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A PSICOLOGIA ESTRUTURALISTA E A FILOSOFIA CLÍNICA 

Marta Claus 

 

 

 

Em linhas gerais a o estruturalismo na psicologia é um Sistema de psicologia 

associado aos ensinamentos de Wilhelm Wundt (1832-1920)1 e de seu principal discípulo, 

Edward B. Titchner (1867-1927) que alterou o sistema de Wundt. Ele propôs uma nova 

abordagem que designou estruturalismo e afirmou que esta apresentava a forma de 

Psicologia postulada por Wundt, contudo, os dois sistemas são diferentes e o rótulo de 

estruturalismo só pode ser aplicado à concepção de Titchener. Assim, o estruturalismo 

foi estabelecido por Titchener como a primeira escola de pensamento no campo da 

Psicologia.  

O estruturalismo ou existencialismo sustentava que a psicologia é experiência 

humana, estudada do ponto de vista da pessoa experiente. O seu método é a introspecção. 

O objeto da psicologia é compreender a estrutura da mente, investigar os resultados da 

análise introspectiva dos processos mentais (o conteúdo da experiência), o modo como 

os vários processos mentais se relacionam entre si (a síntese da experiência), e as relações 

de causa e efeito entre os processos mentais e entre as experiências subjacentes nos 

processos fisiológicos do sistema nervoso (paralelismo psicofísico). 

 
1 Médico, psicólogo e filósofo alemão. Professor de fisiologia psicologia e filosofia nas universidades de 

Heidelberg, Zurique e Leipzig. Iniciou suas investigações pela fisiologia dos nervos e dos sentidos. 

Transpôs para o terreno psicológico o método experimental e, em 1879, e fundava o primeiro laboratório 

de Psicologia Experimental do mundo, anexo a universidade de Leipzig. O materialismo científico também 

esteve com Wundt, buscando a relação entre os fenômenos psíquicos e fisilógicos, entre a mente e o corpo. 

Os processos mentais e os processos corporais e fisiológicos decorrem paralelamente, sem interferência 

mútua. Foi um empirista, em oposição ao nativismo. Acreditava que a vida mental era fruto da experiência 

e não de idéias inatas e que os fenômenos mentais do presente se baseavam em experiências passadas, 

antecipando, de certa forma, o construtivismo. Os estudos das sensações e da percepção foram medidas e 

classificadas as sensações no seu aspecto visual, tátil, olfativo e cinestésico. Foram pesquisados os 

sentimentos, a vontade e a emoção, registando-se as variações físicas, tais como, da alteração da respiração 

e da pulsação, dentre outros. Os estudos feitos por Wundt foram férteis e abundantes. À medida que a 

ciência se desenvolvia o laboratório tornava-se mais produtivo. E com isso surgiram várias ramificações, 

dando assim origem a novas tendências que se estruturaram ao longo do século XX, as quais foram: O 

Estruturalismo, O Funcionalismo, O Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise. Cada uma dessas escolas 

caracterizou-se pela sua definição de psicologia, pelos seus conteúdos e pelos métodos que empregavam 

no decorrer de suas actividades.   
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 A Psicologia Estruturalista, é o método de descrição analítica dos atributos e 

elementos (estruturas) que, combinados de diversas formas, constituem a totalidade do 

processo mental.  

Para Titchener, tal como para Wundt, a técnica de investigação era a 

introspecção; mas, como indicamos acima, a introspecção de Titchener era um 

procedimento mais altamente formalizado e praticado do que o 

Selbstbeobachtunh de Wundt. A introspecçcão, segundo Titchener, só podia 

ser realizada cientificamente por observadores exepcionalmente adestrados.2 

 No âmbito da psicoterapia, introspecção é o método que procura induzir o 

paciente a observar sistematicamente os próprios sentimentos e idéias, a fim de se 

perceber das causas subjacentes de seus conflitos e assim levá-lo a alterar, significativa e 

conscientemente, seus padrões de comportamento pessoal e social.   

O objetivo na psicologia estruturalista seria a tarefa de descobrir quais são os 

elementos mentais, o conteúdo e a maneira pela qual se estrutura. Três parâmetros estão 

em relação ao objeto: "o que é?" - através da análise se chega aos componentes da vida 

mental; "o como?" - a síntese mostra como os elementos estão associados e estruturados 

e que leis determinam essas associações; e "o por quê?" - investiga a causa dos 

fenômenos.  

Na filosofia clínica encontramos a Estrutura de Pensamento. Porém esta é obtida 

pelo clínico que se utiliza dos dados literais colhidos no histórico do partilhante. O termo 

Estrutura usado por Packter é no sentido de que:  

Segundo os linguistas, estrutura ‘é um arranjo de elementos ordenados em 

vista do funcionamento do conjunto. Analisar a estrutura de um automóvel 

não é pulverizá-lo em pedaços pequenos, é distinguir os elementos do motor 

e da carroceria, precisando o fim a que servem. Um automóvel é feito para 

andar e transportar passageiros e tal função comanda a disposição de todos os 

elementos do conjunto, isto é, justamente a estrutura.’3  

O objetivo na filosofia clínica é pois elaborar a Estrutura de Pensamento que 

possui trinta tópicos que se relacionam entre si. Sejam essas relações vistas de forma 

integrada, num todo e não separadamente. A historicidade do partilhante é que nos 

mostrará, nos dará, a EP, pois tal narrativa feita pelo partilhante (a sua historicidade) não 

 
2 MARX, Melvin H. e HILLIX, William A. SISTEMAS E TEORIAS EM PSICOLOGIA. Tradução de 

Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 16ª. ed.  2007. 757 pp.   
3 PAULO, Margarida Nichele. Compêndio de Filosofia Clínica. Porto Alegre: Imprensa Livre. 1999.187 p.  
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pode ser direcionada e/ou modificada pelo terapeuta, pois os significados das vivências e 

os tópicos concernentes só pode ser dado pela pessoa. Segundo Silva:  

O termo 'estrutura' tem vários significados conceituais. Convém aqui 

determinarmos o uso da palavra para o leitor não ser induzido a conclusões 

estruturalistas. O significado do termo varia conforme a escola que sustenta a 

teoria. O conteúdo do termo pode se referir a conhecimento concreto, abstraio, 

empírico, indutivo, lógico e dedutivo. Fala-se em estruturas físicas, 

demográficas, sociais, religiosas, institucionais, mentais, educacionais etc. Um 

elemento estrutural pode estar 'dado' em uma análise de curto prazo e tornar-

se variável numa análise de longo prazo. Os dados são elementos de natureza 

'exógena'. Em Psicologia, o termo se refere às partes que se distinguem em um 

conjunto mental - comportamento, experiência consciente, comunicação - e 

mantém entre si relações definidas. Quando, aqui, falamos de estrutura estamos 

falando de uma estrutura interna do pensamento; estamos falando da coerência 

interna do pensamento. Isso nada tem a ver com estruturalismo. Essa estrutura 

tem início e fim no próprio pensamento. Estruturalismo é um Método de 

pesquisa que faz uso do conceito de estrutura. 4 

Portanto, cada disciplina tem a seu método de trabalhar com o estruturalismo e/ou 

o termo estrutura, mesmo porque a herança da psicologia é de ordem experimental e da 

filosofia clínica de ordem linguista. A psicologia Estruturalista está interessada nas 

estruturas mentais e a filosofia clinica está atenta ao homem como um todo e não apenas 

em uma de suas possíveis estruturas constituintes.  

 

A Teoria Funcionalista e Filosofia Clínica 

Escola de psicologia que atribui importância primordial aos atos ou processos 

mentais como objeto de estudo, em oposição ao Estruturalismo, que enfatizou os 

conteúdos conscientes. O ponto de vista funcional sustenta que a mente deve ser estudada 

em função de sua utilidade para o organismo, tendo em conta a adaptação ao seu meio. A 

Psicologia funcionalista ou psicologia do Ato que teve em Franz Brentano (1838-1917)5 

 
4 SILVA, Mariluze Ferreira de Andrade e. Filosofia para Filósofos Clínicos.1. Os Métodos. Fenomenologia 

da Linguagem/Analítica da Linguagem. São João del-Rei: Gráfica TwanGibella, 2007. 100 p.   
5 Segundo Brentano, o fenômeno psíquico distingue-se dos demais por sua propriedade de referir-se a um 

objeto, bem como a um conteúdo de consciência, através de mecanismos puramente mentais. À psicologia 

caberia, então, estudar as diversas maneiras pelas quais a consciência institui suas relações para com os 

objetos existentes nela mesma, descrever a natureza desta relação, bem como o modo de existência deste 

objeto. Brentano distingue três classes de fenômenos psíquicos fundamentais: a percepção, julgamento e 

sentimento de amor (aprovação) ou sentimento de ódio (desaprovação). Seu trabalho mais importante 

publicado em vida foi Psychologie von Empirischem Standpunkt (Psicologia segundo o ponto de vista 
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seu maior adepto, foi a precursora europeia do funcionalismo ao opor-se ao estruturalismo 

de Wundt. Entretanto, seriam os norte-americanos quem dariam o mais vigoroso impulso 

à escola, através da obra de Willian James (1842 - 1910)6 e sobretudo de John Dewey 

(1859-1952) que, num artigo de 1896 sobre o arco reflexo, anunciou ser o estudo do 

organismo, segundo uma perspectiva dinâmica, o objeto apropriado da Psicologia.  

As contribuições de Dewey foram várias, inicialmente incorporou a psicologia ao 

darvinismo: a mente e a conduta são as funções adaptáveis, por meio de que o organismo 

faz os alvos da sobrevivência individual e da espécie. Rejeitou o atomismo do 

associacionismo (desde que essa divide o mental e a conduta em unidades artificiais) e a 

psicologia do índice (é incapaz de reconhecer que uma mesma sensação pode ser distinta, 

dependendo do contexto da ação), e faz da ação ou conduta o ponto central da psicologia. 

O funcionalismo tornou-se a escola formal de psicologia em Chicago, sob a 

liderança de J. R. Angell e Harvey Carr. Outro núcleo funcionalista desenvolveu-se na 

Universidade de Colúmbia, com James Cattell, E. L. Thorndike e Robert S. Woodworth, 

“na Universidade de Colúmbiaonde floresceu um ramo colateral sob o nome de 

psicologia dinâmica.”7 Na Europa, o funcionalismo teve muitos de seus conceitos básicos 

aceitos por psicólogos como David Katz, Egon Brünswick, Edouard Claparedje, Jean 

Piaget e Albert Michotte.  

O principal interesse desta corrente teórica residia na utilidade dos processos 

mentais para o organismo, nas suas constantes tentativas de se adaptar ao meio. O 

ambiente é um dos factores mais importantes no desenvolvimento. Os funcionalistas 

queriam saber como a mente funcionava, e não como era estruturada. Contudo, segundo 

Marx e Hillix: 

Como os seus próprios líderes assinalaram, nunca houve uma só psicologia 

funcional, na mesma acepção em que existia um só estruturalismo. Houve, tão 

 
empírico), de 1874. A segunda edição desta obra inclui ainda Von der Klassifikation der Psychischen 

Phänomene (Sobre a classificação dos fenômenos psíquicos). Sua obra póstuma mais importante é Von 

Simmlichen um Poetishen Bewusstsein (Sobre a consciência sensorial e poética), de 1928.  
6 Filósofo e psicólogo norte americano pioneiro, considerado, ao lado de Charles Sanders Peirce um dos 

fundadores do pragmatismo. Ele escreveu livros influentes sobre a jovem ciência da psicologia, as 

variedades da experiência religiosa e do misticismo e a filosofia do pragmatismo. 
7 Psicologia Dinâmica: em termos gerais, designa qualquer escola psicológica que dê prioridade ao estudo 

de impulsos e motivos e às relações de causa e efeito. Assim, caberia nesta categoria tanto a psicologia de 

Profundidade como a Behaviorista. Hoje, porém está limitada à corrente dinâmica da personalidade. 

(Fonte: CABRAL, Álvaro. Dicionário de Psicologia e Psicanálise. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura. 

2ª. ed. 1979.)  
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somente, muitas psicologias funcionais, cada uma delas um pouco diferente 

das demais. Hoje, nem essas existem; o funcionalismo, como escola, 

desapareceu quando Carr se retirou de Chicago, numa época em que parecia 

haver pouca necessidade de ênfase sistemática. Se o funcionalismo for 

considerado, simplesmente, um sistema oposto ao existencialismo 

(estruturalismo), então morreu com o existencialismo. Se o considerarmos uma 

metodologia, independentemente de seu objeto de estudo, então foi suplantado 

pelo behayiorismo, mais vigoroso, mais extremo e audacioso. Mas o 

funcionalismo concebido como um conjunto fundamental de valores e 

procedimentos que enfatizam os atos adaptativos e as relações funcionais 

empiricamente demonstradas, conserva uma forte influência na psicologia e 

ainda hoje representa uma grande parte da corrente principal da psicologia 

americana. 8 

O funcionalismo foi essencialmente uma psicologia experimental fundamentada na 

conduta do ser humano para com isso estabelecer as funções relativas ao funcionamento 

da mente. A filosofia clínica percebe o homem como um todo, e não enfatisa se o seu 

comportamento está funcão de algo ou não, e também aceita como válido as buscas, 

percepções e a intencionalidade sem as ações, apenas de forma intelectiva. Embora, na 

filosofia clínica há um tópico da Estrutura de Pensamento que trabalha com a questão do 

comportamento e sua função, o mesmo não faz sentido se percebido de forma isolada. Na 

filosofia clínica nada tem relevância fora do contexto do histórico do partilhante. A 

filosofia clínica não surge em oposição a qualquer outra teoria, seja psicológica ou 

filosófica, sua característica principal é de ser aplicada a singularidade do individuo, o 

que vai de encontro com a Teoria Funcionalista que objetivava conceber uma teoria aceita 

universalmente.  

 

O Behaviorismo e a Filosofia Clínica 

Teoria psicológica enunciada pelo norte-americano John B. Watson (1878-1958) , 

em decorrência dos estudos experimentais sobre o comportamento reflexo efetuados pelo 

fisiólogo russo Ivan Pavlov (1849 – 1936) 9. O behaviorismo (do inglês Behavior = 

 
8 MARX, Melvin H. e HILLIX, William A. SISTEMAS E TEORIAS EM PSICOLOGIA. Tradução de 

Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 16ª. ed.  2007. 757 pp.   
9 Médico russo descobridor dos comportamentos que são reflexos condicionados. A teoria da evolução de 

Darwin, no auge da fama ao tempo de sua juventude, levou-o a interessar-se profundamente pela ciência. 

Graduou-se em 1879 e continuou seus estudos em química e fisiologia, principalmente nos aspectos 

relacionados à digestão e à circulação sangüínea. Enquanto estudava a digestão de cães de laboratório, 

casualmente descobriu que certos sinais provocavam a salivação e a secreção estomacal no animal, uma 
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comportamento), também chamado condutismo (de conduta) ou comportamentalismo, 

salienta a importância dos eventos objetivos, passíveis de observação (denominados 

estímulos e respostas ou binómio E-R), em vez da consciência privada ou de construtos 

mentalistas, como verdadeira base de uma Psicologia Cientifica.  Para Watson:  

...a psicologia era (1929) “aquela divisão da ciência natural que toma o 

comportamento humano – as ações e as verbalizações, tanto aprendidas como 

não aprendidas, das pessoas como seu objeto de estudo” (pág. 4) Não há 

necessidade alguma de mencionar a vida psíquica ou a consciência: ambas são 

“puras suposições”. Watosn incluiu claramente a verbalização como um tipo d 

comportamento (1925):  “Dizer é fazer – isto é, comportar-se. Falar 

abertamente ou para nós próprios (pensar) é um tipo de comportamento tão 

objetivo quanto o beisebol (pág. 6)”.10    

Na situação atual dos estudos do comportamento, não se pode dizer que o 

behaviorismo constitua uma doutrina integrada, em redor da qual todos os psicólogos se 

congreguem em unanimidade de métodos e conceitos. Pelo contrário. Ainda que todos 

concordem quanto ao conceito central (observação empírica contra a introspecção e o 

estruturalismo), a metodologia apresenta variantes de certo peso. As diversas correntes 

behavioristas propõem:  

“limitar os estudos do comportamento às aíividades diretamente relacionadas 

com o processo psíquico (mentalismo; estudar as atividades do organismo 

como um todo (unitarismo); estudar o comportamento, não como quadro de 

referência do próprio organismo, mas como reação global, isto é, em contraste 

com as atividades fisiológicas como reações parciais; estudar o comportamento 

como um novo evento (emergentismo) que é produzido por integração das 

atividades 'fisiológicas ou por certa Gestait no funcionamento orgânico; 

finalmente, proceder apenas à análise daqueles eventos que têm origem 

claramente psicológica ou fisiológica: pensar, falar, perceber, por uma parte; 

respirar, segregar bílis, por outra.” 11  

 
reação que deveria ocorrer apenas quando houvesse ingestão de alimento. Teorizou que o comportamento 

estava condicionado a esses sinais, que habitualmente precediam a chegada do alimento, e que faziam o 

cão antecipar seus reflexos alimentares. Em 1903 Pavlov publicou os resultados chamando o fenômeno um 

"reflexo condicionado", que podia ser adquirido por experiência, e designando o processo 

"condicionamento".  Pavlov avançou a idéia de que o reflexo condicionado poderia ter um papel importante 

no comportamento humano e na educação, e logo sua descoberta tornou-se base para uma nova corrente 

psicológica, o behaviorismo, fundado por John Watson em 1913.   
10 MARX, Melvin H. e HILLIX, William A. SISTEMAS E TEORIAS EM PSICOLOGIA. Tradução de 

Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 16ª. ed.  2007. 757 pp.   
11 CABRAL, Álvaro. Dicionário de Psicologia e Psicanálise. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura. 2ª. ed. 

1979.    
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O behaviorismo watsoniano foi o programa dominante em psicologia entre 1919 

e a década de 1930, quando começou o declínio da escola como tal. Mas alguns 

psicólogos mantêm uma orientação geral behaviorista e dão seu apoio a watson, com 

destaque, KarI S. Lashley, um dos mais notáveis psicólogos fisiologistas do mundo, com 

seus trabalhos sobre as funções cerebrais, e todos os integrantes do Neobehaviorismo: 

Tolman, Hull, Skinner, Guthrie e S. S. Stevens. De acordo com Marx e Hillix:  

O sistema de psicologia objetiva denominado behaviorismo pelo seu fundador, 

John B. Watson, é de longe a amis infuente e a mais conttovertida de todas as 

escolas americanas. (...) O seu principal ponto metodológico – a insistência na 

primazia do comportamento (behavior) comofonte dos dados psicológicos – 

foi dominante e ainda é bem aceito na atualidade; entretanto, a recenete 

ascenção da fenomenologia e da psicologia existencial voltou a gerar 

controvérsia em torno desse ponto.12 

Como pudemos perceber o behaviorismo de Watson tinha como objetivo a análise 

do comportamento, fundamentado em pesquisas experimentais de laboratório. Embora o 

behaviorismo watsoniano tenha suas raízes na filosofia e na física natural nada tem a ver 

com a Filosofia Clínica. Esta tem todos os seus pressupostos metodológicos na filosofia, 

sua técnica de aplicabilidade não é experimentalista e seu objetivo não é apenas o estudo 

do comportamento, este pode ser um elemento a ser pesquisado pelo clínico, mas inserido 

em um contexto específico que será percebido pelo terapeuta a partir da historicidade do 

partilhante.  

 

A Psicologia da Gestalt e a Filosofia Clínica 

Pelas definições de Álvaro Cabral podemos acordar que Gestalt é uma palavra 

alemã que se traduz por forma, configuração total, todo morfológico. Os grandes 

expoentes modernos da Psicologia da Gestalt foram Max Wertheimer (1880-1943), 

Wolfgang Kohgler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886-1941), criadores em 1911 da 

Berliner Schule der Gestalt-Psychologie. O nazismo faria com que esses três grandes 

cientistas se transferissem para os Estados Unidos, onde prosseguiram seus trabalhos 

teóricos e pesquisas.  

 
12 MARX, Melvin H. e HILLIX, William A. SISTEMAS E TEORIAS EM PSICOLOGIA. Tradução de 

Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 16ª. ed.  2007. 757 pp.   
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Essencialmente, a Psicologia da Gestalt ou Psicologia da Forma, propõe que as 

unidades organizadas na percepção e no comportamento têm propriedades características 

que não podem ser reduzidas às propriedades de suas partes componentes. Sendo uma 

psicologia da percepção das formas acabaria, entretanto, por definir-se como veemente 

reação ao atomismo, em todas, as suas variantes psicológicas estruturalistas e 

introspecionistas.  

A Lei Básica da Organização da Percepção, enunciada por Wertheimer, diz: 

"Não e possível distinguir um objeto como um todo mediante a soma das percepções de 

suas várias partes componentes, sendo ainda necessário ter em conta um conjunto de 

fatores que caracterizam as relações entre todas as partes do objeto." Partindo desta lei 

básica, foram então elaboradas as várias leis da organização em formas perceptuais, um 

conjunto de fatores que afetam os padrões de estímulo e resposta perceptual. “São elas: 

Área — quanto menor for uma região limitada (ou fechada pelo seu contorno), melhor 

será percebida como "figura"; Vizinhança - quanto menor for o intervalo entre os pontos 

percebidos, tanto maior será a tendência para agrupar esses pontos, como se fossem uma 

unidade; Semelhança — se duas coisas são semelhantes, a tendência é para percebê-las 

como pertencentes a um mesmo grupo; Destino Comum — se as coisas se movem juntas, 

ao mesmo tempo e na mesma direção, agrupamo-las como uma unidade; Conjunto — um 

observador que veja as coisas agrupadas de certa maneira, é propenso a vê-las sempre 

dessa mesma maneira, ainda que as condições tenham mudado gradualmente, enquanto o 

agrupamento original não deixar de ser o mais apropriado; Direção - se um padrão segue 

na mesma direção de outro, os dois padrões  serão  agrupados juntos (como, por exemplo, 

quando duas linhas se interceptam para formar quatro segmentos); Fechamento — quanto 

mais simétrico, fechado, estável e equilibrado for um grupo de padrões, melhor será 

percebido como uma figura "boa";  Hábito — as coisas são agrupadas juntas se as virmos 

habitualmente nesse agrupamento; Boa continuidade — a combinação de "figura" e 

"fundo" que apresentar menos alterações ou alterações em linhas retas, curvas suaves ou 

contornos, será a melhor percebida. 13 

No campo da aprendizagem, os gestaltistas destacaram-se por seus estudos do 

insight definido como a compreensão nítida da natureza íntima das coisas por meio de 

uma súbita intuição. A Psicologia da Gestalt exerceu grande influência em muitos 

 
13 Fonte: http://artigos.ukb2.com/psicologia (acesso em 20/02/2009).  
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psicólogos de renome, com destaque para Kurt Lewin (1890-1947) 14, que acrescentou 

aos princípios da Gestalt uma teoria dinâmica da personalidade. 

A Gestalt preocupa-se com o homem visto como um todo, e não como a soma das 

suas partes No ano de 1951, Frederic S. Perls (1893-1970) cria a teoria Gestalt-terapia, 

que contou com os colaboradores Laura Perls e Paul Goodman, com base na filosofia de 

Martin Buber (1878 - 1965) 15, das terapias corporais de Wihelm Reich (1897-1957) 16, 

em filosofias orientais, na teoria organísmica de K. Goldstem, na teoria de campo de Kurt 

 
14 A teoria do campo psicológico, formulada por Lewin, afirma que as variações individuais do 

comportamento humano com relação à norma são condicionadas pela tensão entre as percepções que o 

indivíduo tem de si mesmo e pelo ambiente psicológico em que se insere, o espaço vital, onde abriu novos 

caminhos para o estudo dos grupos humanos. Dedicou-se às áreas de processos sociais, motivação e 

personalidade, aplicou os princípios da psicologia da Gestalt. Lewin desenvolveu a Action-Research, 

tentando resolver problemas levantados pela sociedade em sua época e na época de hoje também,onde 

existem muitas fontes de pesquisa que não são confiáveis.Não podemos deixar de falar da teoria de três 

etapas de Lewin que revolucionou a idéia de mudança em organizações. Fonte: 

http://www.psicologia.com.pt (acesso em 18/02/2009).   
15 Filósofo, escritor e pedagogo, judeu de origem austríaca, e de inspiração sionista. Tinha educação 

poliglota: em casa aprendeu ídiche e alemão, na escola hebraico, francês e polonês. Na sua teoria da 

Intersubjetividade o homem possui a capacidade de inter-relacionamento com seu semelhante, ou seja, a 

intersubjetividade. Intersubjetividade é a relação entre sujeito e sujeito e/ou sujeito e objeto. O 

relacionamento, segundo o filósofo Martin Buber, acontece entre o Eu e o Tu, e denomina-se 

relacionamento Eu-Tu. A inter-relação segundo Martin Buber, envolve o diálogo, o encontro e a 

responsabilidade, entre dois sujeitos e/ou a relação que existe entre o sujeito e o objeto. Intersubjetividade, 

é umas das áreas que envolve a vida do homem, e por isso precisa ser refletida e analisada pela filosofia, 

em especial pela Antropologia Filosófica. Fonte: Grande Enciclopédia Larousse Cultural.  
16 Médico e psicanalista austríaco, Reich descobriu que o corpo contém a história de cada indivíduo e é 

por meio dele que devemos buscar resgatar as emoções mais profundas. Com isso, desenvolveu a técnica 

da Análise do Caráter, fugindo da tradicional análise do sintoma proposta pela psicanálise e passando a 

analisar o caráter do paciente como um todo, um trabalho mais rápido, dinâmico e profundo.  A não 

aceitação das idéias de Reich pelos psicanalistas da época, fez com que ele criasse sua própria escola, que 

a princípio denominou de Economia Sexual e posteriormente de Orgonomia. Como um impiedoso 

combatente do cartesianismo que sugere a separação entre a mente e o corpo, Reich passou a observar 

não apenas o caráter do paciente, demonstrado por meio de gestos, postura, tom de voz, etc, como também 

sua postura corporal, podendo "ler" o caráter do paciente inscrito no corpo, nas tensões, nas couraças. Por 

meio da manipulação direta das couraças (tensões corporais), Reich conseguiu alcançar memórias 

"aprisionadas" nas couraças de forma a liberá-las, mobilizando juntamente a energia retina na 

musculatura. A partir do trabalho direto sobre a musculatura do paciente, Reich mapeou o corpo em sete 

segmentos de couraças: ocular, oral, cervical, peitoral, diafragmático, abdominal e pélvico, onde cada 

segmento retém uma história particular decorrente de estresses sofridos durante as etapas do 

desenvolvimento psico-afetivo pela qual todos os seres humanos passam desde a gestação. A esse trabalho 

de manipulação das couraças por meio de movimentos específicos e que buscam a expressão das emoções, 

atuando diretamente sobre o Sistema Neurovegetativo, Reich deu o nome de Vegetoterapia 

Caracteroanalítica. Reich também descobriu que a energia que circula dentro do corpo humano é a mesma 

que se encontra no cosmos, porém, em concentrações e formas diferentes. Denominou-a de energia 

orgone. Assim desenvolve uma nova técnica de trabalho denominada orgonoterapia,  visando integrar em 

um único trabalho as questões psicológicas, corporais e a dinâmica energética do paciente. Consolidou-

se, portanto, uma nova ciência que Reich chamou de Orgonomia, da qual fazem parte as técnicas da 

análise do caráter, vegetoterapia e orgonoterapia. Fonte: 

http://www.centroreichiano.com.br/psicologiacorporal.htm, acesso em 18/02/2009.  
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Lewin, no holismo e em outros. Inicialmente baseada nas idéias da psicologia gestalt e na 

psicoterapia tradicional, a terapia gestalt foi desenvolvida como modelo psicoterapeutico, 

com uma teoria bem desenvolvida que combina abordagens fenomenológicas, 

existencialistas, dialógicas e de campo ao processo de transformação e crescimento dos 

seres humanos. Perls sempre frisou que a gestalt-terapia não era uma criação original sua, 

mas, pelo contrário, uma união de vários conhecimentos da área de psicologia, que ainda 

não havia sido experimentado por ninguém. Cabe a gestalt-terapia a configuração destes 

conhecimentos, dando a eles uma abordagem própria.  

Os métodos e objetivos variam de acordo com os autores, para Perls o objetivo da 

terapia é saltar do apoio ambiental para o auto-suporte (self-suport). Em outro momento 

encontramos como objetivo da Gestalt-Terapia a Awareness. Awareness é uma palavra 

sem conceituação exata para o português, no entanto ela é utilizada para conceituar o que 

muitos chamam continuum de consciência, para outros seria uma transcendência da 

consciência de si. Essa consciência refere-se a capacidade de aperceber-se do que se passa 

dentro de si e fora de si no momento presente, em nível corporal, mental e emocional.  

Simplificando,  terapia gestalt é uma psicoterapia baseada no ideal experimental do 

"aqui-agora" e nas relações com os outros e com o mundo. Está relacionada mas não é a 

mesma coisa que a psicologia gestalt. O método e objetivo da gestalt-terapia é a 

consciência e a capcidade que esta tem de perceber o que se passa dentro de si e fora de 

si no momento atual, em nível corporal, mental e emocional.   

Em relação aos fundamentos a Gestalt e a Filosofia Clínica são bem distintos. 

Mesmo quando falamos na Terapia Gestalt os fundamentos derivados de várias correntes 

de pensamento que incluem pensamento não filosóficos, enquanto que na Filosofia 

Clínica os fundamentos são todos filosóficos. Os objetivos também são distintos, visto 

que, a Gestalt Terapia objetiva o self-suport e a Filosofia Clínica não possui um objetivo 

pré-estabelecido, ou seja, seu objetivo é de ajudar ao partilhante em suas buscas e 

questões existenciais independentemente de qualquer juízo a priori. O métod da Gestalt-

terapia é distinto do da filosofia clínica em tudo, visto que para filosofia clínica a pessoa 

não precisa necessariamente aperceber-se em qualquer nível. Além de trabalhar com a 

história de vida da pessoa, ponto este nem mencionado na gestalt-terapia.  

 

A Psicanálise e a Filosofia Clínica 
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A psicanálise foi principalmente desenvolvida pelo médico neurologista Sigmund 

Freud (1856 —1939). Inicialmente Freud tratou de pessoas com distúrbios neuróticos 

através da Hipnose 17. Posteriormente substituiu a hipnose pela livre associação de idéias. 

Assim pode estabelecer uma teoria detalhada da atividade mental humana. Através da 

associação livre e da análise dos símbolos contidos no material psíquico (sonhos, atos 

falhos, fantasias, etc.), Freud modificou o conceito de inconsciente, na época tido por 

outros autores como um resíduo das funções conscientes, e passou a considerá-lo uma 

estrutura dinâmica, matriz da atividade consciente. Freud descreveu a realidade psíquica 

como um aparelho dividido em id, ego e superego, em cuja dinâmica se estabelecem os 

conflitos e ansiedades. 

A psicanálise parte do princípio de que o sintoma apresentado pelo indivíduo é o 

substituto de um processo psíquico recalcado. A reconstituiçáo da história do indivíduo a 

partir de lembranças recalcadas permite a eliminação do sintoma. No processo de análise, 

pede-se ao analisando que se deixe levar por suas associações livres e que comunique ao 

analista tudo o que lhe vier à cabeça, ainda que ache inútil, inadequado ou penoso. Através 

deste procedimento se estrutura a relação analítica, tanto na sua aplicação quanto na 

resistência que o indivíduo manifesta. Paralelamente às resistências, a transferência de 

sentimentos associados à análise se desenvolve sobre o analista. A resistência se torna 

então uma das expressões da transferência. O trabalho analítico trata da repetição de 

situações já vividas anteriormente, que são interpretadas pelo analista através da análise 

da transferência. Para controlar a repetição é necessário seguir duas outras regras que 

completam a da associação livre. Primeiramente, considera-se que tudo o que resulta da 

análise está em estudo e faz parte do sintoma que o analisando tem para trabalhar. Em 

 
17 O termo "hipnose" (grego hipnos= sono + latim osis = ação ou processo) deve o seu nome ao médioc e 

pesquisador   britânico James Braid  (1795 - 1860), que o introduziu pois acreditou tratar-se de uma espécie 

de sono induzido. (hipnos era também o nome do deus grego dosono). Quando tal equívoco foi reconhecido, 

o termo já estava consagrado, e permaneceu nos usos científico e popular. Contudo, deve ficar claro que 

hipnose não é uma espécie ou forma de sono. Os dois estados de consciência são claramente distintos e a 

tecnologia moderna pode comprová-lo de inúmeras formas, inclusive pelos achados eletroencefalográficos 

de ambos, que mostram ondas cerebrais de formas, freqüências e padrões distintos para cada caso. O estado 

hipnótico é também chamado transe hipnótico. Quem é susceptível de ser hipnotizado? Nem toda as 

pessoas são hipnotizáveis. Hilgard fez experiências com estudantes universitários e só 25% foram 

hipnotizáveis; e desses só ¼ entrou em transe profundo. Os factores que interferem são: Idade A 

susceptibilidade à hipnose aumenta até mais ou menos aos dez anos, depois diminui à medida que os 

indivíduos se tornam menos conformistas. Personalidade: São mais susceptíveis as pessoas que tendem a 

envolver-se com as suas fantasias. São menos susceptíveis as pessoas que: Se distraem facilmente; Têm 

medo do novo e diferente; Revelam falta de vontade de obedecer ao hipnotizador; Revelam falta de vontade 

de ser submissas. FERREIRA, Aurélio. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro (RJ), Brasil: Nova 

Fronteira, 2000.   
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segundo lugar, o analista tem a pesada tarefa de autorizar ou não a transferência e portanto 

a análise. A responsabilidade do analista é a de saber reconhecer em que situações pode 

sustentar a transferência, livre de sua experiência passada e da intuição de seus próprios 

processos inconscientes (contratransferência). 

Outro personagem importante da psicanálise é Carl G. Jung (1875-1961), primeiro 

presidente da sociedade psicanalítica. Com o avanço da teoria de Freud em cima da 

sexualidade infantil, Jung, que não concordava com o que Freud dizia acerca do assunto, 

rompe com o psicanalista e segue outro caminho, criando uma nova teoria, denominada 

psicologia analítica. A sua proposta foi de "dessexualizar" o ego. Mas Freud retifica o ex-

colega, dizendo que "o ego possui várias naturezas das pulsões, mas a pulsão sexual é a 

que ganha mais investimento". Duvidaram que Freud tivesse "criado" o termo 

inconsciente, mas tal conceito foi feito anos antes, e Freud utilizou-se dele com outro 

sentido, encarregando-se de criar uma teoria toda em cima do termo: antigamente, 

inconsciente significava não-consciência e, na psicanálise, inconsciente significa uma 

outra ordem, com outras regras, um dos elementos do aparelhos psíquico, constituído por 

pensamentos, memórias e desejos que não se encontram ao nível consciente mas que 

exercem grande peso no comportamento. Este é o mérito de Freud. Após a morte de 

Freud, a psicanálise teve muitos membros que a partiram, criando obras chamadas 

neopsicanalíticas, entre eles poemos citar, Anna Freud (filha de Sigmund Freud), Melanie 

Klein, Lacan, Bion, Winnicott etc. Já com outras teorias psicanalíticas diferentes (Carl G. 

Jung, Alfred Adler, Erik Erikson, Carl Rogers etc.) Marx e Hillix destacam as 

contribuições da psicanálise que para os pensadores:  

...encontra-se na posiçãoparadoxal de ser frequentemente rejeitada como um 

sistema científico, ao m esmo tempo que é aceita por suas notáveis 

contribuições para a ciência. (...) Estimulou o pensamento e a observação 

empírica em muitas áreas até então negligenciadas, da psicologia: a impotância 

geral do sexo no comportamento normal e anormal; a importância geral do 

conflito, da infância, do irracional e do emocional. (...) Desenvolveu 

explicações altamente provocantes e audaciosas para tipos de comportamento 

que eram previamente considerado fora do âmbito da explicação científica, 

como os erros e os sonhos. (...) A psicanálise contribuiu imenso para a 

observaçãoempírica. A literatura psicanalítica oferece-nos como nenhuma 



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a1

3
 

ISSN: 2359-4950 

outra fonte estudos intesivos e casos individuais. (...) contribuiu para 

apopularidade da psicologia e da psiquiatria no público leigo. 18 

 

A psicanálise hoje se apresenta de várias formas, que são a psicanálise ortodoxa, 

a psicanálise nova (ou neopsicanálise) e a psicologia de orientação analítica (utilizada não 

só por psicanalistas formados, mas também por psicólogos não especializados), todas 

com algumas peculiaridades.  

A teoria psicanalítica é fundamentada desenvolvida a partir dos conceitos e 

Sigmund Freud seu criador. A Filosofia Clínica é fundamentada na Filosofia e 

sistematizada por Packter. Apesar de ambas terem sua metodologia própria, cada uma 

tem obejtivos diferentes. Além disso a Filosofia Clínica não trabalha com os conceitos 

freudianos, como por exemplo, Ego, Super- ego e Id, e os de transferência e contra-

transferência. Não analisa sonhos, nem enfatiza que os problemas trazidos pela pessoa 

tenham necessariamente sua origem na infância, embora ambas trabalhem com a história 

de vida da pessoa o modo de obtensão desta história é totalmente distinto; na psicanálise 

é por associação de idéias e na filsofia clínica é por orientação do terapeuta. Também 

diferem na questão da sexualidade, pois Feud dava demasiada atenção aos impulsos 

sexuais e Packter não recomenda enfatizer nehum item senão aqueles que o próprio 

partilhante traz para a clínica.  

 

Algumas Teorias da Psicologia Contemporânea e a sua comparativa com a 

Filosofia Clínica 

 

A Filosofia Clínica nem bem nasceu e já se depara com objeções,  

depreciações, questionamentos... por parte de filósofos, psicólogos,  

psicanalistas etc. Seria estranho se isso não acontecesse.  

Muitas das críticas fazem parte do processo – não as julgo  

desprovidas de sentido e pertinência, contudo,  

 
18 MARX, Melvin H. e HILLIX, William A. SISTEMAS E TEORIAS EM PSICOLOGIA. Tradução de 

Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 16ª. ed.  2007. 757 pp.   
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isso não deve ser uma preocupação.  

Antônio Vidal Nunes 

 

O Neo Behaviorismo de Skinner e a Filosofia Clínica  

O neo behaviorismo é um ponto de vista derivado da escola behaviorista. Mantém 

da escola anteiror que as respostas comportamentais constituem os dados básicos da 

psicologia, mas rejeita as objeçôes de Watson a certos conceitos e tolera os depoimentos 

verbais, certos conceitos funcionalistas e gestaltistas, e o uso de variáveis intervenientes. 

Em que pese à diversidade conceituai, são representantes da corrente neobehaviorista K. 

L. Lashley, Clark Hüll, E. C. Tolman, E. R. Güthrie, S. S. Stevens. Porém é B. F. Skinner 

seu representante de maior peso e conhceimento.  

Burrhus Frederic Skinner nasceu em 20 de março de 1904 na cidade de 

Susquehanna na Pensilvânia. Graduou-se em Psicologia em 1930 e terminou seu 

doutorado em 1931. Trabalhou na Universidade de Minnesota e quando ingressou em 

Harvard influenciou toda uma geração de estudantes. Morreu em 1990 vítima de 

leucemia. 

No entender de John Watson (1878-1958), que cunhou o termo “Behaviorismo” 

em 1913, esse era o método apropriado para entrar na mente, entidade que há séculos 

escapa da investigação filosófica. Skinner baseou suas teorias na análise das condutas 

observáveis. Dividiu o processo de aprendizagem em respostas operantes e estímulos de 

reforço, o que o levou a desenvolver técnicas de modificação de conduta na sala de aula. 

Trabalhou sobre a conduta em termos de reforços positivos (recompensas) contra reforços 

negativos (castigos). Segundo a profa. Vera Lúcia Camara Zacharias:  

Nenhum pensador ou cientista do século 20 levou tão longe a crença na 

possibilidade de controlar e moldar o comportamento humano como o norte-

americano Burrhus Frederic Skinner. Sua obra é a expressão mais célebre do 

behaviorismo, corrente que dominou o pensamento e a prática da psicologia, 

em escolas e consultórios, até os anos 1950.19 

 
19 CAMARA ZACHARIAS, Vera Lúcia. Skinner e o Behaviorismo. Centro de Referência Educacional 

[online]. Disponível em: http://www.centrorefeducacional.com.br/ acessado em (20/02/2009).  
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O método elaborado por Skinner é o método de condicionamento operante. Esse 

método parte da premissa de que tudo é reforçador se aumentar a probabilidade de 

repetição de uma resposta precedente. De acordo com Cabral o método utilizado por 

Skinner se dava da seguinte maneira:  

...um estímulo provoca uma reação que coloca à vista um estímulo gratifícador, 

assim criando maiores probabilidades de que a mesma reação se repita; ou, 

alternativamente, um estímulo provoca uma reação que evita ou elimina um 

estimulo nocivo ou punitivo, criando assim maiores probabilidades de suscitar 

a mesma rea- cão. A reação que suscita o estímulo gratificador (ou evita o 

estimulo punitivo) chama-se reação condicionada (RC); o estímulo neutro que 

provoca RC chama-se estimulo condicionado (EC); e o estímulo não-

condicionado suscitado por RC chama-se reforço (ENC). A principal diferença 

operacional entre o condicionamento clássico e o operante consiste no fato je 

que, no primeiro, a ocorrência de RC é forçada reflexivamente por ENC 

(salivação, reação galvanocutânea ao choque elétrico etc.), ao passo que, no 

método operante, a reação é mais voluntária (empurrar uma alavanca, formar 

uma opinião etc.); além disso, no condicionamento clássico, o ENC ocorre sem 

dar atenção ao comportamento do sujeito, ao passo que no operante a 

recompensa fica na contingência da reação que ocorra, quer dizer, está 

vinculada ao comportamento. Embora Skinner fizesse a maior parte de seu 

trabalho original com ratos brancos, os seus métodos estão sendo amplamente 

empregados com sujeitos humanos (cf. Sarnoff A. mednick, Aprendizagem, 

1967). 20 

Ainda hoje o método de Skinner se bastante aplicado nos domínios da Psicologia 

da Motivação, Emoção e Aprendizagem, que obedece fundamentalmente ao padrão de 

condicionamento clássico de Pavlov, mas apresenta algumas vantagens operacionais.  

Mos parece que este método de Skinner não possui semelhança alguma com a filsofia 

Clínica nem em sua fundamentação, nem em sua metodologia e nem com seus objetivos. 

Talvez ao procedermos um estudo mais detalahdo de cada forma de terapia, indo além 

das informações registradas de ambas possa ser póssível encontrar alguma coisa em 

comum, mas no momento atual isso não se confirma.  

 

 
20 CABRAL, Álvaro. Dicionário de Psicologia e Psicanálise. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura. 2ª. ed. 

1979.   
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A Terapia Comportamental (TC) e a Filosofia Clínica 

Diferente de outras terapias que já contam com quase um século, as modalidades 

mais atuais de terapia comportamental têm pouco mais de 20 anos. O livro Terapia 

comportamental, escrito por Ângelo Pacheco, em 197921, pontua que a Terapia 

Comportamental tinha, então, pouco mais de 20 anos. Ocorre que as modalidades mais 

praticadas atualmente nasceram por volta de 1970-1980. É importante, esclarecer o 

seguinte: é melhor falar de Terapias Comportamentais que possuem uma mesma matriz 

filosófica e científica, mas se desenvolveram rumo a diferentes modalidades e gêneros. 

Segundo Reis: 

Fica entendido como TCs [Terapias Comportamentais] as terapias que se 

fundamentam na filosofia chamada Behaviorismo Radical, que determina que 

o objeto de estudo da Psicologia é o comportamento (seja ele observável ou 

encoberto) e que esse comportamento pode ser estudado com base em métodos 

científicos. O Behaviorismo Radical foi inventado por B. F. Skinner com duas 

grandes inovações sobre seus antecessores: a) o estudo dos comportamentos 

encobertos (pensar, sonhar, imaginar) e b) a superação do modelo clássico de 

condicionamento pavloviano que estipulava que todo o comportamento era 

explicado por associações do tipo E-R, isto é, estímulos determinam 

respostas.22 

Ainda de acordo com Ângelo Pacheco o terapeuta comportamental é aquele que, 

não busca se perder em teorias e sistemas abstratos de patologias. O seu foco é a vida 

concreta do cliente, ou seja, às contingências, as circunstâncias em que ele se insere. 

Logo, não enquadra o cliente em estruturas tipológicas de diagnóstico, mas sim, busca 

entender como ele funciona em sua singularidade individual e histórica. Para a Terapia 

Comportamental, o cliente é "inrotulável".  

O indivíduo é tratado como único e que passa por um mal-estar único por isso, 

demanda objetivos e procedimentos próprios para sair dele. Os diagnósticos pré-

estabelecidos que se resumem a uma lista de sintomas observáveis não fornecem uma 

compreensão funcional e profunda do cliente na Terapia Comportamental.  

Inicialmente nos parece que a terapia Comportamental é similar a filosofia clínica. 

No entanto ao observarmos mais atentamente sua fundamentação veremos que os 

 
21 PACHECO, Ângelo. e/o. Terapia comportamental: conceitos e fundamentos. São Paulo: Edu. 1979.  
22 REIS, Alessandro Vieira dos. As terapias comportamentais. Disponível em: http://www.redepsi.com.br 

com acesso em 14/02/2009.  
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fundamentos são distintos, os fundamentos da TC são derivados das psicologias 

comportamentais de Watson e Skinner e a filosofia clínica não deriva de nada, seus 

fundamentos são filosóficos e ela foi sistematizada em cima de teoria e métodos 

filosóficos. Embora, a Terapia Comportamental não rotule o cliente, assim como a 

filosofia clínica também não isso não significa semelhança. A história de vida da pessoa, 

contextualizada e circunstanciada, são usadas pelas duas práticas terapêuticas, porém o 

método de se obter essa história difere totalmente. Ambas trabalham com o ser humano 

em sua singularidade, porém os objetivos são diferentes; a Terapia Comportamental, 

como o nome mesmo já indica visa a análise do comportamento e a Filosofia clínica busca 

a compreensão de seu partilhante da forma como este se apresentar, ou seja, no somatório 

de seu endereço existencial, do funcionamento de sua estrutura de pensamento com todos 

os dados de semiose, expressividade e singularidade existencial.  

 

A Psicologia Humanista e a Filosofia clínica 

A Psicologia Humanista Surgiu entre as décadas de 1950 e 1960, em reação e 

crítica às duas forças anteriores, que na época dominavam o cenário, psicanálise e 

behaviorismo. Não há um fundador ou teórico que iniciou essa abordagem, mas 

normalmente considera-se Abraham Maslow (1905-1970)23 o pai da Psicologia 

Humanista, principal articulador e organizador do movimento.  

Maslow afirmava que o Behaviorismo e Psicanálise não se preocupavam com a 

saúde psicológica do indivíduo e sim, com a confirmação de suas teorias 

comportamentalistas, ocasionando resultados falso-positivos, e propôs-se a trabalhar 

nesse sentido. Suas teorias foram construídas pela observação não de pessoas doentes, 

mas de pessoas com saúde mental acima da média, ou pessoas auto realizadoras, como 

ele as denominou. Deve-se destacar ainda o nome de Carl Rogers (1902-1987)24, com sua 

 
23 Abraham Maslow (1908 —1970) foi um psicólogo americano, conhecido pela proposta hierarquia de 

necessidades de Maslow. Trabalhou no MIT, fundando o centro de pesquisa National Laboratories for 

Group Dynamics. A pesquisa mais famosa foi realizada em 1946, em Connecticut, numa área de conflitos 

entre as comunidades negra e judaica. Aqui, ele concluiu que reunir grupos de pessoas era uma das melhores 

formas de expor as áreas de conflito. Estes grupos, denominados T-groups (o «T» significa training, ou 

seja, formação), tinham como teoria subjacente o fato de os padrões comportamentais terem que ser 

«descongelados» antes de serem alterados e depois «congelados» novamente — os T-groups eram uma 

forma de fazer com que isto acontecesse.  
24 Psicopedagogo estadunidense. Importante pensador americano, foi um precursor da psicologia humanista 

e criador da linha teórica conhecida como Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Há muitos nomes para, 

o que hoje, aqui estamos a denominar de Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Há psicólogos ou 

orientadores educacionais, ou mesmo professores que "falam" em Orientação Não Diretiva, ou em 
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Terapia Centrada na Pessoa, um dos grandes colaboradores do movimento humanista, 

principalmente na fundamentação teórica dessa nova forma de psicologia.  

Basicamente essa abordagem centra a terapia do indivíduo, no reconhecimento da 

sua autoimagem, na sua necessidade de auto realização e na sua qualificação para indicar 

o rumo das suas próprias mudanças. Ninguém melhor que o próprio indivíduo para 

reconhecer a si mesmo e decidir sobre o seu próprio caminho. Os principais conceitos da 

abordagem humanista são: o reconhecimento de si compreendidos e descritos a partir da 

sua visão pessoal e subjetiva do mundo, sua percepção do Eu e dos seus sentimentos de 

valor próprio.  As pessoas não são motivadas somente por impulsos básicos de 

necessidades fisiológicas ou de subsistência. Elas sentem necessidade de desenvolver as 

suas capacidades e os seus potenciais para alcançar a auto realização, tirando o foco do 

controle do ego ou da adaptação ao meio. O significado e os valores do indivíduo devem 

ser os condutores centrais do processo, valorizando menos os métodos rigorosos ou até 

mesmo a objetividade na interpretação das observações. A dignidade da pessoa é o valor 

fundamental. O objetivo é compreender e não prever ou controlar indivíduos. O papel do 

terapeuta é atuar em ressonância àquele que é atendido enquanto o mesmo explora e 

analisa seus conflitos.  

O movimento humanista, em seu início, atraiu todo tipo de contestadores do 

sistema e logo sofreu críticas de quem o acusava de ser um movimento pouco sério. 

Também recebe críticas por não se adequar totalmente ao modelo tradicional de ciência, 

e por seu amplo alcance, que por reunir interesses de diversas correntes de pensamento, 

pode parecer um pouco mal definido para quem não segue essa abordagem. 

 
Psicoterapia Humanista-Existencial (Corey), de Terapia Centrada no Cliente, de Pedagogia Centrada no 

Aluno, ou Abordagem Experiencial, de Grupos de Encontro, de Gestão Humana Existencial de Recursos 

Humanos ou de Gestão Humanista Existencial de Empresas, de Mediação de Conflitos Sociais pela ACP, 

Políticos ou Raciais Centrados na Pessoa etc. Enfim, a sua ação ao longo deste século, foi de um contínuo 

empenho no caminho da liberdade e da libertação das forças interiores (Self) do ser humano, na sua 

capacidade de enfrentar a si e o outro, no mundo mesmo, e sua tendência a uma atitude de respeito e ao 

crescimento. Essas forças internas do ser humano se mostram nos seus modos de ser – ser sendo no mundo 

- sempre alguém aberto ao desenvolvimento e aprendizagem positivos, tendo dentro de si algo que o 

impulsiona: a Tendência Atualizante, modos de auto-atualização de suas potencialidades, de fazer, sentir, 

agir seu próprio florescimento. Rogers fez severas oposições aos conceitos deterministas de ser humano, 

buscando fundamentar-se nas Filosofias Humanistas Existenciais e utilizando-se do método 

fenomenológico de pesquisa. Para Roger, cada pessoa possui em si mesmo as respostas para as suas 

inquietações e a habilidade necessária para resolver os seus problemas. Por isso, o sentimento de pena e o 

determinismo seriam maneiras de negar a capacidade de realização de cada indivíduo. Fonte: Grande 

Enciclopédia Larousse Cultural.   
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Nesse sentido a psicologias humanista e a filosofia clínica se encaixam. Ambas 

são contestadas, tanto por teóricos como por práticos de ambas as áreas. A filosofia clínica 

também recebe críticas por não se enquadrar nos modelos científicos tradicionais e pelos 

filósofos que ainda consideram a Filosofia como ciência especulativa e puramente teórica. 

Porém os pressupostos da psicologia humanista poderiam ser considerados na filosofia 

clínica como pré-juízos e sua metodologia difere totalmente. A psicologia humanista, 

embora muito abrangente ainda traz consigo conceitos e fundamentos de outras áreas da 

psicologia enquanto que a filosofia clínica é algo totalmente novo, desde os fundamentos, 

pressupostos, assim como seu objetivo, sua nomenclatura e metodologia.  

 

A Psicologia Transpessoal e a Filosofia Clínica 

Maslow estava insatisfeito com sua própria teoria, dizendo que faltava-lhe o fato de 

o homem ser um ser espiritualizado. Para ele, era importante a espiritualidade e as 

características da consciência alterada, teoria de Stanislav Grof 25. Criou então, com ajuda 

de outros psicólogos, uma teoria que era abrangente nesse aspecto. Incorporou idéias de 

Carl G. Jung, que era um estudioso dos aspectos transcendentais da consciência, a sua 

Psicologia transpessoal. Esta fala de vários níveis de consciência, que vão do mais 

obscuro, (a sombra), até o mais alto grau de consciência, o transpessoal. Por ter seu foco 

na consciência e seus aspectos, foi também chamada de psicologia da consciência. Seu 

estudo é recente e traz características que necessitam de um aprofundamento maior.  

Em linhas gerais A abordagem Transpessoal é uma área da psicologia que estuda 

as possibilidades psíquicas (mentais, emocionais, intuitivas e somato-sensoriais) do ser 

humano pelos diferentes estados ou graus de consciência pelos quais passa a pessoa, 

segundo Cabral:  

 ...para se ter ideia do que seja estados de consciência, lembre-se que o estado 

de consciência de quando se está acordado é diferente do estado de consciência 

 
25 Stanilav Grof, psiquiatra tcheco, nascido em 1 de Julho de 1931, na cidade de Praga, desenvolveu nos 

EUA pesquisas sobre os estados alterados de consciência (EAC), através de experiências utilizando o ácido 

lisérgico, LSD, como meio de atingir tais estados. Segundo ele isso propiciava que os pacientes atingissem 

outros estados conscienciais tidos como anormais, mas que eram importantes para a recuperação da saúde 

mental. Quando o paciente voltava da "viagem" era capaz de ter outras compreensões (insights) que 

ajudavam na sua recuperação. Mais tarde desenvolveu uma técnica chamada Respiração Holotrópica, 

através da qual é possível atingir os mesmos estados de consciência através da respiração, abandonando, 

dessa forma, o uso do LSD.  
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de quando se está dormindo; que o estado de consciência de quando se resolve 

um problema de matemática é diferente de quando se assisti a um filme etc.26 

Em cada um destes estados de consciência (que são vários, alguns ainda 

desconhecidos) é experimentada uma forma diferente de se perceber ou interpretar a 

realidade (quando estamos com raiva ou frustrados, percebemos o mundo de uma maneira 

muitíssimo diversa de quando estamos apaixonados). A Psicologia Transpessoal, 

portanto, volta-se para o estudo destes diversos estados, não os encarando como 

contrários, mas como complementares, dando, porém, especial ênfase aqueles estados de 

consciência superiores, espirituais ou “transpessoais”, porque em tais estados, o 

sentimento de separação e de egoísmo tornar-se um segundo plano em relação a um 

sentimento e identificação mais ampla, cooperativa, fraternal, transpessoal para com 

todos os seres vivos (consciência cristã, budista, nirvânica, universal ou ecológica). E 

foram exatamente os grandes mestres, quer religiosos (Cristo, Buda, Francisco de Assis), 

quer científicos (Einstein, Tesla, Heisenberg), quer políticos (Gandhi, Luther King), quer 

artísticos (Bach, Da Vinci) que experimentaram, em graus variáveis, picos de 

“Consciência Cósmica” que mudaram não só suas próprias percepções da realidade, como 

ajudaram a outros, embora de modo diferente, pois a experiência não pode ser facilmente 

posta em palavras, a atingirem ao menos uma intuição desta “outra maneira de ver e 

sentir” o mundo, natural e humano. 27 

Em relação à filosofia clinica a comparação entre todos os aspectos se mostra 

complexo, pois ambas parecem estarem ainda em construção. Mas de início a filosofia 

clinica não trabalha com graus de consciência ou mesmo com aspectos transpessoais de 

consciência cósmica. A filosofia clínica percebe o homem enquanto ser circunstanciado, 

apesar de levar em conta elementos como a singularidade existencial.  

  

 

 

 
26 CABRAL, Álvaro. Dicionário técnico de psicologia. São Paulo: Cultrix. 14ª. Ed. 2006. 336 p.  
27 Fonte de consulta: CABRAL, Álvaro. Dicionário de Psicologia e Psicanálise. Rio de Janeiro: 

Expressão e Cultura. 2ª. ed. 1979.  
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Conclusão 

A identificação dos problemas psicológicos não é  

realizada segundo um diferencial tão exato quanto 

o empregado diagnóstico das doenças do corpo, 

mesmo reconhecendo que também na soma 

existe um componente subjetivo que varia  

de pessoa para pessoa 

José Maurício de Carvalho 

 

O estudo dos fatos psicológicos, o que se passa em nossa mente, o porquê de sermos 

e agirmos de certo modo é alvo de interesse dos pensadores desde sempre. No entanto 

esse tema tomou corpo na filosofia moderna com o empirismo. A partir de então se passou 

também a estudar também a fisiologia de eventos mentais o que focou a pesquisa no 

âmbito da medicina, surgindo assim às doenças mentais. Logo se percebeu que o homem 

era mais que simples “máquina’ com bom ou mau funcionamento e que os eventos 

mentais, assim como os cerebrais tinham papel especifico e determinante, não só nas 

ações humanas, mas também nas suas vontades, desejos, frustrações, e toda sorte de 

emoções. Desde então as formas de examinar os fatos psicológicos foram estudadas de 

forma compreensiva para que se pudesse entender o que seja a realidade psicológica. 

Surgiram várias teorias, escolas e sistemas que se ocuparam dessa investigação que 

culminou com o advento de várias disciplinas cientificas como a psicologia, a psiquiatria, 

a neurologia, a epistemologia, a psicopatologia entre outras. Neste estudo tentamos de 

forma preliminar trabalhamos duas delas – a psicologia e a filosofia clínica.   

As teorias e sistemas em psicologia objetivam explicar o comportamento humano 

em relação ao seu funcionamento mental. Estes por sua vez são reunidos em um corpo 

sistematicamente ordenado, unificado de pressupostos, e corpo metodológico próprio. A 

psicologia como ciência não é caracterizada por uma única forma. Assim como as terapias 

baseadas ou fundamentas na ciência da psicologia têm várias correntes e métodos 

distintos. Os estudiosos da psicologia dificilmente seguem pressupostos específicos, 

discordam em alguns pontos filosóficos fundamentais e abordam a psicologia de modos 

claramente distintos. A filosofia clínica ainda se concentra nos ensinamentos de Packter, 

com poucas variações, visto que, a presença de Packter ainda é muito significativa e 

alguns estudiosos da área que se aventuram numa linha de aprofundamento específica 
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ainda não obtiveram o reconhecimento dos filósofos clínicos ou mesmo do próprio 

Packter.  

Ambas podem ser consideradas ciências e atividades psicoterápicas ainda em 

construção e complementares em suas constituintes. Existem elementos filosófico-

clínicos que poderiam colaborar com a psicologia assim como o inverso. Não há esta ou 

aquela psicologia melhor ou pior que a filosofia clínica e vice-versa. Ambas dão suas 

valorosas contribuições no entendimento da pessoa humana, embora ainda o Ser humano 

seja uma grande incógnita. Portanto, o estudo de cada uma das disciplinas aqui 

mencionadas merece atenção e aprofundamento não só no campo da pesquisa teórica 

objetivando fundamentos e metodologia científica, mas também no campo da prática 

terapêutica para dar verificabilidade às teorias e métodos que aas compõe.   
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