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"A Psicologia Existencial" - diz Rollo May -
"não é uma escola especial - isto é importante. O 
Existencialismo é uma atitude, uma abordagem dos 
seres humanos, não uma escola ou um grupo espe
cial". Também não é um sistema de terapia, em
bora lhe dê subsídios relevantes. Não é um conjun
to de técnicas, embora possa dar-lhes origem. É 
antes uma preocupação em compreender a estru
tura do ser humano, e sua experiência, à qual deve, 
em maior ou menor grau, estar subordinada toda a 
técnica. 

EDITORA GLOBO 



PSICOLOGIA EXISTENCIAL 

Rollo May, um dos maiores psica
nalistas da atualidade. nos oferece na 
presente obra. através de artigos seus 
e dos conhecidos autores Abraham 
Maslow, Herman Feifel, Carl Rogers e 
Gordon Allport , um estudo de extrema 
relevância sobre a Psicolog ia Existen
cial. 

~ sal ientada por todos a contribui
ção que a Filosofia da Existência trou
xe para o surg imento de uma nova ati
tude no relacionamento terapêutico. não 
só encarando o indivíduo em termos de 
comportamento, mas também levanpo 
em conta sua experiência interior. 

No art igo " A Emergência da Psi
cologia Exis encial" Rollo May, enfa
tizando o auxilio prestado ao terapeuta 
pela fenomenologia, insiste na necessi
dade de se estar aberto e atento às 
contribuições que as experiências hu
manas podem dar para uma reflexão so
bre os métodos atualmente adotados 
na terapia. Discorre ainda sobre a im
portância de se encontrar uma forma 
de psicologia central izada na relação 
conduta-experiência, sem excluir nem 
uma nem outra. 

Em " Psicolog ia Existencial - O 
Que Há Nela Para Nós?" Maslow faz 
referência às contribuições que os exis
tencialistas trouxeram à Psicolog ia, em 
especial à terapia . O artigo de Feite:I . 
"Morte - Variável Relevante em Psi
cologia", anal isa as diversas atitudes 
do homem em relação à morte, con
clu indo pela indispensabilidade de um 



estudo mais profundo sobre o signifi
cado da mor1e, enquanto fato social e 
psicológico. Rogers, no seu artigo 
" Duas Ten:lências Divergentes", exa
mina a teoria geral da psicoterapia ba
seada na teoria da aprend izagem e 
também o ponto de vista existencial na 
Psicolog ia e na psicoterapia, chegando 
à conclusão de que " o encontro en
tre duas pessoas é mais eficaz do que 
qualquer outra técnica oriunda da teo
ri a da aprend izagem ou condicionamen
to humano". 

A parte final do livro contém co
mentários de Allport sobre os assuntos 
tratados nos artigos anteriores e uma 
bibl iografia se lecionada de Psicolog ia 
Existenc ial e Fenomenológ ica, em que 
Joseph Lyons cita 218 livros e art igos 
de revistas relacionados com o tema. 

Pelo riovo enfoque dado ao exis
tencialismo dentro da Psicologia, esta 

é uma obra de muita ut il idade para 
todos os que estudam a natureza hu
mana, tanto alunos de Psicologia e 
Educação como terapeutas , analistas e 
educadores em geral. A autoridade dos 
colaboradores, o interesse da matéria 
e a farta bibl iografia são indícios se
guros de que Psicologia Existencial se 
constitui num trabalho sério e muito 
oportuno, merecedor de atento exame 
por parte dos leitores especial izados. 
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"Para cada pensador, a suprema autoridade deve ser 
sua própria visão, através de seu próprio encontro com a 
realidade operante nos fatos - e é a( que deve encontrá-la!" 

William Ernest Hocking 

no ideal da ci§ncia continua sendo o que era ao tem
po de Laplace: substituir todo o saber humano por um co
nhecimento completo dos átomos em movimento. ( . . . ) 
Este é o âmago da questão. É a origem de todo o obscuran
tismo científico sob o qual estamos sofrendo hoje em dia. 
É por isso que corrompemos o conceito do homem, redu
zindo-o a um autômato insenslvel, o.u a um feixe de apeti
tes. É por isso que a ciência nos nega a possibilidade de 
reconhecermos a responsabilidade pessoal. É por isso que 
a ci§ncia pode ser invocada como suporte da violência to
talitária. É por isso que a ciência se tornou, como já disse - -antes, a maior fonte d sofismas peri osos de nossos dias. 
r.-:. ' - --

"A questão é: podemos nos livrar de todos estes ter
ríveis absurdos sem nos desfazermos· da orientação bené
fica que a ciência ainda nos oferece em outros aspectos? 
Penso que é extremamente diffcil. { . . . ) Mas não será sem
pre assim. Tempo virá em que esses esforços dispersos se 
combinarão em um movimento coerente de pensamento 
e então o progresso se fará rapidamente. ( . . . )" 

Michael Polanyi 
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ROLLO MAV: A PSICOLOGIA DA 
CONDIÇÃO HUMANA 

Ernani Pereira Xavier 



Teorias sobre a ansiedade humana só podem ser en
tendidas na medida em que cada uma delas pretende eluci
dar experiências do homem que viveu nessa fase particular 
do desenvolvimento da cultura. Pensadores cujas formula
ções se tornaram importantes para o seu século e para os 
subseqüentes são os que obtiveram êxito, penetrando e 
articulando o significado e a direção dominantes do desen
volvimento do seu contexto cultural: Espinosa, no século 
XVII; Kierkegaard, no século XIX; Freud, no século XX, 
intercalados por nomes não menos ilustres, desde os Filó
sofos Ren.ascentistas, os Reformadores da Idade Média, até 
mais recentes celebridades como Giordano Bruno (queima
do pela "sagrada" Inquisição), Jacob Boheme, Paracelso, 
Descartes, Locke, Galileu, Newton e outros. Todos eles nos 
legaram porções muito valiosas de experiências peculiares 
de seu tempo. O próprio Freud poderia não ter contribuí
do tão validamente para nossa compreensão unitária do 
homem, não fosse ele motivado por seus antecessores com
parti menta listas do século XIX. 

Publicado originalmente no Correio do Povo, de Porto Alegre, em 7 de 
junho de 1975. 



XIV 

Um gênio destacou-se no final do século passado, con
tudo, ao qual não se pode negar o título, bem merecido, de 
um dos grandes psicólogos de todos os tempos. Seu opús
culo, Conceito da Angústia, 1844, mostra com veemência a 
tentativa de superação da dicotomia raz~o-emoção, voltan-

........_ ----- --
do as atenções para a realidade, a experiênc1ã imediata que 
está subjacente na subjetividade e na objetividade. Atacan
do especificamente o problema da ansiedade, Kierkegaard 
depara-se com um outro conceito profundamente contro
vertido, a liberdade humana, elemento essencial para a 
compreensão da experiência individual. Sustentou que a 
própria liberdade envolve sempre uma ansiedade poten
cial, que será proporcionalmente maior quanto mais pos
sibilidades criadoras tiver o homem. O homem então é 
ansioso por natureza, segundo Kierkegaard, colocando da 
seguinte maneira: "Eu di ria que ap~ender a conhecer a an
siedade é uma aventura que todo e qualquer homem tem 
de enfrentar, ~e não quiser granjear sua perdição, por não 
ter conhecido a ansiedade ou por afundar sob ela. Portan-

~:u a~u~:isq~~;~~ann~:u :~~~!:a5s~' . 2~º~:[:;~ \ 
é a nossa melhor amiga" , afirma noutra oportunidade. Eis ( 
a mais profunda das maneiras de compreender a psicologia 
da condição humana. 

Outros intelectuais escreveram com profundo discer
nimento sobre a natureza humana, colocando luzes muito 
claras para o seu entendimento. "Eu sou a minha escolha", 
pronunciada de diversas maneiras por Sartre, reflete o 
dilema humano do homem moderno, angustiado face à sua 
li berdade para saber que ele é um ser determinado parado
xalmente. Sem dúvida foi Sartre quem nos legou o enun
ciado mais extremo do Existencialismo moderno. Sartre, 
colocando a esco · de ser do indivídu_p como princípio 
central da psicanálise, refuta tanto a libido de Freud, como 
a vontade do poder de Adler. É daí que a meta da psica-
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nálise existencial é redescobrir o modo ori inal em ue 
cada homem esco ~o Sêu ser. E neste contexto que a 
psicoterapia deixa de serum tratamento, em sua acepção 
limitada, para ser um encontro essoa com sua ró ria 
existência. 

Com Gabriel Marcel, o existencialismo c~ntinua for
necendo bases ontológicas à Psicologia, à psicanálise e a 
psicoterapia. Ele afirma que a fuga à conscientização de 
seu próprio ser do homem moderno ocidental carac eriza
se por uma ~ser e não por uma repressão dos 
instintos. 

Rol/o May, um dos mais eminentes psicanalistas ame
ricanos contemporâneos, levou muito a sério as lições de 
Adler, com quem estudou em Viena, mas se definiu, em
bora com certo ecletismo, na senda da psicanálise existen
cial, falando com voz alta sobre um novo humanismo na 
psicologia ocidental. Lidera, com admirável segurança, 
nomes de projeção no meio psicanalítico americano, 
como Carl Rogers, Binswanger, Paul Tillich, Herman 
Feife/ e outros, não sendo menos importante Abraham 
Maslow, recentemente falecido. 

A tese central de Rollo May, no seu livro Psicologia 
e Dilema Humano, (um dentre seus 1 O livros já editados, 
dos quais 4 já traduzidos para a língua portuguesa) é de 
que o dilema decorre de uma capacidade singular no 
homem de ter consciência simultânea de si como su"eit 
orno ob·eto. 110 processo de oscilação confere-me poten

cial idade - eu posso escolher entre uma coisa e outra, 
posso jogar todo o me peso de um lado ou de outro." E 
mais adiante: "A minha liberdade, em qualquer acepção 
genuína, não reside na minha capacidade de viver como 
'sujeito puro' mas antes na minha capacidade de experi
mentar ambos os modos, de viver no relacionamento 
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dialético". "E podemos" - diz o Dr. May - "até dar 
aquele surpreendente passo final da consciência, de um 
sujeito que sabe também ser um objeto: prever, no tempo 
futuro, nossa própria morte - isto é, 'Eu sei que em algum 
momento futuro deixarei de ser'". 

O dilema humano que foi expresso de muitas manei
ras por filósofos, artistas, teólogos e até biólogos e cientis
tas de outras áreas é ilustrado pelo Dr. May em seus livros, 
sendo Goethe, Albert Camus e Kafka suas fontes mais 
caras. 

Contrariando o ponto de vista de Freud, afirma que o 
homem, embora psico ógica e biologicamente determina
do, não ~prisioneiro do seu Rassado. A vida será então 
bem mais do que uma simpleS;;;tença ditada pelo passa
do, seja ele cultural ou biológico. Embora não se considere 
adleriano, "luta pela perfeição", "esforço de socialização'' 
da psicologia individual compõem grande parte da teoria e 
da prática de Rol/o May. 

"Num período de transição, quando os antigos valo
res estão vazios e os costumes tradicionais deixam de ser 
viáveis," - diz Rollo May - "os indivíduos experimentam 
uma dificuldade particular em encontrar-se no seu mun
do". Tal como a busca do personagem central de Hamlet, 
procura or uma realidade pessoal numa sociedade onde a -- - - ----realidade coletiva não tem persistência e significação : sua 
procura é ela própria identidade. Este sentir-se despido 
de significação éómo ind1Víduo provoca uma ansiedade 
que, embora constitua apenas um aspecto da imagem que 
o homem contemporâneo faz de si mesmo, é um aspecto 
psicologicamente decisivo. Trata-se de uma evolução cul
tural do problema da identidade. A existência assume 
característica de uma luta dramática, não somente para 
encontrar, mas também para manter a identidade num 
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mundo cada vez _ _m-ªis anonu:no, argumenta Rollo May. 
Assim os / emas com que nos defrontamos são iden ifi
cados pelas convulsões culturais e históricas contempo
râneas da civilização ocidental, convulsões estas que tor
nam inevitável que a imagem que o indivíduo faz de si 
próprio seja grandemente abalada. E quando os indivíduos 
sentem __a sua_J~_signi.ficância ~o pessoas - apatia - ex
pressão de e estad de consciência d" ·nui.di eles tam
bém sofrem um abalo no seu sentido de responsabilidade 
E Rollo May estabelece assim o círculo vicioso da condi
ção humana: !3 im o " · te do ser resulta de uma 
ameaça ou de uma perqa, o que vem a converter-se em 
ansiedade1 • esta r u ta em . regressão e apatia, daí a hosti 1 i
dade, e esta huma· alienação do homem em relação ao 

ornem: a despersonalização, com todos os sintomas ca
racterísticos de nossa cultura. Daí a origem psicológica 
da experiência de vazio, a sensação de vácuo que se ob
serva ao nível socia~ e individual do homem contemporâ
neo, conforme Rollo May escreve em O Homem à Pro
cura de Si Mesmo, explicando que isso não deve ser toma
do no sentido de que as pessoas sejam vazias, desprovidas 
de potencialidade emocional. "A sensação de vazio pro
vém, em geral, da ~da inca a ·dade ara fazer ai o 
de eficaz a respeito da própria vida e do mundo em que - - -- ~ 
vi emos É convicção pessoal de ser incapaz de ação, 
de dirigir a própria vida, de modificar a atitude das pessoas 
em relação a si mesmo, ou de exercer influência sobre o 
mundo que nos rodeia. Surge assim, continuam as justifi
cativas do autor, profunda sensação de des pero e futiJ.i... 
d e que a tantos aflige ho·e em dia. ~ uma renúncia ao 
............,~- ao uerer pois a essoa per.ceb.e._ que..o que sente e 
deseja ã tem verda eir i gortância. A apatia surge --....... 
como ~s da persona id de contra ans ·edade. A sub-

1ssao é o próxTmo passo. O homem "coletivizado" troca 
sua pró r· a identidade or outra à semelhança dos demais, 
para que ~ão e destaque e se·a alvejado. A originalidade e 
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a criatividade tendem a ser negadas por não serem pragma
ticamente úteis, e a imagi nação tende a ser contornada. E 
não tendo os _valores pessoais consistência, estes bu_scam 
validade externa através de ~ímbolos, que na maioria das 
vezes não são escolhidos, são impostos, numa submissão 
cega a "autoridades anônimas", no dizer de Erich Fromm. 

A sexualidade, segundo Rol/o May, é uma área em 
que a ansiedade se manifesta. Nos nossos dias o sexo é 
freqüentemente usado a serviço da segurança. É o modo 
mais acessível de superar a apatia e o isolamento pessoais. 
Casamento cedo, a busca de um "par constante" são usa
dos a seniiço da superação da ansiedade: seguranê;a, sign i
ficação, tentativa de se tornar interessante como pessoa. 
Frustrado que é o sexo como fator de afirmação, a com
panhia facilmente degenera em vazio e tédio, desde que 
ele tivesse sido "idealizado" com o · e aplacar a ansie-

..._. ----........ - .. ----
~e. E o uso do sexo a serviço transforma-o num sintoma, 
e ele vai se impessoalizando: realização sem envolvimento. 
Esta impessoalidade tem o efeito de valorizar a sensação 
sem sensibilidade, o intercurso sem intimidade, profunda
mente investigado em Eros e Repressão. 

Na sua outra obra, Poder e Inocência, Rollo May exa
mina exaustivamente outras alternativas para a ansiedade e 
sua -decorrente personalização: violência e poder. Poder é d i
rei to do ser humano. É fonte de auto-estima. É a raiz da --convicção d~-que ele significa alguma coisa como pessoa. 
A doença ~-ª-._carência de poder, a convicção de que a 

-~ ----pessoa esta abaixq_ do hvmano e não tem ponto de referên-
cia nQ_mu.!!_do. E o homem desprotegido pela ausência de 
pócfer, busca compensação na violência. E aí Rollo May 
cita Winnicott: "Se a sociedade está em perigo não é por 
causa da agressividade humana, mas por causa da repres
são da agressividade nos indivíduos" salientando os preju í
zos das pressões sociais e a submissão dos valores realmente 
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humanos. Admite diversas formas de poder, explorador, 
manipulador, competitivo, nutrício e integrador e preten
de que a violência ocorre quando a pessoa não pode ex
pressar sua necessidade de poder por vias normais. 

Rollo May discorda dos que afirmam que existem 
dois tipos de pessoas quanto às suas atitudes frente ao 
amor: os que amam movidos pelo amor e os que amam 
movidos pelo poder. Amor e poder não são forças opostas. 
Amor sem vontade é fruto da apatia, não é amor, é sub
missão, importante tese de seu livro, cujo título original 
em inglês, Love and Will, foi traduzido como Eros e Re
pressão. E está ao lado de Martin Buber, num dos seus 
poemas, no livro, "A Believing Humanism", "Não protes
tem, deixem o amor dof'1:linar". "Amor precisa de vont~de 
se quiser ser algo mais do que um sentimentalismo, e po
der recisa de amor a a ã desviar em dir ã e mera 
manipula ão." 

Rollo May deixa claro que não é um existencialista 
cu/tista, ao estilo do que numa época foi o existencialismo 
europeu. Mostra possuir, antes de mais nada, uma atitude 
existencial, compatível com sua experiência, e aplicável 
no contexto americano. Assume a mesma posição de 
.ti usserl , criador do método fenomenológico (esforço para 

' aceitar o fenômeno como dado), que faz com que descu-
bramos e descrevamos o que a coisa é como fenômeno. O 
que não quer necessariamente dizer eliminar a casualidade. 
Sua atitude diante do paciente é mais tipo "o que ele quer 
dizer com isso?" do que "por que isto?", "qual é a causa?". 
Condena a atitude clínica de quem se depara com o cliente 
vendo-o como um conjunto de cat o ·as dia nósti~ - -- ... Descreve o processo terapeut1co como depararem-se duas 
pessoas num determinado espaço, num universo, numa 
estrutura de relacionamentos significativos, com moti
vos diferentes de estarem aqui. Embora não possamos a 
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priori saber quais os motivos do cliente, podemos saber 
que algum propósito significativo está envolvido. A tenta
tiva de "participar", e o fato de que esta solução ex isten
cial implica num perigoso risco, tez com que Paul Tillich 
a chamasse de "Cora em para Ser", dando título a um de 
seus 1 ivros. ----- -

A doença, segundo Rollo May, é um método que o 
indivíduo "utiliza" para preservar o seu Eu. A neurose é 
uma atitude de ajustamento que comporta em si mesma o. 

1 

potencial criativo do indivíduo. Os próprios sintomas neu-
róticos, por mais que nos pareçam desintegradores, são 
e ressõ ara ereser:var a Uf'!.Ídade ind1vidual_: Este é um 
relacionamento muito estreito entre desenvolvimento da 
consciência e psicose. "A ansiedade e a culpa nunca são 
fenômenos totalmente negativos", diz Rollo May, e con
tinua : "A meta da psicoterapia não é eliminá-los (embora 
isto pudesse ser feito), mas ajudar o paciente a enfrentá-los 
con$1'.rutivamente. A psicoterapia fornecerá ao cliente um 
contexto que é um universo humano, assim como um 
universo real, da própria existência como pessoa em rela-
ção com o terapeuta". - -

Importante ao lidar com a ansiedade, tanto na terapia 
como na educação, diz Rollo May, não é fornecer ao clien
te ou ao estudante o conteúdo dos valores (o que parece 
predominar na educação) e sim que o homem aprenda_o 
a o de avaliar. -- -

Ainda se referindo à terapia fenomenológico-existen
cial, Rollo May diz que "estar apto a estabelecer um rela
cionam nto real com um outro ser humano que está pas
sando por um transe de profunda ansiedade o~ culpa põe 
em prova o - melhor dãhuma-nidade que existe em todos 
nós". 
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"Em momento histórico, quando a sociedade deixa 
de prover o indivíduo com a adequada orientação, tanto 
psicológica quanto ética," - comenta o Dr. Rollo May -
"ele é forçado, às vezes, em desespero, a explorar profun
damente seu próprio íntimo para descobrir uma nova base 
de orientação e integração. Foi esta necessidade que fez 
surgir a psicanálise e a nossa Psicologia Dinâmica, com efei
to, e a ajuda ao indivíduo para descobrir uma nova unidade - -em si mesmo é a grande contribuição da Psicologia a partir 
de Freud. A satisfação desta necessidade do homem mo
derno, a de encontrar _o seu significado dentro de si mes
mo<. foi o que deu azo ao desenvolvimento do Existencia
lismo". 

"A Psicologia Existencial, contudo," - conclui Rollo 
May - "não é uma escola especial - isto é importante. O 
Existencialismo é .uma atitude, uma abordagem dos seres 
humanos, não uma escola ~u um grupo especial". Também 
não é um sistema de terapia, embora lhe dê subsídios rele
vantes. 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. 
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Prefácio à Primeira Edição 

Embora o enfoque existencial tenha sido o mais pro
eminente na psicologia e psiquiatria européias por duas 
décadas, era praticamente desconhecido nos Estados Uni
dos até dois anos atrás. Desde então, alguns de nós preo
cupamo-nos com o que possa se tomar demasiadamente 
popular em alguns setores, particularmente em revistas 
nacionais. Mas nos consolamos com o que disse Nietzs
che: "Os primeiros adeptos de um movimento não cons
tituem argumento contra ele' . 

Os trabalhos que seguem, com exceção da bibliogra
fia e algumas seções acrescentadas ao cap. I, foram apre
sentados no simpósio sobre psicologia existencial, na con
venção anual da Associação Americana de Psicologia, em 
Cincinnati, em setembro de 1959. Alguns desses traba
lhos sã.o impressionistas e como tal foram planejados. O 
capítulo de Maslow é agradavelmente direto: o que existe 
na psicologia existencial para nós? O trabalho de Feifel 



surgido como corretivos para a psi análise ortodoxa. E 
realizou isto sem se tornar, em si uma escola separada. 
Mais firmemente que tudo, aliou-se a nova "Terceira 
Força" em psicologia, a tal ponto que a maioria dos que 
se iniciam no campo falam de psicologia "existencial-hu
manística , expressão composta. 

Mas as formas e os conceitos básicos da psicologia 
existencial têm permanecido sólidos e duradouros, en
quanto se alterou a superfície. O embasamento nas ver
dades últimas da natureza do homem tem sustentado 
este enfoque em po ição firme o que explica o fato de 
que os trabalhos b 'sicos de Heidegger e Sartre Binswan
ger e Straus, são sempre importantes. 

Nesta edição revisada, reescrevi grande parte do cap. 
I. Mais foi acrescentado sobre \ 7illiam James, por exem
plo, cujos fundan1entos existenciais se tornaram mais 
claros durante os oito anos que passaram. Acrescentei 
também uma seção sobre novos terapeutas existenciais, 
como Laing e Ramirez, bem como uma discussão sobre 
as esperadas críticas deste enfoque da psicologia. 

Além disso não tentamos apresentar um sistema 
bem elaborado, mas sim preservar o caráter espontâneo 
dos ensaios originais de Allport, Feife1, Maslow, Rogers 
e o meu próprio estudo do caso no cap. IV. 

Acredito que e te livro po sa ser útil para o estu
dante que deseje obter diretamente o conhecimento do 
que é a psicologia existencial. 

Rollo May 

Fevereiro de 1969. 



l 
Prefácio à Segunda Edição 

O campo da psicologia existencial tem se desenvol~ 
vido grandemente durante os oito anos que se segui am 
a primeira edição deste livro. A amplitude desta mudança 
pode ser avaliada pelo fato de que na edição primitiva 
foi possível incluir 185 itens: uma lista quase exaustiva 
de publicações em inglês, como foi indicado por nosso 
biógrafo Jo epb Lyons> "na qual os conceitos fenomeno
lógicos ou existenciais são aplicado explicitamente a tó
picos no campo da psicologia". Para fazer o mesmo hoje, 
seriam exigidos cerca de 1 000 itens. 

O vocabulário da psicologia existencial penetrou fir
me em nossa linguagem; "crise existencial ' é agora uma 
expressão comum para significar o ponto crítico em psi
coterapia. Psicologia existencial não é mais uma escola 
estrangeira, mas uma atitude que impregna quase todos 
os ramos de terapia na América. Influenciou decisiva
mente a tendência atual para a terapia ativa, terapia 
para a 'r~", e outras formas de terapia que têm 



ilustra como este enfoque abre para a indagação psico
lógica, áreas significativas, tais como as atitudes para com 
a morte, até então notadas por sua ausência em Psico
logia. 

Meu segundo capítulo procura apresentar uma base 
estrutural na psicologia existencial para a Psicoterapia. 
O trabalho de Rogers discute, particularmente, a relação 
da psicologia existencial com a pesquisa empírica, e os 
comentários de Allport referem-se a algumas das impli
cações globais de nos as indagações. 

Nosso propósito não é de dar uma sistemática ou 
definitiva razão para a psicologia existencial - o que 
ainda não pode ser feito. E na medida em que pode ser 
foi feito nos primeiros três capítulos do volume Existen
ce. ( 33) * Nossa esperança é que este livro possa servir 
como um estímulo para estudantes que estejam interes
sados no assunto, e que possa sugerir tópicos e ques
tões a serem procurados. Confiamos em que a bibliogra
fia possa ser uma ajuda para os estudantes que desejem 
ler mais a respeito de muitos problemas referentes ao as
sunto. 

Rollo May 

1961 , 
1 

• Em todo o texto, as referências entre parênteses re
metem à bibliografia no fim do volume. 
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O Surgimento da Psicologia Existencial 

ROLLO MAY 

Neste ensaio introdutório, começarei existencialmen
te contando como e te enfoque teórico pela primeira vez 
chamou-me a atenção. Depois, discutirei seu aparecimen
to no cenário norte-americano, com especial re erência a 
William James. Após alguns esforços para definir minha 
terminologia, formularei algumas questões que muitos de 
nós têm feito em Psicologia durante alguns anos - in
dagações que, segundo creio eu, clamam por um enfoque 
existencial. Apresentarei posteriormente algumas das no
vas formas de terapia existencial, particularmente na 
obra de Ephren Ramirez e Ronald Laing. Finalmente, 
considerarei algumas críticas deste enfoque acrescentan
do minha própria · ão das dificuldades e problemas que 
a psicologia existencial está enfrentando hoje em dia. 

1 

Há alguns anos atrás, enquanto trabalhava em meu 
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livro O significado da ansiedade, contraí tuberculose e 
passei um ano e meio no leito, em um sanatório. Naquele 
tempo, não havia remédios para a doença; e, enquanto 
esperava, hora após hora, e dia após dia, até o final de 
cada mês, para ver se o raio-X mostraria minha cavidade 
pulmonar tornando-se menor ou maior, tive tempo bas
tante para ponderar o significado da ansiedade - e su
ficientes dados de primeira mão em mim próprio e em 
meus companheiros enfermos. 

No decurso desta doença, estudei os dois únicos li
vros escritos até aquele momento sobre a ansiedade: O 
problema da ansiedade, de Freud, e O conceito de an
gústia, de Kierkegaard. Avaliei as formulações de Freud 
- sua primeira teoria, de que a ansiedade é o ressurgi
mento da libido reprimida, e sua segunda hipótese, de 
que a ansiedade é ---are-ação do ego ~ea a da ~erda 
dQ. ob 'eto am~o. Kierkegaard, por outro lado, descreveu 
a ansiedade como a luta do ser vivo contra o não-ser -
que eu estava, no momento, experimentando ao debater
me com a morte, ou com a perspectiva de tornar-me 
inválido para o resto da vida. Ele salientou que o verda
deiro terror na ansiedade não é a morte em si mesma, 
mas o fato de que cada um de nós, dentro de si mesmo> 
está em ambos os lados da luta, que "a ansiedade é um 
de e ·o uilo ue _§.C_J_eme, uma antipatia simpática", 
como disse ele. Por isso, como uma "força estranha 
que se apodera de um indivíduo, e que ele, no entanto, 
não pode arrancar de si mesmo, nem tem vontade de 
fazê-lo; são temores, mas, ao mesmo tempo _gue_ ~e_t~I!le, 

~~ ~~-ª· A ansiedade torna então o indivíduo impoten
te" .1 

O que me impressionou fortemente foi que K.ierke
gaard escrevia precisamente sobre o que meus compa-

1 Da introdução de O conceito de angústia. 
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nheiros doentes e eu próprio e távamo sofrendo. Freud, 
pelo contrário, escrevia em nível diferente, dando formu
lações dos mecanismos psíquicos pelos quais se evidencia 
a ansiedade. Kierkegaard estava retratando o que é dire
tamente experimentado pelos seres humanos em crise -
especificamente, a crise da vida contra a morte que era 
completamente real para nós, pacientes. Kierkegaard es
crevia a respeito da crise que creio eu não é em sua 
forma essencial, diferen as várias cri es das essoas - -que recebem alta da tera ia, ou da crise que todos nós 
experimentamos de muitas diminutas formas, uma dúzia 
de vezes ao dia, embora queiramos afugentar a perspecti
va final da morte para long~ nossas mentes. Freud 
escrevia no nível técnico, onde seu gênio era supremo; 
talvez ele soubesse, a respeito da ansiedade, mais do que 
qualquer outro até aquela época. Kierkegaard, um gênio 
de categoria diferen e, escrevia em nível existencial, on
tológico; ele conhecia a ansiedade. 

Esta experiência proporcionou-me, numa profundi
dade que alcança muito além de meras teorias ou con
ceitos e os faz parecer absurdamente uperficiais , uma 
apreciação do que os existenciali tas têm estado entando 
dizer. A peste, de Camus, Do sentimento trágico da vida, 
de Unamuno, As m oscas, de Sartre, A coragem de ser, 
de Tillich - todos esses livros jamais foram novamente 
apenas livros para mim. São representações da luta do 
homem contemporâneo com um mundo que está marcado 
por uma desarticulação tão essencial quanto oi minha 
luta contra a tuberculose. 

Kierkegaard e r ud não representam uma dicoto
mia de valores· ambo os pontos de vista são obviamente 
necessários. Nosso problema real, antes de mais nada, 
nos é apresentado por nos a ituação histórico-cultural. 
Nós, no mundo ocidental, somos os berd iros de quatro 
séculos de conquistas técnicas de poder sobre a n atureza, 



4 Rollo May 

e agora sobre nós próprios; isto vem a ser nossa grandeza 
e, ao me mo tempo nosso maior perigo. Nós não e tamos 
em perigo de contestar a ênfase técnica ( da qual a tre
menda popularidade de Freud neste país foi a prova. 
caso alguma prova fosse necessária). Mas, prefer nte
mente, nós reprimimos o contrário, a consciência de ser 
ou a consciência ontológica, se eu posso usar termos que 
estarei melhor discutindo e definindo ulteriormente. Uma 
conseqüência desta repressão do sentimento de ser é que 
a imagem que o homem moderno tem de si mesmo, bem 
como da sua própria experiência e autoconceito como in
divíduo responsável tem igualmente se desintegrado. 

Não me justifico ao admitir que encaro muito seria
mente os perigos desumanizantes na tendência da ciência 
moderna de sobrepôr o homem à imagem da máquina 
à imagem das técnicas através das quais o estudamos. 
Esta tendência não vem a ser culpa de quaisquer homens 
"perigosos", ou de escolas 'viciadas"· é antes, uma crise 
legada pela nossa situação histórica particular. Karl J as
pers tanto o psiquiatra, como o filósofo existencialista . 
assegura que nós estamos atualmente em processo de 

erder a autoconsciência e que nós podemos bem ser )l ------- ---------~ - -última idade do homem histórico. William Whyte, no seu 
livro Organiz.ation man adverte que os inimigos do ho
mem moderno podem revelar-se como sendo um grupo 
de terapeutas de aparência inofensiva que ( ... ) e ta
riam fazendo o que pudessem para ajudá-lo'. Ele se refere 
aqui a tendencia de usar as ciências sociais como suporte 
da ética social do período histórico de cada um· e por 
isso, o processo de ajudar as pessoas pode realmente 
torná-las amoldadas com tendência para a destruição da 
individualidade. Nós não podemos afastar, como in.inte
ligentes ou anticientíficas, as precauções de tais homens· 
a tentativa de fazer isso nos torna obscurantistas. Existe 
uma possibilidade real de que possamos estar ajudando o 
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indivíduo a ajustar-se 
seu ser. 

5 

A questão existencialista alcança as raízes da vida 
do homem e desafia-o exatamente aí. Isto parcialmente 
responde por ambas as reações, negativa e positiva, à 
psicologia existencial e p lo fato de que cada grupo é ou 
a favor ou contra a teoria - mas nunca neutro. "E: por 
isso que as pessoas mais suscetíveis de serem afetadas 
por esta exposição, tal como "\iVilliam James, que nós 
vamos considerar em seguida, são as que experimentam 
algum resultado profundo em sua vida pessoal 

2 

Nós imediatamente percebemos um curioso para
doxo quando olhamos para o existencialismo e o cenário 
norte-americano. Embora exista muita hostilidade latente 
e uma resistência total, nos Estados Unidos, para com a 
psicologia existencial, e ~ te ao mesmo tempo uma pro-
funda afinidade oculta entre este enfoque e o pensamen
to e caráter americanos. Isto tanto vale para Psicologia 
quanto para outras áreas. 

Vou citar aqui para nossa demonstra ão, William 
James que ainda é o maior e mais típico psicólogo e 
filó of o norte-americano. "Ele foi o que chamaríamo 
agora um existencialista , comenta Jacques Barzun sin
gelamente, em sua crítica a uma recente iografia e 
J ame . 2 E se eu pos o e ta e ecer uma correlação entre 
sua expenencia e a mi a ele tomou-se assim não r 
teoria, mas por severa experiência. Oprimido pela melan
colia, pela falta de saúde e pela depressão - particular-

2 ALl .EN, Gay Wil on. The life and work oj WiUicina. 

James. Viking Pres 1967. Allen também identifica James 
como um existencialista : ver p . 138 e 167. 
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mente entre os vinte e os quarenta anos - James fre
qüentemente esteve na iminência do suicídio; ele escreve 
seguidamente de seu anseio de que alguém lhe desse 
uma razão para desejar viver quatro horas mais . Espe

cificamente, foi esta constante depressão que levou James 
- em toda sua vida um homem com enorme dificuldade 
de decidir qualquer coisa - a ser tão preocupado com o 
problema da vontade No começo de seus trinta anos, na 
Europa, ele "decidiu ', um dia, que valeria a pena a apos
ta de querer acreditar em liberdade. Ele escreveu então 
em seu diário: meu primeiro ato de vontade livre é acre
ditar em vontade livre'. ~ Por isso ele agiu na crença de 
que o que interes a não é que alguém 'lhe dê uma ra
zão ' mas que ele crie o significado de sua vida por um 
ato de vontade. Mais tarde, ele estava convencido - e 
como terapeuta considero esse julgamento clinicamente 
correto - de que sua solução existencial para o problema 
da vontade tornou-o ca az de lidar com sua depres~o .. 
Está claro en1 sua biografia que, nesse ponto, ele come
çou uma vida animada e tremendamente frutífera, não 
obstante suas contínuas depressões e enfermidades. As
sim, ele poderia escrever, quase no fim de seu capítulo 
sobre a vontade em Principles of psychology: 

O vasto mundo que nos cerca apresenta-nos toda a 
sorte de perguntas, e nos testa de uma infinidade de 
maneiras. ( ... ) Mas, a mais profunda pergunta que é 
sempre feita, não admite r esposta senão o silencioso 
desligar da vontade e o apertar das cordas do nosso co
ração quando dizemos ' Sim nós queremos tê-to mesmo 
assim!" ( ... ) Respondemos por consentimen os e não
consentimentos e não por palavras. O que admira é que 
estas mudas respostas devam parecer nossos mais pro
fundos órgãos de comunicação com a natureza das coi-

~ ibidem p. 168. 
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sas! ( ... ) O que admira é que a porção dele con1 que 
concordamos sej a a única contribuição estritamente sin
gular e original que fazemos para o mundo! 4 

Uma das ênfases dada pelos existencialistas, da qual 
James compartilhava, é que se conhece fazendo. Se eu 
leio para você uma frase "A verdade existe para o indi
víduo somente na medida em que ele a produz em atos'', 
você bem poderá pensar que eu a recolhi de um livro de 
James. Mas você estará errado: porque foi escrita, quan
do James ainda engatinhava, por Soren Kierkegaard, o 
pai do e · enc·alismo moder~; e a frase faz eco através 
do pragmatismo norte-americano. Ambos, James e Kierke
gaard, enfatizaram o imediatismo apaixonado da ex pe
riência. 

Como já indiquei, James também acreditava, como 
Kierkegaard, na importância da vontade, argumentando 
que você jamais pode conhecer ou descobrir a verdade 
sentando-se desligadamente numa poltrona. Decisão e 
compromisso são, por si mesmos, condições prévias para 
a descoberta da verdade. Como Nietzsche e Schopenhauer, 
que o antecederam, James não acreditava que a episte
mologia fosse uma função exclusivamente cognitiva, e 
que a volição estivesse envolvida em todo o ato de co
nhecimento. A epistemologia de James é surpreendente
mente similar à de Nietzsche na Vontade de potência, 
onde Nietzsche sustenta que a verdade é a maneira pela 
qual um grupo biológico se realiza. 

As amistosas, mas inflamadas, discussões entre J a
mes e seu amigo Charles S. Peirce constituem um quadro 
fascinante da luta entre "existência e essência" - para 
apresentar uma das expressões controvertidas, em segui-

4 JAMES, William. Principles of psychology. New York, 
Dover. Book II, p. 578-9. 
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da. Muita ez Peirce censurou Jame pelo seu existen
cialismo, dizendo "seu universo é in xato", e continuava 
"você deve ter algum padrão invariável ou exatamen e 
certo .5 Ma James, destemido como sempre em público, 
sustentou em sua carta-resposta: O mundo real é in
congruente, indeterminante, e os termos lógicos apenas 
marcam posições estáticas em um fluxo que, em parte 
alguma, é estático". As ''relações exatas formam um es
plêndido esquema artificial de tabulação, no qual agar
ramos quaisquer elementos do fluxo existencial que aí se 
possam fixar' .6 Fixar - sim, ao preço de abstraí-los da 
realidade para propósitos de Lógica e Matemática, o que 
ê bastante louvável mas também artificialmente inter
rompe o fluxo contínuo. 

Noutro local, em seu livro Pragmatism, encontramos 
James respondendo a ambos, Peirce e seu próprio pai, a 
f1Uem ele amou profundamente, mas cujo monismo trans
cendental, relacionado com Swedenborg e com a escola 
Concord de filosofia, ele nunca pôde tolerar. Escrevendo 
sobre as ações do homem, William James proclama: 
"Nossos atos então criam a salvação do mundo, na me
dida em que abrem caminho para si mesmos, tão rapi
damente quanto saltam para o vácuo? ( ... ) Aqui eu 
seguro o touro pelas aspas e, não obstante todos os ra
cionalistas e monistas juntos, de qualquer que possa ser 
o ramo, pergunto por que não?' 7 

Esta asserção e a que eu citei acima fazem um 
curioso precursor da futura afirmação mais extrema de 
Jean-Paul Sartre "a existência precede a essência . 8 Esta 

s. 6 PERRY, Ralph Barton. The thought and characte,· 
o/ William James. New York, Harper & Row, 1964. Brief ed. 

7 JAMES, William. Pragmatism. Cleveland, Meridian 
Books, 1955. p. 186. 

s -. Principles, op. cit. p. 576. 
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não é a única faceta de James, contudo. Ele é reconhe
cido por historiadores da ciência como sendo o iniciador 
do empirismo americano em Psicologia. Existência tam
bém exige essência, sabia James. E a essência - ao 
menos neste lado do paraíso - exige que se tome real 
pelos esforços existenciais daqueles de nós que existem. 
Vivemos numa constante interação entre as duas. O hu
manismo de James e sua grande tolerância, como ser 
humano, além disso, permitiu-lhe levar a arte, a religião 
e a ética para dentro do seu pensamento, sem sacrificar 
sua integridade científica. Ele estava impressionado pela 
"vasta confusão florescente" da vida, e estava invetera
damente contrário àqueles que reduzem a vida ao tama
nho de seus próprios pontos de vista limitados e estreitos. 
Ele não era - como qualquer um bom existencialista -
anticientífico, mas acreditava que a ciência era feita para 
o hoJilem, e não o homem para a ciência. Depois de uma 
indulgente consideração do empirismo na ciência, James 
escreve: 

A ciência, contudo, deve ser constantemente adver
tida de que seus objetivos não são os único-s, e que a 
ordem da causalidade uniforme de que ela se ocupa e que, 
portanto, está correta ao postular, pode estar envolta nu
ma ordem mais ampla, à qual ela não tem absolutamente 
direitos.9 

Mas, a posição de James, como um "existencialista 
pioneiro", não chega a ser surpreendente, depois de tudo. 
Porque, quando ele voltou da Europa nos anos 1870, 
ele estava comprometido, tal como Kierkegaard três dé
cadas antes, para um ataque ao panracionalismo reinante 
de Hegel, que identificou a verdade com conceitos abstra-

9 ibidem, p. 576. 
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tos. Paul Tillich tem o seguinte a dizer sobre James, na 
sua histórica discussão da filosofia existencial: 

Como o filósofo americano William James ( ... ) os filó 
sofos existenciais estão rejeitando a conclusão do pensa
mento ''racionalista" que equipara a Realidade com o 
objeto do pensamento, com relações ou "essências", em 
favor da Realidade como o homem a experimenta ime
diatamente no seu viver real. Eles, conseqüentemente, 
tomam seu lugar entre todos aqueles que têm considerado 
a imediata experiência do homem como mais completa
mente reveladora da natureza e características da Rea
lidade, do que a experiência cognitiva do homem.10 

'Tillich denomina James de filósofo; mas ele é, na
turalmente, também um psicólogo. A confluência destas 
duas disciplinas indica outro aspecto do ponto de vista 
existencial: ele lida com categorias psicológicas - 'ex-
periência" "ansiedade" "vontade" e assim por diante -

' ' ' 
mas preocupa-se em conhecer estes aspectos da vida do 
homem no nível mais profundo da realidade ontológica. 
Por isso, é um erro pensar em psicologia existencial como 
uma ressurreição da velha "psicologia filosófica" do sé
culo XIX. O ponto de vista existencial não é um movi
mento retroativo a era primitiva da especulação, mas m 
esforço para entender o comportamento humano e sua 
experiência em termos de suposições que os sustentam 
- suposições que sustentam nossa ciência e nossa ima
gem do homem. E o esforço para compreender o homem 
como experimentador, como aquele a quem acontecem 
as experiências. 

Adrian van Kaam, ao criticar o trabalho do psicólogo 
alemão J. Llnschoten, descreve como William James, em 

10 ILLICH, Paul. Existentia philosophy. Journal of 
Hist. ldeas. 5 : 44-7, 1944. 
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sua busca de uma nova imagem do homem como uma 
base mais ampla para a Psicologia, foi diretamente con
duzido ao centro do desenvolvimento da fenomenologia. 
(Fenomenologia, o primeiro estágio no desenvolvimento 
da psicologia existencial, será ilustrada e definida mais 
tarde.) A síntese de van Kaam é tão apropriada a nosso 
tópico que a citamos detalhadamente.11 

Um dos principais fenomenologistas existenciais eu
ropeus, J. Linschoten, escreveu um livro No caminho 
para uma fenomenologia, com o subtítulo "A psicologia 
de William James". ( ... ) Na introdução deste livro, o 
diário de Husserl é citado por Linschoten, onde o pai da 
fenomenologia européia admite a influência do pensamen
to deste eminente americano, James, sobre seu próprio 
pensamento.12 

O livro demonstra, numa bem documentada maneira, 
que a oculta intenção do pensamento de James foi reali
zada pela penetração da nova consciência cultural exis-

11 KAAM, Adrian van. The impact of existential pheno
menology on the psychological literature of wester n Europe. 
Review of Existential Psychology and Ps11chyatry. 1 ( 1) : 62-91, 
1961. 

12 'Embora eu fosse capaz de ler apenas algumas poucas 
coisas e muito pouco da psicologia de James", escreveu Husserl 
em seu diário, "isto trouxe-me alguns lampejos. Vi como um 
homem corajoso e original não se deixou encadear por nenhu
ma tradição, mas esforçou-se efetivamente em persistir e des
crever o que percebia. Esta influência era importante para 
mim. ( ... ) " Mais tarde, Husserl mencionou James como sen
do o único que percebeu o fenômeno chamado "horizonte' . 
Esses pontos foram colhidos no interessante livro chamado No 
caminho para uma psicologia fenomenológica: a psicologia de 
WiUiam James, de Linschoten, traduzido para o inglês por 
Amedeo Gorki e publicado pela Duquesne University Press of 
Pittsburgh, em 1968. 
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tencial. James estava tateando na direção de uma nova 
fase vagamente sentida na história do homem ocidental. 
Enraizado no período Vitoriano, ele expressou contínuo 
descontentamento com sua maneira exclusivamente uni
lateral de "existir" 13 no mundo. Linschoten conclui, no 
seu capítulo final , que James estava no caminho de uma 
psicologia fenomenológica antes de Buytendijk Merleau
Ponty e Straus, e já estava à frente deles em sua preo
cupação para a integração de uma psicologia objetivante 
dentro da estrutura da psicologia descritiva. 

A falta de sistematização no trabalho de James ba
seia-se no insight de que a unidade do homem ~ a do 
mundo não são dependentes "de um método racional", 
mas da unidade de mundo pré-racional, um mundo de 
experiência, a fonte original e integral das questões di
vergentes, que favorecem diferentes ciências e diferentes 
psicologia-s. Esta original fonte integral de todas as ma
neiras de ser no mundo é o corpo, a origem de experi
ência do mundo. Esta origem de experiência tem dois 
aspectos: o que é a fonte da experiência e o que é ex
perimentado por si mesmo. Portanto, uma pessoa pode 
escolher um dos dois pontos de vista: pode descrever e 
analisar a experiência e o corpo como maneiras originais 
de e.xistir dentro do mundo, como tem sido feito por 
homens como Merleau-Ponty, Straus e BuYtendijk; ou 
pode descrever e analisar a experiência e o corpo na 
conexão espaço-tempo da "realidade'' experimentada, 
como tem sido feito por homens como Skinner, Hull e 
Spence. A primeira maneira leva ao que foi chamado de 
uma psicologia descritiva; a segunda a urna psicologia 
'nterpretativa. Logo que uma delas torna seu ponto de 
vista absoluto elas não são mais capazes de se comuni
carem entre si. James tentou preservar a reciprociàade 
complementar delas. Isto é possível somente à base de 
uma eoria do homem como um recurso integral de ex-

13 [Van Kaam usa "existir", aqui e noutros pontos, no 
seu estrito sentido etimológico de ap!lrecer, salientar-se de al
guma coisa ( existere), significando uma maneira de se rela
cionar com o mundo. O organizador.] 
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periência, uma teoria de sua maneira original de existir, 
uma fenomenologia do mundo experimentado, a qual 
está implícita em James. 

Isto indica, posso dizer digressivamente, por que 
aqueles de nós interessados em psicaterapia estão mais 
aptos a se preocupar com o enfoque existencial do que 
os nossos colegas envolvidos em pesquisas de laboratório, 
ou na construção da teoria. Porque nós nos colocamos, 
inevitavelmente, com os seres humanos que estão agora 
sofrendo, lutando, experimentando conflitos numa mi
ríade de formas variáveis. Esta experiência imediata é 
nosso meio, e nos dá a razão, bem como os dados, para 
a pesquisa que nós fazemos de mãos dadas com a terapia. 
Temos de tratar com pacientes cuja ansiedade e sofri-
1nento não serão curados por teorias, or brilhantes ue 
sejam, nem or leis abstratas, embora se·am estas de 
grande alcance. Neste sentido, pode argumentar-se que 
os psicoterapeutas são os "obstinados" profissionais rea
listas, mais do que nossos colegas de laboratório. Através 
desta imediata interação em psicoterapia, adquirimos 
uma capacidade de informação e compreensão dos seres 
humanos que não poderíamos adquirir de nenhuma outra 
maneira. Porque nenhuma pessoa submeter-se-á ao dolo
roso processo de desvendar os níveis mais rofundos de 
seus conflitos suas angústias, seus anseios - não a uma 
outra pessoa certamente, e raramente a si mesma - a 
não ser que por esse processo ela tenha a guma esperança 
de superar seus bloqueios e aliviar seu sofrimento. 

3 

Neste ponto, fazemos. uma pausa para definir nossa 
terminologia. Existencialismo envolve a centralização na 
pessoa existente e enfatiza o ser humano como e'mergen
te, em evolução. A palavra "existência" provém da raiz 
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latina existere que significa literalmente "surgir, salien
tar-se". 

Tradicionalmente na cultura ocidental, existência 
tem sido confrontada com essência, sendo a última a 
ênfase sobre os princípios imutáveis, a verdade, as leis 
lógicas, e assim por diante, que se presume estarem aci
ma e além de qualquer existência dada. Na tentativa de 
separar a realidade em suas partes distintas e de formu
lar leis abstratas para essas partes, a ciência ocidental 
tem amplamente se revestido de caráter essencialista. A 
Matemática é a forma final e pura desse ponto de vista 
essencialista. Pode-se ter quatro unicórnios, como quatro 
maçãs; não há absolutamente diferença, para a Matemá
tica, se os unicórnios existem ou não. Em Psicologia, o 
interesse de ver os seres humanos em termos de forças , 
impulsos, reflexos condicionados, etc., ilustra o ponto de 
vista através do conceito de essências. A ênfase na essên
cia foi dominante no pensamento ocidental - com no
táveis exceções (para citar apenas poucos deles), como 
Sócrates, Agostinho e Pascal - até aproximadamente 
uma centena de anos passados. Alcançou-se o mais alto 
ponto, a mais sistemática e compreensiva expressão do 
"essencialismo" transformou-se no panracionalismo de 
Hegel uma tentativa de abarcar toda a realidade nun1. 
sistema de conceitos que identificassem a realidade com 
o pensamento abstrato. Foi contra Hegel que Kierkegaard, 
e depois Nietzsche e James, se revo aram ao veemen
temente. (O _leitor que desejar seguir este esenvolvimen
to histórico em maiores detalhes pode consultar o primeiro 
capítulo de Existence. )14 Esta ala na Filosofia surgiu de 

14 MAY, Rollo; ANGEL, Ernest; ELLENBERGER, Henri, 
eds. Existence: a new dimension in ps1)chiatry and psychology. 
New York, Basic Books, 1958. 
Editado também em brochura por Simon & Schuster na série 
Clarion Books, 1967. 
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mãos dadas com os novos desenvolvimentos na ciência, 
particularmente com a física de Bohr e Heisenberg. 

Paul Tillich expressa muito bem nossa referência 
histórica: 

Em contraste com a situação nos últimos três anos após a 
Segunda Guerra Mundial, quando a maioria das pessoas 
identificava existencialismo com Sartre, é agora de co
nhecimento geral neste pais que o existencialismo, na 
história intelectual do Ocidente, teve início com Pascal, 
no século xvn, tendo tido uma história secreta no século 
xvm, uma história revolucionária no século XIX, e uma 
vitória espantosa no século xx. O existencialiSmo tor
nou-se o estilo de nossa época, em todos os domínios da 
vida; Até mesmo os filósofos analíticos pagam tributo a 
ele, dedicando-se aos problemas formais e deixando o 
campo dos problemas materiais para os existencialistas 
na arte e na literatura. 
Existem, contudo, apenas raros momentos neste monu
mental desenvolvimento, em que o existencialismo tenha 
sido alcançado·. Um exemplo é a doutrina do homem de 
Sartre. Refiro-me a sentença, na qual todo o problema 
do existencialismo e do essenciali mo torna-se ampla
mente aberto, sua famosa afirmação de que a essência 
do homem é sua existência. "A existência precede a es
sência." O significado desta proposição é que o homem 
é um ser cuja essência não se pode garantir, pois tal es
sência introduzirá um elemento permanente e contradi
tório no poder que o homem tem de se transformar inde
finidamente. Mas, se perguntarmos se esta declaração, 
contra seus propósitos, não deu uma afirmação sobre a 
natureza essencial do homem, nós devemos dizer que, 
certamente1 ela deu. A natureza particular do homem 
é o seu poder de criar a si mesmo. E se for levantada a 
questão de como tal poder é possível e de como deve ser 
estruturado, necessitamos de uma doutrina essencialista 
amplamente desenvolvida para poder responder; preci
samos conhecer sobre seu corpo e sua mente e, em re
sumo, sobre aquelas questões que durante milênios têm 
sido discutidas em termos essenciali tas. 
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Concordo com Sartre, quando ele enfatiza 'nós so1no 
nossa escolha' mas acrescentaria dentro dos limites de 
nosso dado mundo . Todos nós nascemos de uma mulher . 
lu tamos através dos estágios de crescimento o melhor 
que podemos e, finalmente, morremos; e o que pensamos 
sobre isso não mudará esses fatos rudes. Contudo, mudará 
grandemente o como n ós dirigimos nossa vida. As "es
sências" não devem ser rejeitadas - elas estão pressu
postas em Lógica, em fórmulas matemáticas, e em outros 
aspectos da verdade que não são dependentes de nenhu
ma decisão ou capricho individuais. Mas não se pode 
dizer que podemos adequadamente descrever ou compre
ender um ser humano existente, ou qualquer organismo 
vivo, numa base "essencialista". Não existe tal coisa como 
verdade ou realidade para um ser humano~ a menos que 
este participe dei.a, tenha consciência dei.a, tenha certa 
relação com ela. Podemos demonstrar, a qualquer mo
mento de nosso trabalho psicoterapêutico diário, que so.: 
me te a verdade que existe viva toma-se mais do que 

.--. ....-' . -
uma idéia abstrata e não apenas pressentida, spmente a 
verda g e é enuin e.x erimentada em todos os 
níveis do ser, inclusive no chamado subconsciente e in
consciente, mas nunca excluindo o elemento da decisão 
consciente e da responsabilidade - somente ~~tª verdade' 
tem o poder e mudar um ser humano. 

A ênfase existencialista em Psicologia não nega 
entretanto, a validade do condicionamento, a formulação 
de impulsos, o estudo de mecanismos individualizados, e 
assim por diante. Ela somente sustenta que nós nunca 
podemos explicar ou entender qualquer ser humano exis
tente, em tais bases. E o perigo surge quando a imagem 
do homem é exclusivamente baseada em tais métodos 
Parece que existe a seguinte lei em atividade: quanto 
mais acurada e pormenorizadamen te pudermos descrever 
um dado mecanismo, tanto mais perderemos de vista a 
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essoa existente. Quanto mais absoluta e completamente 
formulamos as forças ou impulsos, tanto mais estamos 
falando de abstrações, e não do ser humano existente. 
Porque a pessoa existen te ( que não está hipnotizada, 
drogada, ou de qualquer outra maneira colocada em po
sição artificial, como num laboratório, em que seu ele
mento de decisão e sua responsabilidade por sua própria 
existência estão temporariamente suspensos para os fins 
da experiência) sempre transcende o dado mecanismo e 
sempre experimenta o "impulso" ou "força" em sua ma
neira singular. A diferença é "se a pessoa tem significado 
em tem1os de mecanismo", ou o "mecanismo tem sig_!!i
ficado em função da essoa". A ênfase existencial repousa 
firmemente na última. 

Na verdade, o termo "existencialista" era dúbio e 
confuso até recentemente, associado que foi ao movimen .. 
to beatnik, num extremo, e aos germânicos conceitos 
filosóficos , esotéricos e intraduzíveis, no outro. Na verda
de também, o movimento recolheu os grupos da "orla 
lunática" - aos quais nem a psicologia existencial nem 
a Psiquiatria são de todo imunes. Eu costumava pergun
tar-me se a palavra teria se tornado tão dúbia até o ponto 
de tomar-se inútil. Mas o termo "existencial" tem impor
tantes significados históricos, que devem ser preservados. 
Afortunadamente, no momento, o termo tornou-se parte 
do nosso vocabulário cotidiano, significando a ênfase 
posta na realidade da experiência imediata no momento 
presente. 

Em Psicologia e Psiquiatria, o termo demarca uma 
_atitude um acercamento aos seres humanos mais exa
tamente do que um grupo ou uma escola especial. É du
vidoso que tenha sentido falar-se de um "psicólogo ou 
psicoterapeuta existencial", em contraposição a outras 
escolas. Existencialismo não é um sistema de terapia, 
mas uma atitude p ara com a terapia. Muito embora te-
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nba conduzido a muitos avanços na técnica, não é um 
conjunto de técnicas por si mesmas, mas é um interesê._e 
wla compreensão da estrutura do ser humano e sua 
experiência que deve sus entar todas as técnicas. É por 
isso que faz sentido, se posso assim dizer, mesmo ao 
risco de ser mal compreendido, afirmar que todo o psico
terapeuta é existencial na medida e.m que é um bom 
psicoterapeuta. Quase todos os terapeutas - incluindo
se alguns freudianos - pretendem que são influenciados 
por, e exemplificam com, princípios existencialistas. 

4 

Pode-se concordar com meus sentimentos aqui, mas 
sustentar que o ponto de vista existencial, com termos 
tais como "ser" e "não-ser", não traz grande contribuição. 
Alguns leitores já teriam concluído que sua suspeita es
tava perfeitamente correta, que esta forma de psicologia 
é irremediavelmente vaga e horrivelmente confusa. Carl 
Rogers observa no cap. V deste livro que muitos psicólo
gos americanos devem achar estes termos incompatíveis, 
porque eles soam muito gerais, muito filosóficos e muito 
incomprováveis . Rogers continua a assinalar, entretanto, 
que ele não teve dificuldade em aplicar os princípios 
existenciais em terapia às hipóteses empiricamente cons
tatáveis. 

Pego o touro à unha e argumento que sem alguns 
conceitos de "ser ' e ''não-ser" não podemos nem mesmo 
entender nossos mecanismos psicológicos mais comu
mente usados. Tomemos, por exemplo, transferência e 
repressão. As discussões usuais desses termos, não con
vincentes e psicologicamente irreais, estão suspensas no 
espaço justamente porque nos tem faltado uma estrutura 
básica onde firmá-las. O conceito de transferência foi 
uma das grandes contribuições de Freud, não só em seu 
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próprio julgamento como no da maioria de nós outros. 
Existem vastas implicações para a terapia no fenômeno 
de que o paciente traz para a sala de consulta suas re
lac,ões prévias ou presentes com o ai, a mãe, a amante, 
O" os e come obsi r o tera euta a meêliaa que 
este estuda aquelas criaturas e a construir seu mundo 
com o terapeuta da mesma maneira como e e o faz com 
elas. - Mas o conceito de transferência apresenta-se-nos 
com intermináveis dificuldades, se o tomamos por si 
mesmo, isto é, sem uma norma de relacionamento que 
se fundamente na n atureza do homem como tal. Pode ser 
uma defesa cômoda e sempre útil, como observa Thomas 
Szasz; o terapeuta pode ocultar-se por detrás dela, para 
proteger-se da ansiedade do encontro direto. Também, o 
conceito de transferência pode prejudicar toda a experi
ência e sentido da realidade em terapia; as duas pessoas 
no consultório tornam-se "sombras", e todas as outras 
pessoas no mundo também. Isso pode corroer o senso de 
responsabilid~de do paciente e pode privar a terapia de 
grande parte de sua dinâmica para a mudança do paci
ente. O que tem faltado é um conceito de encontro, den
tro do qual, e somente dentro do qual , a transferência 
tem significado genuí_n.o. A transferência deve ser enten
dida como a distorção do encontro. 

Encontro é uma expressão de ser. O que quero dizer 
com essa palavra é que, na hora terapêutica, estabelece
se um relacionamento total entre duas essoas que en--volve un1 certo número de diferentes níveis. Um nível é 
aquele das pessoas reais: alegro~me de ver Íneu paciente 
(nlinha reação variando em diferentes dias e dependen
do principalmente da quantidade de horas que dormi na 
noite anterior). Nosso encontro suaviza a solidão física, 
da qual todos os seres humanos são herdeiros . Outro ní
vel é aquele de aniigos; acreditamos - porque já vimos 
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um bocado, um do outro - que o outro tem algum in
teresse genuíno em escutar e entender. Um terceiro nível 
é sentido-como erótico - que deve ser aceito pelo tera
peuta se ele pretende ouvir compreensivamente e também 
se ele pretende valer-se desse recurso dinâmico para a 
mudança.15 Um quarto nível é o da estima, a capacidade 
que está inerente nas relações interpessoais por precau
ção autotranscendente pelo bem-estar do outro. Todo 
esses constituem um relacionamento real, cuja distorção 
é a transferência. 

O termo 'repressão ', como outro exemplo, obvia
mente refere-se a um fenômeno que observamos a todo 
instante, um dinamismo que Freud claramente, e de 
muitas formas, descreveu. O mecanismo é, em geral, ex
plicado ao dizer-se que a criança reprime no inconsciente 
certos impulsos, tais como sexo e hostilidade, porque a 
cultura, na forma das figuras do pai ou da mãe, repro
va-os; e a criança deve proteger sua própria segurança 
dessas pessoas. Mas essa cultura, que presumivelmente 
desaprova, é formada p las mesmas pessoas que provo
cam a repressão. Não é uma ilusão por demais simples, 
portanto, falar da cultura contra o indivíduo dessa ma
neira e fazer disso nosso bode-expiatório? Além disso 
onde buscamos a idéia de que as crianças ou os adultos 
acham-se tão preocupados com a segurança e as satisfa
ções libidjnais? Isso não é a resultante do nosso trabalho 
com a criança neurótica, ansiosa e com o adulto neu
rótico? 

Certamente, a criança neurótica, ansiosa está com
pulsoriamente preocupada com a segurança· e certamen-

15 Emprega-se "erótico" aqui no sentido geral, en1 que 
todos os tipos de relacionamento e coisas possuem uma tônica 
sexual - cinema, livros e assim por diante. Naturalmente, 
não tem efeito na terapia , mas é mantido como parte da trans
ferência. 
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te o adulto neurótico, e nós que o estudamos registramos 
nossas formulações posteriores dentro da mente sem sus
peitas da criança. Mas, não é a criança normal a que 
justamente está tão interessada em mover-se no mundo, 
explorá-lo, seguir sua curiosidade e senso de aventura -
sair para "aprender a tren1er e balançar', como diz o verso 
da história infantil? E, se bloquearmos estas nece~sídades 
da criança, não obteremos uma sua reação traum 'tica7 
da mesma maneira como fazemos quando lhe tiramos a 
segurança? Eu, por mim, acredito que temos superenfa
tizado a preocupação do ser humano com a segurança e 
as satisfações de sobrevivência, porque elas comb:inam 
tão bem con1 nossa maneira de pensar em causa-e-efeito. 
Acr dito que Nietzsche foi mais preciso quando descre
veu o homem como o organismo que faz com que certos 
valores - prestígio, poder, ternura, amor - seja1n mais 
importantes que o prazer e, mesmo, mais i1nportantes 
que a própria sobrevivência.16 

A conclusão de nosso argumento aqui é que nós po
demos entender tal mecanismo como repressão somente 
no nível mais profundo do significado das potencialida
des da pessoa. A respeito disto, o "ser" deve ser definido 
como o padrão singular das potencialidades do indivíduo. 
Estas potencialidades ·serão parcialmente compartilhadas 
com outros indivíduos, .mas em todos os casos formarão 
um padrão único dessa pessoa em particular. 

rn Este é o ponto que Binswanger ressalta no caso de 
Ellen West, traduzido no volume Existence. Por meio da dis
cussão da enfermidade psicológica e do suicídio de Ellen West, 
ele pergunta se há ocasiões em que uma existência, a fim de 
realizar-se, deve destruir-se. Neste caso, Binswanger, como 
tantos colegas seus, psiquiatras e psicólogos europeus, discute 
um caso com a finalidade de esmiuçar a compreensão de al
gum problema sobre os seres humanos, e não com a de ilus
trar como um caso deve, ou não deve, ser manipulado tera-
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Devemos fazer as seguintes perguntas, portanto, se 
quisermos entender a repressão numa determinada pes
soa: Qual é a relação desta pessoa com suas potenciali
dades? O que a leva a escolher, ou é forçada a escolher, 
o ato de bloquear de seu conhecimento algo que ela sabe 
e num outro nível sabe que sabe? No meu próprio tra
balho em psicoterapia, aparecem mais e mais evidências 
de que a ansiedade em nossos clias surge não tanto por 
medo da falta de satisfação libidinal ou segurança, mas 
antes pe_lo medo do paciente de seus próprios podere~ e 
pelos conflitos que surgem desse medo. Este é o padrão 
neurótico do homem contemporâneo, dirigido para o ex
terior, organizacional e bem pode ser a personalidade 
neurótica do homem de nosso tempo. 

O inconsciente, portanto, não deve ser encarado 
como um reservatório de impulsos, pensamentos e dese
jos culturalmente inaceitáveis. Defino-o, antes, como 

peuticamente. Ao apresentar o caso, como editores de E.xistence, 
nós supusemos que, como os outros casos, ele deveria ser 
compreendido à base dos propósitos e suposições de seu autor 
ao escrevê-lo. Ai, esta era uma supo-sição irreal! O caso é 
quase universalmente discutido - e sob este ponto de vista 
criticado não há muito - neste país, do ponto de vista de que 
terapia deveria ter sido aplicada a Ellen West. Mas se a in
tenção de Binswanger tivesse sido a de discutir técnicas de 
terapia, ele não precisaria ter tomado um caso dos arquivos 
de seu sanatório, de meio século atrás. Ele procura, antes, 
-formular esta mais profunda de todas as questões: terá o ser 

um.a {) _necessidades e valores_ que transcedem sua própria 
sobrevivência e serã que não existem situações em ue a cxis
têncTi:-para obter sua _pró_pria _pten1tudc,_ tem necessidade de 
destruir-se? A implicação desta questão e~ ' na maneira mais -- . radical de pôr em dúvida a adaptação, a duração da vida e 
a sobrevivência como objetivos supremos. É semelhante ao 
ponto de vista de Nietzsche acima citado e também similar à 
ênfase de Maslow, quando mostra que as personalidades au
to-realizantes, que ele estudou, resistem à aculturação. 
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aquelas potencialidades de conhecer e experimentar que 
o inflivíduo :não pode ou não uer atualizar. Neste nível, 
charemos que o simples mecanismo da repressão, com 

a qual jovialmente começamos, é infinitamente meno 
simples do que parece· que ele envolve uma luta com
plexa, como em minha tuberculose, do ser do · divíduo 
~ ontra a ossibilidade de não-ser; que não po e ser ade
quadamente compreendido em termos de ego" e 'não
ego' , ou até mesmo em termos de "eu' e "não-eu'·; e 
que surge inevitavelmente a questão da liberdade do ser 
humano com respeito s suas próprias potencialidade . . 
Deve-se adotar esta margem de liberdade, se tivermos de 
lidar com uma pessoa existente. Nesta margem reside a 
responsabilidade do indivíduo para consigo próprio, que 
nem mesmo o terapeuta pode tirar. 

Por isso, todo mecanismo ou dinamismo, toda força 
ou impulso, pressupõe uma estrutura básica que é infi
nitamente maior do que o próprio mecanismo, impul o 
ou força. E observe-se que eu não digo que isto é a soma 
total dos mecanismos. ão é a soma total, embora inclua 
todos os mec · mos, impulsos ou forças: é a estru ura 
fundamental donde eles derivam seu significado. Esta 
estrutura é, para usar uma definição proposta acima, o 
padrão de potencialidade do homem indivíduo vivo, de 
quem o mecanismo é uma expressão. O dado mecanismo 
é uma das muitas maneiras através das quais ele realiza 
sua potencialidade. Seguramente pode-se abstrair um 
dado mecanismo> para estudo, como a repressão ou re
gressão, e chegar a formulações de forças e impulsos 
que pareçam ser operativas; mas o estudo terá signifi
cado somente se uma pessoa disser em cada ponto eu 
estou abstraindo tal e tal forma de comportamento''. 
Deve-se também fazer claro, em cada ponto o que se 
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está abstraindo, do que, ou seja, o homem vivo que tem 
estas experiências, o homem a quem essas coisas acon
tecem. 

5 

De maneira análoga, tenho me surpreendido, como 
terapeuta praticante e como professor de terapeutas, pela 
freqüência com que nossa preocupação em tentar enten
der o paciente, em função dos mecanismos pelos quais 
seu comportamento se manifesta, bloqueia nosso enten
dimento do que ele realmente está experimentando. (Um 
caso real é usado no cap. IV, para ilustrar isto.) 

Se, ao sentar-me com um paciente, eu estou prin
cipalmente pensando nos porquês e comas da maneira 
pela qual o problema surgiu, eu terei compreendido tudo, 
exceto a mais importante de todas as coisas, a pessoa 
existente. De fato, terei compreendido tudo, exceto a 
única fonte real de dados que tenho comigo agora, neste 
quarto, ou seja especificamente, este ser humano sob 
experiência, esta pessoa agora emergente, em transfor
mação, "mundo em construção", como dizem os psicólo
gos existenciais. 

É aqui que a fenomenologia, o primeiro estágio no 
movimento psicoterapêutico existencial, tem sido uma 
cunha muito útil para quase todos nós. Fenomenologia 
é o esforço para considerar o fenômeno como é dado. É 

o es orço isciplinado para aclarar a mente das suposi
ções que tão freqüentemente nos levam a ver no paciente 
tão-somente nossas próprias teorias, ou os dogmas de 
nossos próprios sistemas. J;: o esforço para experimentar, -em vez disso, os fenômenos em sua inteira realidade, 
como eles se apresentam. Isto requer uma atitude de 
abertura e boa vontade para ouvir - aspectos da arte de 
escutar em psicoterapí~, que são geralmente tidos como 
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certos e parecem muito fáceis, mas ue são realmente 
extremamente difícei . - Observe-se que nós dizemos experimentar os enô
menos, não simple mente observá-Lo . Harry Stack Sulli
van usa a frase ' observador participante , para incluir 
este elemento da par · cipação do terapeuta no mundo do 
paciente. Temos de ser capazes, tanto quanto possível, 
de perceber o que o paciente está comunicando em mui
to níveis diferentes, não simplesmente as palavras que 
ele pronuncia, mas suas expressões aciais, seus gestos, 
a di tãncia que ele põe entre nó , os vários sentimentos 
que ele terá e comunicará sutilmente como mensagens, 
m mo que ele não a po sa verbalizar diretamente. Sem
pre existe uma grande parte de comunicação subliminar 
em níveis abaixo dos quais ou o paciente ou o psicote
rapeu ta pode estar cônscio no momento. Isto assinala 
uma área controvertida, que é muito difícil no treina
mento e prática dos terapeutas, mas que é inevitável por 
er muito importan e, qual seja, a da comunicação em

pática e ( telepática '. Desejo somente dizer que esta ex
perimentação das comunicações do paGiente em muitos 
níveis diferentes, de uma só vez, é um aspecto do que 
os ps · quiatras existenciais, como Binswanger, chamam 
presença. 

A fenomenologia requer uma "atitude de naturalida
de disciplinada ', na frase de Robert Macleod. Comentan
do esta frase Albert elleck acrescenta sua própria 
uma aptídão para experimentar criticamente''. Isto nos 

leva a uma usual má interpretação do ponto de vista 
existencial - que ele pressupõe experiências sem concei-
tuação. Não é . ossível, no entender ouvir uaisgue 
palavras ou ,!!!!LSIDO restar aten ão a qual uer coisa sem 
a umir alguns conceitos al s con c:<.:;t--~ 

mente, por meio dos uais ouvim ·entamos em 
no so mundo, neste momento. as a diferença radical é 

----- - -----
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1ue em existencialismo: o conceito é usaào como um 
.:nstrumento para compreender. e não ice-versa. Os ter-

os importantes ' disciplinada" :ia frase de lacLeoã e 
"criticamente' na frase de Velleck, referem- e creio, à 
difícil obtenção de objetividade - gue enquanto nós de
vemos ter conceitos a medida que ouvimos nosso objeúvo 
em terapia é tornar nossos próprios constructos suficien
temente flexíveis, de modo que possamos escutar em ter
mos dos constructôs do paciente e ouvir na linguagem 
do paciente. 

A fenomenologia tem muitas ramificações comple
xas, particularmente as desenvolvidas por Edmund Hus
serl, quem decisivamente influenciou, não somente os 
filósofos Heidegger e Sartre, mas também os psiquiatras 
Minkowski, Straus e Binswanger, os p icólogos Buyten
dijk, Merleau-Ponty e muitos outros. ( O estudante pode 
encontrar referências da fenomenologia psicológica no 
capítulo de Ellenberger de Existence e pode prosseguir 
nas referências dadas na bibliografia no fim deste livro.) 

Algumas vezes a enf ase fenomenológica em psico
terapia é usada como racionalização para o descrédito do 
aprendizado da técnica, ou como uma razão para não 
estudar os problemas de d:agnose e dinâmica clínica. 
Penso que isto é um erro. O que é in1portante, em vez 
disso, é apreender o fato de que os interesses técnicos e 
diagnósticos estão em diferente nível do entendimento 
que tem lugar no encontro imediato em terapia. O erro 
está em se confundi-los ou deixar que um absorva o ou
tro. O estudante ou psicólogo praticante deve dirigir seu 
curso entre deixar que o conhecimento das técnicas seja 
um substantivo para o entendimento direto e a comuni
ção com o paciente e admitir que ele age numa atmos
fera rarefeita de pureza clínica, sem qualquer conceito 
absolutamente. 

Certamente~ é verdade que os estudantes que apren-
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dem terap~a freqüentemente se tornam preocupados com 
as técnicas· este é o mecanismo mais forte de abrandar 
a ansiedade de que dispõem nos encontros tumultuados 
em psicoterapia. De fato, uma das maí fortes motivações 
para o dogmatismo e as formulações rígidas, entre escolas 
psicoterapêuticas e analíticas de odos os tipos, est' exa
tamente aqui - o dogma técnico pro ege o psicólogo e 
o psiquiatra de sua própria ansiedade. as nessa medida, 
as técnicas também protegem o psicólogo ou o psiquiatra 
de compreender o paciente· el s bloqueiam a pre ença 
comp e a no encontro que é e encial para compreender 
o que está acontecendo. U1n estudante de um grupo de 
pesqui as ob a or·entação de um professor num ca o 
sobre psicoterapia existencial, situou ucintamente o pro
blema quando observou que uma das coisas que ele tinha 
aprendido er que a compreensão não acompanha o co
nhecimento de dinâmica". 

Há, con udo, um perigo de "ecletismo feroz" n ssas 
abordagens enomenológicas e exi tenciais da terapia, 
quand~ elas são usadas i oroso estudo clínico e 
o ensamen to ue recedem ual uer es ecialidade. O -
conhecimento de técnicas e o rigoroso e tudo de dinâmica 
deve1n er pressupo tos no treinamento do psicoterapeuta. 

os a situ ção é análoga à do arti ta: é necessário longo 
e e pecializado inamento; mas, s no momento de 
pintar o arti ta está preocupado pela técnica ou questões 
técnicas - uma preocupação que todo o artista sabe que 
urge exatamcn e nos momentos em que alguma ansie

dade o acomete - ele pode e tar certo de que nada 
criativo surgirá. 

A diamose, por exemplo, é uma funçã.o le!rltima e 
necessária particularmente no começo da terapia; ma 
ela é uma função diferente da terapia em si mesma e 
reque uma diferente atitude e orientação para o paciente. 
Pode-se argumentar em favo da atitude que uma vez 
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começada a terapia com um paciente e decidida a dire
ção geral, pode esquecer-se de momento, a questão do 
diagnóstico. (Discutiremos, mais tarde, o Dr. Ramirez, 
que é muito franco sobre isso.) Por sinal, as questões de 
técnica surgirão na mente do terapeuta de tempos em 
tempos, à medida que prosseguir a terapia. Uma das ca
racterísticas da psicoterapia existencial é que a técnica 
muda. Estas mudanças não serão improvisadas, mas de
penderão das necessidades do paciente em certos momen
tos. 

Se esta discussão parece inconclusiva e dá a impres
são de jogar com a questão da "técnica,,, de um lado, e 
com o da 'compreensão", de outro, a impressão está de 
fato correta. Toda a questão da 'técnica-objetiva contra 
a "compreensão-subjetiva' tem repousado numa base fal
samente dicotomizada em nossas di cussões psicológicas 
e psiquiátricas. Há um processo dialético que tem curso, 
paralelo ao processo dialético em todos os atos de cons
ciência. O problema precisa ser exposto novamente à base 
do conceito da existência do paciente como ser-no-mundo 
e do terapeuta como existente e participante deste mun
do. Eu desejo somente expressar minha convicção aqui 
de que tal reformulação é possível e promete tirar-nos de 
nossa presente dicotomia nesta questão. E neste meio 
tempo, eu desejo, como um recurso prático, tomar po
sição contra as nascentes tendências anti-racionais no 
ponto de vista existencial. Embora eu acredite que, em 
grande parte, os terapeutas nascem feitos, é inerente à 
nossa integridade tomar consciência do fato de que há 
também muito que podemos aprender! 

6 

Uma outra questão que tem constantemente deixado 
perplexos muitos de nós, em Psicologia, já foi insinuada 
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anteriormente, e agora vamos explicitá-la. Quais são as 
pressuposições que sustentam nossa ciência e nossa prá
tica? Eu não pergunto qual é nosso ' método científico' ; 
já muita atenção foi prestada, e justamente, ao problema 
da metodologia em ciência. Mas cada método baseia-se 
em certas pressuposições sobre a natureza do homem, a 
natureza de sua experiência, e assim por diante. Essas 
pressuposições estão parcialmente condicionadas por nos
sa cultura e pelo momento particular na história onde nós 
nos situamos. Tanto quanto posso ver, esta área crucial 
é quase sempre relegada em Psicologia: tendemos a admi
tir pouco criteriosa e implicitamente que nosso método 
particular é sempre verdadeiro. A afirmação de que a 
ciência tem incorporado medidas autocorretivas - o que 
é parcialmente verdade - não pode ser tomada como 
uma razão para se descurar o fato de que nossa ciência 
particular é cultural e historicamente condicionada e, 
desse modo, limitada até mesmo em suas medidas auto
corretivas. 

Neste ponto, a insistência existencial é a de que 
o psicólogo deve continuamente analisar e esclarecer suas 
próprias pressuposições. Nossas pressuposições sempre 
limitam e estreitam o que nós percebemos num problema, 
num experimento, ou numa situação terapêutica; não há 
como fugir deste aspecto de nossa "finidade" humana. O 
naturalista percebe no homem aquilo que convém a seus 
espetáculos nahualistas; o positivista vê os aspectos da 
experiência que convêm às formas lógicas de suas pro
posições; e é bem conhecido que diferentes terapeutas, de 
diferentes escolas, perceberão no mesmo sonho de um 
paciente a dinâmica que convém à teoria de sua escola 
em particular. A velha parábola do cego e do elefante é 
escrita em maiúsculas nas atividades dos homens no 
esclarecido século xx, bem como naquelas épocas mais 
antigas, mai> "incultas". Bertrand Russell coloca bem o 
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problema com relação à c1encia fí ica: ' A Física é Ma
temática, não porque nós sabemos tanto sobre o mundo 
físico, mas porque sabemos tão pouco· são somente suas 
propriedades matemáticas que nós podemo descobrir''. 

Ninguém - físico psicólogo ou qualquer um outro 
- pode escapar desse revestimento historicamente condi
cionado. A única maneira em que nós podemos evitar que 
as pressuposições, que suportam nosso método particular
desviem indevidamente nossos esforças, é conhecer cons
cientemente quais são eles e assim não absolutizá-los ou 
dogmatizá-los. Por isso, nós temos ao menos uma chance 
de abstermo-nos de forçar nossos sujeitos ou pacientes 
em nossos "divãs procustianos' e cortar, ou recusar ver, 
o que não convém. 

Ludwig Binswanger, em seu livro Si91nund Freud: 
reminiscences of a friendship, onde relata suas conver
sações e correspondência com Freud, faz algumas alter
nações ilustrando este ponto. A amizade entre Freud, o 
psicanalista, e Binswanger, um psiquiatra existencial de 
vanguarda, da Suíça, foi terna e duradoura; ela foi a 
única exceção em que Freud manteve r amizade com al
guém que diferia radicalmente dele. 

Pouco antes de Freud completar oitenta anos, 
Binswanger escreveu um ensaio descrevendo o quanto a 
teoria de. Freud aprofundara radicalmente a psíquiatlia 
clínica; mas ele acrescentou que a própria existência de 
Freud, como pessoa, voltava-se para além da pressupo
sições determinísticas de sua teoria. 

Agora (com a contribuição psicanalítica de Freud) o 
homem não é mais simplesmente um organismo animado, 
mas um ' ser vivo ', que tem origens no processo vital 
finito desta terra e que morre sua vida e vive sua mor
te; a moléstia não é mais uma perturbação, causadora 
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externa ou internamente, do curso ' ormal,, de uma vi
da no caminho ara sua morte. 17 

Mas Binswanger chegou a dizer que acreditava que, 
na teoria de Freud o homem não é ainda homem no 
completo sentido da palavra: 

. . . porque ser um h omem não quer dizer meramente 
ser uma criatura gerada por uma vida viva-morta, lan
çada nela e abatida, e colocada em altos espíritos ou bai
xos espíritos por ela; significa ser um ente que olha seu 
próprio destino e o da raça humana na face um ser que 
é "inabalável", i. é. um ser que assume sua própria 90-
sição, que se sustenta em seus próprios pés. 

( ... ) O fato de que nossas vidas são determinadas pelas 
forças vitais é apenas um lado da verdade; o outro é que 
nós deterr.ainamos estas forças como nosso destino. Ape
nas os dois lados juntos podem perceber inteiramente o 
p roblema da sanidade e da insanidade. Aqueles que, co
mo Freud, forjaram seus destinos com o malho - o tra
balho de arte que ele criou no meio da linguagem é 
evidência suficiente disto - podem disputar este fato, 
antes de tudo. i 

Então na ocas1ao do octogésimo aniversário de 
Freud, a Sociedade Vienense de Medicina convidou Bins
wanger, juntamente com Thomas Mann, para apresentar 
trabalhos na celebração de aniversário. Freud não esteve 
presente, por não estar em boa saúde e também, como 
€Screveu a Binswanger, por não gostar de celebrações de 
ruúversário ("eles parece1n ser por demais aficionados 
ao modelo americano ') . Binswanger permaneceu dois dias 
con1 Freud em Viena na ocasião deste anivers·árlo e ob
servou que nestas conversações ficara outra vez impres
sionado pelo modo como a própria grandeza de Freud 

17 BINSWANGER L. Sigmund Freud: reminiscences of 

a friendship. New York, Grune & Stratton, 1957. p. 90. 

18 ibidem, p. 90. 
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e a sua profunda humanidade, como homem, excediam 
suas teorias científicas. 

Neste trabalho para a ocasião da comemoração> 
Binswanger deu crédito a Freud por ter alargado e apro
fundado nosso insight na natureza humana mais, talvez,. 
do que ninguém desde Aristóteles. Mas ele prosseguiu 
demonstrando que estes insights eram "uma roupagem 
teórico-científica que, co1no um todo, pareceu-me muito 
unilateral' e estreita '. Ele sustentou que a grande con
tribuição de Freud estava na área da homo natura do 
homem e1n relação com a natureza ( Umwelt) - impul
sos, instintos e aspectos similares de experiência. E, 
como conseqüência, Binswanger acreditava que na teoria 
de Freud havia apenas uma obscura compreensão epi
fenomenal do homem em relação a seus semelhantes 
(Mitwelt) e que a área do homem em relação a si mes
mo ( Eigenwelt) tinha sido inteiramente omitida. 

Binswanger remeteu uma cópia do trabalho a Freud e 
uma semana depois recebeu uma carta dele contendo 
as seguintes sentenças: 
A medida que eu a ia lendo, deleitava-me com sua ma
ravilhosa linguagem, sua erudição, a vastidão de seus 
horizontes, sua jeitosa maneira de contradizer-me. Co
mo é bastante sabido, pode-se preparar alguém com cer
ta dose de louvores. ( ... ) Naturalmente, para tudo quan
to você não conseguiu me convencer. 19 Tenho sempre 
me restringido ao porão e à parte térrea do edifício. Vo
cê sustenta que, ao se mudar o ponto de vista, pode-se 
também ver o pavimento superior, onde residem inqui
linos distintos, como religião, arte, etc. ( ... ) Eu já 
descobri um lugar para a religião, pondo-a sob a cate
goria de "neurose da raça humana". Mas, provavelmen
te, estamos falando de idéias contrárias, e nossas dife
renças somente poderão ser harmonizadas depois de 
séculos. 

19 O grifo é de Binswanger. 
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Em cordial amizade, e com saudações para sua encanta
dora esposa, do seu Freud. 20 

Binswanger, então, acrescenta em seu livro - e esta 
é a razão central pela qual cito o trecho - Como se 
pode notar na última sentença, Freud considerou nos as 
diferenças como algo a ser superado pela investigação 
empírica, não como alguma coisa que tenha relação com 
os conceitos transcendentais que fundamentam toda a 
pesquisa empírica . 21 

No meu entender, a posição de Binswanger é irre
futável. Podemos captar dados empíricos, digamos em 
religião e em arte, de agora até o dia do juízo, e nunca 
nos aproximaremos do entendimento destas atividades se, 
para começar, nossas pressuposições excluírem aquilo a 
que a pessoa religiosa se dedica ou o que o artista está 
tentando fazer. As pressuposições deterministas tornam 
possível compreender tudo sobre a arte, exceto o ato cria
tivo e a arte em si me ma; as pressuposições naturalistas 
mecanicistas podem revelar muitos fato sobre a religião; 
mas, nos termos de Freud, a religião sempre transfor
mar- e-á mais ou menos em neurose, e nunca será retra
tado com clareza aquilo com que a pessoa genuinamente 
religiosa se preocupa. 

A posição que desejo realçar nesta discussão é a 
necessidade de analisar as pressuposições que se assume 
e de se levar em consideração os setores da realidade -
que, de fato, podem ser grandes - que o nosso enfoque 
particular necessariamente deixa de lado. Vividamente 

20 BINSW ANGER. op. cit., p. 99. 

21 Por "transcendental", Binswanger obviamente não se 
refere a qualquer coisa etérea ou mágica: quer dizer as pres
suposições básicas que vão além de um dado fato , as pressu
posições que determinam os objetivos da atividade de alguém. 
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ememoro como, de volta a meus anos de pós-graduação 
em Psicologia há mais ou menos vmte anos passados 

avia a tendência de re egar as teorias de Freud como 
"anticientífic s porque elas não se daptavam aos mé
todos em voga na época n as escolas de graduação em 
Psicologia . Sustentei naquele tempo que isso não alcan
çava a questão: Freud desvendara domínios da experiên
cia humana de tremenda importância, e se eles não se 
ajustavam a no sos métodos tanto pior para nossos mé
todos; o problema era inventar outros. Na realidade, os 
métodos mole taram, talvez, pode-se acrescentar com 
desforra, até que como Rogers declarou o Freudianismo 
se tornou agora o dogma da psicologia clínica americana. 
Relembrando meus próprios anos de pós-graduação, sin
to-me, por conseguinte, inclinado a r· quando alguém 
diz que os conceitos da psicologia existencial são "anti
científicos~', por não se ajustarem aos métodos científicos 
atualmente em voga. 

~, com certeza, evidente que os mecanismos freu
dianos provocam a separação em discretas formulações 
causa-e-efeito que se enquaàram na metodologia determi
nista dominante na psicologia americana. as o que 
também se deve ver é que esta criação do f reudianismo 
n o dogma da P icologia foi realizada ao preço de omitir 
aspectos essenciais e vitalmente importantes do pensa
mento de Freud. Existe , presentemente uma ligação 
triangulada, em tendência e até certo ponto em realidade, 
·entre o freudianismo em Psicanálise, o behaviorismo em 
Psicologia e o positivi mo em Filosofia. Um exemplo do 
prirlleiro lado da ligação é a grande emelhança entre a 

~-
teo~e l:_Iull-L dª-._!..edução do_J!!!pulso do aprendiza o e 
o princípio do prazer, de Freud, com õ objetivo do com--pçntamen o - am os consistem da redu ão de estímulos. 
Um exemplo do segundo é a afirmativa do filósofo Her
m an Feigl em sua palestra numa recente convenção 
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anual da Associação Americana de Psicologia, de que os 
mecanismos específicos de f_reud poderiam ser formula
dos e usados cientificamente, menos o conceito do "ins-
~ -~~~~~--

tinto de morte". - Mas o problema aí é que conceitos tais como "ins-
tinto de morte" foram os que precisamente salvaram 
Freud das completas implicações mecarúcistas de seu sis
tema. Estes conceitos sempre visam além das limitações 
deterministas de sua teoria. São, no melhor sentido da 
palavra, uma mitologia. Freud nunca conseguia prescin
dír desta dimensão mitológica em seu pensamento, em
bora seu enorme esforço de formular ao mesmo tempo a 
Psicologia em termos de suas pressuposições biológicas 
próprias do século XIX. Em tneu entender, sua mitologia 
é fundamental para a grandeza de sua contribuição e es
sencial para suas descobertas mais importantes, entre 
elas "o inconsciente". Foi igualmente essencial à sua 
contribuição radical para a nova imagem do homem, 
especificamente~ do homem impulsionado por forças de
moníacas, trágicas e destrutivas. Demonstrei alhures que 
o trágico conceito de Édipo, de Freud, está mais próximo 
da verdade do que nossa tendência para interpretar o 
complexo de Édipo em termos de relações sexuais e hos
tis individualizadas na família. 22 A formulação do ((ins
tinto de morte", como um instinto biológico, naturalmente 
não tem sentido, e neste significado é com justiça rejei
tado pelo behaviorismo e pelo positivismo americanos. 
Mas como uma afirmativa sicológica a natureza trágica 
~ ~~~--~---------~ 

~do h~me~ a idéia tem, na verda e, grande importância 
de fato e faz com que o sistema de Freud se situe além 
de qualquer interpretação puramente biológica ou meca
nicista. 

22 Ver "The significance of symbols", em Symbols in re
ligion and Literature. New York, Braziller, 1960. 
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A metodologia sempre padece de uma defasagem 
cultural. Nosso problema é abrir nossa visão para o má
ximo de experiência humana, é desenvolver e libertar 
nossos métodos, de tal maneira que eles, tanto quanto 
possível, proporcionem justiça à riqueza e amplitude da 
experiência humana. Is-to só se pode realizar analisando 
as pressuposições filosóficas. Como Maslow expressiva
mente estabelece no Cap. II deste livro: 

É extremamente importante, para os psicólogos, que os 
existencialistas possam suprir a Psicologia com a filo
sofia básica que lhe falta agora. De qualquer maneira, 
os problemas filosóficos básicos serão definitivamente 
abertos para discussão outra vez e, talvez, os psicólogos 
deixarão de contar com pseudo-soluções ou com incons
cientes filosofias não examinadas, que recolheram como 
crianças. 

Uma questão mais difícil e desconcertante surge 
com respeito ao problema da redi ão em ciê_pcia. Quan
to e até que ponto se insiste em que a ciência é capaz 
de predizer o comportamento de um dado indivíduo? 
Pervin cita como uma das impropriedades do enfoque 
existencial o fato de que, enquanto ele concebe o jndiví
duo como · e e único, ele torna se comportamento -irre ar_e im redizív l. Mas "predizível" é um termo 
muito ambíguo. E ''regular" e "predizível" não podem ser 
identificados. O que verificamos em psicoterapia é que o 
comportamento da personalidade neurótica :e_Qde s_e~

~ quase ue ri 'd te orque ~eu com orta~to 
é o produto de padrões com ulsivos e im ulsos. Mas, 
em ora a peSsõãSadia seja "predizível" no sentido de que 
seu comportamento está integrado e pode-se ter certeza 
de que irá agir de acordo com seu próprio caráter, ela 
sempre, ao mesmo tempo, mostra um novo elemento em 
seu comportamento. Suas ações são novas, espontâneas 
e interessantes; e, neste sentido, ela é justamente o con-
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a es--aslow, outra vez, refere-se a isso 
muito bem: 

Somente a pessoa flexivelmente criativa pode realmente 
administrar o futuro, somente aquele que pode fazer face 
~ --ª · ova ões com confian e sem medo. Estou conven-

cido de que muito do ue chamamos a ora de psicologia 
é o estudo dos artifícios que usamos ara evitar a an
s1e a e da inovaçao absoluta, a reditando que o futuro 

,,--- --- .. 
_será i al ao passado. 

Desejo aqui somente indicar que precisamos abrir 
nossa visão da ci "ncia. Esta preocupação por uma nova 
amplitude absolutamen e não se limita quele da cha
mada ala existencial da Psicologia. o seu trabalho Cli
nical skills revisite d, o Prof. Richard Dana traz a tona 
um ponto crucial do treinamento de estudantes pós
graduados em Psicologia: 

Desconfio de que o resultado comum, saliente, de 
nossos primeiros quatro ou cinco (ou seis) anos de gra
duação era a precaução -- não a ainplitude ou a profun
didade ou a erudição ou a capacidade para generalizar -
mas mera precaução. Uin tipo de devo ão treinada para 
as interfer-ências limitadas de dados obtidos sob rigorosas 
condições de controle. A precaução é realmente necçssã
ria ao testar o diagnóstico ou ao tratar outras pessoas, 
mas a precaução isoladamente é sufocante e enceguece
dora tanto para os indivíduos quanto para as profissões. 
( ... ) Possuímos a sofisticação metodológica; ressentiino
nos da falta dos grandes conceitos e pode estar diminuin
do o nosso potencial profissional para a geração de teoria 
pela preocupação exclusiva com a ciência. Para ter 
ce;teza devêinos ser cientistas, mas também temos de 
ser sábios hUlDanos, primeiro. 23 

A posição psicológica existencial não é, ém meu 
julgamento, absolutamente anticientífica. Mas ela insiste 

23 Trabalho apresentado à Convenção da Associação Ame
ricana de Psicologia, em setembro de 1959. 
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em que poderia ser irônico, de fato, se nossa dedicação 
a certas metodologias em Psicologia pudessem, elas pró
prias, cegar a nossa compreensão dos seres humanos. 
Helen Sargent expressava o sentimento de cada um de 
nós quando proclamou, noutra palestra na convenção da 
Associação Americana de Psicologia: "A ciência oferece 
mais oportunidade do que os estudantes pós-graduados 
conseguem conceber". 

Outro tópico onde o enfoque existencial abre nova 
frente é o probl.ema do ego. Digo "problema" de propósi
to. O ego tornou-se recentemente o centro das discussões 
psicanalíticas e psicológicas; e, embora o interesse nele 
reflita um desenvolvimento altamente positivo, creio que 
o termo, por si mesmo, traz mais problemas do que os 
resolve. l! especialmente importante discuti-lo aqui, em
bora resumidamente, porque muitos psicólogos pretendem 
que aquilo de que fala a psicologia existencial está com
preendido na psicologia do ego. psicanalítico. Isto é um 
erro. 

Freud originalmente descreveu o ego como fraco e 
passivo, empurrado pelo id, de um lado, e pelo superego, 
do outro; um soberano fora do comando em sua própria 
casa. Mais tarde, ele deu ao ego as funções executivas 
e especificamente descritas como sendo o centro organi .. 
zador da personalidade. 24 Mas ainda considerou o ego 
como essencialmente fraco. Penso que ele estava certo 
nesse ponto, porque, em virtude de sua posição estrutural 
no sistema ego-id-superego, o ego tem de permanecer 
fundamentalmente · sem autonomia, mesmo em seus pró
prios domínios. 

Nos últimos poucos anos, em resposta à grande ne
cessidade de autonomia do homem contemporâneo e de 

24 FREUD, Sigmund. The ego and the id. London, Ho
garth Press, 192 7. 
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um sentido de identidade, considerável interesse tem 
agitado a ''psicologia do ego" no movimento ps~canalitico. 
Mas o que resultou foi delegar ao ego as funções de auto
nomia, senso de identidade, síntese de experiência, e ou
tras funções, surgidas mais ou menos arbitrariamente, 
que subitamente descobrimos que o ser humano tem de 
possuir. O resultado no movimento ortodoxo analítico · é 
que muitos ' egos" aparecem. Karl Menninger fala do 
"ego observador") do e ego regressivo"' do "ego da realida
de", do "ego sadio", e assim por diante. 25 

Um colega freudiano meu amigo congratulou-me após 
uma palestra, na qual ataquei este conceito de uma mul
tidão de egos, observando, com óbvia ironia, que eu tinha 
um bom "ego sintético" l Alguns psicanalistas atualmente 
falam de "egos múltiplos na mesma personalidade", não 
se referindo a personalidades neuróticas, mas às chama
das normais. Para mim, "egos múltiplos" é uma precisa 
descrição de uma personalidade neurótica. 

O conceito de ego, com sua capacidade de ser sub
dividido em muitos egos distintos, é tentador para a psi
cologia experimental, porque ele convida ao método de 
"dividir para reinar1 

, que herdamos em nosso tradicional 
método científico dicotomizado. Mas estou convencido de 

... ue o conceito de egos múltiplos possui graves improprie
dades, prática e teoricamente. É como se, todavia de um 
momento para outro delegássemos muitos poderes novos 
ao nosso fraco soberano; mas o soberano se torna todo 
assustado e aturdido, pois seu trono assenta numa estru
tura muito fraca e desequilibrada, e seus novos poderes 
apenas mais o oprime e confundem. 

Por onde, neste quadro de muitos egos diferentes, 
desapareceu o princípio de organização? Se temos esta 

25 MENNINGER, Karl. The theo-ru of psychoanalytic the
raw. New York, Basic Books, 1958. 
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multidão de egos, por definição perdemos o centro de 
organização, o centro de unidade que qualquer dirigente 
deve possuir se tem de funcionar como um dirigente. Se 
se rebater que este quadro da multidão de egos reflete 
a fragmentação do homem contemporâneo, eu acrescen
tarei que qualquer conceito de fragmentação pressupõe 
alguma unidade da qual há uma fragmentação. Rapaport 
escreveu um ensaio intitulado A autono·mia do ego como 
parte do recente desenvolvimento a que estamos nos re
ferindo; Jung tem um capítulo em um de seus livros in
titulado ((A autonomia do inconsciente"; e alguém poderia 
escrever um ensaio, seguindo a Sabedoria do corpo, de 
Cannon, intitulado A autonomia do corpo. Cada um con
teria uma verdade parcial; mas não estaria cada um fun
damentalmente errado? Porque nem o ego, nem o incons
ciente, nem o corpo pode ser autônomo. A autonomia, 
por sua própria natureza, só pode estar localizada no eu 
centralizado. 

Para ter certeza, os trabalhos sobre identidade, de 
Eric Erickson 26 , e os de Allen Wheelis 27 , vão além das 
pressuposições do sistema ortodoxo em psicanálise com 
respeito ao ego e, portanto, são capazes de oferecer algo 
significativo nesta área. Mas o valor do trabalho deles 
recai precisamente sobre aqueles pontos onde ele rompe 
os limites do sistema prévio. E os últin1os limites de 
seus enfoques tal como no último capítulo de Quest for 
identity, de Wheelis, parecem-me ser inseparáveis da im
possibilidade de construir uma nova base dentro da es
trutura psicanalítica tradicional. 

Poderia concluir esta questão mais: confortavelmen-

26 ERICKSON, Eric. Childhood and soci.ety. New York, 
W. W. Norton, 1950. 

27 WHEELIS, Allen. The quest for Ídentity. New York, 
Norton, 1958. 
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te, se eu tivesse uma boa solução para propor. Mas não 
a tenho. Posso culpar por esta situação, parcialmente, as 
limitações da língua inglesa: os termos que devemos usar, 
como ' o eu" e " er são lamentavelmente inadequados. 
Mas com quaisquer termos que usemos, temos de nos 
íormulai certas questões. Até que ponto experimento o 
fato que eu sou aquele que tem estes diferentes egos? 
De qual unidade eu pressuponho que os vários egos são 
fragmentos? Tai questões indicam que logicamente bem 
como p icologicamente, devemos ir atrás do sistema ego
id-superego e procurar entender o "ser'', do qual estas são 
diferente expressões. Meu eu, ou meu ser (os dois neste 
ponto são paralelos), devem ser encontrados no centro 
do qual eu me conheço como aquele que responde se
gundo estas diferentes maneiras, o centro onde eu me 
sinto como aquele que se comporta segundo as maneiras 
descritas por estas variadas funções. O ponto que desejo 
realçar é que se deve pressupor o ser em discussões de 
ego e identidade e que o eu centralizado 28 deve ser básico 
para tais discussões. 

Outros tópicos proveitosos para o estudo, que o en:

foque existencial em Psicologia apresenta sob uma luz 
recente, são vontade e decisão; as funções construtivas 
de ansiedade e culpa; o conceito e experiência de ser-no
rrtundo, um conceito que, embora tenha paralelos com a 
psicologia da Gestalt no lado formal, opera em nível di
ferente e possui implicações extremamente amplas; o 
significado do tempo, particularmente do tempo futuro, 
como indica Maslow no cap. II. 

2s Estes pontos são discutidos mais completamente no 
Cap. IV. 
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Citarei agora> como ilustração, algumas das mais 
novas formas de psicoterapia desenvolvidas no campo 
geral da psicologia existencial. 

Em 1.0 de março de 1966, o prefeito John V. Lindsay 
nomeou o primeiro Coordenador de Narcóticos da cidade 
de Nova Iorque. Houve duas coisas, que tornaram isto 
mais interessante do que a nomeação usual de rotina. 
Uma foi que o jovem psiquiatra Dr. Efren Ramirez já 
era conhecido na profissão por notícias vindas de Porto 
Rico, onde ele era diretor do Centro de Pesquisas sobre 
Vícios. Fora capaz de obter, como se comentava, o que 
quase ninguém mais na profissão tinha conseguido rea
lizar, quer dizer, psicoterapia com alguma esperança de 
"cura11 eficaz com o mais difícil de todos os pacientes -
o viciado em narcóticos. 

O segundo aspecto de especial interesse era que o 
Dr. Ramirez realizou isso na base de princípios exi ten
ciais. O jornal The New York Times reportou que ele 
"combinara existencialismo com sua psiquiatria . Depois 
da universidade, onde ele fora e fascinado pelos pontos 
de vista existenciais de Sartre e Camus e pelas possibili
dades de sua aplicação a psiquiatria continuou seu 
treinamento médico e residencia no Centro Médico Pres
biteriano de Colúmbia. Tendo servido depois como oficial 
médico na Força Aérea dos Estados Unidos começou a 
( n iar seu enfoque existencialista em psiquiatria' no tra
tamento do vício. 

" irei ao viciado' , o New ork Times reportou ci
tando o Dr. Ramirez, "eu sou um médico. ão sou res
ponsável por você te ficado vic'ado. osso meramente 
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oferecer-lhe as alternativas para tirá-lo do buraco. O res-
to é com você mesmo."29 

Cada nova f onna de psicoterapia deve alçar-se às 
necessidades de um 'novo' tipo de paciente, somadas às 
frustrações e malogros experimentados pelo terapeuta. O 
Dr. Ramirez escreve : 

Afortunadamente, as demonstrações das impropriedades 
do meu treinamento profissional durante meus anos de 
formação proporcionaram-me um desafio, em vez de uma 
intimidação, para engajar-me há seis anos, numa séria 
tentativa de explorar o campo da reabilitação de desor
dens do caráter e, talvez, encontrar algumas respostas. 
Meu único outro recurso era uma profunda convicção in
telectual de que uma atitude existencial para com o pro
blema era o melhor enfoque possível. ao 

No ·seu plano, ele divide o processo de recuperação 
em três seções: indução, tratamento e reintegração. Em 
cada estágio, dois princípios existenciais desempenham o 
papel central, especificamente encontro e responsabilida
de. A indução pode começar numa esquina de rua ou até 
mesmo num escritório de armazém e prossegue através 
os estágios que ele chama 'meio caminho" e "desintoxi
cação'. O Dr.' Ramirez enfatiza a importância de ter ex
viciados, quer ruzer viciados curados, e proporcionar 
encontros de indução; para o viciado recuperado isto é 
uma prova evidente de que é possível "chutar" o hábito 
da droga. No processo, ele redefine vários conceitos psi
quiátricos. "Ajuda 1

, por exemplo, "significa antes de mais 
nada meter na cabeça do paciente, através de confronta
ções individuais ou em grupo, um quadro lúcido de sua 

29 The New York Times. Mar. 1, 1966. 

30 RAMIREZ, Efren. Tbe existential approach to the ma
nagement of character disorders with special reference to nar
cotic drug addiction. Rev. of existen. Psychol. and Psych. p. 45. 



44 Rollo May 

própria estampa; interpessoal, quer dizer seu relaciona
mento com seres humanos companheiros e suas institui
ções; e impessoal ou aquilo que é independente da ação 
humana - acidente, morte e outras forças da natureza".31 

O conceito de responsabilidade, a que ele denomina a 
' base para o enfoque existencial", ele define como "a ca
pacidade de enfrentar a realidade" diretamente e res on
der a el;-de maneira- positlva. ( ... ) Na medida em que 
_.----.... '--

um essoa pode aceitar ~s onsa_bili ade por sua r ' -
pria vida, ela se torna um a ª- mor ·vre". Ramirez 
_,- ----nota que esta visão da responsabilidade do viciado por 
sua própria vida é "um afastamento direto da maneira 
usual segundo a qual as personalidades sociopatas têm 
sido manipuladas no passado".32 O Dr. Ramirez, como 
muitos psicoterapeutas existencialistas, não faz diagnós
tico nem prognóstico uma vez que o tratamento tenha 
começado, "porque, em nosso cenário particular, eles na 
realidade obstruem ou enfraquecem o impacto da expe
riência do confronto'1• aa 

O programa do controle do vício de drogas na cidade 
de Nova Iorque não está operando por período de tempo 
suficiente para determinar os resultados. Mas, no pro
grama do Dr. Ramirez em Porto Rico, dos cento e vinte 
viciados que fizeram parte do programa, somente sete 
voltaram a usar drogas . 

Para ilustrar o enfoque de Ronald Laing, que tem 
recebido atenção cada vez maior ultimamente e cujo pen
samento baseia-se em princípios existenciais, citarei seu 
livro, A psiquiatria em questão. s4 Argumentando que a 

31 ibidem, p . 50. 
32 ibidem, p. 50-1. 
33 ibidem, p. 50. 
34 Esta seção consiste principalmente de seções de uma 

crítica do livro acima citado, de Laing, que escrevi para Sa
turday Review, de 20 de maio de 1967. 
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p icoterapia não tem necessidade de se tomar um culto 
pseudo-esotérico, Laing escreve: 

Devemos continuar a lutar a meio de nossa confusão, a 
insistir no ser humano. ( ... ) A existência é uma chama 
que constantemente funde e refunde nossas teorias. ( ... ) 
Esperamos compartilhar a experiência do relacionamento, 
mas o único ponto inicial ou mesmo final pode ser com
partilhar a experiência de sua ausência .. as 

'Uma revolução está sendo proclamada, atualmente, 
em relação a sanidade e à loucura, tanto dentro como 
fora da psiquiatria'1

, escreve Laing como um tipo de tema 
para este livro. uo ponto de vista clínico está sendo rele
gado ante o ponto de vista que é tanto existencial como 
social. Estamos, ele crê, no meio de uma mudança de 
po ição no enfoque não menos radical do que há três 
séculos passados, do demonológico ao clínico. Quando os 
distúrbios mentais foram classificados como doenças, foi 
feito um esforço combinado para descobrir no comporta
mento esquizofrênico certos sintomas e sinais de uma 
doença de origem desconhecida, que se presumia ser em 
grande parte determinada pela cons ·tuição genética. O 

as Laing demonstra o enfoque existencial também por 
sua amplitude: representa uma síntese criativa de um certo 
número de correntes significativas no campo psicoterapêutico. 
É um membro associado à Sociedade Psicanalítica Britânica 
e principal investigador da Unidade de Pesquisa Familiar e da 
Esquizofrenia no Instituto Tavistock de Relações Humanas em 
Londres. Intimamente associado com antropólogos americanos, 
como Gregory Bateson e Jules Henry, está também ligado à 
sociologia contemporânea e tem desempenhado papel central 
na recente pesquisa significativa sobre terapia familiar, rela
tada num livro anterior, The families of schizophrenics. E, não 
menos importante, pertence a esta rara espécie na qual o cien
tista e o 'artista alojam-se sob a mesma pele: as últimas quinze 
páginas deste livro consistem de um longo poema de Laing in
titulado "The bird of paradise". 
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que realmente acontecia, de modo geral, é que o pacien
te era julgado psicótico se não pudesse aju tar-se aos re
quisitos da sociedade. 

Estamos agora, afirma Laing, no terceiro estágio, no 
qual se vê ue a esquizofrenia é uma estraté ·a ue certas 
pessoas devem escolher _para que possam sobreviver n~ 
mun o ãlfeiiado. - -

Em mais de cem casos, em que estudamos as reais 
circunstâncias em torno do acontecimento social, quand<>' 
uma pe soa passa a ser considerada como esquizofrênica, 
parece-nos que sem exceção a experiência e o compor
tamento que recebem o rótulo de esquizofrênicos são_ ª-. 
estratégia especial que uma pessoa inventa para viver 
numa situação into er ve . 

O que é novo e excitante em Laing não é sua glori
ficação do irracional - de que é acusado, algumas vezes, 
por psiquiatras e psicólogos que pregam a adaptação -
mas seu franco desafio: 'Adaptação a quê? À sociedade? 
A um mundo louco?" Para Laing, .. nto alto da irra
cionalidade é ajustar ao que é chamado 'normal" - a 
um mundo do Vietname, um mundo em qu a idades 
não somente envenenam seus cidadãos fisicamente, atra
vés a poluição, r:nas estr~tiam a con ·" ci os indi~
duos, um mundo em que "as máquinas já es - o s ---tornando melhores ao s comunicare com outras 
do ue es humanos com seres humanos. A situação 
é irônica. Mais e mais preocupação pela comunicação~ 
menos e menos para comunicar '. 

A contribuição construtiva de Laing tem sido a de 
combinar a teoria interpessoal de Harry Stack Sullivan 
com uma fundamentação fenomenológica, existencial. 
Estas duas andam juntas, diz Laing: a única maneira 
pela qual podemos compreender e tratar com seres hu
manos é clarificar a ' natureza do ser humano" - que 
é ontológica. "Qualquer teoria que não seja fundamen-
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tada na natureza do ser humano é uma mentira e uma 
traição ao homem.'' E tal teoria terá, na medida da con
gruência do terapeuta, conseqüências desumanas. Ele 
acredita que uma fonte fundamental de nossa confusão 
em Psicologia e Psiquiatria é "a falha em perceber que 
há uma descontinuidade ontológica entre seres humanos 
e seres-coisas". Aqui Laing está de acordo com a teoria 
de Martin Buber, de que a psicanálise sempre tende a 
transformar o "eu,, em "co~sa". 

Embora Laing aprecie Freud mais profundamente do 
que muitos que fazem de seus ensinamentos um dogma, 
sustenta que devemos francamente fazer face ao fato de 
que Freud pensou e escreveu numa época alienada e, até 
certo ponto, ele próprio é uma expressão desta alienação. 
"A metapsicologia de Freud, Fedem, Rapaport, Hartman, 
Kris, não possui constructos para qualquer dado sistema 
social gerado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 
( ... ) Esta teoria não possui categoria de 'você' ( ... ) 
nenhum conceito de 'mim' exceto quando objetivados 
como 'o ego'.'' Mas precisamente a função da psicoterapia 
é "permanecer uma obstinada tentativa de duas essoas 
para recu erar a · teireza de ser humano através d 
lacionamen to entre eles". 

Precisamos uma forma de psicologia que não con
sista em comportamento excluindo a experiência, ou em 
experiência sem considerar o comportamento, mas que 
se centralize na relação entre comportamento e experi-
A • enc1a. 

Laing tem consciência da difundida ênfase, hoje em 
dia, particularmente nos Estados Unidos, de se estudar o 
indivíduo somente em função de seu comportamento. 
Ainda que dependa da medida em que o fazemos, per
demos a pessoa, pois o ser humano é caracterizado por 
ambos, a experiência interna e o comportamento externo; 
e o ponto crítico é a relação entre os dois. Sobre isso, 
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comenta Laing, "a ciência natural nada sabe' . É preciso 
um novo método, ao qual ele chama fenomenologia 
social: 

Somos urna geração de homens muito afastados do mundo 
interior, que muitos argumentam que não existe; e que, 
mesmo que ele exista, não faz diferença. ( ... ) Expres
samos a agonia e o êxtase do coração num universo em 
que, quando o mundo interior é descoberto pela primeira 
vez, estamos sujeitos a encontrar a nós mesmos despo
jados e abandonados. Pois, sem o interior, o exterior per
de seu significado, e, sem o exterior, o interior perde sua 
substância. 

Já tenho insinuado que não concordo com uma 
principal crítica a Laing - que ele glorifica a esquizof re
nia. Pelo contrário, ela a humaniza. Nesta humanização, 
as palavras de Laing possuem em si o toque de Blake e 
Dostoievski na literatura e de Sullivan na psiquiatria. 

Não obstante, há um problema real no trabalho de 
Laing. Se, com respeito a problemas psíquicos, ele rejeita 
o conceito de "doença", que critérios, que normas ele tem 
como alternativas? Que estrutura ele propõe sobre a qual, 
ele e o resto de nós construiremos? Seus escritos, que 
neste livro têm um cará~er um tanto fragmentário, podem 
bem ser mal compreendidos e mal usados como uma 
justificativa para o mero "sentimento" ou antüntelectua
lismo. (O estudante pode ver que os outros livros de 
Laing não são tão expostos a esta crítica, particularmente 
O eu dividido. ) 

O próprio Laing ~o é um anti.intelectual; ele pensa 
com dedicação e profundidade. Mas a tensão na consci
ênd.a de manter juntas essas diferentes correntes do 
pensamento e da ciência - a tarefa que Laing ensaia -
é realmente grande. E, conseqüentemente, também é 
grande a tendência de deslizar para a anarquia ou de 
disparar em tangentes desintegradoras. Laing desenvol
veu uma estrutura em suas bases ontológicas e galgou 
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importante degrau na direção da ciência do relaciona
mento interpessoal. Podemos esperar que continuará a 
construir ambos. 

Uma outra forma de psicoterapia existencial, a ser 
mencionada, é a Logoterapia de ictor Frankl. Judeu em 
Viena, quando Hitler marchou sobre a Áustria, Frank! 
passou diversos anos num campo de concentração. Desta 
experiência nasceu um excelente livro, From death camp 
to existencialism. Aprendeu ( como também o fez Bruno 
Bettleheim) que a experiência em campo de concentra
ção força o indivíduo a ser um existencialista: . uando a 
vida é reduzida ao s· es to de existir, e uando nada 
mais tem significado, existe ainda a liberdade básica, 
quer dizer, a liberda é de esco er a atitude a tomar para 
com o ró rio destino. Isto pode não modificar o destino, 
mas modifica enormemente a pessoa. 

Devido a esta experiência, Frank! desenvolveu a 
logoterapia, uma terapia que enfatiza a busca do homem 
por significado (logos). Primeiro ele embasa a logote
rapia no fatos e pressuposições de que cada vez mais 
pessoas procuram psicoterapeutas para ajuda, sem apre
sentar nenhum sintoma, mas com sensações de aborre
cimento, estando "cheias", faltando-lhes o signi!icado da 
vida. Segundo, a Psiquiatria deve lidar com significados 
- aspirações e finalidades da vida. Terceiro, vontade e 
decisão são um importante ingrediente do que Frankl 
chama de logoterapia. Quarto, sintomas específicos são 
tratados por meio de "intenção recíproca". Isto é, existe 
uma ansiedade antecipatória construída no paciente a 
m~dida esmo luta contra fazer aquilo que ele é -- -neuroticame compelido a fazer (o sintoma de sua 
neurose). Isto é reduzido e uma contra-ação incita o mo
vimento, dizendo-lhe para "ir em frente e escancarar a 
janela". Embora o paciente, segundo Frankl, não prossiga 
com o ato, o que esta "permissão" realmente faz é remo-
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ver o sintoma, motivo de preocupação do paciente, e 
trazer à tona o problema básico. Aqui ele descobre que o 
médico é seu aliado para a solução de seu problema. As 
vantagens deste tipo de terapia são óbvias. 

Mas os perigos residem em que a logoterapia paira 
muito próxima do autoritarismo. Parece haver soluções 
claras para todos os problemas, o que contradiz a com
plexidade da vida atual. Parece que, se o paciente não 
consegue descobm seu objetivo, Frankl fornece-lhe um. 
Isso poderia parecer a retirada da responsabilidade do 
paciente e - · se aceitamos a suposição de Rogers - a 
diminuição do paciente como pessoa. 

Selecionei algumas ilustrações da maneira como o 
existencialismo influenciou três diferentes homens. Omiti 
terapeutas como Leslie Farber e Helmut Kaiser, que estão 
definitivamente dentro da tradição existencial; Thomas 
Szasz, Bruno Bettleheim e um certo número de outros, 
cujo trabalho ostra o impacto da psicologia existencial, 
foram omitidos pelas azões de falta de espaço e minha 
crença de que seus enfoques já são bem conhecidos. Os 
mais antigos representantes do campo, como Binswanger, 
Straus, · kow ki e Boss são comentados no volume 
Existence. eu p óprio enfoque em psicoterapia está im
plícito em meus dois ensaios neste livro , bem como em 
Existence. 

8 

qamin e o agora algumas das críticas à psico
logia existencial primeira coisa que se toma óbvia é 
que muitas destas críticas são baseadas em mal-entendi
dos, e algumas revelam a irritação inequívoca dos críticos 
pelo enfoque existencial. Algumas delas provêm de lideres 
em Psicologia e, por isso, devem ser consideradas. 

Robert Holt, como nosso primeiro exemplo, em seu 
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ataque geral contra o método ideográfico de Ailport atira 
a psicologia existencial no mesmo pote do Zen Budismo. 
Ambas essas "doutrinas em moda sofrem das mesmas 
falácias". Holt sustenta que o "engodo" da psicologia exis
tencial é o contato direto com o mundo n- mediado 

; 

por conceitos,, s5 , em contraste com "a distância necessá-
ria imposta pela necessidade científica de abstrair . De
clara que a psicologia existencial é "mística" e conclui 
que ' a experiência mística, assim como a experiência 
estética, nada oferecem ao cientista na qualidade de cien
ti ta, a não ser um fenômeno interessante que pode ser 
s bmetido ao estudo científico' . 37 Quer dizer, não chega 
a er uma forma de psicologia. 

Agora, is o é realmente curioso. Como podemos ex
cluir, como não sendo uma forma de p icologia, o tema 
do Quarto Congresso Anual de Psicoterapia em Barcelona 
em 1958, com a participação da maior comunidade no 
mundo devotada à inv~stigação e discussão no campo da 
ps · coterapia? E como podemos com tanta leveza excluir 
o mais importante desenvolvimento em Psicologia e Psi
quiatria na Europa nas décadas de 1940 e 1950? Pode
mos jovialmente pôr de lado a grande massa de literatura 
e pesquisa, evidenciada pela bib · ografia deste livro - o 
trabalho sobre percepçâo de Merleau-Ponty, os escritos 
sobre os sentidos de Erwin Straus, Binswanger, Boss, 
Kuhn; não dizer nada a respeito de livros, neste país, 
como The psychology of phenomena, de Joseph Lyons, 
The que t for authenticity, de Bugenthal, e assim por 
diante? Farei adiante a di tinção entre Zen Budismo e 
p icologia existencial. Aqui permitam-me somente mostrar 

36 Este é um mal-entendido, como já mostrei. 
37 Estas citações são de Robert Holt. ''lndividuality and 

Generalization in the psychology of personality». Journal of 
Per onalit11 30 : 3, Sept. 1962. 



52 Rollo May 

que o próprio Holt exibe o real obscurantismo em ciência, 
especificamente pelo fato de excluir certos assuntos para 
estudar a priori. Isto é contribuir para um estreitamento 
da ciência, o que tantos contemporâneos estão atacando 
com justiça. 

Igualmente, Sigmund Koch fala de psicologia exis
tencial como um "tipo de fuga dos comedimentos tradi
cionais para uma resposta, em vez de para um problema. 
( ... )" "Eles [os psicólogos existenciais} não parecem 
pensar como cientistas ... " o que quer dizer, com efeito, 
não como Sigmund Koch. Por que deveriam eles? Está 
se tornando cada vez mais claro, hoje em dia, que existe 
algo radicalmente errado neste realce da ciência como 
um jogo especial com suas próprias regras; esta é uma 
ciência defensiva, e será vantajoso se alguns grupos se 
recusarem a falar esta linguagem esotérica. E com res
peito a 7'refugiar-se em respostas", se Koch qu dizer não 
se preocupar infinitamente com instrumentos e metodo-
~ - ..... 
logia, com problemas relevantes tais como amor, 
von de e morte, os psicólogos existenciais, satisfeitos, 
confessar-se-ão culpados da acusação. 

Há muitas pessoas inteligentes que acreditam que o 
maior problema da Psicologia, em nossos dias, é que es; -~~s tão reocu adas com metodolo ·a e instrumentos, 

ue em e arte temos afastado a a·uda da ciência -- -
quando dela precisamos. Sigmund Koch revela seu próprio -- -preconceito quando sustenta que a afirmação de Sartre 
"a existência precede a essência,, "não é especialmente 
ilum.inadora'>.38 (Entendo que ele não quer dizer informa
ção real, o que não se espera que a afirmativa de Sartre 
venha a dar, mas iluminação no sentido de um princípio 

ss Esta citação e a precedente são de Sigmund Koch. Psy
chology and the unitary conceptions of knowledge. ln: - Beha
'Vior and phenomenologv. University of Chicago Press, 1964. 
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de investigação. ) Mas vemos que a afirmação de Sartre, 
concorde-se ou não com ela, é de fato muito iluminadora. 
:E: a forma extrema da afirmativa do princípio de que 
nem a Lógica nem a Matemática, nenhum sistema ou 
linguagem, nem a moralidade nem a religião teriam qual
quer força lógica, exceto esta de que nós, seres humanos> 
existimos antes do problema. O homem, em sua própria 
existência, afirma essas coisas. É a afirmativa final do 
conceito " omos nossa pró ria escolha" e da responsabi
lidade que o acompanha. Embora eu, apenas parcialmen
te concorde com esta afirmativa de Sartre, não posso 
deixar de admitir que é uma das sentenças seminais, que 
lançam luzes sobre décadas e séculos de pesquisas .. 

Gostaria agora de acrescentar minha própria opinião 
sobre algumas das dificuldades, críticas e problemas com 
que se defronta a psicologia existencial. Uma crítica vá
lida reside no fato de que os conceitos em psicologia exis
tencial restam-sé para ser usados no serviço do desli
g~ento íntelectualistª-'.., Termos tais como "ontológico", 
"'ôntico" e mesmo o termo "existencial" podem ser usados 
para cobrir uma multidão de maneiras de se relacionar 
(ou não se relacionar) que pareceriam ser os mais ine
xistenciais. A especial atração dos termos neste campo 
é que eles proporcionam .uma aparência de trato com a 
realidade humana, quando podem não estar absolutamen
te fazendo isso. Obviamente, precisamos antes de mais 
nada cotejar nossa experiência real em psicoterapia e em 
outras formas de psicologia, e então encontrar termos 
(que podem não ser os termos herdados de nossos cole
gas europeus) que mais completamente expressem e co-

• •A • mumquem essa expenenc1a. 

Outra dificuldade ou perigo neste enfoque, já men
cionados em nossa discussão sobre Laing, é o uso do en
foque existencial a serviço do antiintelectualismo. Seria,. 
de fato, uma pena e uma ironia, se este enfoque tivesse 
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de se aliar, dissimulada ou abertamente, às tendência 
antiintelec ais que se acham atualmente presentes nos 

tados Unidos; certamente este seria um dos abusos dos 
quais o movimento existencial na Europa se tornou infeliz 
herdeiro. Não me refiro aqui, certamente, aos movimen
tos beatnik ou hippie nos Estados Unidos. Anti-racionais, 
para ser preciso, os fenômenos beatnik e hippie represen
tam um esforço para se chegar à convicção da realidade 
$Ubjetiva do momento dado da experiência sensorial; e, 
sob este prisma, os movimentos têm sua função compre
ensível, embora possa parecer truncada e inadequada. 

Mas a tendência para desconfiar da razão como tal, 
em nossa cultura, surgiu do fato de que as alternativas 
apresentadas às pessoas inteligentes e sensíveis pareciam 
~.er so ente o árido racion~o de um lado, em que se 
~~av ente erdendo-se a a, ou o romantismo - ---vit · ta de outro lado, em que se afigúrava ao menos 
uma chance de se salvar a alma por ora. O enfoque exis
tencial é certamente oposto ao primeiro; mas, para fazer 
uma observação mais difícil e sutil, estou convencido de 
que se opõe ao segundo igualmente. O enfoque existen
cial em Psicologia, como em qualquer área, não deve ser 
racionalista ou anti-racionalista, mas procurar os funda
mentos em que am.bas, razão e não-razão, se baseiam. 
Isto é o que buscava Kierkegaard, que era maravilhosa
mente dotado lógica e intelectualmente, mas que preferiu 
ser chamado de poeta. Estes fundamentos em que se 
baseiam ambas, ,razão e não-raz~ eram o que Nietzsche 
procurou também e o que tentou revelar em suas alego
rias e raios de ofuscante insight. Não devemos ser "mi
sólogos", como alertou Sócrates. Mas o logos, a palavra 
que expressa e revela a razão, deve ser corporificada. 

Uma outra dificuldade e perigo, já mencionada, no 
enfoque existencial, recai, em meu julgamento, em sua 
identificação, sob alguns aspectos, com o Zen Budismo. 
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O que tenho a dizer aqui não é uma crítica ao Zen Bu
dismo como tal; respeito-o .como uma atitude religios~ 
filosófica para com a vida. Alguns dos seus valores são 
suas ênfases na meditação, no valor do silêncio, na eter
na perspectiva e união do eu com a natureza. E vejo seu 
valor radical para o homem moderno ocidental como um 
corretivo das ênfases históricas, de que nossa cultura 
ocidental é herdeira - tal como a competição, a super
ênfase na tecnologia e bens materiais, e nossa supervalo
rização do trabalho. Todos os desenvolvimentos culturais 
são unilaterais: a psicologia do Oriente é um neutralizan
te para o Ocidente ;, e vice-versa. 

Mas, se o Zen Budismo deve ser tomado como uma 
maneira de vida em si mesma por qualquer indivíduo 
ocidental, são exigidas obviamente décadas de disciplina 
religiosa. O perigo na identificação da psicologia existen
cial com o Zen Budismo é a supersimplificação de ambos. 
Esta supersimplificação se torna uma maneira de evitar 
os difíceis problemas da ansiedade e culpa de que, como 
ocidentais, somos herdeiros. De fato, sempre que uma 
atitude para com a vida, seja ela psicológica, filosófica, 
estética ou religiosa, é encampada de uma outra cultura. 
seus adeptos são convidados a abandonar seus revesti
mentos culturais; os problemas são supersimplificados e 
evitados, porque eles não estão presentes na nova atitude 
que se adquire. C. J. Jung, que nunca pôde ser acusado 
de subestimar o pensamento oriental, firmemente alertou 
contra a desonestidade inerente nesta tomada de religião 
de uma cultura à outra, sem a absorção completa da re
ligião ou cultura alienígena. 

Kierkegaard e, tanto quanto eu saiba, todos os pen
sadores da tradição existencial até Paul Tillich, insistem 
em que não odem s~ e~taJ!_o P-roblemas de ansie
dade, culpa, tédi.Q__ e conflito do homem ocidental. É cen
tral na tradição existencial a ênfase "igualmente/ou a 
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insistência de que somente com um alto conhecimento 
destes problemas e decisões podem eles ser abordados. 
Em minha opinião, o enfoque existencial é a conquista 
de individualidade (inclusive individualidade subjetiva), 
não com a omissão ou fuga das realidades conflitantes 
do mundo em que agora nos encontramos - para nós , 
o mundo ocidental - mas enfrentando estes conflitos 
diretamente e, através do encontro com os mesmos, al
cançando a própria individualidade. 

Quero dizer, concluindo este discursivo, mas, espero) 
útil capítulo, que desejo deixar claro que não tentei pro
por um novo sistema ou um conjunto de dogmas. O leitor 
perceberá, nos trabalhos que seguem, que nenhum dos 
colaboradores o fez. Cada um diz, com efeito: "o desen
volvimento existencial é, para mim, importante e signifi
cativo; como ele lança luz sobre nossos problemas pre
sentes em Psicologia?". Como o leitor já terá descoberto 
por si mesmo, minha própria atitude é de dúvida para 
com as tendências de fazer da psicologia existencial um 
novo movimento, mas uma forte afirmação das penetran
tes questões levantadas neste novo enfoque. Sustento 
vigorosamente também a insistência da atitude existen
cial para que estas questões sejam respondidas num nível 
humano. Creio que há neste enfoque a exigência de, e 
os princípios orientadores para com, uma psicologia que 
será relevante para as características distintivas do ho
mem. como tal. Ele aponta, como diz Gordon Allport no 
cap. VI, para uma psicologia da raça humana. 



II 

Psicologia Existencial -
O que há nela para nós? 

ABRAHAM H. MASLOW 

Não sou um existencialista nem mesmo um atento 
e profundo estudioso desse movimento. Há muita coisa 
nos escritos existencialistas que acho extremamen e difí
cil, ou mesmo impossível compreender e não tenho feito 
muito esforço para consegui-lo. 

Tenho de confessar também que tenho estudado o 
existencialismo, não tanto por interes e em relação a ele, 
como pelo espírito de 'o que existe nele para mim como 

sicólo o?"' tentando atodo o momento traduzi-lo para 
termos que eu possa utilizar. Isto talvez seja porque ve
rifiquei que ele é, não tanto uma revelação inteiramente 
nova, mas sim uma ênfase, uma confirmação, wn realce 
e uma redescoberta de tendências já existentes na psico
logia americana (as várias psicologias do eu, psi ologias 
do crescimento, psicologias da auto-realização, psicologias 
organísmicas, certas psico ogias neofreudianas, a psicolo
gia junguiana, para não mencionar alguns dos psicólogos 
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do ego psicanalítico, os terapeutas de Gestalt, e não sei 
quantos outros mais). 

Por esta e outras razões, ler os existencialistas tem 
sido para mim uma experiência agradável, instrutiva e 
muito interessante. E penso que isso ocorrerá também 
com muitos outros psicólogos, especialmente os que se 
interessam pela teoria da personalidade e pela psicologia 
clínica. Enriqueceu , ampliou, corrigiu e for taleceu meu 
pensamento sobre a personalidade humana, mesmo que 
não tenha sido necessária qualquer reconstrução funda
mental. 

Antes de mais nada, permitam-me definir o existen
cialismo de maneira pessoal, em termos de "o ue há 

ele ara mim". Para mim, ele significa essencialmente 
uma ênfase radical no conceito de identidade e da expe-,..--....,,,,__ .____ 
riência de identidade como um sine qua non da natureza 
humana e de qualquer filosofia ou ciência da natureza 
humana. Escolhi este conceito como o básico, em parte, 
porque o compreendo melhor do que termos como essên
cia, existência e ontologia e, em parte, porque também 
sinto que pode ser trabalhado empiricamente, se não 
agora, dentro em breve. 

Mas então resulta um paradoxo, porque os ameri
canos também ficaram impressionados com a busca da 
identidade (Allport, Rogers , Goldstein, Fromm, Wheelis , 
Erikson, Horney, May e outros). E devo dizer que estes 
escritores são bem mais claros e estão mais próximos dos 
fatos , isto é, são mais empíricos do que, digamos, os ale
mães Heidegger e Jaspers. 

( 1) A conclusão número um é, então, que os euro
peus e os americanos não se acham tão afastados como 
parece à primeira vista. Nós americanos estivemos "con
versando todo o tempo e não o sabemos". Em parte, na
turalmente, este desenvolvimento simultâneo em países 
diferen tes é por si mesmo uma indicação de que as pes-
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soas que independentemente chegam às mesmas conclu
sões correspondem todas a algo real fora de si mesmas. 

(2) Este algo real é, creio, o colapso total de todas 
as fontes de valores fora do indivíduo. Muitos existen
cialistas europeu estão em grande parte reagindo as 
conclusões de Nietzsche de que Deus está morto e talvez 
ao fato de que '1arx também está morto. Os americanos 
aprenderam que a democracia política e a prosperidade 
econômica não resolvem por si sós quaisquer dos proble
mas básicos de valores. Não há outro lugar ara de. 
se voltar a não ser para dentro, para o , como a sede 
dos valores. Paradoxãlfilente, D;esmo alguns dos existen
cialistas religiosos concordarã.o com esta conclusão par
cial. 

(3) ~ extremamente importante, para os psicólogos 
que os existencialistas possam suprir a Psicologia com a 
filosofia bá ica de que está necessitando hoje en1 di~. O 
positivismo lógico foi um raca pecialmente _para~ 
psicólogos clínicos e da perspnalidade.. De qualquer ma
neira, os problem-as bá icos filosóficos serão seguramente 
abertos para discussão outra vez e, talvez, os psicólogos 
cessarão de confiar em p eudo-soluções, ou em filosofias 
inconscientes, não examinadas, que recolhe am como 
crianças. 

( 4) Un1 fraseado alternativo do âmago (para nós 
americanos) do existencialismo europeu é que ele trata 
radicalmente com aquela situação humana apresentada 
pelo hiato entre as a pirações humanas e as limitações 
humanas (entre o que o ser humano é, o que ele gostaria 
de ser, e o que ele poderia ser). Isto não está muito dis
tante do problema da identidade, como ele pode se apre
sentar inicialmente. A pessoa é ambas, realização e po
tencialidade. 

A séria preocupação com esta discrepância poderá 
revolucionar a psicologia, não tenho nenhuma dúvida a 
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respeito. Várias literaturas já suportam tal conclusão, por 
exemplo testes projetivos, auto-realização, as várias expe
riências culminantes (nas quais este hiato é transposto), 
a psicologia junguiana, vários teólogos pensadores. 

Não somente isto mas elas levantam também os 
problemas e técnicas de integração desta dupla natureza 
do homem, a inferior e a superior, suas características 
como criatura e sua semelhança com Deus. No todo, a 
maioria das filosofias e religiões, orientais bem como oci
dentais, as têm dicotomizado, ensinando que a maneira 
de se tornar "superior" é renunciar e dominar o "inferior". 
Os existencialistas, contudo, ensinam que ambos estão 
simultaneamente definindo características da natureza 
humana. Nenhuma pode ser repudiada; elas podem so-
mente ser integradas. Mas h(>s já sabemos algo sobre 
estas técnicas de integração - do insight, do intelecto 
no sentido mais amplo, do amor, da criatividade, do hu
mor e da tragédia, da recreação, da arte. Suponho que 
focalizaremos nossos estudos nestas técnicas integrativas 
mais do que fizemos no passado. Outra conseqüência, 
para meu pensamento, desta ênfase sobre a dupla natu
reza do homem é a compreensão de que alguns proble-____.. 
mas devem permanecer eternamente msolúveis. 

( 5) Disto decorre naturalmente uma preocupação 
pelo ser humano divino ideal, autêntico ou perfeito, um 
estudo das potencialidades humanas como existem agora 
num certo sentido, como realidade cognoscível atual. Isto, 
também, pode parecer meramente literário, mas não o é. 
Recordo-lhes que isto é apenas uma maneira fantasiosa 
d _f_or_·m-~s_an~ti~· g~a_s _e_irr_e~s.!..p_on ....... di_._d_a ___ s _.;q!-u-:e-:-st_õ_es""'."""· "Quais 
são os obJ'etivos da terapia, da e ucação, da criação dos ------ . -----.. -----.. 
filhos?" 
--rmplica também noutra verdade e noutro problema 
que clamam urgentemente por atenção. Praticamente, 
toda descrição séria da "pessoa autêntica", ainda subsis-
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tente, implica em que essa pessoa, em virtude do que se 
tenha tornado, assume uma nova relação para com sua 
sociedade e, de fato, para com a sociedade em geral. Não 
transcende somente a si própria de várias maneiras; 
transcende também à sua cultura. Ela resiste à acultu
ração. Toma-se mais desvinculada de sua cultura e de 
sua sociedade. Torna-se um pouco mais um membro de 
sua espécie e um pouco menos membro de seu próprio 
grupo. Minha opinião é de que muitos sociólogos e an
tropólogos não aceitarão isso. Eu, portanto, seguramente 
espero controvérsia nesta área. 

(6) Dos escritores europeus, podemos e devemos 
recolher sua maior ênfase sobre aquilo a que chamam 
"antropologia filosófica", que é a tentativa de definir o 
homem, e as diferenças entre o homem e quaisquer ou
tras espécies, entre homem e objetos, e entre homens e 
robôs. Quais são suas características únicas e definido· 
ras? O que é essencial para o homem, sem o que ele não 
será mais definido como homem? 

No todo, isto é uma tarefa da qual a psicologia 
americana abdicou. Os vários behaviorismos não geram 
qualquer definição, pelo menos nenhuma que possa ser 
tomada a sério. (Parecido com que seria um homem tipo 
S-R?) A pintura de Freud do homem foi claramente ina
propriada, deixando fora, como fez, suas aspirações , suas 
esperanças realizáveis, suas qualidades divinas. O fato 
que ele nos forneceu nossos mais compreensivos sistemas 
de psicopatologia e psicoterapia é irrelevante, como estão 
descobrindo os psicólogos do ego contemporâneos. 

(7) Os europeus estão realçando a autoconstrução 
do eu, de uma maneira que o americanos não o fazem. 
Ambos, freudianos e teóricos da auto-realização e cresci
mento, nos Estados Unidos, falam mais a respeito da 
descoberta do eu (como se este estivesse esperando para 
ser descoberto) e da terapia da descoberta (remova as 
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camadas superiores e verá o que sempre esteve por de
baixo, escondido ) . Dizer, en'tretanto que o eu é um pro
jeto e é criado inteiramente pelas contínuas escolhas da 
própria pessoa é quase seguramente um exagero em vista 
do que sabemos, por exemplo, dos determinantes consti
tucionais e genéticos da personalidade. Este choque de 
opiniões é um problema que pode ser conciliado empiri
camente. 

( 8 ) Um problema que nós , p icólogos, temos evita
do é o problema da responsabilidade e, necessariamente 
ligados a ele, dos conceitos de corage1n e de vontade na 
personalidade. Talvez isto esteja próximo do que os psi
canalistas estão agora chamando de "força do ego . 

(9) Os psicólogos americanos têm ouvido o brado 
de Allport por uma psicologia ideográfica, mas não tên1 
feito muito sobre isso. Nem mesmo o têm feito os psicó
logos clínicos. Temos agora um empurrão adicional da 
parte dos fenomenólogos e existenciali ta neste sentido, 
a que será muito difícil resistir; na verdade, acho, teori
camente impossível resistir. Se o estudo da singularida 
do · · ' uo não se ajusta ao que co ecemos a ciência 
então t ior ara o conceito de ciência. Ela também -terá de suportar a re-cnaçao. 
~ 

( 1 O) A fenomenologia tem uma certa história no 
pensamento psicológico americano, mas, no todo, pen o. 
tem enfraquecido. Os fenomenólogos europeus com s-uas 
demonstrações torturantemente cuidadosas e laboriosas 
podem nos re-ensinar que o melhor modo de compreen
dermos outro ser humano ou, pelo menos, uni modo ne
cessário para algumas finalidades é penetrar em seu 
weltanscha e~az de ver seu mun º-ªtr - ,e:> 

seus o os. claro conclusão é grosseira para 
qualquer filosofia positivista da ciencia. 

( 11 ) A ênfase existencialista obre a extrema oli
____.r 

dão do indivíduo é um útil lembrete para nos, não so-
~--------~~~-- ____.,,, 
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mente para exaurir novos conceitos de decisão, de res
ponsabilidade, de escolha, de autocríação, de autonomia, 
da própria identidade. Também torna mais problemático 
e mais fascinante o mistério da comunicação entre soli
dões através de, por exemplo, intuição e empatia, amor 
e tru1smo,- 1 en · 1cação com outros, e homonomia em 
geral. Nós contamos com isso. Seria melhor se os consi
derássemos como milagre_s a serem explicados. 

( 12) Outra preocupação dos escritores existencialis
tas pode ser transcrita muito simplesmente, penso. :E: a 
dimensão_Qa seriedade e rofundidade de viver (ou, tal----- - ·~ •. -=----~--~~-
vez, o "trá · co sentido da vida") contrastado com a vida 
frívola e supe1ficial, que é uni tipo de viver diminuído, 
uma defesa contra os extremos problemas da vida. Isto 
não é apenas um conceito literário. Tem real significado 
operacional, por exemplo, em psicoterapia. Eu (e outros) 
temos ftcado cada vez mais impressionados pelo fato de 
que tra édia ode às vezes, ser tera eutica e de que a 
terapia, muitas vezes, parece agir melhor quando as pes
SD ão evadas a ela pela dor. A vida superficial é dis
cutível sempre que se torna inoperante, quando então 
ocorre uma solicitação pelo que é fundamental. A super
ficialidade em Psicologia tampouco é operante, como os 
existencialistas estão demonstrando. 

( 13) Os existencialistas, juntamente com muitos 
outros grupos, estão ajudando a nos ensinar sobre os li
mites da realidade verbal, analítica, conceitua!. Eles f a
zem parte da corrente que restaura a experiência pura 
como antecedente de quaisquer conceitos ou abstrações. 
Isto equivale ao que eu acre<Uto ser uma crítica justifi
cada da maneira global de pensar do mundo ocidental 
no século xx, incluindo ciência e filosofia ortodoxas po
sitivistas, ambas as quais necessitam urgentemente de 
reexame. 

( 14) Possivelmente, a mais importante das mudan-
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ças que deve ser elaborada pelos fenomenólogos e exis
tencialistas é uma revolução atrasada na teoria da ciên
cia. Não deveria dizer ' elaborada por,, e sim , ' auxiliada 
em conjunto por , porque há muitas outras forças aju
dando a destruir a filosofia oficial da dência ou o "cien
cismo ,, Não é somente a cisão cartesiana entre sujeito 
e objeto que deve ser superada. Há outras mudanças ra
dicais, que se fazem necessárias pela inclusão da psique 
e da experiência pur.a na realidade, e tal mudança afe
tará não apenas a ciência da Psicologia, mas também 
todas as outras ciências. Por exemplo, parcimônia, sim
plicidade, precisão, ordem lógica, elegância e definição, 
são todas do domínio da abstração. 

( 15) Encerro com o estímulo que mais poderosa
mente me afetou na literatura existencialista, qual seja, 
o problema do futuro em Psicologia. Não que este, como 
todos os outros problemas ou questões que mencionei até 
aqui, seja totalmente estranho para mim, nem, suponho, 
para qualquer estudante consciente da teoria da persona
lidade. Os escritos de Charlotte Buhler, de Gordon Allport 
e de Kurt Goldstein devem também nos sensibilizar para 
a necessidade de agarrar e sistematizar o papel dinâmico 
do futuro na personalidade presentemente existente; por 
exemplo, crescimento e evolução e possibilidade necessa
riamente apontam para o futuro, como o fazem os con
ceitos de potencialidade e esperança, e de aspiração e 
fantasia ; a redução ao concreto é uma perda de futuro; 
ameaça e apreensão apontam para o futuro (nenhum 
futuro = nenhuma neurose); a auto-realização não tem 
sentido sem referência a um futuro correntemente ativo· 
a vida pode ser uma Gestalt no tempo, etc., etc. 

E ainda, a importância básica e central deste pro
blema para os existencialistas tem algo para nos ensinar; 
por exemplo, o trabalho de Erwin Straus em Existence 
( 17). Penso que é interessante dizer que nenhuma teoria 
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de Psicologia estará completa se não incorporar central
mente o conceito de que o homem tem seu futuro dentro 
de si, dinamicamente ativo neste pre ente momento. 
Neste entido, o futuro pode ser tratado como não- · tó
rico no sentido de Kurt Lewin. Também devemos enten
der que somente o futuro é em princípio desconhecido e 
desconhec'vel, o que significa que todo os hábitos, de e
sas e mecanismos de competição são dúbios e ambíguos 
porque se ba eiam na experiência passada. omen e a 
pessoa flexível e criativa pode realmente dirigir o futuro, 
somente aquela que pode fazer face a inovações com con
fiança e sem temor. Estou convencido de que muito da
quilo que nós agora chamamos de p icologia é o e tudo 
do artifícios que usamos para evitar a ansiedade da no
vidade absoluta, f' · do ue o futuro será igual ao as
sado. 

Tentei dizer que toda ênfase européia tem sua cor
respondente americana. ão creio que isto tenha icado 
suficientemente esclarecido. Recomendei a Rollo May 
um volume americano acompanhante do que ele já edi
tou. E naturalmente, a maior parte d.isso tudo representa 
minha esperança de que estamos testemunhando uma 
expansão da Psicologia, não um novo ''ismo>' que poderá 
se tornar uma antipsicologia ou uma anticiência. 

J;: possível que o existencialismo não somente enri
queça a Psicologia. Pode também ser um empurrão adi
cional para o estabelecimento de um outro ramo da 
Psicologia, a psicologia do eu compl tamente evoluído e 
autêntico e de suas maneiras de ser. Sutich sugeriu cha
mar isso de ontopsicologia. 

Certamente parece mais e mais claro que aquilo a 
que chamamos "normal,, em Psicologia é realmente uma 
psicopatologia da média, tão pouco dramática e tão am-
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piamente espalhada que nós nem mesmo a percebemos 
ordinariamente. O estudo feito pelos existencialistas da 
pessoa autêntica e do viver autêntico ajuda a derrubar 
esta falsidade geral, este viver de ilusões, para surgir uma 
luz clara e severa, que o revela claramente como uma 
enfermidade, mesmo que amplamente compartilhada. 

Penso que não preci amos tomar tão a sério o repisar 
dos existencialistas europeus sobre o medo, a angústia, o 
desespero e coisas assim, para os quais o único remédio 
que aqueles oferecem parece ser o de n:.ginter a fortaleza 
de ânimo. Esta lamúria de alto Q. I. numa escala cósmi
ca ocorre toda vez que uma fonte externa de valores não 
funciona. Eles devem ter aprendido com os psicoterapeu
tas que a perda das ilusões e a descob rta da identidade, - ~ ----- --- ----------- -- . embora_ dolorosas a princípio, podem er estimulantes e 
fortalecedoras por fim. 



III 

Morte - Variável Relevante 
em Psicologia 1 

HERMAN FEIFEL 

Mesmo depois de exarnjnar detidamente a imponen
te literatura, importante ou não, de que a Psicologia 
está rodeada, é impressionante verificar como é escasso 
e negligenciado o conhecimento sistematizado sobre as 
atitudes para com a morte. Isto é surpreendente visto 
de diversos ângulos: 

( 1) Através da história do homem, a idéia da morte 
propõe o mistério eterno que é o centro de alguns de 
nossos mais importantes sistemas de pensamentos filo ó

ficos e religiosos; por exemplo, a Cristandade, onde o 
significado da vida é consumado em seu termo; o exis
tencialismo e sua preocupação impressionante com o 

1 Uma parte deste ensaio foi baseada num trabalho pa
trocinado por uma bolsa de pesquisa, M-2920, do National Ins
titute of Mental Healtb, Publlc Health Service, e parte do mate
rial já apareceu em The meaning of death, editado por Herman 
Feifel> New York, McGraw-Hill, 1959. 
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temor e a morte. Este modo de ver tem enormes conse
qüências práticas em todas as Bsf eras da vida, econômi
ca e política, bem como moral e religiosa. 

( 2) Uma das mais distintas características do ho
mem, em contraste com as outras espécies, é a sua ca
pacidade de compreender o conceito de uma futura - e 
inevitável morte. Em Química e Física, um 'f ato1

' é qua
se sempre determinado pelos eventos que o precederam; 
nos seres humanos, o comportamento presente depende 
não somente do passado, mas, muito mais ainda talvez, 
da orientação para com acontecimentos futuros. De fato, 
o que uma pessoa procura vir a ser bem pode, certa 
vezes, decidir ao que ela dá atenção em seu passado. O 
passado é uma imagem que muda com a imagem que 
temos de nós mesmos. 

(3) A morte é algo que acontece a cada um de nós. 
Mesmo antes de sua chegada, ela é uma presença ausen
te. Alguns afirmam que o temor da morte é uma reação 
universal e que ninguém está livre do mesmo. 2 Quando 
paramos para considerar o assunto, a noção da singula
ridade e da individualidade de cada um de nós adquire 
significado completo somente ao conceber que devemos 
morrer. E é neste mesmo encontro com a morte que cada 
um de nós descobre sua ânsia pela imortalidade. 

( 4) Mais próximo da familia psicológica, Freud 
postulou a presença de um inconsciente desejo da morte 
.nas pessoas, que ele ligou com certas tendências para a 
autodestruição. Melanie Klein acredita que o medo da 
morte está na raiz de todas as idéias persecutórias e, por 
isso indiretamente, de toda a ansiedade. Paul Tillich 

2 CAPRIO, F. S. A study of some p:;ychological reactions 
during prepubescence to the idea of death. Psychiat. Quart. 

24 : 495-505, 1950. 
W.BQORG, G. Fear of death. Psychoanal. QuaTt. 

12 : 465-75, 1943. 
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( 33), o teólogo, cuja influência se fez sentir na psiquia
tria americana, baseia sua teoria da ansiedade no pos
tulado ontológico de que o homem é fuúto, sujeito ao 
não-ser. A insegurança bem pode ~ ser um símbolo da 
morte. Qualquer perda pode representar uma perda total. 
Jung vê a segunda me ade da vida como estando domi
nada pelas atitudes do indivíduo para com a morte. Em 
suma, há um crescente reconhecimento da relação entre 
a doença mental de alguém e sua filosofia de vida e de 
morte. 

Temas e fantasias sobre a morte são proeminentes 
em psicopatologia. As idéias sobre a morte são periódicas 
em alguns pacientes neuróticosª e nas alucinações de 
muitos indivíduos psicóticos. Há o estupor do paciente 
catatônico, algumas vezes comparado a um estado de 
morte, e as ilusões de imortalidade em certos esquizofrê
nicos. Tem me ocorrido que a negação esquizofrênica da 
realidade pode funcionar, em certos casos, como um obs
táculo mágico se não como anulação, da possibilidade 

a morte. Se viver leva inevitavelmente a morte então 
a morte pode ser desviada pelo não viver. Também um 
certo numero de psicanalistas 4 é de opinião de que uma 

3 BROMBERG, W. & SCHILDER P. The attitudes of psy
choneurotics toward death. Psychoa11.al. Rev. 23 : 1-28, 1936. 

TEICHER J. D. Combat fatigue or death anxíety neu
rosis. J. NeTv. Ment. Dis. 117 : 234-43 1953. 

BOISEN, A; J'ENKINS, R. L.· LORR M. Schizopbrenic 
· deation as a stri ving toward the solution of conflict. J. Clin. 
Psychol. 1 O : 388-91, 954. 

4 ...., ENICHEL, O. The psychoana 11tic theOTy of neuroses. 
New York Norton 1945. 

SCIIlLDER P. Notes on the psychology of metrazoI 
treatment of. schizophrenia. J. NeTv. Ment. Dis. 89 : 133-44 
1939. 

SILBERMANN 1 I. The psychological experiences du
ring the shock therapy. Int. J. Psychoanai. 21 : 179-200, 1940. 
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das principais razões pela qual as medidas de choque 
produzem efeitos positivos nos pacientes é que estes tra
tamentos fornecem-lhes um tipo de experiência fantasista 
de morte-e-renascimento. É relevante notar, contudo, que 
mesmo quando a ansiedade sobre a morte é discutida na 
literatura psiquiátrica, é ela com freqüência interpretada 
essencialmente como um fenômeno derivado ou secundá
rio, freqüentemente como um aspecto mais facilmente 
suportável do "temor a castração, , ou como a ansiedade 
de separação ou perda do objeto amado. 5 

( 5) Outras investigações de atitudes para com a 
morte podem enriquecer e aprofundar nossa compreensão 
das reações de boa ou má adaptação ao stress e da teoria 
da personalidade em geral. A adaptação das pessoas mais 
velhas aJdéia da morte, por exemplo, pode bem ser um 
aspecto crucial do processo de envelhecimento; e o estudo 
das atitudes para com a morte na pessoa seriamente do
ente e moribunda, uma experiência in natura, pode pro
ver-nos novos insights das maneiras com que diferentes 
indivíduos enfrentam severa ameaça. 

Numa perspectiva mais ampla, não apenas a psico
logia, mas a cultura ocidental em geral, na presença da 
morte, tendem a correr, esconder-se, e bu car refúgio em 
uma linguagem eufemística, no desenvolvimento de uma 
indústria que tem, como interesse maior, a criação de 
maiores qualidades 'naturais,, na morte e em estatísticas 
atuariais. O militar torna a morte impessoal, e o passa
tempo dominante trata a morte não tanto como tragédia, 
mas como uma ilusão dramática. A preocupação com a 
morte tem sido relegada ao território proibido até aqui 
ocupado por moléstias como tuberculose e câncer, e ao 
tópico do sexo. Com o enfraquecimento das crenças pau-

s W AHL C. W. The fear of death. BuH. M enninger Clin. 
22 : 214-23, 1958. 
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linas rela tivas à pecaminosidade do corpo e a certeza de 
uma vida após a morte, parece haver um concomitante 
decréscimo na capacidade das pessoas de contemplar ou 
discutir a morte natural.6 

Não obstante, as investidas de duas guerras mun
diais , junto com a herança de um holocausto nuclear po
tencial, têm ajudado, em anos recentes, a empurrar a 
temporalidade da vida cada vez mais para o primeirô 
plano. O movimento exi tencialista t m sido particular
mente conspícuó em r descobrir a morte como um tema 
filosófico e um problema no século :xx. Num certo sen
tido, a história da filosofia existencial, em suas maiores 
fases , é uma exegese da experiência humana da morte. 
A imagem do homem que surge é de uma criatura limi
tada pelo tempo. 

O existencialismo de nosso século, expresso nas fi
losofias de Simmel, Sheler, Jaspers e Heidegger colocou 
a experiência da morte perto do centro de suas análises 
da condição humana. Tem acentuado a morte como uma 
parte constitutiva, antes que o mero fim da vida, e sali
entou a idéia que somente pela integração do conceito 
de morte dentro do eu torna-se possível uma autêntica 
e genuína existência. O preço de negar a morte é a an
siedade indefinida, a auto-alienação. Para compreender-se 
completamente, o homem tem de enfrentar a morte 
tornar-se cônscio da morte pessoal. 

O existencialismo não é, certamente uma técnica 
psicoterapêutica e não tem pretensões nesta direção. Sin
to, contudo, que sua orientação implica em conseqüências 
de um tipo psicoterapêutico, referente ao que May comen· 
tará em maiores detalhes no cap. IV. 

6 JACKSON, E. N. Grief and religion. ln: FEIFEL, H.~ 

ed. The mea.ning of death. New York, McGTaw Hill., 1959. 
GORER, G. The pornograpby of death. Encoun.t er 

5 : 49-52, 1955. 
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No limitado espaço disponível para mim, desejo in
dicar algumas descobertas gerais sobre atitudes para com 
a morte, resultantes de uma contínua série de investiga
ções que estou atualmente realizando. Elas terão de ser 
consideradas tão-somente como uma rápida reportagem, 
passível de, e sujeita a modificações. Espero, contudo, 
que elas sugiram possibilidades terapêuticas. Os resulta
dos baseiam-se em quatro grupos maiores : 85 pacientes 
mentalmente doentes, na idade média de 36 anos; 40 
pessoas mais velhas na idade média de 67 anos; 85 "nor
mais", consistindo de 50 jovens na idade média de 26 
anos, e 35 profissionais liberais, na idade média de 40 
anos; e 20 pacientes, extremamente doentes, na idade 
média de 42 anos. 

Na resposta à pergunta "O que a morte significa 
para você?" dois pontos de vista dominaram. Um vê a 
morte numa veia filosófica, como o fim natural do pro
cesso vital. O outro é de natureza religiosa, percebendo 
a morte como a dissolução da vida corporal e, na reali
dade, o começo de uma nova vida. Esta descoberta, num 
certo sentido, amplamente espelha a interpretação da 
morte na história do pensamento ocidental. Destes dois 
pólos opostos, podem se derivar duas éticas contrastan
tes. "De um lado, a atitude para com a morte é a acei
tação estóica ou céptica do inevitável, ou mesmo a re
pressão do pensamento de morte pela vida; do outro, a 
glorificação idealista da morte é a que proporciona signifi
cado a vida, ou é a pré-condição para a verdadeira vida 
do homem."7 Esta descoberta põe em destaque a profunda 
contradição que existe em nosso pensamento sobre o pro
blema da morte. Nossa tradição pressupõe que o homem 
termina com a morte e que, ao mesmo tempo, é capaz 

7 MARCUSE, H. The ideology of death. ln: FEIFEL, op. 
cit. nota 6. 
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de continuar, de algum outro sentido, além da morte. A 
morte é vista, de um lado, como uma "parede", o desastre 
pessoal extremo, e o suicídio como o ato de uma mente 
doentia; de outro lado, a morte é considerada como uma 
'porta de entrada", um ponto no tempo no caminho da 

eternidade. 
O grau de perturbação mental per se nos pacientes, 

aparentemente, possui pequeno efeito sobre suas atitudes 
globais para com a morte. Nem a neurose, nem a psicose 
produzem atitudes para com a morte que não possam ser 
encontradas em sujeitos normais. O distúrbio emocional 
aparentemente serve para trazer atitudes específicas mais 
claramente para o primeiro plano. Estes resultados refor
çam as descobertas de Bromberg e Schilder. 8 Incidental
mente, poucas pessoas normais visualizam sua própria 
morte em decorrência de um acidente. Isto se opõe às 
descobertas de que uma boa proporção dos pacientes 
mentalmente enfermos visualiza sua morte por efeito da 
"pane num avião", "do atropelamento por um trator'', "de 
fuzilamento", etc. 

Quando solicitada a expressar sua preferência quan
to à "maneira, lugar e tempo,, da morte, uma maioria 
esmagadora em todos os grupos queria morrer rapida
mente e com pouco sofrimento - "pacificamente, dor
mindo", como a maior parte expressou, ou "tendo um 
ataque cardíaco". Os demais queriam ter tempo suficiente 
para que pudessem fazer as despedidas da família e ami
gos. "Em casa" e na "cama" são especificamente mencio
nados pela maioria como locais avoritos para morrer . 

• 
Há, naturalmente, idio sincrasias pessoais - "num jar-
dim", "contemplando o oceano": "numa rede em dia de 
primavera". Entre 15 e 20% em cada grupo dizem que 
não lhes faz muita diferença onde morrer. Gostaríamos 

a BROMBERG & SCHILDER, op. cit. nota 3. 
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de conjeturar se estas respostas não refletem, por acaso, 
em certo nível, uma reação à nossa moderna maneira de 
morrer. Já não nos é muito comum receber a morte na 
intimidade de nossas casas, com a família acompanhan
do em volta, e com o mínimo de medicamentos para pro
longar a vida. Morremos num "grande" hospital, com seus 
recurso~ superiores para proporcionar cuidados e aliviar 
a dor, mas também com seus impessoais tubos intrave
nosos e tendas de oxigênio. É como se a realidade da 
morte estivesse sendo obscurecida, tornando-se um acon
tecimento público, algo que acontece para todo mundo, 
ainda que a ninguém em particular. 

Com referência ao tempo da morte , a maior parte 
das pessoas diz que quer morrer à noite, porque "signi
fica menos problemas para todos os interessados", "pouco 
rebuliço". A escolha da noite, afora o pacífico final da 
vida considerado, que ela sugere, tem muita riqueza de 
sugestão simbólica. Homero, na Ilíada, alude ao sono 
(hypnos) e à morte (thanatos) como irmãos gêmeos, e 
muitas de nossas preces religiosas entrelaçam as idéias 
de sono e morte. Os judeus ortodoxos, por exemplo, ao 
despertar pela manhã agradecem a Deus por tê-los res
taurado para a vida novamente. 

Enquanto os dados estavam sendo coletados e ava
liados, a implicação sugeriu por si mesma que certas 
pessoas que temem fortemente a morte, podem recorrer 
a um ponto de vista religioso a fim de enfrentar seus 
temores com relação à morte. Pensei que seria proveitoso 
tomar dados c_omparativos entre pessoas religiosas e não 
religiosas, considerando particularmente o aspecto do 
"julgamento" depois da morte como uma possível variável 
importante. A idade média do grupo religioso (N = 40) 
era 31 anos e meio; a do grupo não religioso (N = 42) 
era 34 anos. As principais crenças que caracterizaram o 
grupo religioso, comparado com o grupo não religioso 
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foram crenças num propósito divino nas operações do 
universo, numa vida-depois-da-morte, e a aceitação da 
Bíblia como reveladora das verdades divinas. Deve- e to
mar cautela ao se considerar a pessoa religiosa como in
variante· o mesmo vale para a pessoa não religio a. Os 
indivíduos podem inferir valores (sociabilidade, suporte 
emocional, sensação de pertencer etc.) e satisfações de 
necessidades da participação e da qualidade de membro 
religioso, que não se relacionam necessariamente com a 
crença e o compromisso religiosos. Também, os indiví
duos podem freqüentemente expressar uma identificação 
religiosa (tradição) sem participação ou compromisso 
formal. E, freqüentemente, pode haver uma diferença 
entre os compromissos de valores do indivíduo e os exi
gidos pela estrutura teológica ' oficial' de sua fé em par
ticular. 9 Em outras palavras, algumas pessoas podem 
professar princípios religiosos, mas não praticá-los. Outros 
podem adotar a religião como um tipo de defesa contra 
'azares da sorte. Então, há os que incorporam suas cren
ças religiosas nas atividades do seu dia-a-dia. É preciso 
uma categorização mais nítida e definitiva nesta área. 
Por exemplo, as atitudes para com a morte podem bem 
variar entre diferentes grupos de sectários. Nosso propó
sito, contudo, neste estágio era obter algumas medidas 
gerais do ponto de vista fundamentalista ou não funda
mentalista. 

A pessoa religiosa, quando comparada com o indiví
duo não religioso em nossa prova, é pessoalmente mais 
temerosa da morte. O indivíduo não religioso teme a 
morte porque ' minha família pode não estar prevenida 
para" ' quero completar certas coisas ainda", gosto da 
vida e quero continuar . A ênfase está no temor da des-

9 HAGER, D. J. Religious c.onflict. J. Soe. Issues, 12 : 3-11, 
1956. 
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continuidade da vida na Terra - o que está sendo dei
xado para trás - em vez de naquilo que poderá vir a 
acontecer depois da morte. A ênfase para a pessoa reli
giosa é dupla. Preocupa-se com assuntos post-morte.m -
''posso ir para o inferno", "tenho pecados para expiar 
ainda ' - bem como com a cessação das presentes expe
riências terrestres. Os dados indicam que mesmo a cren
ça de ir para o paraíso não é um antídoto suficiente para 
pôr fim ao medo pessoal da morte de algumas pessoas 
religiosas. Esta verificação, juntamente com o forte te
mor da morte expre so em anos passados por um número 
substancial de indivíduos inclinados à religiosidade, pode 
refletir um uso defensivo da religião por parte de alguns 
de nossos objetos de estudo. De modo correspondente, a 
pessoa religiosa objeto de nosso estudo sustenta uma 
-Orientação mais significativamente negativa para com os 
anos mais avançados da vida do que o faz a correspon
dente pessoa não religiosa. 

No mesmo contexto creio que a ênfase frenética 
sobre e a contínua busca da, 'fonte a juventude" em 
muitos segmentos de nossa sociedade reflete, até certo 

onto, as ansiedades referentes a morte. Uma das razões 
por que tendemos a rejeitar os velhos é que eles nos fa
zem lembrar a morte. Os profissionais especialmente os 
médicos, que entram em contato com pacientes crônicos 
e extremamente enfermos têm notado em si própnos 
tendências paralelas de :fuaa. titudes contra a fobia da 
morte por exemplo, podem ser observa as entre os mé-

·cos internos. Aqui esta eação por parte do médico e 
compreensível: a necessidade de remover a roupagem da 
libido, o alívio da tragédia implacável, a realidade de que 
outros podem se beneficiar mais com seu tempo, etc. 
Mas eu advertiria que alguns médicos com freqüência 
rejeitam o paciente moribundo porque este reativa ou 
desperta seus próprios temores da morte e que em alguns 
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os sentimentos de culpa, aliados aos desejos de morte 
para pessoas significativas em suas próprias vidas, de
sempenham um certo papel. Isso para não falar no nar
cisismo ferido e na ausência de recompensa do médico, 
cuja função sendo a de salvar a vida se vê frente a um 
paciente moribundo, que representa uma negação de suas 
capacidades essenciais. Penso que seria interessante se
guir aqui o aspecto das relações entre a escolha de ocu
pação onde a salvação da vida é imperativa, e as atitudes 
pessoais dos médicos para com a morte. Um dos obstá
culos insuspeitados contra que tenho esbarrado ao reali
zar a pesquisa na área não tem sido o paciente, mas o 
médico. Uma hipótese que eu sustento que tem sido 
constantemente reforçada é a de que uma das maiores 
razões por que certos médicos escolhem a medicina é pa
ra conhecer a fundo suas próprias ansiedades acima do 
normal a respeito da morte. 

Temos sido obrigados, em medida nada saudável, a 
internalizar nossos pensamentos e sentimentos, temores 
e mesmo e peranças relativas a morte. m dos sérios 
erros que cometemos enso, ao tratar pacientes extre
mamente enfermos, é a construção de uma barreira psi
cológica entre o viver e o morrer. Alguns pensam e dizem 
que é crue e traumático falar sobre a morte a pacientes 

e estão morrendo. Realmente minhas descobertas in
dicam que os pacien es querem muito falar a respeito de 
seus pensamentos e entimentos em torno da morte, mas 
sentem que nós, os vivos, fechamos os caminhos para 
que eles realizem isso. Um bom número deles refere 
honesta e claramente ouvir dos médicos sobre a serieda
de de sua doença. Eles têm a sensação de serem compre
endidos e ajudados, em vez de se tomarem amedrontados 
ou ton1ados de pânico quando podem falar sobre seus 
sentimentos para com a morte. :É verdadeira a idéia de 
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que o desconhecido pode ser mais temido do que a mais 
conhecida e temível realidade. 

Quando a presente investigação foi inicialmente 
mencionada, foi levantada a questão, e legitimamente 
quanto ao possível efeito negativo e aspectos oprimentes 
dos procedimentos de entrevista e de testes sobre os pa
cientes. Como fato resultante, a grande maioria deles não 
demonstrou reações rebeldes. Alguns deles, na realidade~ 

agradeceram ao pessoal do projeto por lhes permitirem 
a oportunidade de discutir seus sentimentos relativos à 
morte. Não há nada mais esmagador para uma pessoa 
à morte, do que sentir que foi abandonada ou rejeitada. 
Essa constatação não somente remove o apoio e impede 
que o paciente obtenha alívio dos vários tipos de senti
mentos de culpa que ele possa ter, como não lhe permite 
mesmo fazer uso de mecanismos de negação que tenha 
sido capaz de usar até então.1º 

Falando-se de culpa, é alarmante o fato de que mui
tas pessoas irremediavelmente enfermas se sentem cul
padas. Isto resulta de um certo número de razões: ( 1 ) 
Freqüentemente elas manifestam a suspeita de que sua 
doença e seu destino são auto-impostos e por sua própria 
culpa. (2) Assumem, inais ou menos, o papel da criança 
extremamente dependente. Alguns conscientemente des-

. culpam-se pelo trabalho e "confusão" que estão causando. 
Nossa cultura alimenta um sentimento de culpa na maio
ria de nós, quando nos colocamos num papel dependente. 
(3) Isto é levado mais além na pessoa à morte, pelos 
sentimentos de que está forçando os vivos à sua volta a 
fazer face a necessidade e finalidade da morte, pelo que 
eles o odiarão. ( 4) Intimamente aliado a isso há o in
distinto conhecimento da pessoa enferma acerca de sua 

10 ROSENTHAL, Hattie. Psychotherapy for the dying. 
Amer. J. Psychother. 11 : 626-33, 1957. 
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inveja pelos que continuam vivos e do desejo, que rara
mente chega ao consciente, de que esposo, pai, filho ou 
amigo morra em seu lugar. Existe a idéia de que pode 
ser este desejo, em parte, que força a ação naqueles ca
so de pessoas seriamente enferma , que não só se ma
tam, como matam a família e mesmo os amigos.1 

Os que continuam vivos respondem com sua própria 
culpa - por estarem vivos e verem alguém mais morrer 
e, talvez, por desejarem mesmo que a pessoa moribunda 
se apresse em seu caminho. Na verdade, a maior parte 
das pessoas saudáveis se sente ansiosa e culpada ao ver 
alguém mais morrer. O confronto direto com o fato exis
tencial da morte parece arremessar uma influência ma
léfica sobre o funcionamento do ego. 

Ainda, estamos cientes de que a maturidade huma
na traz consigo um reconhecimento de limite, que é um 
notável avanço no autoconhecimento. De certa maneira, 
a disposição para morrer aparece como uma necessária 
condição de vida. ão estamos totalmente livres em qual
quer ação enquanto formos comandados por uma inesca
pável vontade de viver. Neste contexto, os riscos diários 
da vida, por exemplo dirigir na cidade, fazer uma vi gem 
aérea, perder a vigilância ao dormir, tornam-se formas 
de quase extravagante insensatez. A vida não nos perten
ce genuinamente até que possamo renunciar a ela. e 
Montaigne penetrantemente observou que "somente o ho
mem que não mai teme a morte deixou de ser um 
e cravo'. 

A observação clínica ugere a reflexão de que para 

11 ARONSON, G. J . Treatment of the dying person. ln: 
FEIFEL, H., ed. The meaning of death. New York, l\1cGraw
Hill, 1959. 

12 BOCKING, W. E. The meaning of immortality i n hu
man experience. New York, Harper, 1957. 



80 Rollo May 

muitos indivíduos a percepção da morte desde uma dis
tância temporal e quando ela está pessoalmente próxima 
pode constituir dois assuntos diferentes. Também o co
nhecimento do grau 'externo" de ameaça sozinho parece 
ser uma base insuficiente com a qual predizer> com qual
quer certeza, como uma pessoa reagirá a ele. A informação 
de que você está para morrer no futuro próximo não cons
titui necessariamente uma situação de extrema tensão 
para determinados indivíduos. A estrutura do caráter da 
pessoa - o tipo de pessoa que ela é - pode muitas ve
zes ser mais importante do que o próprio estímulo amea
çador-da-morte para determinar reações. Na continuação 
do trabalho> esperamos escrutinar mais de perto as rela
ções existentes aqui> isto é, relacionar as atitudes em re
lação à morte com o tipo de pessoa que as possui. 

Minha própria tese experimental é que os tipos de 
reação para com a morte iminente são uma função de 
fatores entreligados. Firmemente sustento aqui o ponto 
de vista de Beigler.1s Alguns dos mais significativos, a 
título de hipótese ~ parecem ser: ( 1) a maturidade psico
lógica do indivíduo; (2) maneira de fazer frente as 
técnicas disponíveis para ele; ( 3) a influência de siste
mas referenciais variáveis> tais como orientação religiosa, 
idade, sexo; ( 4) severidade do processo orgânico; e ( 5) 
as atitudes do médico e de outras pessoas de significação 
no mundo do paciente. 

A pesquisa em progresso reforça o pensamento de 
que a morte pode significar coisas diferentes para dife
rentes pessoas. Mesmo num grupo cultural estreitamente 
definido> torna-se evidente a qualidade psicológica desi
gual do medo da morte.14 A morte é um símbolo de múl-

is BEIGLER, J. Anxiety as an aid in the prognostication 
of impending death. A. M. A. Arch. Neurol. Psychiat. 77 : 171-7, 
1957. 

14. MURPHY, G. Discussion. ln: FEIFEL, op. cit. nota 11. 
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tiplas facetas, cujo significado e pecífico depende da 
natureza e dos fados no desenvolvimento individual e 
contexto cultural. "A morte é terrível para Cícero, dese
jável para Catão e indiferente para Sócrates." 

Um leitmotw, contudo, que persiste em pôr-se em 
evidência quando se trabalha neste campo é que a crise, 
muitas vezes, não é o fato de superar a morte de per si, 
a intransponível finitude do homem, mas antes o des
perdício de anos limitados, as tarefas não tentadas, as 
oportunidades bloqueadas, os talentos definhados no de
suso, os males evitáveis que foram praticados. A tragédia 
que está sendo sublinhada é que o homem morre prema
turamente e sem dignidade, e que a morte não se tomou 
realmente "de sua propriedade". 

Para concluir: o nascimento de um homem é um 
evento incontrolável na sua vida, mas a maneira de sua 
partida da vida guarda uma definida relação com sua 
filosofia de vida e morte. Estamos enganados em consi
derar a morte como um acontecimento puramente bioló
gico.15 A vida não é verdadeiramente compreendida nem 
completamente vivida a não ser que a idéia de morte 
seja encarada com honestidade. 

Há uma premente necessidade de informação mais 
fidedigna e sistemática, de estudo controlado na área. 
Esta é uma área em que as formulações teóricas não têm 
deixado atrás de si um corpo acumulativo de dados des
critivos e empíricos. A pesquisa sobre o significado da 
morte e o ato de morrer podem realçar nossa compreen
são do comportamento do indivíduo e fornecer uma porta 
de entrada complementar para uma análise das culturas. 

Permitam-me ser explicito. Não sustento que a con
dição humana possa ser completamente descrita por 

1s EISSLER, K. R.. The psvchiatTist and the dying pa
tient. New York, International Univ. Press. 1955. 
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cuidado e ansiedade, temor e morte. Alegria, amor e fe
licidade provêm indícios igualmente válidos para a rea
lidade e o ser.16 Como Gardner Murphy 17 perspicazmente 
salientou, está longe de estar estabelecido que toda en
frentação da morte represente necessariamente proveito 
para a saúde mental. Em certos estudos com pilotos du
rante a Segunda Guerra Mundial 18 descobriu-se que aque
les que não sucumbiam psicologicamente conservaram, 
nos momentos de mais extremo perigo, a ilusão de invul
nerabilidade. Aparentemente, há a necessidade de fazer 
face à morte e também a de voltar-lhe as costas. rn 

Minha opinião é que há um passo muito necessário 
a avançar para que a Psicologia reconheça que o conceito 
de morte representa um fato psicológico e social de im
portância substancial e que as palavras atribuídas a 
Goethe ao morrer - "Mais luz,, - são particularmente 
apropriadas ao campo em discussão. 

16 TAUBES, J. Mortality and anxiety. Trabalho não pu
blicado, 1956. 

11 'MURPHY, G. Op. cit. nota 14. 

1 GRINKER, R. R. & SPIEGEL, J. P. Men under stress. 
Philadelphia, Blakiston, 1945. 

19 MURPHY, G. Op. cit. nota 14. 



IV 

Fundamentos Existenciais da Psicoterapia 

ROLLO MAY 

Há diversas tentativas nos Estados Unidos para sis
tematizar a teoria psicanalítica e psicoterapêutica em 
termos de forças, dinamismos e energias. O enfoque 
existencial é o opo to dessas tentativas. ão negamos 
dinamismos e forças, o que não teria entido. Ma sus
tentamos que eles só têm significado no contexto do ser 
existente, vivo - e posso usar uma palavra técnica, 
somente no contexto ontológico. 

Se devemos ter uma ciência adequada para servir 
como fundamento para a psicoterapia, são necessários 
vários princípios orientadores. Primeiro, a ciência deve 
ser relevante para as características d' tintivas daquilo 
que nós estamos tentando compreender, neste caso o ser 
humano. Deve ser nJevante, isto sim, para as qualidades 
distintivas e características que con tituem o ser humano 
como humano. Há as características que constituem o 
eu como eu, sem o que este ser não seria o que ele é: 
um ser humano. 
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Um segundo princípio orientador está em opos1çao 
à hipótese na ciência convencional de que explicamos o 
mais complexo pelo mais simples. Isso é geralmente to
mado do modelo da evolução: os organismos e atividades 
superiores na escala evolutiva são explicados pelos infe
riores. Mas isso é apenas meia verdade. Também se tem 
como verdade que quando surge um novo nível de com
plexidade (tal como a autoconsciência no homem), este 
nível se torna decisivo para nossa compreensão de todos 
os níveis prévios. O princípio aqui é que, o mais simples 
pode ser compreendido e explicado apenas em temws do 
mais complexo. Este ponto é particularmente importante 
para a Psicologia e é· discutido mais completamente 
adiante neste capítulo com o tópico da autoconsciência. 

m terceiro princípio diretor é este: nossa unidade 
fundamental de estudo em psicoterapia não é um "pro
blema" que o paciente nos traz, tal como a impotência; 
ou uní padrão, tal como um padrão neurótico, ou sado
masoquismo, ou uma categoria diagnóstica de doença, tal 
como histeria ou fobia e assim infinitamente· ou um 
impulso ou padrão de impulsos. ossa unidade de estudo 
', antes de mais nada duas-pes.soas-existentes-em-um
mundo o mundo no momento sendo representado pelo 
consultório do terapeuta. ara es ar seguro, o paciente 

az a aila todos os seus problemas sua ' doença", sua 
'stória passada, e tudo o mais, simplesmente orque é 

uma parte integral dele mesmo. Mas o que é importante 
é que um dado que tem ealidade na ocasião é que o pa
ciente cria um determinado mundo no consultório, e é 
no contexto deste mundo que alguma compreensão do 
paciente pode surgir. Este mundo e sua compreensão são 
alguma coisa de que ambas as pessoas, paciente e tera
.peuta, participam. Nosso ponto aqui tem implicações de 
grande alcance, não somente porque ele se relaciona di
retamente com nossa pesquisa e prática em psicoterapia, 
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mas também porque ele sugere as linhas mestras de um 
enfoque existencial para a ciência. 

Aqui está uma paciente, Sra. Hutchens, que veio ao 
meu consultório pela primeira vez, uma mulher subur
bana de mais ou menos trinta e cinco anos de idade. Ela 
tenta conservar sua expressão equilibrada e sof ·cada. 
Mas nínguém deixaria de ver em seu olhos algo do error 
de uma corça assustada ou de uma criança perdida. Sei, 
pelo que seus neurologistas já me disseram, que seu pro
blema presentemente é o retesamento histérico da laringe> 
em decorrência do que ela pode falar somente com uma 
constante rouquidão. Formulei a hipótese, pelo seu teste 
de Rorschach, que ela sentira toda sua vida: ' Se eu de
claro o que realmente sinto, serei rejeitada; nestas con
dições é melhor não falar nada". Durante esta primeira 
hora com ela, obtenho alguns indícios do parquê genético 
do seu problema, à medida que ela me fala a respeito 
de seu relacionamento autoritárjo com sua mãe e avó e 
de como ela aprendeu a cuidar-se firmemente de ontar 
quaisquer segredos. Mas se eu ficar principalmente pon
derando estes porquês e com.os do seu problema, eu com
preenderei tudo, exceto o mais importante de todos os 
fatos, isto é a pessoa viva, existente aqui na sala comigo. 

Proponho então que comecemos com o dado real 
que temos na situação terapêutica, qual seja, a pessoa 
existente sentada no consultório com um terapeuta. Per
guntemos: quais são as características essenciais que 
constituem este paciente como uma pessoa existente, que 
constituem este eu como um eu? De ejo propor seis ca
racterísticas, a que chamarei de processos, que encontro 
em meu trabalho como psicoterapeuta. Podem tambén1 
ser chamadas caracteri ticas ontológicas. Conquanto es
tas sejam o produto de uma boa proporção de ensa
mento e experiência em muitos casos, deverei ilustrá-los 
com episódios do caso da Sra. Hutchens. 
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Primeiro, a Sra. Hutchens, como toda a pessoa, é 
centrada em si mesma, e um ataque a este centro é um 
ataque à sua própria existência. Esta é uma caracterís
tica que nós seres humanos compartilhamos com todos 
os seres vivos; é auto-evidente em animais e plantas. 
Nunca cesso de maravilhar-me como, sempre que corta
mos a copa de um pinheiro, a árvore manda outro ramo 
novo, sabem os céus de onde, para ser um novo centro. 
l\.fas nosso princípio tem uma relevância particular para 
os seres humanos e dá uma base para a compreensão 
da doença e da saúde, da neurose e da saúde mental. A 
neurose não deve ser vista como um desvio de nossas 
teorias particulares do que uma pessoa deve ser. Não é 
a neurose, ao contrário, precisamente o método que o 
indivíduo emprega para preservar seu próprio centro, 
sua prápria existência? Seus sintomas são maneiras de 
comprimir a faixa do seu mundo (assim graficamente 
demonstrado na incapacidade da Sra. Hutchens de per
mitir-se falar), para que a centralidade de sua existência 
possa ser protegida de ameaças, um meio de bloquear os 
aspectos do meio ambiente de maneira que ele possa en
tão ser adequado para o resto. 

A Sra. Hutchens tinha ido a outro terapeuta por 
meia dúzia de sessões, um mês antes de vir a mim. Ele 
lhe disse num esforço aparentemente impensado para 
restituir-lhe a confiança, que ela era demasiadamente 
peculiar, demasiadamente controlada. Ela reagiu com 
muita agitação e interrompeu imediatamente o tratamen
to. Ora, tecnicamente ele estava perfeitamente correto; 
existencialmente ele estava completamente errado. O que 
ele não viu, no meu julgamento, foi que esta mesma pe .. 
culiaridade, este supercontrole, longe de serem coisas que 
a Sra. Hutchens queria vencer, eram parte de sua de
sesperada tentativa de preservar o precário centro que 
possuía. Como se ela estivesse dizendo ' em caso de abrir-
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me, no caso de me comunicar, perderei o pequeno espaço 
de que disponho na vida". Vemos aqui, incidentalment , 
quão inadequada é a definição de neurose como falta de 
ajustamento. Ajustamento é exatamente o que a neurose 
é, e este é exatamente o problema. É um ajustamento 
necessário, pelo qual a centralidade pode ser preservada; 
uma maneira de aceitar o não-ser~ se posso usar este 
termo, para que um pouco do ser possa ser preservado. 
E na maior parte dos casos é uma dádiva quando este 
ajustamento se desfaz. 

Esta é a única coisa que nós podemos presumir so
bre a Sra. Hutchens, ou sobre qualquer paciente, quando 
ela se aproxima: ela, como todos os seres vivos, exige 
centralização, e esta esfacelou-se. Ao custo de uma con
siderável agitação, ela decidiu procurar ajuda. O nos o 
segundo processo, assim, é: toda a pessoa existente te1n 
o caráter de auto-afirmação, a necessidade de preservar 
sua centralidade. O nome particular que damos a esta 
auto-afirmação em seres humanos é "coragem '. A ênfase 
de Paul Tillich sobre a ' coragem para ser" é muito im 
portante, convincente e fértil para a psicoterapia neste 
ponto. Ele insiste que no homem, o ser nunca se dá 
automaticamente, como acontece com as plantas e os 
animais, mas depende da coragem do indivíduo; e sem 
coragem perde-se o ser. Isto faz da coragem em si mesma 
um corolário ontológico necessário. Por sinal, eu como 
terapeuta atribuo grande importância as expres ões do 
paciente que se relacionam com a vontade, decisões, es
colha. Nunca deixo escapar as pequenas observações que 
o paciente pode fazer tais como "talvez eu possa", "talvez 
eu possa tentar'', sem fazer-me seguro de que ele sabe 
que eu o ouvi. É apenas meia verdade dizer que a von
tade é o produto do desejo. Enfatizo, em vez disso, a 
verdade de que o desejo nunca se pode mostrar em seu 
poder real, a não er com a vontade. 
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Agora, como a Sra. Hutchens fala roucamente, ela 
olha para mim com uma expressão que é um misto de 
temor e esperança. Obviamente um relacionamento existe 
entre nós não somente aqui, mas já existiu antecipada
mente na sala de espera e mesmo desde que ela pensou 
em vir. Ela está se debatendo com a possibilidade de 
participar de mim. O terceiro processo é, pois: todas as 
pessoas existentes têm a necessidade e a possibilidade de 
sair de sua centralidade para participar de outros seres. 
Isto sempre envolve risco; se o organismo vai muito lon
ge, ele perde sua própria centralidade, sua identidade -
um fenômeno que pode facilmente ser visto no mundo 
biológico. Se o neurótico tem tanto medo de perder seu 
próprio centro conflitante a ponto de recusar-se a sair, 
contendo-se com rigidez, vivendo em reações estreitas e 
num apertado espaço vivencial, seu crescimento e desen
volvimento ficam bloqueados. Este é o padrão em repres
sões neuróticas e inibições, as formas comuns de neurose 
do tempo de Freud. Mas pode muito bem estar presente 
em nossos dias de conformidade e do homem voltado 
para fora, de modo que o padrão mais comum de neu
rose toma a forma oposta, ou seja, a dispersão do pró
prio eu na participação e identificação com os outros, 
até que seu próprio ser seja esvaziado. 

Neste ponto vemos como é acertada a ênfase dada 
por Martin Buber, num sentido, e por Harry Stack Sulli
van, no outro, de que o ser humano não pode ser enten
dido como urn eu se a participação for omitida. De fato, 
se formos bem sucedidos em nossa busca destes proces
sos ontológicos da pessoa existente, deve ser verdade que 
a omissão de qualquer um dos seis significaria que nós 
então não temos um ser humano. 

Nosso quarto princípio é: o lado subjetivo da cen
tralidade é a percepção. Tal percepção está presente em 
formas de vida além da humana; observa-se sem dúvida 
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nos animais. Howard Liddell apontou como a foca em 
seu habitat natural levanta a cabeça cada dez segundos, 
mesmo durante o sono, para inspecionar o horizante 
temendo que um caçador esquimó, armado com arco e 
flecha envenenada, se aproxime furtivamente. A esta 
percepção das ameaça à existência, nos animais Liddell 
chama de vigilância e ele a identifica como a réplica 
simples e primitiva, neles, do que nos seres humanos e 
torna a ansiedade. 

Os primeiros quatro processos característicos são 
compartilhados pela pe soa existente e por todos os seres 
vivos; eles são níveis biológicos no quais os seres huma
nos participam. O quinto processo refere-se agora a uma 
característica distintivamente humana: autoconsciência. 
A forma exclusi.vamente humana de percepção é a auto
consciência. Percepção e consciência não devem ser iden
tificadas. Eu associo a percepção, como indica Liddell, 
à vigilância. Isto se apóia na derivação do termo aware 
[perceber] que provém do anglo-saxônico gewaer, waer 
que significa o conhecimento de perigos externos e 
ameaças. Seus cognatos são beware e wary. A percepção, 
com certeza, é o que se passa numa reação neurótica do 
indivíduo à ameaça, por exemplo, na experiência da Sra. 
Hutchens em suas primeiras horas, quando eu também 
constituo uma ameaça para ela. 

A consciência, entretanto, não é simplesmente a 
minha percepção da ameaça do mundo mas a minha 
capacidade de conhecer-m,e como uma pes oa que está 
sendo ameaçada, a minha experiência própria como a 
pes oa que possui um mundo. A consciência, para usar 
os termos de Kurt Goldstein, é a capacidade do homem 
de transcender a situação concreta imediata, de viver em 
termos do possível. Ela forma a base da larga faixa de 
possibilidades que o homem tem com relação a seu 
mundo, e constitui o embasamento da liberdade psico ó-
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gica. Assim, a liberdade humana tem sua base ontológica 
e, creio eu, deve ser adotada em toda a psicoterapia. 

Na sua obra O fenômeno humano, o paleontologista 
Pierre Teilhard de Chardin brilhantemente descreve como 
a percepção está presente, inclusive a forma de tropismo. 
em todas as formas de vida evolutiva desde a ameba 
a té o homem. Mas, no homem surge uma nova função, 
a autoconsciência. Teilhard de Chardin incumbe-se de 
demonstrar algo em que sempre acreditei, que, quando 
n asce uma nova função, todo o padrão preexistente do 
organismo se modifica. Altera-se toda a Gestalt; a seguir 
o organismo pode ser compreendido somente em termos 
da nova função. Quer dizer, é apenas meia verdade afir
mar que o organismo deve ser compreendido em termos 
dos elementos mais simples abaixo dele na escala evolu
tiva. A outra metade da verdade é mais crucial para 
nós, isto é, que toda nova função forma uma nova com
plexidade que reorganiza todos os elementos mais simples 
neste organismo. Como disse anteriormente, o simples 
pode ser compreendido apenas em termos do mais com
plexo. 

Isto é o que a autoconsciência faz no homem. To
das as funções biológicas mais simples devem agora ser 
compreendidas nos termos desta nova função. Ninguém 
poderia, obviamente, negar por um momento as funções 
antigas, ou qualquer coisa em Biologia que o homem 
compartilhe com organismos menos complexos. Tome
mos a sexualidade, por exemplo, que nós obviamente 
compartilhamos com todos os mamíferos. Dada a auto
consciência, o sexo se torna uma nova Gestalt, como 
se demonstra em terapia constantemente. Os impulsos 
sexuais são então condicionados pela pessoa do compa
nheiro; o que pensamos sobre o outro macho ou fêmea, 
em realidade ou fantasia, ou mesmo fantasia reprimida, 
nunca pode ser excluído. O fato de que a pessoa subj -
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tiva (lo outro com quem nos relacionamos sexualmente 
faz uma diferença mínima na sexualidade neurótica, di
gamos em padrões de sexo compulsivo ou prostituição, 
somente prova mais fortemente nosso ponto de vista, 
porque estas situações exigem precisamente o bloqueio, 
o controle e a distorção da autoconsciência. Por is o, 
quando discutimos sexualidade em termo de objetos 
sexuais, como o faz l\j.nsey, podemos acumular interes
santes e úteis estatísticas, mas simplesmente não esta
mos falando a respeito da sexualidade humana. 

Nada daquilo que eu estou dizendo aqui deve ser 
tomado em absoluto como antibiológico; pelo contráriol' 
penso que é apenas deste enfoque que pode11Ws compre
ender a biologia humana sem deturpá-la. Como Kierke
gaard inteligentemente coloca: A lei natural é tão válida 
como sempre' . Argumento somente contra a aceitação 
passiva do conceito de que o organismo deve ser com
preendido somente em função daqueles elementos abaixo 
dele na escala evolutiva, uma aceitação que nos tem le
vado a desconsiderar a verdade auto-evidente de que o 
que faz de um cavalo um cavalo não são os elementos 
que ele compartilha com o cão, mas aquilo que constitui 
distintivamente o "cavalo'. Ora, aqui.lo com que estamos 
tratando na neurose são aquelas caracterí ticas e funções 
di.stintivamente humanas. São estas que se deterioram 
em pacientes perturbados. A condição para estas funções 
é a autoconsciência - o que explica o que Freud ade
quadamente descobriu, que o padrão neurótico é carac
terizado pela repressão e bloqueio da consciência. 

1t tarefa do terapeuta, portanto, não somente ajudar 
o paciente a tomar-se cônscio, mas, mais importante, 
ajudá-lo a transmutar sua percepção em consciência. A 
percepção é o seu conhecimento de que alguma coisa 
está, do exterior, ameaçando o seu mundo - · uma con
dição que pode como na paranóia e seus equivalentes 



92 Rollo May 

neuróticos, estar relacionada com comportamento tradu
zido por ações. Mas a autoconsciência coloca esta p ':
cepção em nível bastante diferente; é a visão do paciente 
de que é ele que está sendo ameaçado, que é ele o ser 
que está neste mundo que ameaça que é ele o sujeito 
que possui um mundo. E isto lhe proporciona a possibi
lidade de insight, de "visão intemalizada" de ver o mundo 
e seus problemas com relação a si próprio. E assim dá
lhe a possibilidade de fazer algo sobre seus problemas. 

Para retornar à nossa paciente por tanto tempo ca
lada: depois de mais ou menos vinte e cinco horas de 
terapia, a Sra. Hutchens teve o seguinte sonho. Ela s
tava procurando um bebê de quarto em quarto, numa 
casa interminável, num aeroporto. Pensava que o bebê 
pertencesse a outra pessoa, mas que esta outra pessoa 
lhe permitiria ficar com a criança. Ora, parecia que ela 
colocara o bebê num bolso de seu robe e ou do robe de 
sua mãe), e ela estava tomada pela ansiedade de que o 
bebê poderia asfixiar-se. Para sua alegria, descobriu que 
o bebê ainda estava vivo. Então teve um estranho pensa
mento: 'Devo matá-lo?" 

A casa ficava no aeroporto onde ela, aos vinte anos, 
aprendeu a voar desacompanhada um ato muito impor
tante de auto-afirmação e independência de seus pais. O 
bebê estava associado a seu filho mais jovem, a quem 
ela identificava regularmente consigo mesma. Permitam
me omitir a ampla evidência associativa que nos con
venceu a ambos a ela e a mim próprio, de que o bebê 
representava ela mesma, e especificamente a consciência 
de si mesma. O sonho é uma expressão da emergência e 
crescimento da autoconsciência uma consciência que ela 
não está ainda certa de ser sua e uma consciência que 
ela considera destruidora no sonho. 

Mais ou menos seis anos antes da terapia, a Sra. 
Hutchens havia abandonado a fé religiosa de seus país, 
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com os quais, a maneira deles, ela havia tido um rela
cionamento muito autoritário. Então ela uniu-se a uma 
igreja de sua própria crença. Mas ela nunca ousou alar 
a seus pais a respeito disso. Pelo con ário, quando eles 
a vinham vi.sitar, freqüentava a igreja deles sob muita 
tensão, temendo que um de seus filhos revelasse o segre
do. Depois de mais ou menos trinta e cinco se sões, 
quando estava considerando a idéia de escrever a seus 
pais comunicando a r speito de sua troca de cren a, ela 
sofreu, por um período de duas semanas, desmaios par
ciais no meu consultório. Ela tornava-se repentinamente 
fraca, sua face empalidecia, sentia se vazia como que 
com "água por dentro' e tinha de deitar-se por alguns 
momentos no sofá. Em retrospecto ela chamava estas 
demonstrações de "avidez de esquecimento,,. 

Escreveu então a seus pais informando-os, de uma 
vez por todas, de sua mudança de crença, assegurando
lhes que de nada lhes adiantaria tentar dominá-la. a 
seguinte sessão, ela perguntou sob considerável ansieda
de se eu estava pensando que poderia e tomar psicó · ca. 
Respondi que considerando que qualquer um de nós pode 
em alguma ocasião passar por tal episódio, não via razão 
por que ela pudesse mais do que qualquer um outro de 
nós; e perguntei se seu temor de se tornar psicótica não 
seria antes ansiedade originada pela sua atitude contrãria 
a seus pais, com~ se o fato_de ser genuinamente el~ 
mesma ela o séntisse equivalente a ficar louca. (Observei 
muitas vezes que os pacientes sentem esta ansiedade, ao 
serem eles mesmos, como equivalente à psicose.) Isto não 
é surpreendente, porque a conscientização dos desejos de 
cada um e a afirma ão dos mesmos envolve a acei ação 
da própria originalidade e singularidade. Implica que se 
deve estar preparado não somente para ficar isolado da-
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quelas figuras paternas, das quais se esteve dependente, 
mas também nesse instante permanecer sozinho em todo 
o urJverso psíquico. 

Vemos os profundos conflitos do surgimento da 
autoconsciência de três maneiras notórias no caso da 
Sra. Hutchens, cujo sintoma mais relevante, su icíente
mente interessante, era a negação daquela capacidade 
exclusivamente humana baseada na consciência a fala. 
Estes conflito são demonstrados ( 1) na tentação de ma
tar o bebê; (2) na avidez do olvido ao de maiar, como 
se ela estivesse dizendo: ' Se apenas eu não tivesse de 
ficar consciente, eu me furtaria a este problema terrível 
de dizer a meus pais"; e e 3) a ansiedade da psicose. 

Isto nos leva à sexta e última característica da pes
soa existente: a ansiedade. Ansiedade é o estado do ser 
humano na luta contra o que poderá destruir seu ser. É, 

na frase de Tillich, o estado de um ser em conflito com 
o não-ser, um conflito que Freud mitologicamente pintou 
no seu poderoso e importante símbolo do instinto da 
morte. Uma parte deste conflito sempre será contra algo 
fora do eu. Mas, mais extraordinária e significante para 
a psicoterapia é a batalha íntima, que vimos no caso da 
Sra. Hutchens, quer dizer, o conflito dentro _da pe soa à 
medida que ela enfrenta a escolha de se e até onde ela 
se colocará contra seu próprio ser, suas próprias poten
cialidades. 

Assim, considero com seriedade, se bem que figu
radamente, esta tentação de exterminar o bebê, ou de 
matar sua própria consciência, expressa nestas formas 
pela Sra. Hutchens. Não a atenuei chamando-a de ' neu
rótica" e o produto meramente de doença, nem a menos
prezei tranqüilizando-a: 'Certo, mas você não precisa 
fazer isso". Se eu tives e assim procedido estaria ajudan
do-a a ajustar-se ao preço da renúncia de uma par e de 
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sua existência, isto é, sua oportunidade para uma inde
pendência mais completa. A autoconfrontação que está 
implicada na aceitação da autoconsciência não é muito 
simples: ela acarreta, para identificar alguns dos elemen
tos a aceitação das aversões do passado, o rancor de sua 
mãe- por ela e o dela por sua mãe· a aceitação dos seus 
motivos presentes de rancor e destruição· o corte a avés 
de racionalizações e ilusões em torno de seu comporta
mento e motivos, e a aceitação da responsabilidade e 
solidão que isto implica; a renúncia a onipotência da in
fância, e a aceitação do fato de que embora ela nunca 
possa ter certeza absoluta sobre suas escolhas, deve de 
qualquer maneira fazê-las . 

Mas todos estes pontos específicos, suficientemente 
fáceis de serem por i mesmos entendidos, devem ser 
vistos à luz do fato de que a consciência por si mesma 
implica sempre a possibilidade de voltar-se contra o pró
prio eu, de negar o próprio eu. A natureza trágica da 
existência humana é inseparável do fato de que a cons
ciência em si envolve a possibilidade e a tentação, a todo 
o instante, de destruir-se. Dostoievski e nossos outros 
antepassados existenciais não foram indulgentes na hi
pérbole poética, nem em expressar os efeitos posteriores 
do excesso de vodca da noite anterior quando escreveram 
sobre o peso agonizante da liberdade. 

Espero que o fato da psicoterapia existencial enf ati
zar estes aspectos trágicos da vida não dê absolutamente 
a impressão de ser ela pessimista. Muito ao contrário. 
O confronto com a tragédia genuína é uma experiência 
altamente catártica do ponto de vista psíquico, como 
Aristóteles e outros através da história nos têm recorda
do. A tragédia está inseparavelmente ligada à dignidade 
do homem e sua grandeza, e é a companheira, como foi 
ilustrado nos dramas de ~dipo e Orestes, do momento de 
grande insight do ser humano. 
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Na minha opinião, a análise das características do 
ser existente - estas características ontológicas que ten .. 
tei apontar - pode nos dar uma base estrutural para 
nossa psicoterapia. Pode nos dar também uma base para 
a ciência do homem que não fragmentará e destruirá a 
humanidade do homem ao estudá-lo. 



V 

Duas Tendências Divergentes 

CARL R. ROGERS 

Durante o decorrer da convenção onde estes traba
lhos foram originalmente lidos, fui chamado para fazer 
comentário sobre duas apresentações, uma envolvendo 
uma teoria geral de psicoterapia, baseada na teoria do 
aprendizado, e a outra sobre o ponto de vista existencial 
em Psicologia e psicoterapia, que agora aparece nos an
teriores capítulos deste livro. Estas duas apresentações 
simbolizam, de maneira interessante, duas fortes corren
tes na psicologia americana de hoje em dia, correntes 
que no momento parecem irreconciliáveis porque não de
senvolvemos ainda a estrutura referencial mais ampla 
que contenha ambas. Como meu próprio interesse reside 
sobretudo na psicoterapia, vou limitar-me aqui a uma 
discussão dessas tendências tal como elas aparecem neste 
campo. 

A tendência "objetiva" 

De um lado, nossa devoção a obstinações rigorosas 
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em Psicologia, a teorias reducionistas, a definições ope
racionais, a procedimentos experimentais, nos leva a 
compreender a psicoterapia em termos puramente obje
tivos, antes de subjetivos. Por isso podemos conceituar 
a terapia como sendo simplesmente o condicionamento 
operante do cliente. O terapeuta reforça, por medidas 
simples apropriadas, aquelas expressões que manifestam 
sen timentos, ou aquelas que relatam o conteúdo dos so
nhos, ou aquelas que expressam hostilidade, ou aquelas 
que mostram um au toconceito positivo. Evidências im
pressionantes têm sido produzidas indicando que tal re
forço aumenta o tipo da expressão reforçada. Por tanto, 
o caminho para o aperfeiçoamento em terapia, deste 
ponto de vista, é selecionar mais sabiamente os elemen
tos a reforçar, para ter em mente de maneira m ais clara 
os comportamentos com vistas aos quais desejamos mol
dar nossos clientes. O problema não é diferente, em es
pécie, da moldagem de Skinner do comportamento de 
seus pombos para o jogo de pingue-pongue. 

Uma outra variante desta tendência geral é o que 
se conhece como o enfoque da teoria do aprendizado em 
psicoterapia, que existe de muitas maneiras. Identificam
se as ligações S-R criadoras de ansiedade ou que tenham 
provocado dificuldades no ajustamento. Estas são rotula
das, e sua origem e efeitos são interpretados e explicados 
a pessoa. Utiliza-se então o recondicionamento ou o con
tracondicionamento, de tal maneira que o indivíduo ad
quire uma nova, mais saudável e socialmente 1nais útil 
resposta ao mesmo estímulo que originalmente causou a 
dificuldade. 

Toda esta tendência tem por trás de si o peso de 
atitudes correntes na psicologia americana. Como eu 
as considero, estas atitudes incluem temas tais como: 
"Para longe do filosófico e do vago. Na direção do con
creto, do operacionalmente definido, do específico". "Pa-
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ra longe de qualquer coisa que pareça interna. Nossos 
comportamentos e no sos eus não são nada mais do que 
objetos moldados e formados por circunstâncias condi
cionantes. O futuro é determinado pelo passado". ''Desde 
que ninguém é livre, é melhor que nós manipulemos o 
comportamento dos outros de maneira inteligente, para 
o bem geral .' (Como os indivíduos que não são livres 
podem escolher o que desejam fazer, e escolher a mani
pular os outros, nunca foi esclarecido. ) 'A maneira de 
fazer é fazer muito obviamente." "A maneira de compre
ender é a partir do lado de fora.> 

A tendência ' existencial" 

Lógica e natural como possa ser esta tendência, 
adequada como seja à índole da nossa cultura, não é ela 
a única tendência evidente. Na Europa, que não se tor
nou tão envolvida em ciencismo, e crescentemente nos 
Estados Unidos, outras vozes estão dizendo: "Esta visão 
em túnel do comportamento não é adequada a toda a 
faixa de fenomenos humanos . Uma destas vozes é a de 
Abraham Maslow. Outra é a de Rollo May. Outra é a de 
Gordon Allport. Há um crescente número de outros. Gos
taria, caso possa, de colocar-me neste grupo. Estes psi
cólogos insistem em dizer, de muitas maneiras, que estão 
preocupados com todo o espectro do comportamento hu
mano e que o comportamento humano é, de algumas 
maneiras significativas, algo mais do que o comportamen
to dos nossos animais de laboratório. 

Para ilustrar isto no campo da psicoterapia, gostaria 
de citar, muito brevemente, algo de minha própria expe
riência. Parti de um ponto de vista completamente obje
tivo. O tratamento psicoterapêutico envolveu o diagnóstico 
e a análise das dificuldades do cliente~ a cautelosa inter
pretação e explanação, ao mesmo, das causas de suas 
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dificuldades, e um processo reeducativo focalizado pelo 
clínico sobre os elementos causais específicos. Gradual
mente observei que eu seria mais eficiente se pudesse 
criar um clima psicológico no qual o cliente pudesse su
perar estas funções por si mesmo - explorando, anali
sando, compreendendo e tentando novas soluções para 
seus problemas. Durante anos mais recentes, fui forçado 
a reconhecer que o ingrediente mais importante para a 
criação deste clima é que eu deveria ser real. Cheguei à 
conclusão que somente quando sou capaz de ser uma 
pessoa transparentemente real, e assim sou percebido pe
lo meu cliente, poderá ele descobrir o que há de real em 
si m smo. Então minha empatia e aceitação podem ser 
efetivas. Quando sou incapaz de ser o que re~ente eu 
sou, então não consigo atingir o objetivo da terapia. A 
essência da terapia, como vejo ser conduzida por mim 
próprio e por outros, é u1n encontro de duas pessoas, no 
qual o terapeuta é aberta e livremente ele próprio e evi
dencia isto talvez mais completamente, quando ele pode 
livre e com receptividade entrar no mundo da outra. Por 
isso, tomando de empréstimo algumas frases antigas, 
sinto-me inclinado a dizer: "A maneira de fazer é ser." 
"A maneira de entender vem de dentro." 

O resultado deste tipo de relacionamento foi bem 
descrito por May. O cliente sente-se confirmado (para 
usar o termo de Buber) não somente no que ele é, mas 
em suas potencialidades. Pode afirmar-se, temerosamente 
de estar certo, como uma pessoa única, separada. Pode 
tomar-se o arquiteto de seu próprio futuro através do 
funcionamento de sua consciência. O que isso quer dizer 
é que já que ele está mais aberto à sua experiência, pode 
permitir-se viver simbolicamente em função de todas as 
possibilidades. Pode consenti.damente dar vida, em seus 
pensamentos e sentimentos aos impulsos criativos den
tro de si mesmo, às tendências destrutivas que ele des-
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cobre dentro de si, ao desafio do crescimento, ao desafio 
da morte. Pode fazer face, em seu consciente, ao que 
para ele significa ser, e o que lhe significa não ser. 
Toma-se uma pessoa humana autônoma capaz de ser o 
que é e de escolher seu caminho. Este é o resultado da 
terapia, vista por esta segunda tendência. 

Duas maneiras da ciência 

Podemos bem perguntar como estas diferentes ten
dências em terapia puderam surgir - uma simbolizada 
por Dollard, Miller, Rotter, Wolpe, Bergman e outros, a 
segunda por May, Maslow, eu próprio e outros. Creio que 
a divergência surge, em parte, de uma concepção dife
rencial e de um diferente uso da ciência. Para colocá-la 
de maneira ultra-simplificada, o teórico do aprendizado 
diz: "Sabemos muito sobre como os animais aprendem. 
Terapia é aprendizado. Portanto, a terapia eficiente será 
composta do que nós sabemos sobre o aprendizado ani
mal". Isto é um perfeitamente legítimo uso da ciência, 
projetando descobertas conhecidas em novos e desconhe
cidos campos. 

O segundo grupo enfoca o problema diferentemente. 
Estes indivíduos estão interessados na observação da or
dem básica nos eventos terapêuticos. Eles dizem: "Alguns 
esforços, para curar, para trazer mudança construtiva 
são eficazes, outros não. Descobrimos que existem certas 
características que diferenciam as .duas classes. Descobri
mos, por exemplo, que nos relacionamentos úteis, é pro
vável que o terapeuta funcione como uma pessoa real, 
ele e seus sentimentos reais exercendo ação mútua. Nas 
relações menos eficazes, freqüentemente descobrimos que 
o terapeuta funciona como um manipulador inteligente. 
e não como o seu eu real'. Aqui está também um con
ceito perfeitamente legítimo de ciência, a detecção da 
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ordem que é inerente a qualquer dada série de aconteci
mentos. Penso que este segundo conceito tem mais pro
babilidades de descobrir os aspectos singularmente huma
nos da terapia. 

Método empírico como uma reaproximação 

Tentei esboçar ligeiramente estas duas correntes di
vergentes, cujos · advogados acham muitas vezes difícil a 
comunicação, por serem tão grandes suas diferenças. 
Uma função que eu posso, talvez desempenhar é a de 
indicar que o método científico por si mesmo proporciona 
uma base para reaproximação. Vou explicar-me melhor. 

Do modo como May estabeleceu seus seis princípios, 
eles devem ser detestáveis para muitos psicólogos ameri
canos, porque parecem ser muito vagos, muito filosóficos, 
muito instáveis. Todavia, eu não encontro absolutamente 
clific~ldade em deduzir hipóteses comprováveis a partir 
de seus princípios. Aqui estão alguns exemplos. 

A partir de seu primeiro princípio: Quanto mais o 
eu da pessoa for ameaçado, tanto mais ela exibirá com
portamento neurótico defensivo. 

Quanto mais o eu da pessoa for ameaçado, tanto 
mais suas maneiras de ser e o comportamento se torna
rão contraídos. 

A partir de seu princípio número dois: Quanto mais 
o eu estiver livre de ameaça, tanto mais o indivíduo exi
birá comportamentos auto-afirmativos. 

A partir do princípio número três, a hipótese é mais 
complexa, mas ainda cruamente comprovável: Quanto 
mais o indivíduo experimentar um clima livre de ameaça 
ao eu, tanto mais exibirá a necessidade e a realização _de 
comportamento participativo. 

A partir do princípio número seis: Uma ansiedade 
específica será resolvida somente se o cliente perder o 
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medo de ser, a potencialidade específica relativamente a 
qual ele tem estado ansioso. 

Talvez tenha dito o suficiente para sugerir que nossa 
tradição positivista de definições operacionais e pesquisa 
empírica pode auxiliar a investigar a verdade dos prin
cípios ontológicos da terapia estabelecidos por May, dos 
princípios da dinâmica da personalidade implícitos nas 
observações de Maslow, e mesmo dos efeitos de diferentes 

ercepções da mo te como foram estabelecidos por Feifel. 
A longo prazo é provável, como Maslow e pera, que o 
envolvimento da ciência psicológica nestes campos sutis, 
subjetivos e impregnados de valores efetue por si mesmo 
o próximo passo na teoria da ciência. 

Um exemplo 

Para ilustrar mais claramente a maneira pela qual 
a pesquisa pode elucidar alguns desses tópicos, pennitam
me transpor uma das mais controvertidas diferenças, 
esclarecendo-a com alguns estudos do passado. Um dos 
elementos do pensamento existencial mais chocantes pa-
a os psicólogos convencionais norte-americanos é que 

ele fala como se o homem fosse liVTe e responsável como 
se a opção constituísse o âmago de sua existência. Isto 
ficou evidente hoje em nossos relatores. Feifel diz: ' A 
vida não nos pertence genuinamente até que possamos 
renunciar a ela' . Maslow salienta que os psicólogos têm 
evitado o problema da responsabilidade e o lugar da co
ragem na personalidade. May fala de "o agonizante peso 
da liberdade,, e da escolha entre ser ou negar o próprio 
eu. Certamente para muitos psicólogos ho ·e em dia, nunca 
deverá ser com estes tópicos que a ciência da psicologia se 
deve preocupar. Eles não são mais que simples especu
lações. 

Ainda precisamen te com relação a este ponto gos-
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taria de apresentar uma pesquisa de alguns anos atrás. 
W. L. Keil, realizando seu trabalho de pós-graduação sob 
minha supervisão, decidiu estudar os fatores que predis
sessem o comportamento de delinqüentes adolescentes.1 

Fez cuidadosas classificações objetivas do clima familiar, 
das experiências educacionais, das influências da vizi
~ança e culturais, das experiências sociais, do histórico 
da saúde e, do alicerce hereditário de cada delinqüente. 
Estes fatores foram classificados quanto à sua. propicia
ção para o desenvolvimento normal, numa sucessão con
tínua desde elementos destrutivos do bem-estar da cri .. 
ança e adversos ao desenvolvimento salutar, até elemen
tos altamente condutores ao desenvolvimento saudável. 
Quase como uma reflexão tardia, foi também feita uma 
avaliação do grau de autocompreensão, porque se sentiu 
que embora este não fosse um dos fatores primários de 
condicionamento, ele pode desempenhar algum papel ao 
predizer o futuro comportamento. Essa era essencialmen
te a avaliação do grau de objetividade e realismo do in
divíduo com relação a si mesmo e à sua situação, caso 
ele fosse emocionalmente receptivo aos fatos em si pró
prio e em seu meio ambiente. 

Essas avaliações, nos setenta e cinco delinqüentes, 
foram comparadas com avaliações do seu comportamento 
de dois a três anos depois do estudo inicial. Esperava-se 
que as avaliações obtidas sobre o clima familiar e expe
riência social com pessoas semelhantes seriam os melho
res prognosticadores do comportamento futuro. Para 
espanto nosso, o grau de autocompreensão foi o melhor 
prognosticador, correlacionando 0,84 com o comporta
mento futuro, enquanto que a qualidade da experiência 

1 ROGERS, C. R.; KELL, W. L.; McNEIL, H. The role 
of self-understanding in the prediction of behavior. Jour. Con
su.lt. PsYchol., 12 : 174-86, 1948. 
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social correlacionou 0,55, e o clima familiar O 36. Nós 
simplesmente não estávamos preparados para acreditar 
nestas descobertas e d ixamos o estudo na prateleira até 
que ele pudesse ser repetido novamente. Mais tarde, o 
estudo foi replicado com um novo grupo de 76 casos, e 
todas as descobertas e senciais foram confirmadas, em
bora não tão surpreendentemente. Além disso, a desco
bertas resistiram mesmo a análises detalhadas. Quando 
nós examinamos somente os delinqü ntes que provinham 
dos lares mai desfavoráveis e que permaneceram nesses 
lares, verificamos aind que seu futuro comportamento 
era melhor predito não pelo condicionamento desfavorá
vel que estavam recebendo no seu ambiente doméstico, 
mas sim p lo grau de compreensão realista de si mesmos 
e do ambiente que possuíam. 

Aqui, parece-me, e tá uma definição empírica daqui
lo que constitui "liberdade" no sentido em que o Dr. May 
usou o termo. Na medida em que esses delinqüentes eram 
capazes de aceitar em nível consciente os fatos relativos 
a si mesmos e a sua situação, iam e entindo · e para 
sobreviver a todas as possibilidades simbolicamente e es
colher o mai satisfatório curso de ação. Mas aqueles 
delinqüentes que eram incapazes de aceitar a realidade 
conscientemente eram compelidos, pelas circun tâncias 
externas de suas vidas, a continuar num desvio do curso 
do comportamento, insatisf a tório no final das contas. Não 
eram livres. Este estudo proporciona, creio, alguma signi
ficação empírica à afirmação do Dr. ay de que "a ca
pacidade para a consciência ( ... ) constitui a base da 
liberdade psicológica". 

Tenho tentado apontar as duas maneiras divergen
tes pelas quais a psicoterapia pode ser levada a efeito. 
De um lado, há o enfoque estritamente objetivo - não
humanístico, impessoal, baseado rac· onalmente no conhe
cimento do aprendizado animal. De outro lado, hã outro 
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tipo de enfoque suge1ido nos trabalhos deste programa; 
um encontro humanístico, pessoal, no qual existe a preo
cupação para com um "ser existente, em transformação, 
vindo-a-ser, que experimenta,,. 

Tenho alvitrado que um método empírico de pesqui
sa pode estudar a eficiência de cada um destes pontos de 
vista. Tenho tentado indicar que as sutilezas e qualidades 
subjetivas do segundo enfoque não são uma barreira para 
sua investigação objetiva. E estou certo que ficou escla
recido que, em minha opinião, o cálido, subjetivo e hu· 
mano encontro de duas pessoas é mais eficaz para f aci
litar mudanças do que a mais precisa combinação de 
técnicas provenientes da teoria do aprendizado ou do 
condicionamento operante. 



VI 

Comentários sobre Capítulos Anteriores 

GORDON W. ALLPORT 

Embora cada trabalho mereça ampla consideração, 
devo limitar-me a um breve comentário acerca de quatro 
propo ições que par e m ser especialmente cruciais: 

Maslow pergunta : O que há no existencialismo 
europeu para o psicólogo norte-americano?" Em seguida 
oferecerei minha própria resposta a esta indagação -
uma paráfrase, penso eu, da solução de Maslow. 

Mas, primeiro, para sermos sinceros, muitos de nós 
teremos de admitir que rechaçamos a maior parte dos 
escritos e das teorias de nossos colegas europeus. Parte 
deles parece-nos empolada, verbalística e temerária. Pou
cas das idéias parecem tão claras e iluminadas como o 
amanhecer; mas com freqüência elas se afogam num 
mar de escuridão. O primeiros capítulos de· Existence 
( 17) foram a aurora para mim, os últimos capítulos gui
nam para a escuridão. 

Os capítulos precedentes mostram muito bem como 
a psicologia norte-americana estabelece como remodelar 
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idéias importadas, pondo ordem, clareza e verificação 
empírica para relacionar-se com elas. A psicologia ame
ricana tem tido poucas, se é que teve, teorias originais 
próprias; mas tem desempenhado um grandioso serviço 
ao ampliar e tornar mais precisas as contribuições de 
Pavlov, Binet, Freud, Rorscbacb e outros. Agora prevejo 
que podemos realizar tarefa semelhante para com Hei
degger, Jaspers e Binswanger. Os trabalhos deste simpó
s~o já fizeram progressos decididos nesta direção. Em 
particular, os comentários de Rogers mostram como a 
psicologia norte-americana procurará refundir o dogma 
existencial dentro de proposições constatáveis. 

No lado positivo, Maslow encontra muitas vantagens 
no existencialismo. O movimento nos leva, por exemplo, 
a dar novo peso aos conceitos de identidade, opção, res
ponsabilidade, futuridade; e nos pressiona para a busca 
de métodos aperfeiçoados da percepção da pessoa, longe 
de técnicas frágeis e fantasiosas e de superintelectuali
zação, e sobretudo para a busca de dispositivos para o 
estudo ideográfico da pessoa como indivíduo. Aventurar
me-ei a resumir as proposições de Maslow, dizendo : o 
existencialismo aprofunda os conceitos que definem a 
condição humana. Assim fazendo, ele prepara o caminho 
(pela primeira vez) para uma psicologia da humanidade. 
Permitam-me explicar o que eu quero dizer com isso. 

Uma série de fatos une a humanidade - toda a 
humanidade. O ser humano nasceu de um pai e de uma 
mãe, normalmente concebido e alimentado com amor. 
Persegue certos objetivos biológicos; mas também perse
gue outros objetivos que exigem dele a determinação de 
sua própria identidade, a aceitação de responsabilidade, 
a satisfação de sua curiosidade relativamente ao signifi
cado da vida. Normalmente enamora-se e procria. Sem
pre morre só. Ao longo do caminho experimenta ansie
dade, aspirações, dor e prazer. 
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Esta série de eventos é universal; mas a psicologia 
nunca antes se aproximou de sua tarefa com esta pers
pectiva aguçada. Por esta razão nosso cabedal de concei
tos e métodos e nossos pontos de ênfase são defeituosos 
no manuseio de muitos dos itens desta série. O existen
cialismo nos convida a modelar uma psicologia universal 
da humanidade. 

Um dos itens negligenciados é a morte, o assunto 
do excelente trabalho de Feifel. Impressiona-me como 
contundente o fato dele sentir-se compelido a intitulá-lo 
'Morte - uma variável relevante em psicologia . Obvia
mente ela é uma variável relevante. Por que é que nesta 
altura precisamos ainda ser persuadidos? 

Como Feifel afirma, a filosofia que uma pessoa tem 
sobre a morte é uma grande parte da sua filosofia da 
vida. Alguns consideram a morte como terrível, alguns 
como desejável, alguns a encaram com indiferença. Uma 
vez que as variações individuais são sutis e numerosas, 
por que não incluímos nós, até o presente, a visão da 
morte em nossos estudos da personalidade e em nossos 
horizontes terapêuticos? Como Feifel também salienta, o 
dogma de Freud do "desejo da morte" provou ser estéril. 
Muito mais promissores são os princípios da investigação 
empírica do próprio Feifel. Em vez de presumir, como o 
faz Freud, que todo o homem "aspira' a morte, devemos 
ter em breve um registro mais discriminatório e esclare
cedor sobre o assunto. 

Gostaria, contudo, de solicitar a Feifel para estudar 
mais de perto a variável da religião. Ele relata conjetu~ 
rahnente que a pessoa religiosa em geral parece ser mais 
temerosa da morte. Mas ele também devidamente sugere 
que existe mais de uma maneira de alguém ser religioso. 
Quando ele olhar mais de perto para o relacionamento, 
prevejo que encontrará duas tendências opostas. As pes
soas cujos valores religiosos são "intrínsecos", quer dizer, 
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compreensivos e integrativos em suas vidas (verdadeiros
fins-em-si-mesmos), temerão menos a morte. Ao contrá
rio, aquelas com valores "extrínsecos' (defensivos, esca
pistas, etnocêntricos) temerão mais. Meu prognóstico 
aqui segue nossa descoberta de que o preconceito étnico 
está positivamente associado com um tipo extrínseco de 
religião, ao passo que um tipo intrínseco tende para a 
tolerância e universalidade da visão. 

A terceira proposição é de um tipo diferente. Ambos, 
Maslow e Feifel, acham que o existencialismo europeu 
muito se preocupa com temor, angústia, desespero e 
"náusea", cujo único remédio é a firmeza t O aspecto 
beatnik do existencialismo é de sabor europeu, não ame
ricano. 

As tendências no existencialismo americano serão 
(e são) muito mais otimistas. Sartre diz que "não há 
saída". Lembram-se de Epicteto, o Estóico, que escreveu 
muito tempo atrás: "Então, o seu nariz escorre? Pois 
então, seu tolo, considere-se feliz por ter uma manga pa
ra enxugá-lo". Pode alguém imaginar Carl Rogers ofere
cendo tal conselho? 

Os acientes americanos sofrem t~o profundamente 
e, como diz Maslow, são tão afligidos pela frivolidade de 
suas vidas como o são os pacientes europeus. Toda via, 
a ênfase sobre a resignação, a aceitação, mesmo sobre a 
"coragem de ser" parece mais européia do que americana. 
Viktor Frankl, cujo recente livro From death camp to 
existencialism me surpreende como o mais sensato livro 
elementar sobre o assunto, oferece pouca esperança além 
da aceitação da responsabilidade e a descoberta de um 
significado para o sofrimento. Movimentos americanos de 
ordem quase-existencial (terapias centradas no cliente, 
do crescimento, da auto-realização e do ego) são mais 
otimistas em suas orientações. 

Finalmente, o que considero ser o tópico teórico 
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central aparece no estimulante cap. IV de Rollo May. Ele 
parece sugerir que a fenomenologia (isto é, a tomada da 
visão <]Ue o cliente tem de si mesmo como um ser único
no-mundo) é o primeiro estágio da terapia - e talvez 
apenas o primeiro estágio. (Lembro-me da tese similar 
de Robert MacLeod poucos anos passados de que a feno
menologia ~ um bom ponto d~ partida,. mas um pobre 
ponto final, para a psicologia social.) . 

Ora , May admite que os verdadeiros existencialistas 
iriam além. Eles diriam que se entendermos o quê na 
sua completa realidade e riqueza, o porquê estará incluí
do. Mas o caso da Sra. Hutchens, apresentado pelo Dr. 
May, não segue esta orientação teórica. Na verdade, ele 
retrata cuidadosamente a imagem que ela tem de si mes
ma num mundo ameaçador. Mas sua terapia baseia-se 
em grande parte nas técnicas psicanalíticas. O problema 
da mulher é conceituado da maneira freudiana familiar, 
envolvendo a teoria da formação da reação, substituição, 
sublimação e projeção. O inconsciente da Sra. Hutchens 
está cheio de conteúdo freudiano, não existencial. 

O ponto teórico é este: não pode a visão distorcida, 
que o paciente tem de seu mundo, constituir algumas 
vezes seu problema final? Não podem os motivos efetivos 
da vida recaírem inteiramente sobre a visão desordenada? 
(Tenho em mente um comandante de submarino recen
temente aposentado, que tem uma maneira habitualmen-, 
te tirânica e impaciente. Acredita que os outros devem 
obedecê-lo prontamente e, em conseqüência, é rabugento 
e desordenado na percepção que tem dos outros. Duvido 
que seu problema se situe em sua infância. Devido às 
circunstâncias, ele desenvolveu uma visão distorcida de 
seu relacionamento social - e aquela é o seu problema.) 

Em resumo, os existencialistas não teriam dúvida 
em sustentar que, algumas vezes, o que chamamos de 
~'sintomas" são de fato os problemas últimos. Mais e mais 
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estamos atribuindo força motivacional para condições 
cognitivas ( cf. a dissonância cognitiva' de Festinger e 
o ' esforço em busca do significado" de Bartlett). Em vez 
da visão fenomenológica do paciente nos oferecer somen
te o primeiro estágio, talvez constitua todo o problema· 
e definitivo, bem como preliminar, para a terapia. 

Apresso-me em acrescentar que não sustento que 
esta condição ocorra sempre. Repressões podem ter de 
ser esclarecidas; hostilidades inconscientes podem ter de 
ser conscientizadas. A terapia pode ter de empregar 
técnicas convencionais de profundidade. 

Tudo que digo é que nosso simpósio levantou a 
questão que para mim é fundamental na teoria motiva
cional. Não pode uma visão adquirida do mundo consti
tuir o motivo central (ao menos algumas vezes) de uma 
vida e, se estiver em desordem, o problema terapêutico 
final? Não pode uma filosofia pessoal de vida, aqui e 
agora, ser um motivo autônomo funcionalmente? Temos 
sempre de cavar mais profundamente do que a fenome
nologia presente? 

Minha própria opinião é que a psicologia necessita 
urgentemente fazer uma distinção entre vidas nas quais 
a camada existencial constitui, com efeito, o todo da per
sonalidade, e outras vidas nas quais há uma simples 
máscara para os estrondos do inconsciente. 



Psicologia Fenomenológica e Existencial: 
Bibliografia Escolhida 

JOSEPH LYONS (com a assistência de 
Barbara May) 

Quando uma prévia edição desta bibliografia foi 
preparada, menos de oito anos passados, foi possível in
cluir em 185 itens uma lista quase completa de "escritos 
em inglês, em que conceitos fenomenológicos ou existen
cialistas são aplicados explicitamente a questões no cam
po da psicologia". Uma tentativa de fazer o mesmo hoje, 
todavia, resultaria muito provavelmente em perto de 
1000 itens. Existencialismo e fenomenologia não são 
mais doutrinas ou mesmo movimentos mas, tal como a 
psicanálise moderna, influências que compreendem qual
quer aspecto da corrente intelectual e do cenário artístico. 

Para que se pudesse manter ~ bibliografia seguinte 
em tamanho controlável, de modo a preencher sua fina
lidade de introduzir os estudantes nesse campo, tivemos 
de ser severamente seletivos - e, em conseqüência, foi 
omitido um número muito grande de obras igualmente 
valiosas. Contudo, se incluímos as personalidades princi- . 
pais e suprimos um meio para se começar a ler seria-
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mente sobre o assunto, nosso propósito foi satisfeito. 
Para os que desejam ler mais, seja qual for a direção 
para onde seu interesse esteja voltado, sugerimos que 
procurem um certo número de revistas: Review of Exis
tential Psychology and Psychiatry, Philosophy and Pheno
menological Research, Philosophy Today, Cross Currents, 
]ournal of Humanistic Psychology, Journal of Existential 
Psychiatry e J ournal of Existentialism. 

A bibliografia está dividida em três seções. A pri
meira contém trabalhos fundamentais neste campo, bem 
como uma seleção dos trabalhos das mais importantes 
personalidades. A segunda seção compreende outros tra
balhos e a terceira fornece uma introdução as questões 
clínicas e terapêuticas. Agrupamos, por conveniência, os 
trabalhos de cada autor, além de outros trabalhos sobre 
o mesmo. Dentro de cada uma das seções a lista é alfa
bética pelo autor principal; entretanto, a bibliografia 
completa está numerada em seqüência. 

SEÇÃO 1 

1. BUBER M. I and thou. New York, Scribner, 1958. 
Poético, místico e profundo, este pequeno livro é 
a maior contribuição do grande filósofo do pensa
mento existencialista. Obras adicionais: 

2. The William Alanson White Memorial Lectu-
res, 4th Series. 
Psychiat., 20 : 95-129, 1957. 

3 . Between man and man. Boston, Beacon Press, 
1955. "Completa" e "aplica" o tema da 
obra citada no n.0 1. 

4. Knowledge of man. ln: FRIEDMAN, M., ed. 
New York, Harper & Row, 1966. 

5. HEIDEGGER, M. Being and time. New York, Har
per & Row, 1962. Exposição fundamental (e muito 
düícil) por uma das mais importantes figuras da 
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filosofia moderna; o trabalho por si mesmo é a 
fonte da maior porção do pensamento e da prática 
existencialistas contemporâneos. Obras adicionais: 

6. Existence and being. Chicago, Regnery, 1949. 
Contém um longo ensaio crítico e biográfico 
de Werner Brock e quatro ensaios de Hei
degger. 

7. What is philosophy? New York, College and 
University Press, 1964. 

8. MACQUARRIE, J. An existentialist theology: 
a comparison of Heidegger and Bultmann. 
New York, Macmillan, 1955. 
Uma exposição muito lúcida, comparando Hei
degger com o famoso teólogo protestante. 

9. ARENDT, H. _The human condition. Chicago, 
University of Chicago Press, 1958. 
Uma das melhores tentativas de aplicar as 
idéias de Heidegger a problemas de história 
e relações sociais. 

10. HUSSERL, H. Phenomenology. ln: Encycl. Brit., 1959. 
V. 17, 699-702. 
Esta é a única breve apresentação, em inglês, de 
seus próprios pontos de vista, pelo filósofo que fun
dou a escola de pensamento conhecida como Feno
menologia. 
Outras seleções de seus volumosos escritos, e im
portantes textos sobre o seu trabalho são: 

11. Cartesian meditations. Haia, Nijhoff,, 1960. 
12. Phenomenology and the crisis of philosophy. 

New York, Harper & Row, 1965. 
Alguns curtos trabalhos seus. 

13 . F ARBER, l\!L, ed. Philosophical essays i n me-
mory of Husserl. Cambridge, Mass., Harvard 
University PresE, 1940. 
Ver, em particular os ensaios de Alfred 
Schuetz e de John Wild. 

14. -. The foundation of phenomenology: Ed-
mund Husserl and the quest for a r i gorous 
science of philosophy. Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1943. 
Os sete primeiros capítulos contêm uma his
tória completa do trabalho inicial de Husserl. 
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15. RICOEUR, P. HusseTl, an a11.alysis of his phe-
nomenology. Evanston, III., Northwestern 
University Press, 1967. 
Uma consideração crítica e simpática de um 
importante filósofo francês. 

16. THEVENAZ, P. What is phenomenology? and 
othe'T essays. Chicago, Quadrangle, 1962. 
Talvez a melhor breve consideração do "sis
tema" de Husserl. 

17. JASPERS, K. Reason and existence. New York, Noon
day Press, 1955. 
Um trabalho básico de um filósofo-psiquiatra con
temporâneo, cujo pensamento está intimamente li
gado ao existencialismo. Escritos adicionais: 

18. "On my phllosophy". ln: KAUFMANN, W. A .. 
ed. Existentialism trom Dostoevsky to SaT
tre. New York, Meridian, 1956. Uma boa 
introdução a Jaspers como pessoa e à sua 
visão da ciência. 

19. General psychopathology. 7. ed. Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 1963. 
Tradução para o inglês da obra clássica e 
muito influente de Jaspers sobre a psiquia
tria. 

20. Nature of psychotherapy. Chicago, University 
of Chicago Press, 1965. 

21. LOEWENBERG, R. D. Karl Jaspers on psy-
chotherapy. American Journal of Psychothe
rapy, 5 : 502-13, 1951. 

22. KIERKEGAARD, S. Concluding unscientific postscript. 
Princeton, N. J., Princeton University Press, 1941. 
Uma das muitas contribuições do pensador dinamar
quês do século XIX, quem, mais do que ninguém, 
pode ser chamado de a primeira voz do existencia
lismo ,moderno. 
Outros escritos: 

23. The concept of dread. Princeton, N. J., Prin-
ceton University Press, 1944. 

24. Fear and trembling and sickness unto death. 
New York, Doubleday, 1954. 

25. Either/07'. 2 v. New York, Peter, Smith, 1959. 
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26. Kierkegaard anthology. New York, Modern Li-
brary, 1959. 

27. LACAN, J. The Language of the self: the function of 
Zangu.age in pS1JChoanalysis. Baltimore, Johns Hop-.. 
kins Press, 1968. 
O único livro até então traduzido para o inglês do 
psicanalista que é considerado por muitos como a 
mais importante figura no pensamento francês con
temporâneo. Uma bibliografia completa de seus es
critos pode ser encontrada no ap ndice, p. 263-8, 
de "Yale French Studies", n.0 36-7, 1966. 

28. MARCEL, G. The existential background of human 
dignity. Cambridge, Mas s., Harvard University 
Press, 1963. 
Este trabalho, e o seguinte, indicado no número 29, 
fornecem uma introdução ao pensamento de um 
eminente representante do pensamento existencia
lista católico. 

29. Being and having: an existentialist diary. New 
York, Harper & Row, 1965. 

30. MASLOW, A~ Religion, values and peak experiences. 
Columbus, Ohio State University Press, 1964. 
Um sumário das mais importantes contribuições do 
psicólogo que tem sido o maior teórico e inspira
dor para a "Terceira Força" em Psicologia, uma 
adaptação americana do pensamento existencialis
ta. 
Outros escritos: 

31 . The PsYChology of science: a reconnaissance. 
New York, Harper & Row, 1966. 

32. Toward a psychotogy of being. Rev. Ed. Prin-
ceton, ew Jersey, Van Nostrand, 1968. 

33 . MA Y, R.; ANGEL, E.; ELLENBERGER, H. F., eds. 
Existence: a new dimension in psyohiatry and psy
chology. New York, Basic Books, 1958. 
Este volume contém a primeira coleção de con
tribuições significativas neste campo e serviu para 
apresentar uma orientação existencial aos leitores 
americanos. Para uma revisão veja: 

34. ROGERS, C. R. To be is to do. Existence, 
contemporary psychology, 4: 196-8, July 
1959. 
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35 . MERLEAU-PONTY, M. Phenomenolo_gy of perception. 
New York, Humanities Press, 1962. 
Um trabalho básico do recente filósofo-psicólogo 
francês, cujo escritos compreendem a mais impor
tante tentativa de escrever uma teoria psicológica 
orientada para a fenomenologia. 
Escritos adicionais: 

36 . The structure of behavior. Boston, Beacon 
Press 1963. 

37. Signs. Evanston, Ill., Northwestern Universi-
ty Press 1964. 
Os trabalhos completos de Merleau-Ponty, 
que versam amplamente sobre humanidades, 
estão sendo traduzidos e publicados pela 
Northwestern University Press. Incluem: 

38. Primacy of perception. Evanston, Ili., North-
western University Press, 1964. 

39. Sense and nonsense. Evanston li., North-
western University Press, 1964. 

40. RICOEUR, P. Fallible man. Chicago, Regnery, 1965. 
Este e os trabalhos abaixo são de um importante 
filósofo contemporâneo francês, que está tentando 
uma síntese dos pensamentos existencialista, mar
xista e protestante, embora usando insights da psi
canálise. 

41. Freedom and nature: the voiuntary and the in-
voluntary. Evanston, lli. Northwestern Uni
versity Press, 1966. 

42. S11mbolism of evil. New York, Harper & Row, 
1967. 

43. ROGERS, C. R. CounseHng and psychoterapy. Boston, 
· Houghton Mifflin, 1942. 

Este trabalho estabeleceu o enfoque não-diretivo 
em psicoterapia. O pensamento de Rogers é primo
irmão do enfoque fenomenológico, e tem sido de 
importância primordial com relação a tópicos clí
nicos, à filosofia da ciência e à orientação da psi
cologia contemporânea. 
Escritos adicionais: 

44. Person or science? A philosophical question. 
American Psychologist, 1 O : 267-78, 1955. 
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45. Client-centered theraw.. Boston, Houghton 
Mifflin, 1959. 

On becoming a peTson. Boston, Houghton Mlff~ 
lin, 1961. 

47. - & STEVENS, B. Person to person. Walnut 
Creek, Calli., Real People, 1967. 

48. - & DYMOND, R. F. Psycotherapy and f)C'f"• 

sonaiity change. Chicago, University of Chi
cago Press, 1954. 
Um registro de um importante projeto de 
pesquisa sobre terapia do paciente externo. 

49 . The the'J·apeutic relationship and its impact: a 
study of PSYChotheraw w ith schizophrenics.. 
Madison University of Wisconsin Press, 1967~ 

50. SARTRE, J. P. Being and nothingness. New York, 
Philosophical L'brary, 1956. 
O maior trabalho de Sartre, estabelecendo sua po
sição como um eminente filósofo fenomenológico e 
existencfal. Mais do que qualquer outra figura 
contemporânea, ele tem exposto sua filosofia numa 
variedade de formas, incluindo ensaios, crítica li
terária, novelas, peças de teatro, e trabalhos tanto 
filosóficos quanto psicológicos. Seus outros e cri
tos e importantes comentários .sobre eles incluem: 

51 . Existential PS1/Choanal11sis. Chicago, Regnet'1~ 

1953. 
Um extrato de partes relevantes de seu 
maior trabalho, referido no n.0 50, c:om 
uma introdução de Rollo May. 

52. Anti-semite and jew. New York, Schock4"1. 

53. 

54 . 

55. 

1948. 
Um profundo estudo que demonstra a ap -
cação de um enfOque fenomenológico a tó
picos sociais. 

The emotions: outli'lte of a theory. New York. 
Philosopbical Library, 1948. 

The psychological imagination. New York, Phi· 
losophical Library, 1948. 

Nausea. New York, New Directions, 1964. 
Talvez a melhor expressão em forma lite
rária do enfoque existencial dos problemas 
humanos. 
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56. No exit and three other plays. New York, 
Vintage, 1955. 

The flies pode ser lido como um ensaio sobre 
a memória e a culpa, e No exit como uma 

declaração sobre a psicologia das relações in
terpessoais. 

57. Literary essays. New York, Philosophical Li-
brary, 1957. 
Um ensaio sobre a arte do cinema. 

58. GRENE, M. Dreadful freedom: a critique oj 
existentialism. Chicago, University of Chi
cago Press, 1948. 
Reeditado em 1959 pela mesma editora sob 
o título de Introduction to existentialism. 

59 KUHN, H. Encounter with nothingness: a study 
on existentialism. Chicago, Regnery, 1949. 
Um dos mais autorizados comentários sobre 
Sartre. 

60. STERN, A. Sartre: his philosophy and psy-
choanalysis. New York, Liberal Arts Press, 
1953. 

61. WYSCHOGROD, M. Sartre, freedom and the 
unconscious. Existential Psychology and. Psy
chiatry 1 : 179-86, 1961. 

62. SPIEGELBERG, H. The phenomenological movement, 
2 v. Haia, Nijhoff, 1965. 
A definitiva consideração histórica das origens e do 
desenvolvimento da fenomenologia. 

63. STRAUS, E. W. Psychologie der menschlichen Welt 
(Psicologia do mundo humano). Berlin, Springer, 
1960. 
Uma coleção de trabalhos, alguns dos quais em in
glês, de um distinguido filósofo-psiquiatra que é um 
dos fundadores de uma psiquiatria fenomenológica 
e um dos mais importantes pensadore·s contempo
râneos neste campo. 
Escritos adicionais: 

64. The Fourth International Congress of Psycho-
therapy, Barcelona, Spain, September 1-7, 
1958. Psychosom. Med., 21 : 158-64, 1959. 
Revê o lugar do pensamento existencialista 
na história da ciência. 
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65. The primar:v world of senses. New York, Free 
Press, 1963. 
Uma relevante contribuição teórica para com. 
a psicologia fenomenológica, em contraste 
com o behaviorismo. 

66 . Phenomenological psychology. New York; Ba-
sic Books, 1966. 
Uma cole ão de seus mais significativos tra
balhos em tópicos desde a dança e a postura 
ereta do homem até a objetividade e a liber
dade. 

67. BAEYER, W. v-0n & GRIFFITH R. M., eds. 
Conditio humana. New York, Springer, 1966. 
Uma coleção de trabalhos dedicados a Straus 
por ocasião de seu 75.0 aniversário. Straus 
editou também os volumes que relatam as 
atas da duas primeiras Conferências sobre 
Fenomenologia de Lexington. Estes são: 

6.8. STRAUS, E. W. Phenomenology: pure and 
applied. Pittsburgh, Duquesne University 
Press, 1964. 

69. STRAUS E. W. & GRIFFITH, R. M., eds. Phe-
nomenology of will and action. Pi ttsburgh, 
Duquesne University Press, 1965. 

70. TILLICH, P. The courage to be. New Haven, Conn., 
Yale University Press, 1952. 
Um trabalho básico pelo recente teólogo, cujos es
critos têm sido de profunda influência no estabele
cimento de um a tônica existencial no pensamento 
religioso coe t mporâneo. 
Escritos adicionais: 

71. Being and love. Pastoral Psychology, 5 : 43-8, 
1954. 

72. Psychoanalysis, ex.istentialism, and theology. 
Pastoral Ps11chology, 1958, 9-17. 

73. ' Existentialism and psychoterapy". Publicado 
simultaneamente em Existent. lnqu., 1, 1960 
e em Pastoral Psychology. Reimpresso em Do
niger, Simon, The Nature of man, Harper 
& Row, 1962, p. 42-55. 

74. Love, power, and justice. New York, Oxford, 
1960. 
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75. 

76. 

17. 
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COLM, H. Healing as participation: Comments 
based on Paul Tillich's existential philosophy. 
Psychiat., 16 : 99-111, 1953. 

LEIBRECHT, W. Religion and culture: essays 
in honor of Paul Tillich. New York, Harper 
& Row, 1959. 
De particular interesse são as contribuições 
de Lowith, Takeuchi, Jaspers e Marcel. 

MAY, R., ed. Symbolism in relig ion and litera
ture. New York, Braziller, 1960. 
Esta coleção contém um importante trabalho 
de Tillich. 

SEÇÃO II 

78. ALLPORT, G. W. Becoming: basic considerations for 
a ps11chology of personality. New Haven, Yale 
University Press, 1955. 
Sumária declaração de um psicólogo americano 
que, tal como Maslow, serviu de inspiração para a 
psicologia da Terceira Força nos Estados Unidos. 

79. BARRET, W. Irrational man: a study in existential 
philosophy. New York, Doubleday, 1958. 
Um comentário muito bem escrito duma da$ me
lhores introduções ao assunto - particularmente 
com relação aos aspectos literário e histórico. 

80. BERDYAEV, N. A. Freedom and spirit. Lon(ion, G. 
Bliss, 1935. 
Um filósofo russo bastante conhecido que se situa 
na tradição existencial 'religiosa". Veja também: 

81. NUCHO, F. Berdyaev's philosophy_: the exis-
tential paradox of freedom and necessity. 
New York, Doubleday, 1966. 

82. BERGSON, H. L. Time and free will an essav on the 
immediate data of consciousness. N w York Mac
millan, 1913. 
Um dos importantes precursores do pensam nto fe~ 
nomenológico contemporâneo em filosofia. Veja 
também: 

83. MINKOWSKI E. Bergson s conceptions as 
applied to p ycbo-patbology. J. Nerv. Ment. 
Dis., 63 : 55 -68, 1926. 
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84. BLACKHAM, H. J. Six existentialist th.inkers. New 
York, Macmillan, 1952. 

85. BUGENTAL, J. F. T. Humanistic psychology: a new 
breakthrough. Amer. Psycholog. 18 : 563-7,1963. 
Uma tese introdutória por um dos líderes da psi
cologia da Terceira Força na América. 
Escritos adicionais: 

86. The search. fOT au.thenticit11. New York, Holt, 
Rinehart and Winston, 1965. 

87. Challenges of hu.manistic PS1/Chology. New 
York, McGraw-Hill, 1967. 
Uma excelente coleção de trabalhos editada 
por Bugental. 

88. BUYTENDIJK, F. J. J. The phenomenological approach 
to the problems of feelings and emotions. ln: 
REYMERT, M. L., ed. Feelings a1id emotions: the 
Mooseheart symposiu.m. New York McGraw-Hill, 
1950. 
Um dos poucos trabalhos em inglês pelo eminente 
fenomenologista alemão; aqui ele aplica seu enfo
que em problemas de Fisiologia. 
Escritos adicionais: 

89. Experienced freedom and moral freedom in 
the child's consciounsness. Educ. Theory, 
3 : 1-13, 1953. 

90. Philosophical basis of human relations. Phylo-
ophy Toda11, 2 : 108-12, 1958. 

91. The function of the parts within the structure 
of the whole: the excitability of the nerves 
as a phenomenon of life. J. Indiv. PsYcho
fogy, 15 : 73-8, 1959. 

92. Pain: its modes and fu.nctions. Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 1962. 
Os escritos de Buytendijk sobre uma varie
dade de problemas, incluindo recreação, o 
papel da mulher e a mente dos animais, têm 
sido traduzidos para a maioria das línguas 
européias. Uma completa bibliografia de seu 
trabalho pode ser encontrada no apêndice do 
seguinte livro a ele dedicado, que também 
contém interessantes ensaios de um ponto 
de vista fenomenológico por Rutten, Duijker, 
van d r Horst, e van Lennep: 
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93. LANGEVELD, M. J., ed. Rencontre-Encounter-
Begegnung ( Contributions to one human 
psychology, dedicated to Professor F . J. J. 
Buytendijk). Utrecht, Spectrum, 1958. 

94. CAMUS, A. The rebel: an essav on man in revolt . 
New York, Knopf, 1957. 
Este ensaio, como suas novelas e outros escritos, 
é a expressão, em termos de arte, de seu ponto de 
vista existencialista do homem. 

95. CARUSO, I. A. Existential psychology. New York, 
Herder & Herder, 1964. 

96. CHOTLOS, J . W. & DEITER, J. B. Motivation from a 
phenomenological viewpoint. J. Existent. Psychiat., 
2 : 35-48, 1962. 

97. COLLINS, J. D. The existentiaiists: a critical study. 
Chicago, Regnery, 1952. 
Particularmente bom por sua introdução ao pensa
mento de Kierkegaard. 

98. COMBS, A. W. & SNYGG, D. Individual behavior: a 
pereeptual approaeh to behavior. Rev. ed. New 
York, Ha.rper, 1959. 
Esta é uma revisão de um trabalho anterior ( 1949) 
que primeiramente estabeleceu a posição da eseo
la "americana ' da psicologia fenomenológica. 
Escritos adicionais: 

99. COMBS, A. W. Phenomenological concepts in 
nondirective therapy. Journal of Consulting 
Psyehology, 12 :. 197-208, 1948. 

100. COMBS, A. W. "A phendmenological approacb 
to adjustment theory. J. Abnorm. Soe. Psy
ehol., 44 : 29-39, 1949. 

101. SNYGG, D. The need for a phenomenological 
system of psychology. Psycholog. Rev., 
48 : 404-24, 1941. 

102. COMBS, A. W . & SNYGG, D. The phenome-
nological approach and the problem of "un
conscious" behavior: a reply to Dr. Smith. 
J. Abnorm. Soe. Psyehol., 45 : 523-8, 1950. 

103. CREEGAN, R. F. A phenomenological critique of psy
chology, Phil. Phenomenol. Res., 9 : 309-15, 1948. 
Ver também : 

104. Remarks on the phenomenology of praise. Phil. 
Phenomenol. Res., 6 : 421-3, 1945. 
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105. Phenomenology. ln: HARRIMAN, P . L., ed. En-
cycl. Psychot., New York, Philosophical Li
brary, 1946. 

106 . DAVID, H. P. & von BRACKEN, H., eds. Perspectives 
in personality theory. New York, Basic Books, 
1957. 
Baseado nas atas de uma conferência internacio
nal; de especial interesse são os trabalhos de Wel
Iek, Nuttin, van Lennep, e o de Buytendijk sobre 
a feminilidade. 

107 . De BEAUVOffi, S . The second sex. New York, Knopf, 
1953. 
Um tratamento do "problema da mulher" por uma 
associada e seguidora de Sartre. 

108 . DUNCKER, K. On pleasure, emotion, and striving. 
Phil. Phenomenol. Res., 1 : 391-430, 1940. 
Este é um capítulo, de um brilhante psicólogo da 
escola da Gestalt, de seu livro não concluído sobre 
a motivação. 

109 . FEIFEL, H., ed. The meaning of death. New York, 
McGraw-Hill, 1959. 
Uma coleção de ensaios sobre um importante tema 
"existencialista". 

110. FRIEDMAN, M., ed. Worlds of existentiatism. New 
York, Random House, 1964. 

111. FROMM, E. Escape from freedo.m. New York, Rine
hart, 1941. 
Enfoq~.~ humanístico de Fromm que está intima
mente ligado ao dos existencialistas, particularmen
te em seus escritos sobre as relações humanas. 
Veja também: 

112. Man foT himseZf. New York, Rinehart, 1947. 

113. GAFFRON, M. Some new dimensions in the phenome
nal analysis of vis u a 1 experience. J. Pers., 
24 : 285-307' 1956. 
Um excelente exemplo deste método aplicado a um 
problema ·experimental. 

114. GURWITSCH, A. The phenomenological and the psy
chological approach to consciousness. Phil.. Phe
nomenoi. Res., 15 : 303-19, 1954. 
O ponto de vista de um dos poucos filósofos que 



126 Rollo May 

segue o pensamento de Husserl muito de perto. Ver 
também seu recente livro: 

115. The field of consciousness. Pittsburgh, Du-
quesne University Press, 1964. 

116. JONAS, H. The nobility of sight. Phil. Phenomenol. 
Res., 14 : 507-19, 1953. 
Um dos poucos trabalhos em inglês sobre um tó
pico central, a fenomenologia dos sentidos e da ex
periência sensorial. Ver também: 

117. The phenomenon of Life. New York, Harper 
& Row, 1966. 

118. KATZ, D. The world of colour. London, Kegan Paul, 
Trencb, Trubner, 1935. 
Um trabalho clássico sobre a fenomenologia da ex
periência da cor. 

119. KOYRE, A. Influence of philosophical trends on the 
formulation of scientific theories. Sei. Mo n . , 
80 : 107-11, 1955. 
Pelo tradutor francês dos trabalhos de Heidegger. 

120. KUENZLI, A., ed. The phenomenological problem. 
New York, Harper & Row, 1959. 
Uma fonte introdutória para os trabalhos de algu
mas eminentes figuras americanas. 

121. LAING, R. D. The divided self: an existential study o/ 
sanit11 and madness. Baltimore, Penguin Books, 
1965. 
De um eminente psiquiatra inglês que foi influen
ciado pelo pensamento existencialista e especial
mente por Sartre. 
Escritos adicionais: 

122. The politics of experience. New York, Pan-
theon, 1967. 
Uma importante e bastante original reavalia
ção da doença mental. 

123 . - & ESTERSON, A. Sanity_, madness and the 
family. New York, Basic Books, 1965. 

124. LAUER, Q. Four phenomenologies. Thought, 33 : 183-
204, 1958. 
Uma discussão de Heidegger, Scheler, Merleau
Ponty e Sartre, pelo fenomenologista jesuíta e tra
dutor de Husserl. Ver também: 

125. Phenomenology, its genesis and prospect. New 
York, Harper & Row, 1965. 
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126 . LYNCH, W. The art of wishing vs. the willful act. 
R e v. Existent . Psychol. Psychiatr., 4 : 213-24, 
1964. 

127 . L YONS, J . The psychology of angels. Forum, 2 : 28-
30, 1958. 

128 . 
Ver também: 

Magic, fate, and delusion. Forum, 3 : 18-21, 
1959. 

129. Psychology and the measure of man: a phe-
nomenological approach. New York, Free 
Press, 1963. 

130 MacLEOD, R. B. The phenomenological approach to 
social psychology. Psycholog. Rev., 54 : 193-210, 
1947. 
Um dos poucos trabalhos sobre a fenomenologia 
clássica numa revista americana de Psicologia . Ver 
também: 

131 . The place of phenomenological analysis in so~ 
cial psychological theory. ln : ROHRER, J. H. 
& SHERIF, M., eds. Social psychology at the 
crossroads. New York, Harper & Row, 1961. 

132. MAY, R. The meaning of anxiety. New York, Ronald 
Press, 1950. 
Uma revisão dos pontos de vista dos mais impor
tantes pensadores modernos no assunto, escrito 
por um psicólogo-psicanalista que tem sido uma 
das mais eminentes figuras americanas na divul
gação da influência existencialista. 
Escritos adicionais: 

133 . Man's search for himself. New York, Nor-
thon, 1953. 

134 . The nature of creativity. ln: ANDERSON, H. 
H., ed. Creativity and its cultivation. New 
York, Harper & Row, 1959. 

135. Intentionality, the heart of human will. J. 
Humanist. Psychology, 5, (2 ) : 55-70, 1965. 

136. Psychology and the human dilemma. Prince-
ton, N. J., Van Nostrand, 1967. 

137. Love and will. New York, Norton, 1969. 

138. McGILL, V. J. The bearing of phenomenology on psy
chology. Phil. Phenomenol. Res. 7 : 357-68, 1947. 
Uma útil discussão da metodologia. 
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139. NATANSON, M. Literature, philosoph11 and the social 
sciences. Haia, Nijhoff, 1962. 
Ver também: 

140. NATANSON, M., ed. Essays in phenomeno-
logy. Haia, Nijhoff, 1966. 

141. NUTTIN, J. Consciousness, behavior, and personality. 
Psycholog. Rev., 62 : 349-55, 1955. 
Por um eminente psicólogo belga que combina a 
teoria moderna da personalidade com a influência 
de Husserl. 

142. PFANDER, A. Phenomenologv of willing and motiva
tion. E Van s to n, m., Northwestern University 
Press, 1967. 
Um importante livro de um eminente seguidor de 
Husserl, que é menos conhecido do que deveria 
ser. Para discussão de seu ponto de vista ver: 

143. SPIEGELBERG, H. Tbe idea of the phenome-
nological anthropology and Alexander Pfan
der's psychology of man. Rev. Existent. 
Psychol. Psychiat., 5 : 80-105, 1965. 

144. ROYCE, J. R. Psychology, existentialism and religion. 
J. Gen. Psychol., 66 : 3-16, 1962. 
Ver também: 

145. The encapsulated man. Princeton, N. J., Van 
Nostrand, 1964. 

146. SCHELER, M. F. The nature of svmpathy. London, 
Routledge & Kegan Paul, 1954. 

147. 

Com exceção de Sartre, Scheler apresentou o úni
co tratado completo sobre amor, simpatia e a psi
cologia e_ emoção. Era colega, embora nunca um 
discípulo, de Husserl, com uma mais pronunciada 
tonalidade "existencial" de seu pensamento. Ver 
também: 

Man's place i n nature. New York, Farrar, 
Straus & Giroux, 1963 . 

148 . SCHUETZ, A. William James' conception of the stream 
of thought phenomenologically interpreted. Phil. 
and Phenomenol. Res., 1 : 442-52, 1941. 
Schuetz foi um dos lideres na aplicação dos insights 
fenomenológicos aos problemas da ação social. Ver 
também : 
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149. Common-sense and scientific interpretation of 
human action. Phil. and Phenomenol. Res. 
14: 1-37, 1953. 

150. SIIlNN, R. Restless adventu.reTs. ew York, Scrib-
ner's, 1968. 

151. SONNEMAN, U. The specialist as a psychological pro
blem. Soe. Res., 18 : 9-31, 1951. 
Um brilhante trabalho sobre o problema "existen
cial'' da especializa~ão. Ver também: 

152. The buman sciences and spo:ataneity: outline 
of a revolution. Amer. J. Psychoa.nat., 18 : 
138-48, 1958. 

153. SPIEGELBERG, H. On the "I and me" experience in 
childhood and adolescence. Rev. Existent. Psvchol. 
Psychiat., 4 : 3-21, 1964. 

154 . STRASSER, S. Pbenomenological trends in European 
psychology. Phil. Phenomenol. Res., 18 : l8-34, 
1956. 
Uma excelente revisão por um estudioso muito com
petente. Para uma extensão do livro ver: 

155. Phe11ome11olog11 and the hu.man sciences: a con-
tribu.tion to a new scientific ideal. Pitts
burgb, Duquesne University Press, 1963. 

156. TIBYAKIAN, E. A. Socialism and existentíalism. New 
York, Prentice-Hall, 1962. 

157. TOLSMA, F. J. Sorne considerations on the phenome
non of agression. J. Ment. Sei., 99 : 473-82, 1953. 

158 . UNAMUNO y JUGO, M. Tragic sense of life. New 
York, Dover, 1954. 

159 . Van KAAM, A. Phenomenal analys1s: exemplified by 
a study of tbe experience of "really feeling unders
tood". J. Indiv. Psychol., 15 : 66-72, 1959. 
Ver comentários sob o número 116. Ver também: 

160 : The impact of existential phenomenology on the 
psychological literature of Western Europe. 
Rev. Existent. Psychol. Psychiat., 1 : 62-91, 
1961. 

161. Existential foundations of psychology. Pitts-
burgh, Duquesne University Press, 1966. 

162. Von HORNBOSTEL E. M. The un1ty of the senses. 
Psyche, 7: 83-9, 1927. 
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Um ensaio fascinante, reimpresso na edição de W. 
D. Ellis, A source book of Gestalt psychology. 
New York, Humanities Press, 1950. 

163. Von UEXKUELL, J. Theoretical biology. London, Ke
gan Paul, Trencb, Trubner, 1926. 
Um dos mais antigos livros numa ciência correlata 
a ser influenciada por Husserl. Para trabalho mais 
recente, ver os vários escritos do zoólogo Heini He
diger e do biólogo Adolph Portmann. 

164. W ANN, T. W., ed. Behaviorism and phenomenology: 
contrasting bases for modern psychology. Chicago, 
University of Chicago Press, 1964. 
Trabalhos apresentados num simpósio na Rice Uni
versity. 

165. WILD, J. Existence and the world of freedom. New 
York, Prentice-Hall, 1963. 
Por um dos eminentes filósofos fenomenológicos 
americanos. 

166. WINTHROP, H. The Verstehen claim in the behavioral 
sciences. Rev. Existent. Psychol. Psychiat., 4 .: 
141-57, 1964. 

167. WYSCHOGROD, M. Kierkegaard and Heidegger: the 
ontology of existence. New York, Humanities 
Press, 1954. 
Difícil, mas altamente recompensador. 

SEÇAO III 

168. ALLERS, R. Existentialism and psychiatrv. Spring-
' field, Thomas, 1961. 

169. ARBUCKLE, D. S. Existentialism in counselling: the 
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