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A Psicologia em uma perspectiva 
fenomenológica existencial: uma breve 
contextualização

Sílvia Raquel Santos de Morais, Carmem Lucia Tavares Barreto

Introdução

Este artigo originou-se de uma tese de doutorado que abordou a 
prática de psicólogos em oncologia pediátrica a partir de uma com-
preensão fenomenológica existencial. Portanto, o objetivo dele é 
contextualizar o percurso de consolidação da Psicologia em uma 
pers pectiva fenomenológica existencial, tendo, como solo episte-
mológico, a ontologia hermenêutica de Martin Heidegger (1889-
1976). Com isso, partiu-se da ideia esclarecedora de matrizes psico-
lógicas de Figueiredo (1991), a qual apresenta a Psicologia a partir de 
uma compreensão que vai além das teorias e sistemas psicológicos. 

Ao discorrer sobre o percurso histórico de desenvolvimento da 
psicologia como ciência independente e suas diversas propostas te-
órico-metodológicas consolidadas ao longo de 100 anos, Figueiredo 
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(1991) organizou o pensamento psicológico a partir de três grandes 
matrizes: cientificistas, românticas e pós-românticas. 

As matrizes cientificistas advêm das ciências naturais e tendem 
a desconhecer a especificidade do objeto de estudo da Psicologia em 
favor de uma “imitação” dos modelos dessa área. Sendo assim, a Psi-
cologia acaba se diluindo no modelo metafísico, podendo tornar-se 
uma disciplina biológica. (MOREIRA, 2009) Essas matrizes priorizam 
e partem do pressuposto que existe uma verdade a ser alcançada por 
intermédio da razão e de um método científico, sua meta é atingir a 
ordem natural e comportamental dos fenômenos psicológicos, con-
gregando o funcionalismo e o comportamentalismo.

Já as matrizes românticas e pós-românticas consideram a psico-
logia como ciência independente ao legitimar que seu objeto de es-
tudo envolve atos e vivências humanas acompanhadas por seus sig-
nificados. Essas matrizes congregam ainda três outras submatrizes: a 
vitalista, a naturista — na qual se inserem a Psicologia Humanista, a 
bioenergética, a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) e Gestalt Te-
rapia (GT) — e as compreensivas — onde se inserem a fenomenologia, 
o historicismo idiográfico e o estruturalismo. Essas matrizes questio-
nam a insuficiência dos métodos das ciências naturais para o estudo 
dos fenômenos psicológicos e privilegiam o estudo da experiência. 
Figueiredo (1991) ressalta que apenas o historicismo idiográfico pode 
ser definida como uma matriz romântica; as demais possuem uma 
inclinação pós-romântica ou antirromântica. Contudo, o elemento 
que unifica essas três submatrizes é a ênfase na experiência humana e 
em sua compreensão em um dado contexto cultural.

Figueiredo (1991, p. 33) discute sobre o campo da fenomenologia 
e suas incidências na Psicologia, esclarecendo a fenomenologia como 
“um dos coroamentos da tradição filosófica racionalista, iluminista 
e, portanto, anti-romântica”, que tenta superar o cientificismo e o 
historicismo. Já Penna (1997) nos ajuda a diferenciar a fenomenologia 
da fenomenologia existencial. Mas, antes dessa discussão, convém 
destacar um pouco do histórico da fenomenologia. Ela foi funda-
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da por Edmund Husserl (1859-1938) e a proposta da fenomenologia 
existencial advém de seu discípulo Martin Heidegger. Em Husserl, a 
fenomenologia surge como uma crítica à legitimação naturalista do 
conhecimento que se “voltava às coisas mesmas” no intuito de al-
cançar a essência dos fenômenos através da redução eidética/trans-
cendental. Já em Heidegger, isso é descartado. Parte-se da ideia de 
que homem e mundo coexistem, e o questionamento do ser se dá 
através de uma compreensão ontológica, enfatizando-se o trânsito 
por entre a angústia e a insegurança do ser e não pela conceituação e 
representação próprias da metafísica.1

A fenomenologia não pode ser compreendida apenas como uma 
escola filosófica entre outras, mas também como uma metodologia 
de conhecimento. Para a fenomenologia, há uma coincidência entre 
ser (presença constante) e aparência e não entre ser e ideia, ou seja, 
o ser que se busca é manifesto nos modos-de-ser-no-mundo e não 
como uma mera coisa em si separada do mundo. Essa é uma diferen-
ça fundamental entre a orientação metafísica e a fenomenologia.2

Ao se falar na perspectiva fenomenológica existencial na Psico-
logia, remetemo-nos, inevitavelmente, ao campo da Filosofia. Desse 
campo, brotaram as principais fontes de inspiração para o surgimento 
da Psicologia. Contudo, a consolidação da psicologia dita científica só 
foi possível no século XIX com a separação da Filosofia e incorporação 
do modelo das ciências naturais. Mesmo Wilhelm Maximilian Wun-
dt (1832-1920) tendo apresentado uma proposta de psicologia como 

1 Metafísica vem de uma expressão grega e significa “as coisas depois da física”, atribuída pe-
los editores de aristóteles à obra em que trata da “primeira filosofia”. Metafísica passou a 
significar “ir além das coisas físicas, naturais, dos entes”. nesse sentido, Heidegger critica a 
metafísica por ser uma ciência que estuda os entes, mas não o ser. (inWood, 2002)

2 fenomenologia: etimologicamente a palavra fenômeno vem da expressão grega phaionome-
non derivada do verbo phainesthai, o qual significa: mostrar-se, vir à luz. a fenomenologia 
designa um método de investigação que estuda como o homem percebe aquilo que se mostra 
e como dá sentido às experiências. fenomenologia é uma palavra que deriva de dois vocábu-
los gregos. “fenômeno” significa aquilo que se mostra, não somente aquilo que se aparece ou 
parece. “logia” deriva da palavra logos, que para os gregos tinha muitos significados: palavra, 
pensamento. (Bello, 2006, p. 17-18)
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ciência intermediária entre as ciências naturais e as ciências sociais, 
predominou a influência das ciências da natureza, cuja principal meta 
era “atenuar” as interferências da subjetividade na prática científica. 
Mais tarde isso fez surgir um verdadeiro paradoxo: se por um lado a 
Psicologia precisava “adaptar-se/ajustar-se” ao paradigma positivis-
ta vigente para alcançar status científico, por outro lado, ela teve de 
lidar com uma questão delicada que envolvia eleger um objeto próprio 
de estudo (no caso, a subjetividade) para diferenciar-se das demais 
ciências e, ao mesmo tempo, tinha de “neutralizar tal subjetividade” 
o tanto quanto possível, a fim de alcançar independência, reconheci-
mento e destaque na comunidade científica. Vale ressaltar que, ain-
da hoje, grande parte da ciência é regida pelo paradigma positivista 
cartesiano que busca a essência das coisas sob a inspeção da “suposta 
neutralidade” e separação entre sujeito e objeto. 

Assim, prossegue-se a história da ciência psicológica que se 
constitui a partir de um verdadeiro campo de dispersão de saberes 
e de uma multiplicidade de abordagens teóricas. Goto (2008, p. 176) 
nos esclarece tal questão: 

[...] pela própria história da Psicologia científica, vemos que 
esta possui várias escolas e abordagens, muitas delas com o 
mesmo objeto, mas com resultados e propostas diferentes. 
Assim, a Psicologia ao mesmo tempo em que alcançou o lugar 
de ciência, tem seu lugar problematizado pelo fato de não ter 
chegado epistemologicamente a uma conclusão metodológi-
ca que garantisse a sua comprovação científica.

Ao se contemplar o percurso de consolidação da Psicologia, so-
mos irremediavelmente lançados às suas diversas correntes de pen-
samento atravessadas pelas matrizes psicológicas anteriormente dis-
cutidas. Neste caso, recordaremos através de uma breve descrição, o 
campo da Psicologia Fenomenológica e da Psicologia Fenomenoló-
gica Existencial, além de outras incidências na Psicologia que costu-
mam ser confundidas com essas por carregarem consigo influências 
do humanismo e da Filosofia Existencial. Façamos então essa breve 
diferenciação.
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A Psicologia Humanista despontou nas décadas de 1930 e 1940 
a partir do movimento humanista, influenciando alguns psicólogos 
descontentes com as abordagens teóricas vigentes naquela época (psi-
canálise e o comportamentalismo). Contudo, é somente na década de 
1950 que a Psicologia Humanista obteve seu reconhecimento a partir 
de seus iniciadores: Gardner Murphy (1895-1979), Gordon Williard 
Allpot (1897-1967), Abraham Maslow (1908-1970) e Carl Ranson Ro-
gers (1902-1987). Tais autores começaram um movimento chamado 
de “terceira força” na Psicologia, em resposta aos rumos determinis-
tas que a psicologia moderna vinha tomando ao afastar o homem do 
foco de suas discussões. Além disso, criticavam a noção de psiquismo 
tomada pelas duas primeiras forças (behaviorismo e psicanálise) e a 
ênfase demasiada nas patologias. (BUYS, 2007; FEIJOO, 2009)

De todos esses teóricos citados, Rogers (1983) destacou-se como 
um dos expoentes principais da Psicologia Humanista nos Estados 
Unidos, lançando um olhar sobre o humano a partir de sua própria 
experiência profissional no atendimento clínico a crianças, adultos 
e grupos. Além disso, lutou para que psicólogos americanos pudes-
sem exercer psicoterapia e inaugurou a pesquisa sobre este campo na 
Psicologia. Sua abordagem centrada na pessoa ou centrada no clien-
te nos fala de uma perspectiva que obteve destaque, dada sua con-
tribuição para a Psicologia Humanista. Sua forma de compreender 
o homem perpassa a ideia de que este é voltado para o crescimento 
e tende a desenvolver seus potenciais na presença de três condições 
facilitadoras: 

1) autenticidade ou congruência;

2) aceitação positiva incondicional; e

3) compreensão empática. 

Portanto, a ACP parte da concepção de um homem ativo voltado 

para a atualização de seus potenciais inatos.

Os indivíduos possuem dentro de si vastos recursos para a au-
tocompreensão e para modificação de seus autoconceitos, de 
suas atitudes e de seu comportamento autônomo. Esses recur-
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sos podem ser ativados se houver um clima passível de defi-
nição, de atitudes facilitadoras [...] A abordagem centrada no 
cliente baseia-se na confiança em todos os seres humanos e me 

todos os organismos. (ROGERS, 1983, p. 38-39)

Apesar de Rogers (1983) ter ressaltado a importância da subje-
tividade, o resgate da experiência como “autoridade suprema” e a 
crença otimista no crescimento humano, mesmo assim foi criticado 
em suas raízes epistemológicas. Feijoo (2009, p. 53), por exemplo, fez 
a seguinte análise de sua perspectiva:

[...] essa proposta nos seus pressupostos mantêm a separabi-
lidade homem-mundo com a ideia de um eu autêntico, que se 
localiza no interior do indivíduo como potencial e tendência 
à atualização e um eu inautêntico que se estabelece pelo im-

pacto de um meio dificultador da expressão autêntica. 

Outro autor que se destacou nessa esfera foi Abraham Maslow 
(1962), que partiu de uma concepção de homem que busca se au-
torrealizar e satisfazer suas necessidades. Para ele, isso acontece de 
forma hierárquica. Primeiro, o homem realiza as necessidades mais 
básicas (fome, sede e sexo), para depois satisfazer as necessidades de 
segurança (moradia), necessidades sociais (relacionamentos) e ne-
cessidades de estima (ser valorizado e amado), e, por último, ocor-
reria a autorrealização (satisfação diante das necessidades supridas).

Maslow (1962) rejeitou a posição positivista e naturalista do 
behaviorismo e assumiu uma posição humanista, concebendo o ho-
mem como pessoa e não como objeto ou fato determinado pelas leis 
do meio. Da psicanálise, critica a fragmentação e causalidade do psi-
quismo bem como o seu funcionamento através de mecanismos de-
fensivos. (FEIJOO, 2009) Ao longo dos anos dedicou-se à Psicologia 
Humanista e ao movimento dos potenciais humano, tendo influências 
dos médicos Alfred Adler (1970-1937) e Kurt Goldstein (1878-1965), 
do psicanalista Erich Fromm (1900-1980), dos psicólogos Harry Har-
low (1905-1981) e Max Wertheimer (1880-1943), além da antropóloga 
Ruth Benedict (1887-1948). Para ilustrar as contribuições de Maslow e 
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seu ponto de vista sobre a Psicologia Humanista, transcrevemos abai-

xo um trecho de uma de suas obras:

Devo confessar que acabei pensando nessa tendência Huma-
nista da Psicologia como uma revolução no mais verdadeiro 
e mais antigo sentido da palavra, o sentido em que Galileu, 
Darwin, Einstein, Freud e Marx fizeram revoluções, isto é, 
novos caminhos de perceber e de pensar, novas imagens do 
homem e da sociedade, novas concepções éticas e axiológicas, 
novos rumos por onde enveredar. Esta Terceira Psicologia é 
agora uma faceta de uma Weltanschauung geral, uma nova 
Filosofia da vida, uma nova concepção do homem, o começo 
de um novo século de trabalho (isto é, se conseguirmos sus-
tar, entrementes, um holocausto). Para qualquer homem de 
boa vontade, qualquer homem ‘pró vida’, há um trabalho a 
ser feito aqui, efetivo, probo e eficaz, satisfatório, que pode 
proporcionar um significado fecundo à nossa própria vida e 
à dos outros. Essa Psicologia não é puramente descritiva ou 
acadêmica; sugere ação e implica conseqüências. Ajuda a ge-
rar um modo de vida, não só para a própria pessoa, dentro 
da sua psique particular, mas também para a mesma pessoa 
como ser social, como membro da sociedade. De fato, aju-
da a compreender até que ponto esses dois aspectos da vida 
estão realmente relacionados entre si. Fundamentalmente, a 
pessoa que fornece a melhor ajuda é a ‘boa pessoa’. Quan-
tas vezes, tentando ajudar, a pessoa doente ou inadequada 
causa, pelo contrário, sérios danos. Devo também dizer que 
considero a Psicologia Humanista, ou Terceira Força da Psi-
cologia, apenas transitória, uma preparação para uma Quarta 
Psicologia ainda ‘mais elevada’, transpessoal, transumana, 
centrada mais no cosmo do que nas necessidades e interesses 
humanos, indo além do humanismo, da identidade, da indi-

viduação. (MASLOW, 1962, p. 10-11)

Como o humanismo3 é um movimento muito amplo que procu-
ra apreender o homem naquilo que o distingue de todos os demais, 

3 o humanismo surgiu no renascimento entre os séculos xiV e xV e designa um conjunto de 
doutrinas que tratam a respeito da origem, natureza e destino do homem. É uma filosofia que 
se concentra nos meios humanos de compreender a realidade e de buscar o conhecimento, 
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isso abre espaço para que a Psicologia Humanista não possua um cor-
po teórico próprio, chegando a reunir várias linhas de pensamento 
(BUYS, 2007; ERTHAL, 1986, 1989) e a congregar ideias da Filosofia 
Existencialista.

Diante disso vemos que a Filosofia Existencialista, apesar de pos-
suir pontos divergentes do humanismo, foi incorporada em algumas 
discussões da Psicologia Humanista, tendo em vista alguns pontos de 
convergência. Sendo assim, faz-se necessário destacar pelo menos 
alguns desses pontos. Erthal (1989) comenta que, nessas duas cor-
rentes, o homem é visto como fonte e centro de valores que está em 
permanente fluxo, como uma forma de superar a si mesmo. Concor-
dam que há uma direção para o crescimento e para a relação com seus 
pares. Outros princípios comuns às duas correntes são a confiança na 
capacidade de escolha do indivíduo, seu crescimento, responsabili-
dade pelas ações e envolvimento com elas. E quanto aos pontos diver-
gentes, a autora salienta que no humanismo prevalece a concepção 
positiva do homem voltado para uma tendência inata ao crescimento 
e desenvolvimento de potencialidades. Já o existencialismo se man-
tém numa postura menos “otimista” ao ver o homem como ser res-
ponsável pelas suas escolhas, além de tratar, mais especificamente, de 
temas como angústia e morte.

Embora as ideias de Erthal (1989) e de Greening e seus colabora-
dores (1975) circulem em torno de certo hibridismo entre a Psicolo-
gia Humanista e a Psicologia Existencial, salienta-se que essa é uma 
questão epistemológica polêmica que ultrapassa o foco desse artigo. 
Por isso, não iremos nos deter em tal impasse. No entanto, citamos 
um posicionamento de Feijoo (2009, p. 53) que nos aproxima desse 

impasse na tentativa de esclarecê-lo:

Parece que o modo como estas Psicologias tentam resolver a 
questão da determinação psíquica e sua fragmentação fracas-
sa, já que acabam por reincidir nas questões por ela critica-
das, uma vez que mantêm os pressupostos metafísicos que 

considerando o homem como um ser valioso, centro de seus estudos e preocupações filosó-
ficas. (Perez, 2004)
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pretendiam combater: a substancialização do sujeito e a pre-
missa da possibilidade se saber o que lhe faz bem ao homem. 
Logo há uma determinação daquilo que faz bem ao homem, 
ou seja, defender sua humanidade e de que há um homem e 

que se pode definir o que ele é e como deve ser. 

Convém, agora, explicitar o existencialismo em favor de uma 
compreensão mais precisa de seus contornos. Antes disso, men-
cionaremos conforme Casanova (2009, p. 90) as origens da palavra 
existência: “existir provêm de ek-sistir, que significa literalmente 
ser para fora.”

A Filosofia Existencialista surgiu em meados do século XIX e iní-
cio do século XX como reação ao idealismo hegeliano e a partir das 
ideias de seus precursores Soren Kierkegaard (1813-1855) e Friedrich 
Nietzsche (1844-1900), tendo seu apogeu na época da Segunda Guer-
ra Mundial. Kierkegaard, apesar de ser um dos pioneiros, trouxe dis-
cussões sobre problemáticas como o subjetivismo, o sentido da exis-
tência, a angústia, o tédio, a morte, a melancolia, a liberdade, dentre 
outros. Tais discussões tinham como foco o homem concreto em sua 
singularidade. E, mais contemporaneamente, encontramos outros 
filósofos com ideias distintas. Para esclarecer tal questão, recorremos 

a Giordani (1997, p. 15-16): 

Em Heidegger, Marcel e Sartre notamos claramente a in-
fluência do método fenomenológico de Husserl embora não 
participem da tese de Husserl, nem sequer de sua posição 
fundamental. Também a chamada filosofia da vida influi po-
derosamente no Existencialismo: Bergson, Nietzsche e Dil-
they, sobretudo representam outras tantas influências deci-

sivas para os existencialistas. 

O existencialismo, enquanto doutrina ético-cultural e literária, 
ressurgiu como movimento filosófico no período entre as duas guer-
ras mundiais, difundindo-se nos Estados Unidos e na Europa, sobre-
tudo na Alemanha e na França. De um modo geral, o existencialis-
mo, segundo Giordani (1997), alertou-nos para a existência humana 
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como algo diferente de tudo o que existe no mundo e também para os 
problemas cotidianos que afligem o homem, valorizando a sua rea-
lidade subjetiva. Ainda nesse sentido, “o Existencialismo representa 
até um dado ponto, uma sadia reação demonstrando que nem tudo é 
abstração e razão, que a vivência, a experiência, a intuição e até mes-
mo o irracional têm também seu lugar no ser humano”. (GIORDANI, 
1997, p. 133-134)

Martin Buber (1878-1965), Karl Jaspers (1883-1969), Gabriel 
Marcel (1889-1973), Edmund Husserl (1859-1938), Jean Paul Sartre 
(1905-1980), Simone de Beauvoir (1908-1986) e Albert Camus (1913-
1960) tiveram grande importância no existencialismo francês, sendo 
influenciados por Kierkgaard e pelo método fenomenológico. 

No existencialismo, a essência não determina o homem e sua 
premissa básica é que “a existência precede a essência”. (SARTRE, 
1989) O homem é um eterno “vir a ser” que não possui uma essên-
cia, pelo contrário, ele é quem se constrói na medida em que existe 
e escolhe. O homem é visto como livre para escolher e, consequen-
temente, responsável por suas escolhas. O passado não é garantia do 
presente e tampouco do futuro. Diante disso, a angústia é inevitável. 

A incidência do existencialismo na Psicologia fez surgir uma 
nova proposta chamada de Psicologia Existencial, preconizada, so-
bretudo, pelo psicólogo americano Rollo May (1909-1994) em oposi-
ção às explicações teóricas abstratas de inspiração científico-natural. 
Suas obras foram associadas à Psicologia Humanista, mas traziam 
diferenças dessa corrente, pois utilizava alguns conceitos filosóficos 
advindos das obras de Kierkegaard e Nietzsche. Além disso, organi-
zou a obra Psicologia existencial, a qual se tornou um clássico que 
congregava diversos autores da área. Segundo Rollo May (1988), a 
Psicologia Existencial consiste em uma atitude que impregnou quase 
todos os ramos de terapia na América. Assim, o ponto de vista exis-
tencial requer um esforço para compreender a experiência humana, 

focando na pessoa existente, emergente, em evolução. Em suma, 
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O Existencialismo é uma atitude, uma abordagem dos seres 
humanos, não uma escola ou grupo especial. Também não é 
um sistema de terapia, embora lhe dê subsídios relevantes. 
Não é um conjunto de técnicas, embora possa dar-lhes origem. 
É antes uma preocupação em compreender a estrutura do ser 
humano, e sua experiência, à qual deve, em maior ou menor 
grau, estar subordinada toda a técnica. (MAY, 1988, p. 21)

Para Feijoo (2009), Rollo May foi influenciado pelo movimen-
to humanista americano e pelo existencialismo europeu. Do huma-
nismo, herdou a ênfase na totalidade e singularidade da pessoa e do 
existencialismo, adotou o estudo de temas como liberdade, respon-
sabilidade e angústia. Assim, a Psicologia sofre influências diretas 
desses dois modos de se pensar o humano. Exemplo disso é dado por 
Lessa e Sá (2006) ao afirmarem que a Psicologia Existencial prioriza 
a existência concreta do humano, ultrapassando concepções teóricas 
que são muitas vezes abstratas e distantes da realidade de um con-
texto na qual o psicólogo está inserido.

Os conceitos fundamentais do existencialismo giram em torno 
de temas como liberdade, escolha, responsabilidade, angústia, soli-
dão, morte, sentido da vida, autenticidade e inautenticidade, sub-
jetividade. Assim, o existencialismo aproxima a Psicologia de uma 
reflexão que remonta à sua fonte que é a Filosofia, anunciando um 
novo jeito de abordar a experiência humana a partir da concretude 
cotidiana. 

Vale ressaltar que o existencialismo não é apenas uma doutri-
na filosófica, mas uma atitude enraizada no interior do homem que 
mostra uma ligação primordial da existência com a coexistência, 
bem como a possibilidade de isolamento do humano. Articula-se 
com a tradição filosófica ao afirmar o valor do presente e das esco-

lhas. Nas palavras do filósofo Abbagnano (2006, p. 43):

O Existencialismo parte justamente do concreto, do eu in-
dividualmente existente, de mim mesmo enquanto busco e 
pergunto. Para o Existencialismo o filosofar é decisão que 
diz respeito a minha atitude, a minha relação real e concreta 

com o ser.
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Na compreensão de Sá (2010), apesar de reunir um conjunto de 
doutrinas, segundo as quais, a Filosofia tem por objetivo a análise e a 
descrição de temas da existência, “o Existencialismo nunca se cons-
tituiu como um sistema filosófico estruturado, valorizando antes, o 
próprio filosofar enquanto atitude permanente de estranhamento e 

interrogação do sentido.” (SÁ, 2007, p. 322)
Isso corrobora com a visão do filósofo Jolivet (1953, p. 153) ao 

argumentar que:

Há várias formas de Existencialismo que, à primeira vista, pa-
recem contradizer-se, e, por outro, a própria ideia de Existen-
cialismo reveste, por sua vez, múltiplas significações, em que 
o essencial e o acidental andam de maneira tão misturados que 
são aparentemente indiscerníveis. 

Feijoo (2009) nos aponta que alguns existencialistas recorreram 
ao método fenomenológico como uma forma de suspender qualquer 
juízo a priori do que seja o homem, partindo da premissa de que ho-
mem e mundo são inseparáveis. 

Agora, com o devido esclarecimento acerca do humanismo e do 
existencialismo e de suas incidências no campo psicológico, ilustra-
remos um pouco de como a Psicologia foi incorporando a fenomeno-
logia em seu campo teórico-prático. 

A fenomenologia é, antes de tudo, uma possibilidade de interpre-
tação do real, que trilhou um caminho particular em direção a uma 
metodologia que a diferenciasse da Psicologia, e, ao mesmo tempo, 
estabeleceu conexões com a mesma. (GOTO, 2008) E, no tocante a 
essas nuances, a fenomenologia surge em contestação ao método ex-
perimental positivista. Desde sua aparição em 1900, a fenomenologia 
esteve presente em muitas tendências filosóficas, Lambert, Hertz, 
Kant, Hegel, Teilhard, Chardin, dentre outros, e desmembrou-se em 
várias definições. Mas é somente a partir da fenomenologia trans-
cendental de Husserl e, mais tarde, de sua analítica intencional, que 
a Psicologia Fenomenológica inicia seu legado. Sua proposta foi uma 
tentativa de fazer a Filosofia adquirir o estatuto da razão absoluta e de 
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conferir bases para as ciências positivistas, fundamentando o conhe-
cimento e a fenomenologia como uma espécie de “positivismo supe-
rior”. (DARTIGUES, 2008) Além disso, a crise das ciências e da Psico-
logia anunciada por Husserl, e que persiste até hoje, contribuiu para 
o surgimento da fenomenologia. Tal crise é marcada pela tentativa 
de conciliar a objetividade com a subjetividade, ou seja, em buscar se 
tornar uma ciência da subjetividade. (GOTO, 2008)

O contexto de surgimento da fenomenologia foi marcado por li-
mitações teóricas e metodológicas, uma vez que naquela época não 
havia propostas que abrangessem a subjetividade na origem do seu 
sentido. Foi somente com a crise da razão e com o descrédito científi-
co amargado pela Filosofia que Husserl propôs o método fenomeno-
lógico baseado na “volta às coisas mesmas”, numa tentativa de deixar 
ver por si mesmo o que aparecia na experiência, ou seja, sua ênfase 
recaía na intuição como elemento essencial da atitude filosófica. (SÁ, 
2007) Segundo Zilles (2008, p. 19), “a Fenomenologia pretende ser 
ciência das essências e não dos fatos. É ciência de experiência, que 
descreve os universais que a consciência intui quando lhe apresen-
tam os fenômenos.”

O próprio Husserl citado por Goto (2008) argumentou sobre a 
importância da fenomenologia para a investigação científica, e mais 
especificamente, para a Psicologia. Na obra A crise das ciências eu-

ropeias, ele critica o objetivismo científico e denuncia a crise das 
ciências europeias. Para tanto, propõe, como alternativa, a fenome-
nologia enquanto “Filosofia primeira” e método, através da qual o 
conhecimento passa a ser construído em referência à subjetividade e 
não mais restrito ao projeto racional. Goto (2008, p. 74), ao comen-
tar sobre a fenomenologia husserliana, assinala que: 

[...] a fórmula inicial da Fenomenologia não tem a pretensão 
de negar o conhecimento construído na ciência e na Filosofia, 
apenas requer para si o direito de excluir qualquer perspec-
tiva teórica sobre as coisas para que se possa ir espontânea 
livremente até elas [...] em favor da eliminação dos prejuízos 
e preconceitos
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Barreto (2006) nos diz que a fenomenologia foi se constituindo 
não apenas como um método com procedimentos e instrumentais 
definidos, mas como uma proposta diluída na obra de seus pensa-
dores — Edmund Husserl, Emanuel Lévinas (1906-1965), Maurice 
Merleau-Ponty (1908-1961), Heidegger e Paul Ricoeur (1913-2005). 
Enquanto que Husserl nos diz que a fenomenologia designa a ciência 
dos fenômenos que investiga aquilo que aparece à consciência em to-
das as suas significações possíveis. 

Concordamos com a visão de Goto (2008) ao afirmar que a Psico-
logia Fenomenológica proposta por Husserl continua obscura e sem 
desenvolvimento pleno, necessitando de maiores esclarecimentos. 
Segundo Penna (1997, p. 80), 

[...] Husserl acredita ter descoberto uma consciência (a 
transcendental) que não reside no mundo (não é parte dele), 
mas é inteiramente independente da consciência empírica, 
do mundo empírico, da Psicologia humana, da biologia e da 
história.

Apesar disso, muitas ideias de uma “fenomenologia pura” hus-
serliana contribuíram para a emergência de fenomenologias da per-
cepção, da religião, das relações interpessoais e dos transtornos psi-
cológicos. (SÁ, 2007)

A ontologia de Martin Heidegger e suas relações  

com a Psicologia

Diante dessa breve explanação da fenomenologia husserliana, faz-se 
necessário elucidar discussões a respeito da ontologia hermenêutica4 
ou analítica existencial heideggeriana, realçando, com isso, aspectos 
convergentes e divergentes dessas propostas.

4 Hermenêutica: em Heidegger (1999), hermenêutica consiste em dar a conhecer o encobrimen-
to originário (movimento de ocultação e desocultação dos entes), ou seja, consiste em encon-
trar uma interpretação que dissolva esse encobrimento originário. sendo assim, trata-se de 
uma hermenêutica da faticidade, já que empreende esforços para compreender a vida concreta 
como fenômeno.
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A partir de 1909, Heidegger se interessou pela fenomenologia de 
Edmund Husserl. Segundo Sá (2010, p. 2, grifo do autor):

[...] sua fascinação e inquietude pelos escritos de Edmund 
Husserl — seu professor e fundador do método fenomenoló-
gico — culminaram no abandono do estudo teológico e dedi-
cação à Filosofia. A partir da leitura de ‘Investigações Lógicas’ 
de Husserl, compreendeu que o mostrar-se dos fenômenos 
poderia ser considerado como o redescobrimento do traço 
fundamental do pensamento grego: alétheia (desvelamento). 

Isso traz à tona uma verdadeira ruptura com o modo de pensar 
metafísico, já que Heidegger parte do cotidiano e não de conceitos 
abstratos para gerar conhecimentos acerca da existência humana. 
Para ele, o homem não pode mais ser compreendido em termos de 
mera objetivação, seja ela biológica, psicológica ou sociológica, uma 
vez que “o existir humano nunca é um objeto simplesmente dado em 
algum lugar, muito menos encapsulado em si mesmo”. (HEIDEG-
GER, 1999, p. 33)

Em linhas gerais, Gonçalves, e colaboradores (2008, p. 431) des-
tacaram que a ontologia heideggeriana é hermenêutica, já que:

O sentido que se desvela através do homem, nunca se dá a 
partir de algum a priori transcendental, ele só é na medida 
em que se desvela historicamente. Isto porque para Heideg-
ger (2001) o que caracteriza o modo de Ser do homem, a exis-
tência, é justamente o fato de que seu sentido está sempre em 
jogo no tempo. 

Heidegger aproximou-se de Husserl ao lançar mão do método 
fenomenológico e ao propor passar da descrição pura dos fenômenos 
para a interpretação dos mesmos. Contudo, Heidegger distanciou-
-se do uso do método tal como empreendido por Husserl e rejeitou 
as propostas de redução fenomenológica, pois essa redução operava 
com base em uma “suposta neutralidade” que negava e excluía exa-
tamente o que mais interessava a Heidegger: a existência enquanto é 
no mundo. Assim, Heidegger buscou desenvolver: 
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1) uma ontologia que retomasse e aprofundasse a discussão 
empreendida até então pelos gregos; 

2) uma investigação do significado da angústia; e 

3) uma reflexão sobre o problema da temporalidade. (PENNA, 
1997)

Na visão de Feijoo (2009, p. 56), a fenomenologia de Husserl e a 
ontologia heideggeriana:

[...] parecem apontar para elementos que possibilitam a edi-
ficação de uma Psicologia Fenomenológica Existencial, em 
dois aspectos fundamentais: a atitude antinatural e o ser-aí 
tal como tomado por Heidegger, para indicar a impossibili-
dade de dicotomizar homem e mundo.

Já Michelazzo (2010, p. 85-86), de forma sintética, realça alguns 
dos principais pontos de divergência entre Husserl e Heidegger:

Para Heidegger, a vida em sua realidade histórica escapa ao 
conhecimento transcendental, tal como Husserl entende, por 
reduzi-la à condição de objeto, cuja origem é sempre, em úl-
tima instância, o sujeito que o representa. Tal procedimento 
está assentado sobre o pressuposto de que a dimensão his-
tórica e fáctica podem ser excluídas da constituição eidéti-
ca que se encontra na consciência que, por sua vez, acha-se 
sustentada por um fundamento a-histórico absoluto. Assim, 
esse processo metodológico, que quer ocupar-se exclusiva-
mente das essências, desenraizado da experiência da vida, 
esquece as suas próprias suposições. É verdade que Husserl 
fala de vida, mas a vida de um eu puro, nunca a vida imediata, 
a vida do mundo. Esta vida real, concreta, tal como Heideg-
ger a pensa, não pode ser captada por uma intuição eidética, 
mas sim por uma aproximação compreensiva. Assim, se a fe-
nomenologia de Husserl é um esforço para ver objetividades 
— ou seja, reconduzir objetos à consciência pura —, a vida, 
como tal, no entender de Heidegger, desaparece. Para apre-
ender essa vida real, Heidegger substituirá a Fenomenologia 
transcendental por uma Fenomenologia Hermenêutica.
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Para Loparic (2004), os motivos que levaram Heidegger a rom-
per com a fenomenologia husserliana se devem ao pensamento “ob-
jetificador” de Husserl e em sua proposta de apreender a faticidade 
da vida humana através da intuição categorial. Na ótica heidegge-
riana, isso deveria ser revisto, pois a “Filosofia não deve orientar-se 
unilateralmente nem pela matemática ou ciências naturais nem pela 
história”.

Diante disso, compreendemos a influência e a contribuição sig-
nificativa de cada um desses dois filósofos para a fenomenologia e 
para o saber-fazer psicológico. Mesmo diante da fragmentação do 
campo psi e do pluralismo de abordagens que foram surgindo ao 
longo dos anos (BARRETO; MORATO, 2009), sabemos que a fenome-
nologia husserliana inspirou a Psicologia Fenomenológica, enquan-
to que a ontologia heideggeriana inspirou o pensar da Psicologia em 

uma perspectiva fenomenológica existencial.

Heidegger e suas influências para a Psicologia em uma 

perspectiva fenomenológica existencial

[...] uma grande contribuição da Psicologia fenomenológico 
Existencial é a de evitar que a Psicologia se afogue num mar 
de teorias que perderam o contato com o cotidiano e com a 
experiência mesma do existir humano. Isto porque para Fe-
nomenologia apenas o que pode ser visto ou experimentado é 
real. A verdade da existência não é atingida por um exercício 
intelectual; ela é revelada ou desvelada nos próprios fenôme-
nos. (GONÇALVES et al., 2008, p. 431)

A vida e as obras de Heidegger repercutiam no âmbito das ciên-
cias humanas e da psiquiatria. Contudo, sua obra de maior destaque 
foi Ser e tempo (publicada pela primeira vez em 1927), por apresentar 
sua principal preocupação: a questão sobre o sentido do ser. Ainda 
hoje, suas ideias são consideradas originais e críticas da socieda-
de tecnológica do século XX, mesmo que em alguns momentos tais 
ideias tenham soado de forma obscura e inacabada para alguns es-
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tudiosos e, ao mesmo tempo, relevantes e originais para outros. Tais 
ideias situam-se no centro das preocupações filosóficas da contem-
poraneidade ao discutir o sentido do ser e criticar o paradigma meta-
físico em seu modelo de ciência. 

A incursão de Heidegger pela fenomenologia contribuiu para que 
o mesmo abordasse a questão do ser por uma via diferente daquela 
percorrida pela metafísica, uma vez que não interroga a respeito do 
que é o ser, mas sim sobre o sentido do ser. (SÁ, 2010) Ou seja, en-
quanto a metafísica concebe a questão cognitiva apenas sob o prisma 
do cogito (intelecto, razão), Heidegger trata da questão cognitiva sob 
a ótica existencial. (CRITELLI, 2007)

Heidegger empreendeu esforços na superação do paradigma 
metafísico vigente no pensamento ocidental desde os tempos de Pla-
tão e Aristóteles. Apesar do domínio da técnica/tecnologia, o para-
digma metafísico carece de abordar o sentido e o valor das coisas para 
o homem (MICHELAZZO, 2010), desprezando, assim, o caráter de 
provisoriedade, mutabilidade e relatividade da verdade. 

De acordo com Heidegger (1967, p.153), “[...] a Metafísica não 
questiona a verdade do Ser em si mesmo”. Para ele, é necessário que 
o conhecimento esteja apoiado na própria experiência concreta do 
existir, sem que haja dicotomia homem versus mundo. Assim, as 
esferas distintas do real passam a ser pensadas como um todo/uma 
unidade que constitui a mesma realidade. Para tanto, seria necessário 
libertar o pensar de fatores condicionantes que o impedem de ir além 
da investigação do ente. O desafio consiste, portanto, em construir a 
máxima unidade entre ser e ente, de modo a superar o pensamento 
metafísico e inaugurar outro modo de pensar, denominado de pen-
samento originário. (MICHELAZZO, 1999)

Pensamento originário é uma expressão que nos remete ao mo-
vimento que Heidegger fez ao retomar filósofos gregos, e, assim, res-
gatar o pensamento originário do ser. Portanto, o pensar originário 
é proposto por Heidegger como um retorno ao ser, que é a fonte de 
onde brotou o pensamento ocidental. (MICHELAZZO, 1999)
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Segundo Michelazzo (1999), o círculo hermenêutico é a forma 
pela qual Heidegger se apropria e entende a fenomenologia. O cír-
culo hermenêutico apresenta-se como integrante do pensamento 
originário, ou seja, nele está presente o pensar original que parte da 
explicitação da experiência e de seus desdobramentos, e não de de-
monstrações, explicações ou provas. 

O modo de pensar guiado pelo círculo hermenêutico choca-
-se contra toda uma tradição de pensamento, pois ele não 
parte de uma afirmação prévia e devidamente fundamen-
tada para, em seguida, serem derivadas outras proposições 
por meio da demonstração [...] Afastar-se do círculo herme-
nêutico por achá-lo complexo ou ambíguo é, antes de tudo, 
distanciar-se das estruturas originárias que determinam a 
essência do homem. (MICHELAZZO, 1999, p. 114 - 116)

No círculo hermenêutico, considera-se o movimento de ocul-
tação e revelamento dos fenômenos, já que um ente nunca se mos-
tra completamente; daí a impossibilidade de se adotar uma teoria  
a priori que sistematize a condição humana. (ALMEIDA, 2005) Por-
tanto, na fenomenologia empreendida por Heidegger, os fenômenos 
são refratários à teoria, havendo lugar para admissão do mistério, das 
lacunas, das incertezas e das mudanças como questões inerentes ao 
movimento de existir e de pensar. Vale ressaltar que é comum deno-
minar a fenomenologia empreendida por Heidegger como fenome-
nologia existencial.

Retomando a metafísica e tentando fazer um paralelo com a fe-
nomenologia, Almeida (2005) destaca que a metafísica pressupõe 
uma relação dicotomizada sujeito versus objeto, atendo-se à logici-
dade do ser e aos aspectos representativos da realidade. Em contra-
ponto, a fenomenologia:

Heidegger questiona os dogmas de modos de ser, tendo o 
tempo e não o intelecto como horizonte, no qual tudo o que 
é está num contínuo movimento de patentear-se e escon-
der-se. Um aspecto importante a ser ressaltado é que, sob 
a ótica Fenomenológica, a relatividade, deixando de Ser um 
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problema, torna-se a própria circunstância de aparição dos 
entes, implicando na provisoriedade daquilo que vem a Ser 
e que está sendo. (ALMEIDA, 2005, p. 33)

Segundo Barbosa (1998) a relevância do pensamento heidegge-
riano deve-se à problematização do “ser-em”, ou seja, do ser em co-
existência com o mundo, constituindo o que ele denominou de analí-
tica do Dasein (ser-aí). O ser é assim como o nada, na medida em que 
não nos diz algo de concreto, tangível/efetivo e, ao mesmo tempo, 
envolve significados como viver, surgir e permanecer. (MICHELA-
ZZO, 1999) A fim de esclarecer o que Heidegger chama de ser e de 
ente, destacamos:

Ente é tudo de que falamos de que entendemos, com que nos 
comportamos dessa ou daquela maneira, ente é também o 
que e como nós mesmos somos. Ser está naquilo que é e na 
realidade no Ser simplesmente dado, no teor e recurso, no 
valor e validade, na presença, no há. (HEIDEGGER, 1999,  
p. 32) Ser é o possível. Como o elemento, o ser é a força si-
lenciosa do poder que quer, isto é, do possível. (HEIDEGGER, 
2009, p. 30)

Universalidade, a impossibilidade de definição e evidência do 
conceito de ser. (SÁ, 2010) Traz também questionamentos provo-
cadores de experiências, exigindo um verdadeiro “[...] abandono 
de opiniões habituais da Filosofia”. (HEIDEGGER, 2009) Há sentidos 
inerentes ao verbo “ser”, subjacente às suas variedades de usos. Suas 
concepções quanto ao que existe constituem uma ontologia herme-
nêutica oriunda de pesquisas acerca dos filósofos pré-socráticos, da 
Filosofia de Platão e de Aristóteles. Além desses autores, Heidegger 
também estudou sobre o filósofo Franz Brentano (1838-1917) e a Filo-
sofia cristã medieval (escolástica), sendo influenciado, ainda, por di-
versos filósofos do século XIX e início do século XX, principalmente 
pelo pensador católico dinamarquês Soren Kierkegaard (1813-1855) 
e pelos alemães Friedrich Nietzsche (1844-1900) e Wilhelm Dilthey 
(1833-1911). 
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Heidegger (1999) discute o que significa ser para o homem, ou 
“como é ser”, mesmo considerando que o ser seja uma questão uni-
versal, indefinível e que tende a aparecer como algo estranho e su-
pérfluo pela mentalidade que dominava a Alemanha naquela época. 
Seu intuito é então levar o homem a fazer essas perguntas com en-
volvimento e reflexão. Sem refletir sobre o ser, o homem aliena-se e 
segue uma maneira inautêntica de ser e vai, aos poucos, apegando-se 
aos encantos da técnica e às promessas dos “supostos avanços” cien-
tíficos, sendo transposto para outra realidade onde o mundo passa a 
ser um objeto e as relações se tornam meramente técnicas.

Pasqua (1993), baseado em Heidegger, comenta que o ser reside 
no “quê” e no “quem”, naquilo que existe e subsiste. É o ser que torna 
possível a abertura para a compreensão da existência humana. Stein 
(1979), por sua vez, afirma que, para Heidegger, o ser é semelhante 
a uma casa habitada pelo homem, uma espécie de clareira que des-
ponta no meio de um bosque, ou seja, “[...] é presença permanente, 
horizonte luminoso, no qual todos os entes encontrariam sua 
verdade”. (STEIN, 1979, p. 11)

Na ótica do ser-no-mundo (Dasein), o significado não está nas 
coisas, mas no sentido que surge da coexistência do homem com es-
tas coisas. Ser e mundo são, portanto, dimensões constitutivas do 
homem. O sentido do ser está vinculado à abertura para compreen-
são que cada um tem de si mesmo, do outro e do mundo. O sentido 
em si não pode ser compreendido, mas é aquilo que pode se articu-
lar na abertura da compreensão, portanto, não é algo evidente por si 
mesmo, mas o princípio/direção que norteia a apreensão do ser e dos 
entes: em outras palavras, é uma compreensibilidade do que é arti-
culado no discurso. O sentido do ser está ligado à linguagem e não é 
encontrado fora dela. 

Já a compreensão é o poder-ser, a visão do homem permeada 
pela linguagem enquanto dimensão constitutiva do ser e ocorre na 
coexistência e numa determinada disposição afetiva. “Em toda com-
preensão de mundo, a existência está compreendida e vice-versa.” 
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(HEIDEGGER, 1999, p. 209) Na medida em que nos apropriamos da 
compreensão e elaboramos suas possibilidades, chegamos ao que 
Heidegger chamou de interpretação. Assim, a interpretação se funda 
numa posição, visão e concepção prévia e nunca está isenta de pres-
suposições. 

Partindo dessas noções, teríamos a analise do Dasein como uma 
analítica existencial, cujo núcleo principal se encontra no emprego 
do método fenomenológico em prol da investigação da existência 
humana. (BARBOSA, 1998)

A analítica existencial heideggeriana foi chamada de Daseinsa-
nalytik ou Daseinsanalyse. Essa expressão apareceu pela primeira 
vez na obra Ser e tempo (1927/1989) e permaneceu assim denomi-
nada até hoje. Baseados em Heidegger, Mattar e Sá (2008) afirmam 
que a analítica do ser do homem, tais como: a abertura original do 
Dasein ao mundo, a compreensão e a disposição afetiva, o ser-com-
-o-outro, o cuidado, o ser-para-a-morte, a temporalidade e a espa-
cialidade originais, além da corporeidade. 

Quanto à abertura original do Dasein ao mundo, Heidegger 
(2001) afirma que o existir como Dasein não é passível de objetifi-
cação e caracteriza-se pela abertura para “[...] poder-apreender as 
significações daquilo que aparece e que se lhe fala a partir de sua cla-
reira”. (HEIDEGGER, 2001, p. 33) Em outras palavras, o homem é 
um ser que tem a abertura como condição ontológica. A partir dessa 
abertura, manifesta-se a disposição afetiva, compreensão e discurso 
(HEIDEGGER, 1999), cujos correlatos ônticos/empíricos são afeto, 
desejo, conhecimento e linguagem. (BARBOSA, 1998)

A condição de estar lançado no mundo (de existir) é por si só an-
gustiante, bem como a condição de se produzir conhecimento, pois 
isso, inevitavelmente, remete esse homem à sua condição de ser fi-
nito. Em outras palavras, o homem é limitado por circunstâncias que 
compreendem o seu mundo compartilhado, sendo levado a pensar so-
bre a dimensão futura e a lançar-se ao seu encontro. Nesse chamado, 
o ser se projeta e se vê sempre como limitado no tempo, mortal, frágil, 
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incompleto e angustiado. (DUARTE; NAVES, 2011) E mesmo sem sequer 
ter escolhido existir, como, com quem e onde existir, o homem é lan-
çado no mundo e convocado a produzir sentidos em sua existência. 
Sendo assim, a única certeza que ele traz consigo é a possibilidade, e 
enquanto possibilidade, esta se apresenta como o nada/vazio. E isso 
o angustia sobremaneira, obrigando-o a se desfazer da “ilusão de 
imortalidade” até mesmo quando busca “certezas científicas”.

Sendo assim, o homem é colocado diante da própria finitude, o 
que, não raro, desperta-lhe estranheza e inquietude, remetendo-o 
às incertezas, à impossibilidade de controle absoluto sobre a vida, 
uma vez que algo sempre lhe escapa do domínio. Ao mesmo tempo 
em que a angústia é algo que literalmente apavora e é tirada de cena, 
é algo que também desperta o humano em direção ao seu poder-ser 
mais próprio. É a partir da angústia que o homem é chamado a con-
ferir sentidos para a vida. Ela nos “aponta e desperta” para aquilo que 
o cotidiano “tenta nos anestesiar e desviar”.

O mundo apresenta-se de modo ambíguo para o humano. Se, por 
um lado, é aparente solidez, prestando-se como meio e abrigo, por 
outro, apresenta-se como fluidez na medida em que o sentido de ser 
se dilui. Por conseguinte, não há uma pertença do homem ao mundo, 
o qual lhe parece, por vezes, inóspito. Esse não pertencimento apare-
ce sob a forma de experiência de desabrigo, desamparo e abandono, 
denominada por Heidegger de angústia. É a angústia que lança o ho-
mem frente a suas próprias possibilidades de ser, ou seja, frente à sua 
liberdade. Assim, tanto a inospitalidade do mundo quanto a liberdade 
humana constituem condições ontológicas do ser. (ALMEIDA, 2005)

Nunes (2004) nos diz que a angústia é o encontrar-se fundamen-
tal que coloca o homem diante do nada e o faz retroceder “diante de 
algo”. A angústia é quando o nada se torna manifesto. Além disso, 
difere-se do medo. No medo há um objeto definido, enquanto que 
na angústia não há, é o próprio nada que se apresenta. Cipullo (2000,  
p. 94) sintetiza a questão da angústia em Heidegger ao comentar: 
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É a angústia que lança as estruturas de toda e qualquer 
possibilidade de temor; trata-se de uma disposição afetiva 
originária que coloca o Dasein (ser-aí, existência humana) 
diante do nada, de sua própria incompletude e abertura. O que 
angustia o homem, na verdade, é o próprio mundo em que foi, 
sem opção, lançado, e do qual será, mesmo contra sua vonta-
de, arrancado. O homem é então um ser-para-a-morte. Todo 
temer é, conseqüentemente, em essência, temer a morte, sa-
ber da certeza da morte [...] Toda angústia é para Heidegger, 
angústia de morte. Vivemos fugindo da morte. Fugindo da 
morte, vivemos. 

Diante disso, podemos compreender que Heidegger coloca o 
homem como um ser de projeto, voltado para o futuro. Existir é um 
projeto que agrega a compreensão enquanto estrutura originária do 
Dasein. É na compreensão, e também por ela, que nos movimen-
tamos e criamos espaços para poder-ser. Nas palavras de Sá (2010, 
p. 6), “[...] a cada modo de existir, corresponde uma significação 
possível do mundo”.

É nessa projeção para o “vir-a-ser” e no embate com a morte 
que o homem se apropria do seu projetar-se diante da vida. É por 
saber que tem um tempo a gastar que o homem planeja, sonha, ide-
aliza, espera e luta por realizações, embora não tenha garantias de 
que isso ocorrerá um dia. “Admitir” que a vida não existe sob a óti-
ca da garantia, mas sob a ótica da possibilidade não é tarefa simples. 
Mas, ao apropriar-se dessa condição (enquanto existência lançada) e 
assumi-la, o homem destina-se na busca de si mesmo.

O modo de ser oriundo do desvelamento (Aletheia) ocorre quan-
do o homem se apropria de sua condição de ser finito e angustiado, 
assumindo a responsabilidade perante suas escolhas, encarando e 
resignificando o “nada” que se lhe apresenta no cotidiano de modo 
próprio/pessoal e não conforme o “a gente”, o “todos nós”. Já o 
modo de ser decaído é quando não assumimos essa condição de ser-
-para-a-morte, e nos perdemos na impessoalidade, lidando com os 
fenômenos de forma superficial e igualando-se à massa, ao público. 
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Para Heidegger, permanecemos nesse modo-de-ser na maior parte 
do tempo, no qual somos absorvidos pela impessoalidade/inauten-
ticidade. Apesar disso, podemos também buscar nosso ser-si-mes-
mo-próprio, singular, autêntico. Portanto, na ótica heideggeriana, 
a existência humana acontece ora em movimentos autênticos/pró-
prios, ora em movimentos inautênticos/impróprios. Na improprie-
dade, somos facilmente tragados pelo falatório, curiosidade e ambi-
guidade, e na propriedade, somos compelidos a cuidar de ser.

Considerações finais

A perspectiva de compreensão do humano apresentada tornou-se 
fonte de inspiração para a psiquiatria de inspiração fenomenológi-
ca, contribuindo para o surgimento de eminentes psicoterapeu-
tas apoiados pela ontologia heideggeriana, a exemplo de Ludwig 
Binswanger (1881-1966), Eugéne Minkowski (1885-1972) e Medard 
Boss (1903-1990). Além disso, tem contribuído com alguns campos 
de conhecimento, tais como a psiquiatria e a psicanálise, através da 
Dasein, análise proposta por Medard Boss, e da análise existencial 
de Ludwig Binswanger. E no campo da Psicologia, esse pensamento, 
juntamente com alguns pressupostos do existencialismo e do método 
fenomenológico de investigação, tem sido muito difundido, uma vez 
que orienta o saber-fazer do psicólogo que, por intermédio do en-
contro com a alteridade, busca explicitar a experiência de sofrimento 
apresentada pelos demandantes. 

Heidegger trouxe contribuições importantes para o saber-fazer 
psicológico, pois traz à tona a importância do cuidar de ser como 
condição ontológica/originária do existir humano. Essa inspiração 
contribui para o advento de uma compreensão do humano para além 
do dualismo metafísico. Vale destacar que não se trata de fazer Filosofia 
nem tampouco encaixar a Filosofia heideggeriana na Psicologia. Tra-
ta-se de exercer o pensamento originário (por meio do círculo her-
menêutico) em prol do resgate do sentido do ser e da superação do 
psicologismo. Isso poderá contribuir para o desenvolvimento de uma 
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praxis psicológica desvinculada de modelos meramente explicati-
vos e lógico-representativos. Isso nos faz vislumbrar possibilidades 
de novas reconfigurações no trabalho do psicólogo e em seus modos 
de ser e de estar-no-mundo. Modos que incluem, primordialmente, 
uma nova forma de se relacionar com o ser das coisas, deixando para 
trás a arrogância da suposta interpretação total de mundo.

Sendo assim, ao se assumir as inspirações oriundas do pensamen-
to heideggeriano em sua primeira fase produtiva, compreende-se que 
a Psicologia pode ser construída em uma perspectiva fenomenológica 
existencial, em que o mais importante não é investigar o psiquismo em 
suas propriedades, mas, sim, cuidar de ser e permitir que os sentidos 
se desvelem. Portanto, faz-se necessário empreender novos estudos 
com foco no “segundo Heidegger”, a fim de explicitar suas possíveis 
contribuições para a prática psicológica na contemporaneidade.
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