anormalidade), isentando as instituições. Entre os resul-
tados disso para as subjetividades estão: uma constante e ansiosa suspeita de inadequação; 
elevado nível de intolerância à frustração, etc. Para Frankl, o que move o ser humano não 
é apenas busca por gratificação e fuga da dor, mas sobretudo necessidade de realizar senti-
dos (a velha angústia metafísica do homem, de justificar a própria vida e as contrariedades 
nela existentes). Ocorre que, tendo ignorada essa vontade de sentido, busca-se na fruição 
do prazer uma forma de aplacar aquela angústia primária. Essa substituição/ compensação 
tende a provocar nos indivíduos tédio e vazio, posto que, para aquele autor, prazer e felici-
dade, nos seres humanos, são obtidos como resultado de um processo e não como um fim 
em si mesmos. Concluímos, inspirados nos dois pensadores, propondo uma compreensão 
de saúde, que contemple além dos ideais de bem estar material e auto-estima, vida plena de 
sentidos a realizar, inclusive diante das contrariedades inevitáveis da vida; tendo também 
como foco nas intervenções terapêuticas, favorecer o desenvolvimento na pessoa, da sen-
sibilidade para a dimensão humana da autotranscendência (para além da autorealização): 
viver também para além de si mesmo, isto é, para algo ou alguém, como fator de desenvol-
vimento humano.

Palavras-chave: Logoterapia; Vontade de sentido; Sentido da vida; Modernidade líquida.
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a PSIColoGIa e o deSenVolVIMenTo daS lIdeRanÇaS 
naS oRGanIzaÇÕeS: UMa anÁlISe Sob a PeRSPeCTIVa 

FenoMenolÓGICo-heRMenÊUTICa eM MaRTIn heIdeGGeR

Elina	Eunice	Montechiari	Pietrani

O desenvolvimento das lideranças hoje nas organizações tem sido uma temática frequente 
entre os psicólogos que atuam no campo organizacional. No entanto, essa prática da 

psicologia deve ser compreendida no horizonte histórico-temporal em que tais articulações 
se encontram envolvidas. Verifica-se que o papel das lideranças nas atuais corporações se 
encontra bastante comprometido com a ordem atual das coisas, qual seja, a de um ente 
cujo propósito é potencializar resultados, elevar cada vez mais a produtividade nas orga-
nizações. Visando alcançar essa produtividade, são requeridos comportamentos padrões 
dos líderes, tomando a questão da liderança como um meio para se atingir um fim. Nesse 
modo de pensar, podemos verificar o exercício da liderança marcado não por um deixar ser 
do seu si mesmo ou por uma presentificação da liderança na liberdade do modo próprio 
de existir do homem. Nota-se, ao contrário, uma orientação totalmente voltada para um 
funcionar do homem ao objetivo de produzir resultados. Trata-se de uma objetificação do 
sujeito, que se serve apenas a uma única possibilidade. Esvaziado em sua capacidade de 
se mostrar por si mesmo e tomado como um objeto adaptável a uma realidade que clama 
preponderantemente pelo sentido da produtividade, o homem, enquanto líder de equipe 
nas organizações, perde-se em seu si mesmo e se deixa levar pela impessoalidade da exis-
tência, o que torna esse homem passível de diversos distúrbios psíquicos. A Psicologia, ao 
desenvolver seus programas de liderança nas organizações, parece tomá-los pelo modo de 
pensamento da técnica moderna, ao partir simplesmente do que é proposto pelo contexto 
atual, sem tematizar o sentido da liderança para o próprio sujeito. A proposta desse tra-
balho é pensar o desenvolvimento das lideranças organizacionais tomando como base o 
método fenomenológico-hermenêutico em Heidegger, em que o fazer da psicologia consista 
em facilitar a experiência das pessoas na questão da liderança, tomando-a a partir do modo 
como ela se mostra, no horizonte histórico em que se situa. O lugar da psicologia se daria no 
reconhecimento da liderança, facilitando-lhe sua apreensão pelo próprio sujeito, levando-o 
a apropriar-se de seu modo próprio de liderar e não pelo modo determinista, pautado pela 
via única da técnica moderna.

Palavras-chave: Psicologia organizacional, Liderança, produtividade, Fenomenologia-
-hermenêutica.
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a lInGUaGeM da PInTURa CoMo abeRTURa PaRa a 
CoMUnICaÇÃo na dIVeRSIdade daS SUbJeTIVIdadeS 

IndIVIdUaIS, na FIloSoFIa de MeRleaU-PonTy

Cristiane	Choma	Chudzij

Introdução: Na filosofia de Merleau-Ponty, a percepção não é vista como uma inspeção 
do espírito, ou seja, pensamento de ver, e também não é vista como um acontecimento 

objetivo. Fato esse que direciona sua fenomenologia a restituir a percepção ao seu sentido 
originário. Objetivo: O trabalho tem como objetivo pesquisar se a expressão pictórica pode 
ser igualada a expressão primordial, que leva o sujeito da experiência pictórica a determinar 
o seu próprio sentido de Ser e, com isso, estabelecer uma comunicação entre diversas subje-
tividades em diferentes níveis de compreensão. Método: A pesquisa abrangerá três momen-
tos. No primeiro momento, será mapeado o sentido da linguagem pictórica na filosofia de 
Merleau-Ponty, pois a pintura é vista pelo filósofo como uma descrição de uma experiência 
originária, ou seja, de uma descrição do sentido bruto das coisas. O ato da pintura é referido 
como um ato espontâneo da experiência do corpo próprio, onde a mesma só se concretiza 
na medida em que é executada, existindo assim, uma impossibilidade de pensar em uma 
pura imagem e representá-la de acordo com uma estrutura inicial e objetivamente pensada. 
No segundo momento, será analisada como o conceito de percepção em sua fenomenolo-
gia leva a pintura a estabelecer uma reabilitação ontológica do mundo sensível, sendo que 
Merleau-Ponty procura restituir a percepção em seu sentido originário de abertura e inser-
ção num mundo, numa natureza e num corpo animado. E no terceiro, como a linguagem da 
pintura, diferente da linguagem ordinária que institui o sentido, estabelece a comunicação 
por meio do corpo próprio, ou seja, como o sentido latente expresso a partir da experiência 
perceptiva chega à linguagem, ao território da possibilidade da comunicação. Resultados: 
Espera-se confirmar que a arte da pintura é a expressão do corpo próprio do artista, onde o 
corpo próprio é o meio de comunicação com o mundo e a pintura é a possibilidade prática 
para essa abertura de comunicação. Entretanto, como a trabalho ainda está em desenvolvi-
mento, podemos encontrar adições em relação a esse tema. 

Palavras-chave: Pintura, Expressão, Percepção, Comunicação.
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anTRoPoloGIa e lIbeRdade eM SaRTRe

Álvaro	Hideki	Odasaki
Reinaldo	Furlan

Jean-Paul Sartre foi um filósofo com grande presença no século XX. Conhecido pela 
vasta contribuição cultural concretizada em milhares de páginas escritas. Além disso, 

o fato de dominar diversos gêneros literários posiciona Sartre entre os grandes escritores 
desse século. A despeito dessa envergadura intelectual, Sartre parece ser reconhecido ape-
nas como o filósofo da liberdade. Temáticas relevantes do movimento intelectual sartreano 
como, por exemplo, as revisões dos fundamentos da Psicologia e do Marxismo, geralmente 
não recebem grande atenção. Nesse sentido, o presente trabalho procura lançar luz a uma 
dimensão que nos parece pouco explorada da obra sartreana. Trata-se, basicamente, de 
precisar o estatuto da antropologia em sua filosofia articulado com a noção de liberdade. 
Tendo em vista tal objetivo, vislumbramos dois momentos na filosofia sartreana: o primeiro 
com L’Être et le Néant (1943), obra na qual se realizaria uma antropologia filosófica, e o 
segundo com a Critique de la raison dialectique (1960), obra que realizaria uma antropo-
logia histórica. O primeiro momento fundamenta, por meio da ontologia fenomenológica, 
a subjetividade como uma unificação, sempre frustrada, de si (para-si), ou seja, o sujeito 
não é dado (em-si), porque é projeção e não coincidência de si. O segundo momento opera 
essa noção como chave para a compreensão dos movimentos histórico-sociais, na qual 
dinâmica da história é vista como processo de totalização. É nesse sentido que Sartre, em 
conferência proferida em Araraquara, expõe a possibilidade de uma antropologia estrutu-
ral e histórica, ou seja, uma perspectiva que torne inteligível o processo de historicização 
do homem. Assim, Sartre busca a não reificação da estrutura social articulando o sentido 
da história à liberdade humana. Tendo em vista essas considerações, é possível afirmar 
que nos dois momentos a liberdade, primeiro como projeto e segundo como totalização 
histórica, é levada em consideração, sendo central no primeiro e ativa implicitamente no 
segundo. Assim, a intenção do presente trabalho não é ignorar a relevância da liberdade em 
todo percurso intelectual sartreano, mas mostrar que tal conceito ainda é ativo nas obras 
finais do filósofo francês.

Palavras-chave: Antropologia, Liberdade, Sartre.
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(IM)PoSSIbIlIdadeS de SeR dIanTe da MoRTe

Fabíola	Langaro
Daniela	Ribeiro	Schneider

Os sujeitos quando na espontaneidade vivem a experiência da morte como algo estranho 
a si mesmos.Porém, se em parte isto é fruto das condições sociais, históricas e culturais 

do tempo atual, é também devido ao caráter constitutivo do ser humano.Segundo Sartre, 
a liberdade é definidora do ser da realidade humana, em que a ação humana está sempre 
direcionada ao futuro, para aquilo que o indivíduo ainda não é. O futuro, ao mesmo tempo 
em que aparece no horizonte para anunciar ao sujeito o que ele é a partir do que ainda será, 
também caracteriza o sujeito em sua possibilidade de não ser este futuro. Neste sentido, é 
por que o Para-Si é o ser que exige sempre um depois, que não há lugar algum para a morte 
no ser que é Para-si. Dessa forma, a morte aparece não como uma possibilidade, mas como 
a nadificação de todas as minhas possibilidades, nadificação essa que já não mais faz parte 
de minhas possibilidades. Na dimensão ontológica do ser humano, a morte é, portanto, 
um absurdo, por ser a negação de todos os projetos. Entretanto, não há como rejeitá-la 
indefinidamente.Por mais que a morte seja pensada enquanto algo exterior, não estando 
ao alcance do Para-si enquanto fato,em algum momento o sujeito se dará conta de que nin-
guém poderá morrer por ele.Nesta perspectiva, embora não seja possível esperar a morte, 
se houver uma situação que concretamente lance o sujeito a ela, ela será vivida enquanto 
uma possibilidade pessoal, ainda que lhe seja exterior. Neste momento, poderá sentir a 
necessidade de dar sentido à sua vida e à sua morte. Para tanto, os sentidos ou significados 
compartilhados social, cultural e historicamente lhe fornecerão a base para sua inteligibili-
dade e acabarão por se impor como o horizonte para se organizar psiquicamente. Escolherá, 
entre compreensões existentes em seu contexto e de acordo com as mediações sociológicas 
e suas possibilidades psicológicas, os sentidos tomados para o fim de sua vida. Compre-
ender as relações psicológicas possíveis do sujeito com a morte torna-se, portanto, funda-
mental à psicologia. Neste contexto, o objetivo principal de estudos relacionados à morte 
com base na psicologia fenomenológica existencialista torna-se oferecer possibilidades de o 
sujeito encontrar a viabilização de seu desejo a partir das diferentes condições e horizontes 
existenciais entendendo que as experiências de sofrimento o atingem em toda sua história 
e complexidade, fornecendo subsídios para a atuação do psicólogo nos cuidados paliativos 
em saúde.

Palavras-chave: Morte, Psicologia existencialista, Sartre, Sentido de ser, Cuidados palia-
tivos.
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UMa CoMPReenSÃo FenoMenolÓGICa do 
“GeRenCIaMenTo do TeMPo” na eRa da TéCnICa

Janete	de	Paiva	Borges

Trata-se de nossa pesquisa de doutorado e aborda a questão do acontecimento subjacente 
à expressão “gerenciamento do tempo”, que expressa o sentido da vivência do tempo no 

projeto existencial próprio do Dasein na atualidade. Tal experiência parte da compreen-
são de uso do tempo enquanto produto e instrumento técnico - uma variante, posta entre 
outras, pela Era da Técnica, afinada com o pensamento calculante, na qual predomina. Esta 
proposição, com trejeitos de modismo, invadiu a mídia e a literatura; está presente nas 
conversas do senso comum e na descrição da pré-compreensão mediana da experiência 
da temporalidade. Imersos no esquecimento do que nos é mais original e próprio, a forma 
de se conceber e lidar com ela situa-se entre as mais pungentes e fundamentais mudanças 
com as quais se depara o homem na atualidade e engloba, entre outros, a atenção a aspectos 
superficiais e fugidios da existência e as relações fluidas e descartáveis entre os seres. A obra 
heideggeriana estabelece uma estreita relação desta fuga e do esquecimento com a tempora-
lidade e volta seu curso para a decisiva pergunta sobre o sentido do ser no horizonte trans-
cendental do tempo, insistindo sobre o valor da temporalidade como fundamento estrutural 
da existência. Ocupa-se, assim, em contrapor a concepção do tempo – oriunda de uma abor-
dagem lógico-cronológica (mais especificamente o tempo/movimento da física, amparada 
na realidade imediata) ao sentido do tempo na existência humana. Busca, portanto, com-
preender a determinação ôntica que embasa a questão da finalidade e do passar do tempo, 
em que se sucedem os acontecimentos e fatos históricos (e que privilegia a quantidade e a 
medida – objetos das ciências naturais), ao lado de uma análise do sentido deles no fluir do 
tempo, para a determinação do ser enquanto tal – o que interessa à perspectiva ontológica. 
Na presente Era, procede-se a um ativismo reificado socialmente que “trata” o tempo como 
um bem, com o qual se deve gerar outro bem ou produto. A ocupação serviria, neste modo 
de relação com a temporalidade, como forma de “matar” e ou “passar” o tempo - o mesmo 
que, de outra feita, se quer poupar, a fim de se fazer com ele e ou produzir nele, “algo”: 
tautologia cujo fundamento apresenta-se contraproducente, contraditório ou paradoxal e 
que, não obstante, fomenta o marketing sobre como gerir o incontrolável, às expensas de 
uma resiliência sobre-humana,aparentemente cega aos elementos factuais e inexoráveis da 
existência. 

Palavras-chave: Fenomenologia, Ocupação, Gerenciamento do tempo.



Anais do II Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia e
IV Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia
PENSAR E FAZER FENOMENOLOGIA NO BRASIL

Trabalhos 311

ConSIdeRaÇÕeS FenoMenolÓGICo-heRMenÊUTICaS 
aCeRCa da naTURalIzaÇÃo do hoMeM:                                      

UM eXeRCÍCIo daSeInSanalÍTICo

Jean	Luca	Lunardi	Laureano	da	Silva
Silvia	Seiko	Saito	yamamoto

Artur	Alves	de	Oliveira	Chagas

O empreendimento do presente trabalho percorreu uma análise do filme Na natureza sel-
vagem (Into the Wild) a partir dos pressupostos da fenomenologia e da hermenêutica, 

em uma prática conhecida como daseinsanálise, a partir do pensamento do filósofo Martin 
Heidegger. Considerações hipostasiantes acerca do ser-do-homem acabam por reduzi-lo a 
uma série de conceituações que não conseguem dar conta de sua dimensão ôntico—ontoló-
gica. Desta forma, os logos metafísico e científico solicitam um espaço na explicação deste 
ente que apenas naturalizam aquilo que aparece como a dinâmica existencial de ter-que-ser 
do ser-aí. É exatamente por isso que a busca destas discussões teve como suporte a análise 
do referido filme como forma de exposição de outra possível perspectiva que surge; um 
logos que propõe compreender o desvelamento deste ente particular, em sua concretude 
fática. Assim, a forma como o protagonista do filme pode ser entendido por sua família, 
principalmente seus pais, por exemplo, aponta para uma “aparente” disfunção da parte 
dele. Entretanto, no lugar de compreender as vivências do protagonista a partir de um olhar 
psicopatológico, é preciso entender estas questões como possibilidades de mundo. Aqui, 
entendemos o movimento do ser-aí de se realizar de maneira própria/imprópria. Porém, 
da perspectiva dos pais, parece que o protagonista existe “simplesmente de maneira impró-
pria”. Assim, a partir da leitura do pensamento heideggeriano, é possível compreender que 
as possibilidades de se determinar de diversos modos são fundamentadas na própria impos-
sibilidade de determinação última do ser-aí. Ou seja, aquilo que se coloca como “impróprio” 
é fundamental no entendimento da dinâmica existencial do ser-aí, sempre já lançado em 
seu mundo. Quando se leva em consideração estes pressupostos é possível identificar como 
naturalizar esta dinâmica é apenas apresentar um discurso hipostasiante acerca do ser-
-do-homem. Também se utilizou como suporte as considerações fenomenológico-herme-
nêuticas da existência humana, acerca dos conhecimentos sobre o fenômeno dos “meninos 
selvagens” na literatura. Assim, cabe conferir que é exatamente no extremo do movimento 
aparentemente “natural” que as concepções da singularidade da existência podem surgir, 
quando desveladas pela perspectiva fenomenológico-hermenêutica.

Palavras-chave: Fenomenologia, Hermenêutica, Heidegger, Logos, Selvagem.
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a FenoMenoloGIa-eXISTenCIal CoMo FoRMa de 
oPoSIÇÃo ao PRoCeSSo de MedICalIzaÇÃo da VIda

Carolina	Freire	de	Carvalho	
Marcio	Melo	Guimaraes	de	Souza

Vivemos em uma sociedade imediatista, que foca no binômio saúde-doença como exclu-
sivamente pessoal/individual, como se toda inadequação às normas sociais fosse, 

exclusivamente, de origem orgânica, expressa no adoecimento do indivíduo. Desta forma, 
observa-se um processo mundial de medicalização dos modos de vida, por meio da banali-
zação de diagnósticos das diversas desordens emocionais e comportamentais, a crescente 
prescrição de medicamentos e protocolos de atenção. O Fórum de Medicalização da Educa-
ção e da Sociedade é um movimento social que entende como medicalização, todo e qualquer 
processo que transforma todas as questões sociais e não médicas, em questões orgânicas e 
médicas; e a crescente influência da indústria farmacêutica tem contribuído para a medica-
lização de todas as esferas da vida humana. O grande alvo desta prática medicalizante são as 
crianças e adolescentes, que são medicados inadequadamente devido à formação profissio-
nal que ainda é fortemente marcada por um olhar higienista, principalmente nos processos 
de ensino-aprendizagem, que tem sido a maior fonte de encaminhamentos para avaliação 
e prescrição de medicações nas questões educacionais. Os efeitos da banalização da medi-
calização da existência humana são perversos, pois compreende que as pessoas é são por-
tadoras de ‘problemas’, são ‘disfuncionais’, ‘não se adaptam’, são ‘doentes’, transformando-
-as em ’consumidoras’ de tratamentos, terapias e medicamentos, além de eximir famílias, 
profissionais, autoridades, governantes e formuladores de políticas de sua responsabilidade 
quanto às questões sociais. O presente trabalho visa compreender a lógica medicalizante 
como uma expressão da era da técnica que compreende a existência como algo que precisa 
ser submetido a uma lógica externa. Neste contexto, o psicólogo é compreendido como o 
profissional que deve auxiliar na adaptação no indivíduo à norma. Na contramão desta ten-
dência, o referencial fenomenológico-existencial pode ser usado como forma de auxiliar o 
psicólogo a reencontrar o sentido do cuidado em sua atuação e a redefinir os objetivos de 
sua atuação como sendo o de facilitar o indivíduo a reencontrar sentidos em sua existência, 
bem como, o de contribuir para a formulação de políticas públicas que respeitem as diferen-
ças individuais sem considerá-las como objeto de adequação.

Palavras-chave: Medicalização, Fórum sobre medicalização da educação e da sociedade; 
Educação; Infância; Papel do psicólogo; Fenomenologia-existencial.
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deCISÕeS SobRe CaRReIRa CoMo PoSSIbIlIdade de 
PodeR-SeR: ReFleXÕeS FenoMenolÓGICaS SobRe a 

eXPeRIÊnCIa de UM ConClUInTe do CURSo de MedICIna

Cynara	Carvalho	de	Abreu
Daniele	de	Souza	Paulino

Vitor	Alexander	Cortez	de	Oliveira
Symone	Fernandes	de	Melo
Elza	Maria	do	Socorro	Dutra

A tomada de decisões sobre os rumos da carreira no momento de conclusão do curso 
universitário sofre influência de aspectos geradores de dúvidas que interferem nos pro-

jetos vida dos estudantes. Baseada na ideia heideggeriana de decisão como abertura pri-
vilegiada do ser-aí para o seu poder-ser mais próprio, esta pesquisa objetivou entender os 
sentidos atribuídos às decisões sobre que carreira trilhar ao concluir um curso universitário 
como o de medicina que na Universidade Federal do Rio Grande do Norte apresentou até 
2013, via vestibular, as maiores demandas de candidatos por vaga, além do reconhecimento 
como um curso de excelentes projeções profissionais e retorno financeiro. A partir de uma 
investigação qualitativa, de inspiração fenomenológico-hermenêutica escolheu-se a narra-
tiva como recurso metodológico. Foi realizada uma entrevista narrativa com um concluinte 
do curso de medicina. À luz da hermenêutica heideggeriana o relato revelou sentidos a par-
tir da experiência dos encontros e desencontros de ser estudante de medicina, além de pos-
sibilitar reflexões sobre os caminhos e descaminhos que o fizeram decidir sobre a carreira 
pós-curso. Embora o ingresso na universidade tenha proporcionado satisfação, também 
o fez compreender que a concretização do plano de ser médico, parecia lhe exigir “abrir 
mão” de outras possibilidades de pode-ser, que, eram também modos de ser próprios e que 
habitavam além dos espaços do curso de medicina. Instalou-se aí uma intensa experiência 
de desalojamento em relação ao modo de funcionamento do curso e surgiu o incômodo de 
assumir uma impessoalidade para se tornar médico. Essa angústia o fez procurar acompa-
nhamento psicológico e psiquiátrico que lhe proporcionou a visão - noção de clareira em 
Heidegger - de que para se formar médico não precisaria abdicar de tantos outros projetos 
que revelavam seus modos de ser próprios. A experiência de angústia diante dos modos de 
ser perdidos nas demandas do impessoal na formação em medicina, possibilitou ao con-
cluinte a compreensão, por isso decisão, de que através da atuação na área da psiquiatria 
faria escolhas atribuídas de sentidos sobre sua carreira pós-curso. Espera-se que essa pes-
quisa contribua o entendimento de que, para Heidegger, o ser-aí ao decidir - que se dá 
através de um processo compreensivo - destranca um campo de sentidos e faz a escolha 
pertencer ao campo das possibilidades.

Palavras-chave: Carreira, Concluinte universitário, Fenomenologia, Hermenêutica-hei-
deggeriana.
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o enVelheCIMenTo na PeRSPeCTIVa SaRTReana

Gabriela	da	Silva	Rudolpho

O crescente aumento da população idosa evidencia a necessidade de estudos e produ-
ção de conhecimento a cerca do envelhecimento. Apresentar uma definição do que é a 

velhice pode aparentar tratar-se de uma tarefa simples se adotarmos uma visão unilateral. 
Se partirmos de um olhar reducionista considerando, por exemplo, a velhice como unica-
mente um fenômeno biológico, a definiremos como sendo o declínio das capacidades físicas 
e fisiológicas. Reduzimos a temática também se operarmos numa lógica universalizante, 
como um fenômeno geral e padrão, onde os diferentes aspectos relacionados a velhice se 
dão de modo paralelo, linear e igualitário. A teoria existencialista de Sartre a partir de sua 
concepção de constituição de sujeito fornece subsídios para rompermos estas lógicas que 
predominam em outras disciplinas e no campo social. Partindo dela, a temática da velhice 
torna-se complexa, pois sugere a transcendência da ideia de definição e conceituação, pro-
pondo uma compreensão do envelhecimento, entendendo o mesmo como o resultado e 
prolongamento de um processo, que perpassa aspectos culturais, sociais, fisiológicos, psi-
cológicos, existenciais e outros, de forma integral. Não se trata de descrever cada aspecto 
de forma seqüencial, analítica ou somatória, mas, verificar que cada aspecto reage e afeta 
todos os outros, sendo necessária a compreensão desta espécie de engrenagem para que 
se consiga apreender a circularidade desse movimento. Esta noção de dialética, base da 
teoria sartreana, auxilia a entender a forma como cada pessoa vivencia e experimenta a 
velhice, pois compreende o sujeito como singular/universal, que vai se desenvolvendo num 
determinado contexto e realizando diferentes e particulares arranjos, transcendendo-os. 
A maneira como o sujeito experimenta e se apropria de sua relação com os outros, com o 
tempo e com o próprio corpo, diz respeito a sua vida psicológica, que só pode ser compreen-
dida a partir de sua situação existencial, ou seja, seu movimento de ser no mundo. Portanto, 
tratar da velhice enquanto sinônimo de regressão ou declínio, só faz sentido se verificarmos 
o objetivo visado por este sujeito, e quais as transformações que afastam ou que aproximam 
de seu projeto. Nesta ótica, a noção sartreana de projeto nega, pela ontologia que o sustenta, 
a ideia de determinismo ou reducionismo, compreendendo a velhice na sua integralidade 
e como um produto permanente da relação do sujeito com a materialidade, o tempo, os 
outros e seu corpo.

Palavras-chave: Velhice, Teoria sartreana, Integralidade, Projeto de ser.
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da anGÚSTIa à PoeSIa: UM CaMInho enTRelaÇado

Nivaldo	Rodrigues	de	Carvalho
Claudine	Alcoforado	quirino

Neste trabalho apresentaremos uma aproximação entre angústia e poesia para tanto 
abordaremos algumas discussões e compreensões da angústia por Heidegger. Parti-

mos da perspectiva da angústia como disposição que ‘nadifica’ permite ao homem ver pela 
primeira vez o mundo como mundo. Na angústia estamos mergulhados no ‘nada’ como 
algo que é constitutivo da existência, próprio da vida. Por sua indeterminação, não havendo 
uma localidade, ontologicamente constitui e possibilita uma abertura e uma diferenciação 
do que está no mundo enquanto ‘ente’, incluindo aí o homem. A experiência originária do 
mundo na qual o homem se encontra não se dá numa representação onde um sujeito con-
cebe a realidade como um objeto, saindo da vida, mas sim, em sua totalidade, num sentir-
-se lançado no mundo, em um sentido. Estende-se a angústia como um dispositivo afetivo 
que possibilita a abertura ao ser ai, o poético, por sua vez, retoma o sentido mais próprio 
da linguagem, ontológico, linguagem que é o lugar de morada do Ser, manifestação de um 
ente particular, do humano. A experiência da ausência de palavras para a apropriação do 
sofrimento remete à angústia, quando o falatório é insuficiente o silêncio pode possibili-
tar a fala autêntica ou poética. A palavra poética revela o que é próprio do humano, nesta 
direção a angústia possibilita a apropriação dessas condições pela palavra poética e é isso 
que nomear quer dizer, e não o ato de conferir signo gráfico ou fonético às coisas, o que nos 
tornaria calculantes. No afastamento da realidade pelo estranhamento na experiência da 
angústia, as coisas perdem o caráter de coisa, de nome, tornando-se anônimas, para nova-
mente serem nomeadas, criadas, e é no fazer poético enquanto ato de criação que se pode 
novamente nomear e atribuir sentido, pois em todo processo de criação está presente a 
angústia. A angústia que proporciona a experiência de estranheza, processo de afastamento, 
distanciamento das coisas, ao nos afastar delas enquanto algo determinado, coisificado, nos 
aproxima do seu afeto. A poética aponta para a possibilidade de apropriação da existência 
de modo mais próprio. Na analítica existencial de Heidegger a angústia surge como afeto 
fundamental que proporciona uma abertura do humano para a sua existência da mesma 
maneira que a poesia, ambas possibilitando uma abertura e um modo de vida mais autên-
tico. Assim como a angústia, a poesia é um fenômeno de estranhamento, rompem com os 
limites do cotidiano, do falatório.

Palavras-chave: Heidegger, Angústia, Poesia, Linguagem.
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oUTRoS olhaReS PaRa oS FazeReS do CoMPUTaR: 
PoTenCIaIS ConTRIbUIÇÕeS da FenoMenoloGIa e 
do eXISTenCIalISMo aoS FUndaMenToS de deSIGn 

de InTeRaÇÃo

Rodrigo	Freese	Gonzatto
Luiz	Ernesto	Merkle

Neste trabalho apresentamos alguns potenciais de contribuições da fenomenologia 
e do existencialismo aos fundamentos do Design de Interação, área cujos interesses 

envolvem os fazeres do computar, tal como o uso, a produção e a apropriação de artefatos 
computacionais em atividades humanas. Entre os fundamentos que orientam a pesquisa 
nesta área, ainda é notável a disseminação de perspectivas cognitivistas e formalistas, que 
muitas vezes restringem a análise ao próprio artefato, ou ao seu emprego instrumental, 
desconsiderando outras dimensões do existir e do conhecer. Os pressupostos destes enfo-
ques tem sido tensionados pela aproximação de outros aportes teóricos, tais como os feno-
menológico-existenciais. Estes problematizam, por exemplo, o dualismo corpo-mente, ao 
evidenciar a inseparabilidade entre experiência e mundo, os modos como as pessoas dão 
sentido e constroem suas realidades, e ampliando a compreensão das tecnologias na vida 
cotidiana. Entre os esforços de pesquisa, um conceito com grande ressonância na área é o 
de “affordance”, com origem na psicologia ecológica de Gibson, mas reinterpretado pela 
Engenharia Cognitiva pelo viés da psicologia cognitiva, e que vem sendo revisto em uma 
matriz fenomenológica. Em outro caso, Dourish resgata Husserl e Heidegger na proposta 
de “interação corporificada”. Fallman também os utiliza na análise de dispositivos móveis. 
Svanaes retoma ideias de Heidegger e de Merleaut-Ponty para compreender corpo, per-
cepção e uso de ferramentas. Pelle Ehn também busca fundamentos em Heidegger para o 
Design Participativo. Dentre nossos interesses, realçamos uma das primeiras aproximações 
do pensamento heideggeriano, a noção de amanualidade (“ready-to-hand”) em Winograd 
e Flores, que evidencia a dimensão existencial da ação cotidiana do uso de artefatos. No 
Brasil, temos o intelectual brasileiro Álvaro Vieira Pinto, que trabalhou extensamente o 
existencialismo e a fenomenologia, juntamente ao materialismo dialético, na compreensão 
de ciência, tecnologia e existência. A noção de amanualidade de Vieira Pinto amplia a de 
Heidegger, entendendo o mundo como construído. No Design de Interação, isto permite 
expandir o foco, indo do instrumental formal à compreensão dialética do existir mediado 
pelo computar. O levantamento realizado neste artigo não é extensivo, mas articula outros 
olhares em Design de Interação, que podem dialogar de modo interdisciplinar com áreas do 
conhecimento por vezes consideradas impermeáveis e disjuntas.

Palavras-chave: Design de interação, Interação humano-computador, Fenomenologia, 
Existencialismo, Amanualidade.
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SUbJeTIVIdade e RIGoR CIenTÍFICo naS CIÊnCIaS SoCIaIS: 
a FenoMenoloGIa CoMPReenSIVa de alFRed SChüTz                

eM eVIdÊnCIa

Diogo	Pataro	dos	Santos
Anete	Marília	Pereira

As teorias sociológicas clássicas e contemporâneas são desafiadas pelacomplexidade de 
seu objeto de estudos que, por não se adequar completamente aos tradicionais princí-

pios científicos das ciências naturais, exige um método ontológico-socialque lhes garanta 
cientificidadee que seja catalizador do dilema objetividade/subjetividade presente na his-
tória do pensamento científico.Na seara das ciências sociais, tal dilema é tratado por Max 
Weber, que entende a subjetividade como força motriz dos fenômenos sociais e, por isso, 
dá importância aos valores e motivos que desencadeiam as ações humanas. Bourdieu, por 
sua vez, assevera que uma alternativa para suplantar o objetivismo é estudar os fenôme-
nos sociaistendo como fundamento a prática dos agentes no campo social. Assim, Weber e 
Bourdieu convergem em suas ideias ao considerarem a ação individual como a origem da 
rede de significados e motivações da ação social. O renascimento da filosofia analítica anglo-
-saxônica, juntamente com os movimentos sociológicos sustentados pela fenomenologia, 
reordenou a ideia de compreensão nas ciências sociais e deu espaço para a subjetividade 
tornar-se categoria de análise. É nesse contexto em que se situa a obra de Alfred Schütz, 
autor que baliza a discussão aqui travada.O presente estudo tem por objetivo apresentar 
os pressupostos subjacentes no referencial teórico-metodológico de Alfred Schütz como 
método de estudo das subjetividades nas ciências sociais. Inicialmente, procura caracterizar 
criticamente o dilema epistemológico entre subjetividade e objetividade na ciência, exposto 
no tradicional embate entre os princípios explicativos das ciências naturais e o objeto de 
estudo das ciências humanas. Em seguida, inspirando-se em Weber e Bourdieu, o texto 
discorre sobre a tensão entre objetividade/subjetividade no âmbito das ciências sociais. Em 
sua terceira parte, este trabalho discute a proposta fenomenológica de Alfred Schütz como 
caminho possível de apreensão das subjetividades nas ciências sociais. A obra de Schütz dá 
à fenomenologia um novo olhar: a experiência humana deixa de ser uma esfera unicamente 
hermética e pessoal e se insere na esfera social. Assim, compreender a subjetividade na 
seara das ciências sociais, em última análise, implica em empreender um diálogo com as 
intersubjetividades, através das quais se erguem as relações sociais. 

Palavras-chave: Subjetividade; Ciências sociais; Fenomenologia; Alfred Schütz.
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Role PlayInG GaMe:                                                                             
eSTUdoS e aPonTaMenToS FenoMenolÓGICo-eXISTenCIaIS

zara	Cristina	de	Andrade	Barbosa
Elza	Maria	do	Socorro	Dutra

O presente trabalho consiste na apresentação dos resultados da revisão de literatura que 
embasa uma pesquisa de Dissertação de Mestrado que se intitula “Uma compreensão 

Fenomenológico-Existencial dos modos de ser dos jogadores de Role Playing Games” e se 
encontra em andamento. Esta pesquisa tem como objetivo compreender, à luz da fenome-
nologia existencial heideggeriana, o lugar que o “Role Playing Game” (RPG) ocupa no modo 
de ser dos jogadores e quais os possíveis sentidos que estes atribuem à experiência do jogar. 
Levando em consideração que, para a perspectiva teórica em questão, o homem é um atri-
buidor de sentidos, ou seja, ele constrói e dá sentido às coisas e aos acontecimentos, impul-
sionando suas ações no mundo. Sendo assim, experimenta-se para este estudo o método 
fenomenológico hermenêutico de perspectiva heideggeriana, o qual nos possibilita ter um 
olhar descritivo compreensivo do fenômeno estudado. O levantamento bibliográfico teve 
início no segundo semestre de 2014 e deu-se principalmente através do Portal de Periódicos 
da CAPES e de grupos online de estudos sobre o tema do RPG. Como resultado temos que a 
literatura acadêmica na Psicologia a respeito do RPG no Brasil é bastante escassa, já na área 
da Educação e da Pedagogia, os estudos acerca do jogo crescem cada vez mais e abordam, 
em sua maioria, a utilização do jogo em salas de aulas como ferramenta facilitadora do pro-
cesso de ensino-aprendizagem dos alunos. Alguns estudos apontam a eficácia do jogo para 
o ensino de disciplinas escolares, como história, física, geografia, literatura e matemática. 
Outros, trazem ainda os benefícios para o desenvolvimento e estimulação da memória e 
da atenção, além de um aumento considerável no desempenho da leitura e da escrita. Nos 
Estados Unidos e na Europa existe um fluxo bem maior de estudos na área da Psicologia 
sobre o jogo, que abordam desde os benefícios na melhoria do desempenho cognitivo ao 
desenvolvimento de habilidades sociais, a formação de grupos de suporte e a ajuda na reso-
lução de conflitos. Desta forma, esta revisão de literatura serve como suporte para se pensar 
e discutir o jogo com um viés que vai além do pedagógico, preocupando-se em olhar para 
o jogador de RPG enquanto ser-no-mundo que, ao habitar sua existência, pensa e atribui 
sentidos às suas experiências. 

Palavras-chave: Role Playing Game, jogadores de RPG, Fenomenologia-existencial Hei-
deggeriana.
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a PeRCePÇÃo da VIolÊnCIa eM MeMbRoS de                   
ToRCIdaS oRGanIzadaS: UM eSTUdo FenoMenolÓGICo 

CoM baSe eM M. MeRleaU-PonTy

Pedro	Henrique	zani	Jovanelli
Thabata	Castelo	Branco	Telles

Por meio de clubes de futebol e suas respectivas torcidas, é difundido um sentimento de 
pertencimento a um grupo, as vestimentas, cânticos, condutas e valores compartilha-

dos, bem como relações verticalizadas são estabelecidas. Evidencia-se maior visibilidade 
das Torcidas Organizadas como forma de pressão política aos seus respectivos clubes, e 
também pelo vasto envolvimento em episódios de violência e vandalismo. A finalidade do 
presente estudo foi investigar a percepção de torcedores membros de Torcidas Organizadas 
de clubes brasileiros sobre a questão da violência. Como lente teórica, foi utilizada a obra 
A fenomenologia da percepção, de M. Merleau-Ponty. Foram realizadas entrevistas com 
cinco torcedores no município de Uberaba - MG, norteadas pela pergunta disparadora: “A 
partir de sua experiência como torcedor, como você percebe a questão da violência?”. Como 
resultados da análise, através do método fenomenológico, emergiram diferentes categorias 
envolvendo o tema da violência entre torcedores, como: A lealdade e o companheirismo 
entre membros de uma mesma organização, a expressão da violência como forma de reação 
à outra, a influência das lideranças, o preconceito da sociedade e das autoridades, a maciça 
divulgação da imagem negativa dos organizado. De acordo com a compreensão fenomeno-
lógica merleau-pontyana, percebemos o mundo de modo opaco, sempre a partir de pers-
pectivas e de acordo com a relação que cada um estabelece com o ambiente. Através da 
discussão dos resultados, evidencia-se o quanto a percepção da violência pelos torcedores 
membros de torcidas organizadas encontra-se atrelada à relação que cada um tem com o 
clube. Os entrevistados apontam que o sentimento de lealdade e companheirismo entre 
os integrantes fortalece a ideia de que há violência como uma forma de reação às outras 
torcidas, defendendo a honra do time. Foi ressaltado também o papel da mídia como forte 
interlocutor na percepção da violência nos jogos, especialmente para quem não faz parte 
das torcidas organizadas. Através dos relatos, entende-se que muitas vezes as ações para 
lidar com a questão da violência nos jogos são realizadas sem que os integrantes destes 
movimentos sejam escutados. Nesse sentido, através da compreensão da experiência vivida 
destes torcedores, buscou-se explorar o tema da violência nos times de futebol, subsidiando 
elementos para futuras discussões na área, como ainda, para possíveis elaborações de novas 
políticas para lidar com a questão.

Palavras-chave: Futebol, Torcidas organizadas, Violência, Torcedores.
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“eXISTenCIalISTa, CoM Toda RazÃo”: UMa anÁlISe 
FenoMenolÓGICa do CaRnaVal CaRIoCa de 1949

Rodolfo	Rodrigues	de	Souza

Desdobramento da dissertação defendida no Programa de Psicologia Social da UERJ, 
em que a chegada do existencialismo de Sartre no Rio entre 1945 e 1955 foi analisada 

por meio de levantamento exaustivo de matérias correlacionadas ao tema em dois peri-
ódicos cariocas da época, esta apresentação se propõem a discutir a popularização desta 
filosofia e sua apropriação em um dos principais eventos festivos da cidade, o Carnaval. A 
ideia de uma “moda existencialista”, paralela ao pensamento de Sartre, aponta para modos 
de se vestir e de se comportar, sobretudo de certa juventude, e foi disseminada pela mídia 
tendo como epicentro a capital francesa a partir do ano de 1945. De acordo com Simone de 
Beauvoir, foi Anne Marie-Cazalis que batizou de existencialistas os jovens que, trajando 
roupas escuras, boinas, fumando e bebendo excessivamente, frequentavam os bares e cafés 
parisienses. Embora o existencialismo de Sartre já fosse tematizado pelos jornais cariocas 
desde o início de sua “efervescência” em Paris no referido ano, é apenas a partir de 1947 
que a tal moda passa a aparecer no periódico A Manhã. Se inicialmente emerge como moda 
estrangeira, paulatinamente a ideia é apropriada pelos cariocas, que passam a contar, por 
exemplo, com bares e cantores existencialistas na cidade. Mas é no ano de 1949 que se 
dá o ápice da apropriação e popularização dessa moda no Rio: o Carnaval desse ano teve 
inúmeros eventos atrelados ao movimento paralelo ao pensamento de Sartre. Do concurso 
anual de marchinhas, sai vencedora a famosa “Chiquita Bacana” que veio da Martinica em 
trajes mínimos e é “existencialista com toda razão”. Aliás, a fantasia inspirada na moça foi 
comum nos desfiles de rua daquele ano, produzidas em massa pela indústria carnavalesca. 
E a sociedade carnavalesca “Tenente do Diabo” era considerada a preferida para o grande 
prêmio, com seu “brilhante” carro alegórico “Copacabana existencialista”. Estes e outros 
indícios permitem afirmar que a popularização do existencialismo de Sartre no Rio não se 
deu apenas como uma importação de costumes europeus, mas como verdadeira apropria-
ção “acariocada” da moda francesa.

Palavras-chave: Jean-Paul Sartre, Psicologia social fenomenológica, Existencialismo, 
Rio de Janeiro.
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dITadURa e CoMPReenSÃo heIdeGGeRIana da VIolÊnCIa

Luis	Eduardo	Franção	Jardim

O objetivo desta apresentação é, primeiramente, explicitar as principais características 
do modo como foi perpetrada a violência de Estado na ditadura civil-militar no Bra-

sil. E, com base nesta explicitação, pretende-se discutir as características constitutivas e os 
desdobramentos desta violência, fundado no pensamento de Martin Heidegger. A discus-
são visa analisar a violência enquanto modalidade do autoritarismo histórico no Brasil e a 
imposição e silenciamento de uma voz. A violência de Estado parece desvelar-se como um 
acontecimento ôntico do sentido originário de violência como poder e submissão arbitrária 
pertinentes à maquinação. A violência de Estado carrega em si uma ação política, isto é, 
imerge nas tramas da coexistência de um povo em seu sentido histórico mais amplo e finca 
suas raízes no coexistir. Deste modo, inaugura um mundo compartilhado atravessado por 
marcas na história comuns a todos, determinando possibilidades ônticas de existir per-
meadas pelo viés da repressão. As heranças do regime autoritário ainda estão presentes 
no cotidiano da população, determinando modos de coexistência ao cidadão comum. Para 
Heidegger, a história da metafísica caracteriza-se pela compreensão distorcida da essência 
do poder como manifestação de força e uso da violência. O poder em mãos de portado-
res de poder não é poder propriamente dito, que aqui é realizado como força pelo poder 
e “meio” de autorização de poder. O poder não necessita portador algum. No Brasil, entre 
1964 e 1985, o Estado fez uso do “poder” como violência como meio de favorecimento aos 
interesses de uma elite civil, que financiou o Golpe e as ações repressivas subsequentes. 
Para Heidegger a política, considerada juntamente com o pensamento e a arte, enquanto 
acontecimento da verdade, funda história, na medida em que rearticula a afinabilidade e, 
assim, funda a afinação fundamental de um povo. No acontecimento da política, o abalo 
ameaçador do aberto do ente refunda as remissões de mundo e funda um povo histórico. A 
violência perpetrada pelo regime autoritário nos anos de ditadura parecem ter impactado o 
existir, repercutindo em instauração de fundamentos que determinam modos de ser, ações 
e pensamentos da população. 

Palavras-chave: Violência, Ditadura civil-militar, Martin Heidegger.
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ConTInUIdade aUToRITÁRIa e elaboRaÇÃo: 
deSdobRaMenToS aPÓS 50 anoS do GolPe 

CIVIl-MIlITaR no bRaSIl

Luis	Eduardo	Franção	Jardim

Em 2014 completaram-se 50 anos do Golpe Civil-Militar que instaurou a mais dura-
doura ditadura do Cone Sul. Ainda hoje subsiste um discurso que insiste em amenizar o 

impacto do regime autoritário e o uso da violência sobre a população, transformando o Bra-
sil no país sulamericano que mais obstáculos criou para o reconhecimento e elaboração dos 
danos produzidos pelo regime. A transição para o regime democrático ocorreu sem ruptu-
ras profundas na estrutura de governo e do judiciário, desdobrando-se no fenômeno conhe-
cido como continuidade autoritária. A cristalização de atos autoritários, naturalização da 
violência e dificuldade de reparação e elaboração psicológica, histórica financeira dos danos 
produzidos pelo regime são resquícios de uma transição que, para muitos autores, nunca foi 
plenamente consolidada. O objetivo deste trabalho é analisar as repercussões da continui-
dade autoritária no cotidiano do brasileiro e discutir – com base no pensamento de Martin 
Heidegger e Hannah Arendt – seu impacto nas possibilidades de elaboração dos danos pro-
duzidos pela ditadura civil-militar. Para a Arendt, a violência é incompatível com a noção 
de poder. O uso da violência, tal como nos anos de chumbo do regime militar, caracteriza-se 
anteriormente como uma força visa subjugar o outro e destruir um poder construído na plu-
ralidade. A violência das forças repressivas durante o regime foi sustentada por um projeto 
de legalidade autoritária, fruto de parceria entre Judiciário e militares, dando um caráter 
de legalidade ao autoritarismo. Passados 30 anos desde a redemocratização, a população 
ainda sofre os efeitos da continuidade autoritária pós redemocratização. Esta continuidade 
ainda hoje põe obstáculos na elaboração dos danos da ditadura, interferindo na história e 
nas possibilidades cotidianas não apenas daqueles que foram vítimas diretas do regime, 
mas de todo cidadão comum. Para Heidegger, um acontecimento não é somente um fato. 
Um acontecimento muda a articulação de sentido em relação a alguma coisa, provoca uma 
mudança de conjuntura geral e instaura uma nova articulação e compreensão de ser. A 
articulação autoritária reinstaurada com o Golpe, o AI-5 e a transição ainda repercutem em 
obstáculos para elaboração da ditadura na memória da população. A elaboração de danos 
permeia o reconhecimento público da violência, a recuperação da memória, a reparação de 
danos psicológicos e financeiros e, por fim, a justiça, com a punição dos responsáveis. 

Palavras-chave: Continuidade autoritária, Elaboração, Ditadura militar, Hannah Arendt, 
Martin Heidegger.
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o lUGaR do FaTalISMo na PSIColoGIa        
FenoMenolÓGICa-eXISTenCIal: UM dIÁloGo CoM                     

a PSIColoGIa da lIbeRTaÇÃo

Alekssey	Marcos	Oliveira	Di	Piero
Ellen	Cristina	Fabri
Juliana	Colavite

Maiara	Cristina	Pereira
Sílvia	Regina	Cassan	Bonome

A presente pesquisa visa a investigação fenomenológico-existencial do caráter psicosso-
cial de um conjunto de atitudes bem marcado na psicologia da libertação desenvolvida 

por Ignácio Martin-Baró: a noção de fatalismo. O trabalho preocupa-se com a descrição – a 
partir das considerações de Martin Heidegger em Ser e Tempo e Jean-Paul Sartre em O Ser 
e o Nada – do fatalismo como uma escolha do sujeito que compromete a abertura do Ser, 
encerrando-o na inautenticidade típica do cotidiano e, talvez, na má-fé. Enquanto conceito 
psicossocial, o fatalismo veio a ser um dos eixos principais da psicologia de Baró ao longo 
de duas décadas, permitindo a articulação da teoria marxiana da ideologia com a descri-
ção da subjetividade que escolhe e sofre com a negação de suas próprias escolhas. Assim 
como no caso da alienação, o fatalismo vêm a constituir um campo de discussão aberto ao 
entendimento ontológico de processos que envolvem, por um lado, os sentidos estruturados 
pelos sujeitos a partir da linguagem e, por outro, o risco do aprisionamento desses mes-
mos sujeitos no mitwelt. Sendo assim, nossa hipótese de que a descrição fenomenológica 
e existencial do fatalismo poderia contribuir significativamente com a construção de uma 
psicologia social capaz de dialogar com a ontologia vêm a ser confirmada, na medida em 
que o plano sócio-econômico e a divisão social do trabalho podem ser trazidos, pela via da 
singularidade, para o centro da discussão sobre as atitutes dos sujeitos. Em Psicología de la 
Liberación, Baró se atenta às especificidades da opressão dos regimes capitalistas latinoa-
mericanos, em que grande parte da população é constantemente oprimida e mantida à mar-
gem das decisões históricas, numa naturalização das classes sociais. Procuramos tecer rela-
ções que indicam que o fatalismo aparece na cristalização da posição subjetiva dos povos 
oprimidos que se acreditam pré-destinados à passividade e à aceitação da realidade social, 
concluindo aí que o deslocamento dos sujeitos para a posição de objetos e o esvaziamento 
de projetos livres e autênticos, nos planos coletivos e pessoais, podem e devem ser descritos 
em sua natureza ontológica.

Palavras-chave: Fatalismo, Objetificação, Psicologia da libertação.
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FenoMenoloGIa heRMenÊUTICa e edUCaÇÃo: 
PRoleGôMenoS PaRa UMa ReFleXÃo CRÍTICa do 

PRoCeSSo edUCaTIVo

Crisóstomo	Lima	do	Nascimento

Este trabalho visa lançar um olhar crítico-reflexivo sobre alguns dos preceitos que silen-
ciosamente subjazem às práticas educacionais, à luz de uma ótica fenomenológico-

-hermenêutica, inspirado em alguns conceitos do filósofo alemão Martin Heidegger (1889 
– 1976). Para tal, lançar-se-á mão de uma metodologia de pesquisa bibliográfica, funda-
mentalmente calcada na primeira e mais conhecida obra do filósofo, Ser e Tempo, de 1927. 
Em uma época em que a tessitura dos saberes e fazeres são demandados a se reconstitui-
rem a cada momento, este ensaio visa contribuir para uma apropriação mais vigorosa das 
práticas educacionais buscando compreender seus atravessamentos históricos, o papel da 
psicologia neste percurso, culminando com a interpelação do fenômeno educativo cunhado 
pelo olhar fenomenológico hermenêutico. Em Ser e Tempo, Heidegger nomeia de Dasein 
(“existência”, “ser-aí” ou “ser-no-mundo”) o modo de ser deste ente que somos. Sua dife-
rença fundamental com relação aos demais entes co-mundanos a ele é que, enquanto o seu 
ser está sempre em jogo no seu existir, o modo de ser dos entes não humanos é denominado 
como “ser-simplesmente-dado” porque o que eles são, o seu sentido, nunca está em jogo 
em seu devir temporal. Sendo o ser do homem pura abertura de sentido, a intencionali-
dade na fenomenologia husserliana, enquanto propriedade fundamental da consciência de 
estar sempre dirigida para um objeto, é substituída pela noção de Cuidado (Sorge), ou seja, 
o Dasein, a existência, é a abertura através da qual se desvela o sentido dos entes que lhe 
vêm ao encontro no mundo, marcando assim a sua característica ontológica de estar sem-
pre referido a outro ente. Entendemos que a fenomenologia hermenêutica pode fornecer 
importantes contribuições para uma compreensão das questões de ordem educacionais que 
se anunciam no âmbito escolar cotidiano, bem como dos recorrentes desafios que eclodem 
na escola contemporânea, e assim, anunciar possíveis visadas que permitam um constante 
re-fazer das práticas educacionais vigentes.

Palavras-chave: Fenomenologia, Educação, Cuidado.
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a (deS) edUCaÇÃo Pelo ReToRno do TRÁGICo no 
CIneMa ConTeMPoRâneo: UM dIÁloGo eSTéTICo 

FenoMenolÓGICo eXISTenCIal

Fabiana	Tavolaro	Maiorino

Essa investigação propõe uma discussão dialógica entre os campos da Educação e da 
Estética cinematográfica, mapeando como discursos e mitemas se entrecruzam e cons-

tituem os textos fílmicos, constituindo modos de subjetivação e (re) produção de (novos) 
saberes/poderes na atualidade. Para permear esse diálogo, essa pesquisa partirá da visão 
estético educativa da filosofia fenomenológica-existencial – com pensadores-artistas como 
Nietzsche, Rosset e Heidegger- e do aporte mitohermenêutico de Gilbert Durand. Para isso, 
realizou-se primeiramente um mapeamento estético discursivo sobre o lugar do trágico e 
do niilismo no cenário do cinema contemporâneo, a partir do itinerário de formação da pes-
quisadora. Na Chave Temática-figurativa de Aporte Niilista (ou anti trágica), encontramos 
a crítica radical diante as convenções morais e éticas modernas, o apontamento das contra-
dições humanas sem indicar uma possível resolução existencial, a angústia diante o sentido 
do pior da existência, a presença do traço do pessimismo como essência da vida, figurativi-
zação da lógica do ressentimento diante a vida, entre outros. Na Chave Temática –figurativa 
do Aporte Trágico, outras forças idéias mais construtivas e dialógicas, tais como: o caráter 
transitório e sem finalidade da vida, o gosto pelo brilho e pelo espetáculo, a singularidade 
do momento vivido, a conjunção misteriosa entre a existência desagradável e a alegria de 
viver, o eterno retorno do mesmo (amor fatti nietzschiano), a paixão pelo absurdo da vida 
(Emil Cioran), a poética pelo devaneio (Gaston Bachelard,), uma filosofia terrorista diante 
o inevitável e o pior da vida, o seu não sentido (Rosset), a desnaturalização dos princípios 
metafísicos e/ou morais, reconhecimento da transitoriedade e a valorização do Acaso na 
constituição existencial. O interessante numa perspectiva da Pedagogia da Escolha e de 
uma Educação Sensível é permear a relação educador-educando, de existências que expe-
rienciem o trágico, seja pelo cotidiano indizível ou pela estesia com a arte, como no cinema. 
Daí a pertinência em se reconvidar o humano de hoje a se deparar com o trágico, para 
quem sabe, numa perspectiva da razão sensível se preocupar sobre o lugar co existencial 
vivenciado pelo humano-educador-educando, a partir de uma compreensão originária da 
arte cinematográfica. Constituindo, então, um (novo) lugar humano, social e político do 
educador-educando, como uma pessoa infame, a espreita de um fazer-dizer vivo, aberto e 
mutável.

Palavras-chave: Cinema, Educação sensível, Trágico.
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MUndo naTURal e MUndo doS hoMenS 
na FenoMenoloGIa de MeRleaU-PonTy 

e PInTURa de Cézanne

Sâmara	Araújo	Costa

Maurice Merleau-Ponty nos diz na Fenomenologia da Percepção de fazer “um certo 
uso do olhar”, tentarei problematizar que esta nova percepção que o filósofo sugere 

é uma disposição no pintor Paul Cézanne. Escolhido pelo filósofo o pintor que encarna sua 
fenomenologia, visto num de seus ensaios A dúvida de Cézanne. Ao pintar dois mundos 
distintos, natural e dos homens, Cézanne se coloca em comunicação com a fenomenologia 
de Merleau-Ponty. Sua pintura tem intenções de modificar a arte num mesmo sentido que 
Merleau-Ponty quer em sua fenomenologia. Não quer reduzir o mundo às significações já 
dadas, este que seria o mundo dos homens, tanto a fenomenologia de Merleau-Ponty e a 
pintura de Cézanne querem mostrar um mundo pré-reflexivo, que é o mundo da natureza. 
O fato de Cézanne ter se retirado e preferido pintar o mundo da natureza talvez deixe claro a 
dificuldade de se retirar do mundo de significações já enraizadas em nossa forma de habitar 
o mundo. Apontarei na pintura de Cézanne como a significação entra em nossa experiên-
cia e influi na forma como vemos e habitamos os mundos aqui distintos. Na percepção a 
própria coisa está atrelada ao seu significado, então como Cézanne pinta um mundo pré-
-reflexivo? Problematizarei tal questão desenvolvendo que este “certo uso do olhar” é uma 
tentativa de ressignificação do mundo. Defenderei que o mundo da natureza se encontra 
significado em si próprio, de tal maneira que, por isso encontramos neste uma beleza natu-
ral não criada por homens. Mas não se trata somente de uma questão qualitativa. As árvores 
e paisagens naturais na pintura de Cézanne podem ser belas para o olhar humano, mas me 
parece muito mais sensitivo que conceitual, concentra-se numa descrição do mundo como 
este nos apresenta. Antes de conceituarmos a natureza ela está dada. Desta forma, apreendo 
a importância do mundo da natureza contrapondo com o mundo histórico e dos homens 
repleto de significação e como a descrição fenomenológica colide com uma percepção cor-
poral sedimentada. É neste sentido que a arte nos incita a mudanças na percepção. Cézanne 
com sua arte pretende trazer uma intencionalidade corporal que idealiza uma percepção do 
mundo diferenciada, que talvez tenhamos perdido com o mundo da cultura incorporado. 
Sua arte é como um treinamento para este “certo uso do olhar” que quer a fenomenologia de 
Merleau-Ponty. Mesmo que a arte de Cézanne faça parte do mundo dos homens, quer antes 
de tudo nos mostrar um mundo da natureza.

Palavras-chave: Mundo natural e dos homens, Percepção, Pintura, Merleau-Ponty, 
Cézanne.
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RePeRCUSSÕeS ClÍnICaS de UMa eXPeRIÊnCIa eM GRUPo           
de MUSICoTeRaPIa CoM PeSSoaS eM SoFRIMenTo        
PSÍQUICo GRaVe: UM eSTUdo FenoMenolÓGICo

Mariana	Cardoso	Puchivailo
Adriano	Furtado	Holanda

A música é uma forma de relação do homem com seu mundo, com seus pares e consigo. 
Ela tem sido utilizada, há milhares de anos, também como forma de cuidado à saúde 

do homem. A música possui diferentes representações que dependem do contexto cultu-
ral, social e histórico em que se encontra inserida, uma delas é a de que “música faz bem”. 
Mas ao longo da história podemos observar seus efeitos tanto prejudiciais quanto benéficos. 
Hoje, na rede de atenção à Saúde Mental, utiliza-se a música e a Musicoterapia em diferen-
tes locais e de diferentes formas. Esta é uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo 
investigar as repercussões clínicas apresentadas por sujeitos em sofrimento psíquico grave, 
frente a uma experiência em grupo de Musicoterapia. Trata-se de um estudo qualitativo 
de orientação fenomenológica com onze sujeitos que frequentavam um CAPS II na cidade 
de Curitiba. Para compreender as repercussões dessa experiência foram realizadas entre-
vistas individuais e 17 sessões de Musicoterapia em grupo, ao longo de dois meses. Como 
procedimento de análise das entrevistas foi utilizada a análise fenomenológica de Giorgi. 
As repercussões clínicas apresentadas foram: mudanças na relação com a música; intera-
ção; descontração; conquista de objetivos pessoais; elaboração de experiências recordadas; 
catarse; um projeto de vida; repensar a relação com o outro, repensar-se frente ao outro; 
realizar coisas novas; um espaço para estar; sentir-se compreendido; desconforto. Diversas 
reflexões foram disparadas durante a pesquisa a respeito da prática clínica da Musicotera-
pia e referentes às práticas em Saúde Mental de um modo geral. A partir dessa experiência, 
percebemos o potencial da música para auxiliar no cuidado à Saúde Mental, criando um 
espaço mais descontraído, que facilita a interação e cria um ambiente que tem como foco a 
vida e não a doença. Mas também notamos que não é um processo que será indicado a toda 
a população em sofrimento psíquico grave, já que pode haver desconfortos significativos em 
alguns membros no contato com a música produzida em grupo. Referentes às práticas em 
saúde mental, notamos o entrecruzamento de duas formas conflitantes de compreender o 
sofrimento psíquico grave e na forma da atenção à saúde. Uma, ainda voltada a um enfoque 
na doença mental e a busca por um retorno do doente a uma normalidade e, outra, colo-
cando o sujeito como foco do processo buscando compreender seu contexto e demandas 
para então modelar os processos de cuidado.

Palavras-chave: Musicoterapia, Fenomenologia, Sofrimento psíquico grave, Saúde 
mental.
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SÍnTeSeS aTIVaS e PaSSIVaS a lUz doS CoRReSPondenTeS 
neURaIS da hIPÓTeSe ConeXIonISTa

Juliana	Gomes	Roloff
Thiago	Gomes	de	Castro

O tema do fluxo de vividos na fenomenologia das sínteses perceptivas de Husserl possui 
relações lógicas convergentes com a moderna ciência cognitiva da consciência. A hipó-

tese de Husserl sobre as sínteses de vividos se orienta por dois eixos: um lócus de atenção via 
tematização de conteúdos, que seriam as sínteses ativas, e um lócus de afecção por relação 
de proximidade experiencial, que seriam as sínteses passivas. Essa distinção produz uma 
divisão entre consciência e inconsciência no fluxo de vividos. A literatura de ciências cog-
nitivas se aproxima a essa temática na discussão das especificidades do acesso consciente 
e a sua relação com a natureza do processamento da cognição. Nessa direção, este trabalho 
estabelece uma ponte com a hipótese de ‘Global Workspace Theory’ ou GWT do cientista 
Bernard Baars. A hipótese de Baars está na origem das teorias integrativas da consciência 
que se difundiram na transição entre psicologia cognitiva do processamento da informação 
e conexionismo em meados da década de 1980. A hipótese central de Baars é de que a cons-
ciência facilita a distribuição generalizada do acesso de informações entre outrora funções 
independentes do cérebro. Um número considerável de pesquisadores já havia contestado a 
versão de processamento da informação linear, mas é a GWT que oficializa o entendimento 
de que a memória de trabalho tem uma capacidade muito limitada e de duração restrita e 
que, portanto, apenas um conteúdo poderia ser consistentemente dominante em um dado 
momento. Considerando que o sistema nervoso é um distribuidor em massa de uma rede 
complexa de conexões especializadas, não faria sentido uma hipótese de solução de proces-
samento fundamentada em funcionamento isolado de recursos de processamento, como 
defendiam os primeiros modelos de cognição. Assim, a solução de problemas de processa-
mento seguiria uma via de cooperação distribuída da informação dominante, retirando a 
ênfase na capacidade da memória de trabalho e ancorando a funcionalidade cognitiva na 
capacidade integrativa da consciência. Nesse modelo, a alocação atencional consciente seria 
mais preponderante na organização das redes de ativação cerebral do que o processamento 
implícito inconsciente de informação, o que conceitualmente aproxima a noção de síntese 
de Husserl ao modelo cooperativo de Baars. Contudo, a semelhança é apenas descritiva, 
sendo necessário distinguir as ênfases de cada proposta na conceituação de finalidade do 
ato e intencionalidade do ato.

Palavras-chave: Consciência, Processamento cognitivo, Fenomenologia experimental.
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ReVISITando a ConSCIÊnCIa eM wIllIaM JaMeS: 
o FUnCIonalISMo FenoMenolÓGICo

Débora	Callegari	Hertzog	Fonini
Thiago	Gomes	de	Castro

Esta pesquisa conceitual contrapõe as concepções de consciência como função e consci-
ência como entidade na fenomenologia experimental cognitiva. A antinomia função x 

entidade é de interesse especial a essa literatura em razão das distintas decorrências meto-
dológicas correspondentes aos métodos de acesso a experiência consciente em pesquisa. 
Nessa direção retoma a definição de William James para consciência a partir do texto Empi-
rismo Radical, que fundamenta uma posição de funcionalismo fenomenológico adequado 
à possibilidade de uma fenomenologia experimental. James defende uma posição de cons-
ciência como função na denominada experiência pura, sob o pretexto de que não haveria 
separação entre conteúdo e consciência. A experiência pura trata do modo como acessamos 
o mundo, funcionalmente indistinta e com uma ilusão de presentismo temporal. Na visão 
oposta à de James, formulada pelos pensadores neo-kantianos, há uma necessidade epis-
temológica da consciência. Nessa medida, para que se justifique o acesso ao conhecimento 
há de haver um polo consciente. A posição implica que o conhecimento é “para alguém” e 
“visualizado por alguém de dentro” e produz sentido através da polarização consciência- 
conteúdo. O ego vigilante da experiência é o que se entende por consciência como entidade. 
O ego neo-kantiano é o modelo que fundamentou concepções de self em psicologia da per-
sonalidade e avaliação psicológica de autoconsciência nas décadas de 1960 e 1970 na reto-
mada da consciência pela pesquisa científica cognitiva. Também aparece na definição de 
teatro cartesiano do cientista cognitivo Daniel Dennett, que critica o materialismo dualista 
de hipóteses de entidade consciente. Na concepção de James, validamos o objeto que está 
aqui e agora e aquele imaginado pela realidade da experiência pura, e sua análise é colocada 
em termos funcionais. A concepção de consciência é monista, ainda que inclua a imagina-
ção e os sentimentos, pois reconhece o realismo da experiência e sua interação direta com o 
ambiente em termos funcionais. Repercussões dessa releitura funcionalista para a pesquisa 
experimental cognitiva se observam na circulação de hipóteses cognitivas conexionistas e 
corporificadas para a consciência. 

Palavras-chave: Consciência, Self, Funcionalismo.
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SenSo de aGÊnCIa: PeRSPeCTIVaS TeÓRICaS e 
MedIdaS de aValIaÇÃo VolTadaS PaRa a ClÍnICa

Marcelle	Matiazo	Pinhatti
Francielle	Machado	Beria
Isadora	Silveira	Ligório

Thiago	Gomes	de	Castro
william	Barbosa	Gomes

Embora existam algumas teorias aparentemente completas sobre o senso de agência (SA), 
este conceito ainda está sendo discutido no âmbito da literatura filosófica e psicológica 

atual. O SA é considerado um aspecto da fenomenologia da ação, entendida no sentido de 
experimentar certos fenômenos durante a execução de uma ação. O SA se refere à sensa-
ção de controlar um evento externo por meio das próprias ações. Prejuízos no SA podem 
ser encontrados em pacientes esquizofrênicos os quais questionam suas próprias ações ou 
pensamentos. Estudos recentes apontam que além da esquizofrenia, psicopatologias como 
bulimia e sintomas do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (checagem compulsiva) possuem 
déficits na agência. O SA tem sido investigado nos settings laboratoriais por meio de diver-
sas medidas. Alguns estudos lançaram mão de experimentos a fim de compreender melhor 
o fenômeno. Um dos experimentos utilizados é o chamado The Alien-Hand Experiment, 
traduzido como Experimento da Mão Alienígena (EMA). O EMA é caracterizado por uma 
condição de engano visual induzido aos participantes, cujas respostas indicam o nível de 
consciência das próprias ações em tarefas motoras. O EMA foi reaplicado em um grupo 
clínico de pacientes esquizofrênicos (com o objetivo de investigar a consciência da ação, 
autoconsciência e a agência) e de mulheres bulímicas (para estudar o esquema corporal, 
a imagem corporal e a agência) em diferentes estudos. Os resultados indicaram menor SA 
tanto nos indivíduos esquizofrênicos quanto nas bulímicas em relação aos participantes 
sem diagnóstico. O objetivo do presente estudo é discutir as diferentes perspectivas teóricas 
do SA, bem como suas distintas formas de investigação no contexto científico e aplicação no 
campo clínico, especialmente o EMA. Espera-se encontrar divergências na literatura sobre 
medidas de investigação do construto nos settings laboratoriais. O método utilizado será a 
revisão narrativa de literatura e a teoria que embasa o estudo é a fenomenologia da ação. Os 
resultados serão apresentados conforme o andamento da pesquisa. 

Palavras-chave: Senso de agência, Fenomenologia experimental, Clínica, The alien-hand 
experiment.
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da FIloSoFIa à PSIColoGIa eXPeRIMenTal:                         
dISCUSSÃo eM MeTodoloGIa 

FenoMenolÓGICa-eXISTenCIal

Thiago	Oliari	Ribeiro
Joanneliese	de	Lucas	Freitas

A fenomenologia, enquanto epistemologia, se propõe como condição de possibilidade 
para a edificação de um saber rigoroso, que rejeitaria a atitude natural. Em constante 

diálogo, e até mesmo devedores para com essa base, colocam-se parte das edificações exis-
tencialistas, que em certa medida se apropriam do método fenomenológico. Com essas pro-
duções, são delimitadas visões e recortes sobre o humano que, a princípio, parecem contri-
buir para a construção de uma ciência psicológica igualmente rigorosa – contudo, diferen-
tes da inicial proposta husserliana. Porém, o diálogo com o conhecimento psicológico ou a 
possibilidade de se construir conhecimento nessa área, com tal referencial, passa por diver-
sas discussões, ainda em andamento, e no cerne delas estão os métodos de pesquisa usa-
dos pela psicologia que se fundam na epistemologia fenomenológica e no existencialismo 
pós-husserliano. Isto posto, faz-se necessário revisitar trabalhos desenvolvidos na área de 
metodologia fenomenológica, para se discutir os objetivos, as formas e origens dos méto-
dos utilizados para a construção do conhecimento na psicologia que se inspira em Husserl. 
Ainda assim, pensar no inacabamento do método não é deslegitimar a produção já cons-
truída na psicologia experimental de inspiração fenomenológica, mas sim relembrar essa 
abertura que é característica central da produção da fenomenologia e do existencialismo, 
tanto como filosofia quanto fundamento para a psicologia. Para além disso, é preciso refletir 
quais as limitações que se podem apresentar no campo da generalização a todos os huma-
nos e da impossibilidade de se responder perguntas que não digam respeito a uma estrutura 
intencional ou ainda de estruturas existenciais transpostas para o campo ôntico, dentro da 
psicologia que se constitui referenciando à fenomenologia e/ou ao existencialismo. Assim 
como é preciso entender o caráter exploratório dos trabalhos que se desvela nas relações 
com a produção acadêmica que se utiliza de outros métodos para produzir saber. E com 
isso questionar a possibilidade de se utilizar o método derivado dessa tradição husserliana 
como técnica ignorando sua episteme, ou ainda o não se posicionar politicamente enquanto 
psicologia incapaz de levar às últimas consequências as reduções fenomenológicas.

Palavras-chave: Psicologia existencial, Metodologia, Pesquisa, Fenomenologia, Existen-
cialismo.
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