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RESUMO
O presente estudo objetiva contribuir para a reflexão acerca do problema da
psicopatologia na psicoterapia de orientação fenomenológica-existencial, em
particular, aquela inspirada pela filosofia de Heidegger. Para tanto, discute-se
as iniciativas de Binswanger e Boss, reconhecendo suas contribuições e, em
diálogo com Töpfer, apontando os seus limites, especialmente aqueles
decorrentes da compreensão do conceito de doença como privação. Tal
compreensão induziria a uma postura normativa que trairia o próprio intuito, a
princípio não normatizante, de uma abordagem fenomenológica das
psicopatologias. Em seguida, dialogando com Heidegger e Fogel, o texto
aponta o “incontornável” para a psiquiatria e procura esclarecer, ontológicoexistencialmente, o conceito de doença. Termina-se por evidenciar, junto com
as reflexões de Back e Lévinas sobre a tradição filosófica, que também há um
“incontornável” para a filosofia, a qual, a partir de uma atitude de
distanciamento teórico e de um pensamento “totalizante”, não conseguiria
abarcar a experiência singular que se mostra na clínica psicológica. Então,
defendendo que esse novo passo é uma tarefa da própria psicologia, sugere-se
a arte como um caminho privilegiado de sensibilização e preparação para essa
experiência. Por fim, considerando todas as questões abordadas e tendo como
referência teórica a proposta de uma psicoterapia fenomenológico-existencial
conforme defendida por Feijoo, realiza-se a análise de uma situação clínica.
Palavras-chave: Psicopatologia. Psicoterapia. Fenomenologia. Heidegger.
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Introdução

Em A paciente que ensinou o autor a ver e pensar de uma maneira
diferente (2002), Boss relata um caso clínico que mudou a sua conduta como
psiquiatra. Trata-se do caso da Dra. Cobbling, que sofria de esquizofrenia com
um quadro de alucinações e ideias suicidas. Boss esforçava-se para afastar a
paciente das alucinações visuais e auditivas que sofria afirmando-as como
irreais, até a sua justificação como consequência de distúrbios metabólicos
neuronais que poderiam ser provados por meio de eletroencefalograma
(BOSS, 2002, p. 09-10). A paciente retrucava argumentativamente às
afirmações de Boss, mostrando a sua insustentabilidade, afinal, como seria
possível que fenômenos mentais derivassem de processos físicos senão por
meio de uma transformação mágica?
As explicações fisiológicas de Boss eram então aprofundadas e
detalhadamente enriquecidas pelas mais recentes pesquisas científicas e,
igualmente, contestadas de forma inteligente pela paciente.1 Devido ao seu
insucesso,

Boss

corresponderem

aderiu
(as

às

interpretações

alucinações)

a

uma

psicológicas,

realidade

interna

afirmando
psíquica

inconsciente projetada sobre a realidade externa, porém, sem conexão real
com essa realidade. A nova explicação provocou outra forte reação da
paciente:
[...] o que vocês, psiquiatras, sabem da realidade? Nada,
absolutamente nada! E depois vocês vão adiante e classificam
ordenadamente algo sobre o qual vocês não têm a mínima noção.
Vocês falam sobre o subjetivo e o objetivo, sobre uma realidade
psíquica interior e uma realidade verdadeira vinculada ao mundo
exterior, ousando jogar uma contra a outra como se uma fosse
verdadeira e a outra puramente fictícia e alucinatória. Mas o que é
que você quer dizer com a palavra alucinação, já que você ignora
totalmente o que é a chamada realidade alucinatória? Palavras, nada
mais que palavras e atrás delas não há nada, precisamente nada;
nenhuma compreensão real de qualquer espécie! (Ibidem, p. 11).

Boss colocou em questão toda a sua atitude como psiquiatra e iniciou um
diálogo aprofundado com a filosofia de Heidegger. Após uma revisão de sua
conduta, disse à paciente:
1

Para o acompanhamento detalhado da argumentação tanto de Boss como da paciente,
sugere-se a leitura do texto em questão.
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Você está perfeitamente certa. Não faz sentido dar a uma realidade
prioridade sobre a outra. Seria bastante fútil da nossa parte sustentar
que esta mesa diante de nós é mais real do que os seus espiões de
motocicletas, simplesmente por eles iludirem a minha percepção e
serem perceptíveis somente a você. Por que não os deixamos se
manterem como os fenômenos que revelam ser? Existe somente uma
coisa digna de nossa atenção, que é considerar o sentido daquilo que
se desvela para nós. Se você continua encontrando espiões a cada
esquina e se um psiquiatra tenta reduzir essas percepções a meras
alucinações fictícias [...] então eu teria de concordar com você
plenamente, que ele estaria falando de coisas sem sentido, que
absolutamente não promovem a nossa compreensão das suas
vivências. (Ibidem, p. 14).

Boss defende ainda:
Nada se apresenta mais urgente, do que desistir de uma vez por
todas, e com sinceridade, de sempre decompor o ser humano com a
ajuda de teorias psicológicas. Antes trata-se de recuperar o devido
respeito diante da autenticidade e originalidade dada de cada
fenômeno humano. Temos que permitir que exista o que se
manifesta, como aquilo que ele mesmo revela. (Idem, 1988, p. 25).

A crise de Boss retrata bem a profunda transformação pela qual a
psiquiatria, a psicologia e a psicopatologia passaram durante a segunda
metade do século XX, por influência das fenomenologias de Husserl e
Heidegger. O que há de comum entre as diferentes iniciativas é a
fundamentação filosófica da compreensão das psicopatologias e do ser
humano, e a adoção da fenomenologia para o esclarecimento do que é
vivenciado pelo paciente. Assim, não se adota a orientação das ciências
naturais, recusando-se, portanto, o modelo explicativo causal típico dessas
ciências (CARDINALLI, 2002, p. 76-77).
Jaspers é considerado o primeiro a repensar a psicopatologia a partir da
influência da fenomenologia de Husserl, assumindo a fenomenologia no
sentido de uma “psicologia descritiva dos fenômenos da consciência”
(JASPERS apud CARDINALLI, 2002, p. 73).
O intento de Jaspers era captar e descrever o que era “vivido diretamente
pelo paciente” (ibidem, p. 74) por meio da empatia. Seu trabalho, segundo
afirma, dialoga também com Dilthey, sendo igualmente, uma “psicopatologia
compreensiva” e não apenas uma fenomenologia. Assumia, portanto, a
distinção diltheyana entre a explicação (procedimento típico das ciências da
natureza) e a compreensão (conexões de sentido entre fenômenos sutis, típico
das ciências do espírito). Desse modo, não se restringia à descrição dos
2

fenômenos, mas tentava estabelecer uma conexão entre eles, a qual seria a
chamada “explicação de dentro” (em oposição à “explicação de fora” das
ciências naturais), uma compreensão genética que esclareceria as interrelações em uma sequência de eventos psíquicos. Segundo ele, essa conexão
era mais eficiente para a compreensão dos fenômenos psíquicos do que a
explicação científica causal, embora esta não fosse negada enquanto
possibilidade interpretativa dos fenômenos humanos.
Outro psiquiatra a sofrer a influência de Husserl e de Jaspers foi
Minkowski. Desenvolveu uma “fenomenologia genético-estrutural”, pois, assim
como Jaspers, considerava importante a conexão entre os fenômenos
psíquicos, para além da sua descrição. Para o psiquiatra, uma síndrome não se
resumia a um somatório de sintomas, mas envolvia uma profunda
transformação de toda a personalidade do paciente. Por influência de Bergson,
considerava o tempo vivido como de fundamental importância para o
esclarecimento da psicopatologia.
Binswanger, por sua vez, parte da fenomenologia de Husserl, tendo
posteriormente sofrido a influência de Heidegger e, após as críticas recebidas
do filósofo, voltou a se aproximar de Husserl. Foi, de todo modo, o primeiro
pesquisador a perceber a importância da analítica existencial de Ser e tempo
para o entendimento dos fenômenos humanos e o esclarecimento da
psicopatologia. Partindo da compreensão das vivências do paciente relativas
ao seu estado de consciência, devido à influência inicial de Husserl, passa a se
dirigir, a partir da aproximação com Heidegger, para o entendimento do “projeto
de mundo” (CARDINALLI, 2002, p. 79). Percebia, a partir da compreensão
heideggeriana de ser-no-mundo, a possibilidade de superar a dicotomia sujeitoobjeto. Segundo Cardinalli, Binswanger dedica-se:
[...] ao esclarecimento da existência dos pacientes, baseado nos
existenciais ontológicos heideggerianos. [...] Assim, compreende as
2
patologias como flexões da estrutura ontológica do ser-aí , e os
sintomas não são vistos como fenômenos isolados, mas, sim, como
pertencentes a um todo “no sentido da unidade de um desenho do
mundo”. (Ibidem, p. 80).

2

O ser-aí (Dasein) é o modo de ser do ente humano. Para o aprofundamento do tema, sugerese a leitura do livro Ser e tempo, de Heidegger.

3

Boss, a partir da influência de Binswanger, aproxima-se da filosofia de
Heidegger. Ao contrário de Binswanger, preocupa-se menos com a
psicopatologia e mais com a atitude psicoterápica (CARDINALLI, 2002, p. 82),
porém, sem desconsiderar o esclarecimento dos modos de ser saudáveis e
patológicos que devem, para ele, ser esclarecidos existencialmente. Mantevese fiel à filosofia de Heidegger, com quem estabeleceu uma relação de intensa
colaboração, tendo desenvolvido com ele os Seminários de Zollikon. Foi um
grande crítico das psicologias e psiquiatrias fundadas nas ciências naturais.
Também sob a influência da filosofia e dessas iniciativas da psiquiatria,
surgiram diversas abordagens em psicologia que igualmente buscavam uma
alternativa ao modelo das ciências naturais para a prática psicoterápica. De
acordo com Feijoo (2011, p. 21), a psicanálise e o behaviorismo representam
as vertentes do idealismo moderno, o empirismo e o positivismo, contra as
quais se orientava a fenomenologia de Husserl e, posteriormente, a de
Heidegger. Posicionando-se diante das restrições dessas psicologias, nascem
as psicologias humanista e existencial-humanista. Como afirma May:
[...] [essa nova proposta] 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 existente, 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
pormenorizadamente pudermos descrever um dado mecanismo,
tanto mais perderemos de vista a pessoa existente. (MAY, 1976, p.
16-17).

Porém, argumenta Feijoo:
Embora essas perspectivas critiquem a posição da psicanálise e
behaviorismo clássicos pelo modo como pensaram o psíquico – por
meio de uma estrutura e funcionamento mecanizados –, elas
continuam partindo de uma forma ou de outra da noção de sujeito
interiorizado. (FEIJOO, 2011, p. 17-18).

Isso se dá por meio da noção de pessoa que preserva o valor de um
“eu” ou “mundo psíquico”. Ora, como Boss (1988) ajuda a entender em
Angústia, culpa e libertação, é propriamente esse o problema, pois, por mais
que exista uma variedade de psicologias e de métodos psicoterapêuticos,
todos eles se fundam em um conceito comum e pré-científico, que é o conceito
de psiquê, de origem grega, que inicialmente remetia a um modo de ser
4

determinado e que avançou, com modificações, até a modernidade, sendo
compreendido por Descartes como res cogitans, o sujeito fundante do
conhecimento.
A res cogitans, segundo Boss, foi posteriormente assimilada pela
psicologia de Freud como “aparelho psíquico”, por fim, sofrendo evoluções para
os conceitos de sujeito, pessoa, personalidade, nas psicologias existenciaishumanistas. Seja qual for a forma assumida, o fato é que esse conceito foi
sempre admitido como uma formação psíquica encapsulada, existente por si,
portanto, insistindo na cisão sujeito-objeto que a fenomenologia de Husserl
propunha

superar

e

que

o

pensamento

de

Heidegger

efetivamente

desconstruiria.
A concepção de uma formação psíquica encapsulada ou de um sujeito
constituinte do conhecimento funda toda ciência natural. E tudo isso interessa
diretamente às psicologias surgidas sob sua influência. Boss denuncia, em
consonância com o pensamento de Heidegger, essa mentalidade cartesiana
que se expande na técnica moderna e que pode ser a origem dos “distúrbios
da sociedade industrial”, como a “neurose de tédio”.3 Ou seja: a compreensão
da existência humana sob essa influência determina não apenas a nossa
maneira de entender a psicopatologia (o que, por si só, já é fundamental que se
perceba), mas, igualmente, constitui psicopatologias.
A saída somente é possível por meio de um salto do subjetivismo e
psicologismo para um solo novo, onde, afirma Boss, já se existe sem saber. O
salto, como se depreende das iniciativas psiquiátricas já consideradas, é
fenomenológico e deixa as coisas serem como são. Esse novo relacionamento
com o mundo não é mais subjetivista-possessivo, mas sereno. Nesse novo
relacionamento fenomenológico com o mundo, desaparece a concepção de
uma psiquê encapsulada em favor de “um estar aberto no sentido de um poder
perceber a presença dos fatos de nosso mundo e de ser capaz de
corresponder a seus significados especiais” (BOSS, 1988, p. 60).

3

Para o aprofundamento do tema, sugere-se a leitura do texto Neurose de tédio, de Boss,
publicado em Daseinsanalyse, revista da Associação Brasileira de Daseinsanalyse, n. 1, 2 e 3,
1997, p. 50-53.
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Portanto,
[...] é fundamental e decisivo escapar também da pressuposição de
um psiquismo dicotomizado em ser e aparência, interioridade e
exterioridade, normalidade e anormalidade, etc. Neste ponto, os
projetos de Heidegger e Husserl foram de grande auxílio, porque
encontramos nesses projetos uma crítica a tais pressuposições.
4
(FEIJOO, 2011, p. 20-21).

No presente estudo, abordar-se-á a questão da psicopatologia, por
considerá-la estrutural em qualquer discussão sobre a psicoterapia e, ao
mesmo tempo, uma das questões mais delicadas e fundamentais, à medida
que reflete o entendimento que se tem de quem é o ser humano com quem se
lida, além de reger o modo de como lidar com ele.
Pretende-se, portanto, investigar em que medida a psicopatologia
repensada a partir de uma perspectiva fenomenológico-existencial – em
particular a fundada na filosofia de Heidegger – conseguiu transformar os
preconceitos cientificistas da psiquiatria tradicional, bem como se pretende
compreender a experiência humana de uma forma menos objetivante e
reducionista.
Para tanto, serão estudadas as propostas de Binswanger e Boss, posto
que foram os primeiros estudiosos a pensar a questão em diálogo com a
filosofia de Heidegger. Deve-se ressaltar que a daseinsanálise de Boss teve
desdobramentos dentro da própria psicologia, sendo atualmente estudada e
discutida pela Associação Brasileira de Daseinsanalyse, em São Paulo, e pelo
Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial, no Rio de Janeiro.
A associação se manteve fiel ao pensamento de Boss, posicionando-se
de forma ortodoxa. O instituto, por sua vez, assumiu uma postura de
continuidade de pesquisa e reflexão crítica, ampliando seus horizontes para o
diálogo com diferentes filósofos. Assim, além de se dedicar à filosofia de
Heidegger e seus desdobramentos clínicos, o instituto também volta seu

4

Tanto a questão do modelo subjetivista cartesiano quanto a sua desconstrução pela
fenomenologia são exaustivamente discutidas por Feijoo em A existência para além do sujeito
– a crise da subjetividade moderna e suas repercussões para a possibilidade de uma clínica
psicológica com fundamentos fenomenológico-existenciais, 2011. Recomenda-se a leitura do
texto para o aprofundamento do tema.
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interesse para estudos relacionados às implicações clínicas e às filosofias de
Sartre, Kierkegaard, entre outros.
Deve-se advertir que, embora se questione a psicopatologia a partir das
propostas de Binswanger e Boss, não será abordada e esclarecida a filosofia
heideggeriana que as fundam. Fazê-lo exigiria do texto uma amplitude que
extrapolaria as possibilidades de um estudo monográfico. Considerou-se,
portanto, que o leitor tem um conhecimento prévio do assunto. Foram feitos
esclarecimentos eventuais que podem servir de apoio e orientação para
aqueles que têm menos intimidade com essa filosofia. Porém, certamente,
esses esclarecimentos serão insuficientes. Para esses leitores, sugere-se os
textos de Heidegger elencados no capítulo Referências, além da leitura
complementar de outros autores.
O trabalho tem início com a discussão do problema da psicopatologia na
psicoterapia fenomenológico-existencial, aprofundando-se os passos dados por
esses dois psiquiatras – Binswanger e Boss – e apontando para os seus limites
(Capítulo 1).
Em seguida, tendo reconhecido, nas daseinsanálises desses autores, a
manutenção de algumas categorias ainda cientificistas no que toca à
concepção de doença, o texto avança, em diálogo com Heidegger, para a
reflexão acerca do limite da ciência, culminando no esclarecimento ontológico
do sofrimento humano como desenvolvido por Fogel. Considera-se, então, o
âmbito específico da psicoterapia, indicando as próprias fronteiras da filosofia –
conforme Back e Lévinas – que também podem representar um limite para a
reflexão sobre a psicopatologia. Nesse contexto, a aproximação com a arte
sugere ser um caminho fecundo (Capítulo 2).
Por fim, relata-se uma situação clínica em consonância com o que foi
debatido anteriormente (Capítulo 3).
Obviamente, a discussão não pretende esgotar o tema, que se mostra
em constante construção. Assume, antes, o caráter impulsionador dentro de
um debate que vem sendo desenvolvido e vem ocupando a reflexão de
psicólogos de orientação fenomenológico-existencial preocupados com uma
7

aproximação menos objetivante, menos mecanicista e menos reducionista dos
fenômenos considerados psicopatológicos, esbarrando, todavia, nas restrições
que são próprias aos estudos monográficos.

8

Capítulo 1
O problema da psicopatologia na psicoterapia fenomenológicoexistencial

Duas importantes aproximações à filosofia de Heidegger, para pensar a
prática clínica e a psicopatologia, foram realizadas por Binswanger e Boss.
Binswanger o fez de forma autoral, permitindo-se dialogar também com
outros filósofos e se posicionando diante dessas filosofias a partir da sua
experiência clínica e sua pesquisa pessoal. Sofreu duras críticas de Heidegger.
Já Boss, que iniciou seus estudos sob a influência de Binswanger, afastou-se
dele e aproximou-se de Heidegger, tendo realizado, junto com o filósofo e um
grupo de médicos psiquiatras, os Seminários de Zollikon, em que tentava se
manter fiel à filosofia heideggeriana. Porém, como será visto, a sua atitude não
foi menos problemática.
Sem dúvida, ambos foram fundamentais na iniciativa de tentar considerar
a prática psicoterápica e, também, a psicopatologia, a partir de uma ótica não
mais positivista, mecanicista e biologizante, como até então acontecia nos
estudos

psiquiátricos.

Entretanto,

apesar

do

mérito

incontestável,

a

psicopatologia permaneceu refém dos velhos preconceitos conceituais e
metodológicos que engessam a compreensão dos fenômenos.
Todavia, antes de abordar os limites, em particular, no que tange a
compreensão da psicopatologia – e até mesmo para fazê-lo com mais
propriedade –, é necessário, primeiramente, entender a importância dos
estudos desses dois psiquiatras, mediante percepção do contexto do qual
partiram. Um bom fio condutor para essa compreensão é aquele do método,
posto que este determinará o modo de aproximação dos fenômenos e,
portanto, de sua compreensão.

9

1.1.

A questão do método

A primeira evidência é que o método assumido pela psiquiatria e pela
psicologia como especialidade clínica é o método tal como foi compreendido
pela modernidade, segundo a qual a coisa a ser compreendida é aquela que se
estrutura a partir da relação sujeito-objeto, ou seja, o real é o objeto de
conhecimento para a representação de um sujeito. Isso quer dizer que:
O real, a “coisa”, se determina como objeto, ou seja, como o que é
posto em contraposição ao sujeito, mas como posição, positum,
do/deste sujeito, isto é, do pensamento – da subjetividade
transcendental autônoma, a priori. Pensar é representar. E
representar quer dizer: apresentar de novo (=re) a coisa, o algo que
imediatamente se apresenta, mas agora em o sujeito da
representação voltando, retornando (=re) sobre si e, assim,
devolvendo a coisa ou o algo segundo a forma (que, aqui, é fôrma!)
ou modo de ser do sujeito, isto é, do fundo ou do fundamento da
representação. Isso, assim re-a-presentado, é a coisa, ou seja, coisa,
real é objeto, o oposto ou contraposto ao sujeito e como posição ou
posicionamento (postitum) do próprio sujeito, assim entendido e
determinado – a saber, como representação subjetivo-transcendental.
Sob este fundo, neste horizonte, acontecerá a fala de método.
(FOGEL, 2014, p. 2).

Ora, esse real precisa ainda ser representado de maneira verdadeira,
que,

para

os

modernos,

significa

que

é

preciso

que

haja

efetiva

correspondência entre o real e a representação a fim de assegurar o
conhecimento da coisa. Para tanto, deve-se resolver a separação instaurada
entre sujeito e objeto. E o método deve permiti-lo, sendo o instrumento
necessário para a garantia de acesso e, portanto, de conhecimento do real de
forma segura e verdadeira. Assim, é preciso “delinear e estabelecer este
método, este procedimento prévio e estratégico, inventariando e definindo suas
regras, para colocá-lo (disponibilizá-lo) a serviço de sua subjacente
compreensão de realidade” (ibidem, p. 3). Isso vale tanto para pesquisas em
psicopatologia quanto para a prática clínica.
A importância do método no problema do acesso ao real e, portanto, do
conhecimento, gera uma inversão em que o método se torna a própria questão
do pensamento moderno e perde-se de vista a coisa enquanto fenômeno. Ou
melhor, o fenômeno passa a ser submetido ao método. Só é verdadeiro aquilo
que pode ser legitimado pelo método, sendo este previamente estabelecido de
forma independente do fenômeno e imposto a ele.
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A crítica ao método moderno – já transformado em metodologia – não
significa uma recusa do método como possibilidade. Pois, como esclarece
Fogel:
Método quer dizer caminho. Melhor, seguir, acompanhar e, assim, ser
de acordo, ser ajustado a ou com um caminho – talvez, também, no
meio do caminho, i.é., tendo o próprio caminho por meio, milieu,
médium (méth-òdós e/ou metá-òdós). Em princípio, tudo que se faz e
como quer que se faça, faz-se “com” um método, isto é, seguindo um
certo caminho, que é a direção, o rumo do próprio fazer e mesmo,
ver-se-á, da própria coisa. (FOGEL, 2014, p. 1).

Tudo se faz com um método, “a” ou “com” um caminho. O método
caminha com o fazer, com o acontecimento da própria coisa. Assim, sugere
Fogel, que é possível “imaginar a coisa sendo o seu próprio método (caminho),
[...] não podendo haver um caminho fora (estranho) da (à) coisa e que seja
meio, instrumento para levar ou se chegar à coisa” (ibidem, p. 1).
É preciso, portanto, estar junto à coisa, em seu sentido, seu
acontecimento, em seu caminho próprio. Esse estar junto se dá “pela via do
salto, da transposição pelo salto para o próprio sentido [...] o que se dá e se faz
desde e como experiência (páthos) e que concretiza ou consuma participação
vital” (ibidem, p. 1-2). Tal é o método compreendido de uma forma mais
originária, não moderna. Na modernidade o método se encontra divorciado do
fazer, impondo ao fazer, ao acontecimento da coisa, o seu crivo previamente
estabelecido. O método moderno deixa de ser “caminho que acontece junto
com o acontecimento da coisa” para ser critério de autoridade, de correção e
de legitimação de verdade, dado previamente como critério de realidade da
própria coisa, ou do modo por meio do qual ela pode ser real e verdadeira.
Binswanger e Boss partiram desse contexto moderno e, diante dele,
posicionaram-se criticamente pensando um novo método que pretendia se
aproximar desse caminho originário e, portanto, abrindo espaço para que, a
partir dele, a prática clínica e a psicopatologia fossem repensadas. Buscaram,
assim, esse método como caminho, não divorciado da coisa, de modo a
permitir

uma

compreensão

originária

de

seu

sentido

–

o

método

fenomenológico. Ao fazer isso, colocaram a questão em discussão e
evidenciaram os limites da abordagem tradicional dos fenômenos clínicos e
psicopatológicos.
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De fato, todas as iniciativas de orientação fenomenológica posteriores a
eles são devedoras de seus empenhos críticos e inovadores. Dar “um salto” em
direção a um novo caminho até então não pensado é, sem dúvida, uma das
empreitadas mais difíceis e desafiadoras.

1.2.

A Daseinsanálise de Binswanger

E o que pensaram Binswanger e Boss? Em particular, na investigação de
uma nova atitude metodológica, como compreenderam a psicopatologia?
Binswanger foi o primeiro a enfrentar o desafio. Percebeu, na analítica
existencial de Ser e tempo, uma oportunidade para repensar os caminhos da
psiquiatria. De fato, o próprio Heidegger estimula esse tipo de iniciativa:
A analítica existencial do ser-aí está antes de toda psicologia,
antropologia e, sobretudo, biologia. [...] os questionamentos e
investigações até hoje desenvolvidos [...] não alcançam o problema
propriamente filosófico, apesar de todos os resultados objetivos
alcançados. Enquanto apresentarem essa deficiência, não poderão
pretender alcançar o que, no fundo, visam. As delimitações da
analítica existencial face à antropologia, psicologia e biologia referemse à questão ontológica de princípio. “Do ponto de vista
epistemológico”
essas
investigações
são
necessariamente
insuficientes, já pelo simples fato da estrutura de ciência destas
disciplinas [...] ter se tornado cada vez mais questionável. Por isso,
são necessários novos impulsos, oriundos de uma problemática
ontológica. (HEIDEGGER, 2000a, p. 81-82).

Binswanger assumirá, em sua proposta clínica, a estrutura fundamental
do ser-aí como ser-no-mundo, ser-com e cuidado, compreendendo-a como a
base fenomenológica de uma nova psiquiatria que conseguiria escapar do
modelo positivista, fortemente biologizante e psicologizante. Porém, fará
modificações, propondo o ser-no-mundo-para-além-do-mundo e fundando o
cuidado no amor, em diálogo com outros filósofos como Paul Häberlin, Karl
Löwith e Martin Buber5.
O problema do pensamento de Heidegger, para Binswanger, era o
finitismo que não dava conta da dimensão suprapessoal. Era importante, para
o psiquiatra, que a finitude fosse assegurada e amparada pelo infinito, em que
5

Essa tese é defendida por Binswanger em Formas fundamentais e conhecimento do Dasein
humano, 1942.
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“o amor atesta uma ‘abertura eterna’ da existência humana, não proporcionada
pela ‘resolutidade antecipada da morte’ do ser-no-mundo.” (LOPARIC, 2002, p.
6).
Para Binswanger, portanto, o elemento fundamental da estrutura
ontológica do ser humano seria um movimento senoidal de ascensão (fases
vitoriosas) e queda (fases malogradas). As fases de ascensão seriam aquelas
em que o si mesmo se harmoniza com o eterno. O famoso caso de Ellen West
(1944/45) se funda nessa compreensão:
O material clínico – os “modos de ser” da paciente e as suas
modificações – é apresentado explicitamente “do ponto de vista do
ser-no-mundo-para-além-do-mundo”. O que, na visão científicoclínica, é um processo esquizofrênico é reinterpretado, com base no
fio condutor ontológico de 1942, como um processo de crescente
enclausuramento e estreitamento da existência no seu todo, baseado
na obstinação teimosa e arrogante de ser um si-mesmo isolado. A
partir desse acontecer fundamental, que determinou o percurso da
doença, pode se entender o suicídio de Ellen West como uma
consequência inevitável, isto é, como movimento de fuga do
enclausuramento para um além-mundo eterno de segurança e de
paz. (Ibidem, p. 6-7).

Em Três formas do Dasein malogrado (BISWANGER, 1956), o movimento
senoidal cede espaço para as noções de autenticidade e inautenticidade,
consideradas fundamentais, a partir de então, para o esclarecimento da
psicopatologia. E, nesse ponto, verifica-se uma forte reação à psiquiatria
clássica. Como esclarece Töpfer:
O sintoma psicopatológico é resultado de um processo de redução
diagnóstica. Nela formas uniformes do Dasein como mania e
esquizofrenia são deslindadas em sintomas: em funções psíquicas
desordenadas. Elas são entendidas como expressão de perturbações
de funções orgânicas fundamentais e, com isso, em princípio, como
acessíveis a uma terapia causal biologicamente fundada. [...] De
acordo com ela, a psiquiatria busca a “conexão com a biologia”
(BINSWANGER, 1955, p. 277) [...] o psíquico é concebido de acordo
com o modelo de funcionalidade orgânica. (TÖPFER, 2013, p. 34).

Esse modelo orgânico funcional6 representa uma medida externa e não
se aplicaria, para Binswanger, ao ser humano compreendido como ser-aí. A
daseinsanálise de Binswanger, compreendendo o ser-no-mundo como nossa
condição fundamental, esquivar-se-ia dessa redução diagnóstica. O seu intuito
6

O problema já era reconhecido por Heidegger em Ser e tempo: “A mesma coisa vale para a
‘psicologia’ cujas tendências antropológicas não se podem mais desconsiderar hoje em dia. A
falta de fundamentos ontológicos, entretanto, não pode ser compensada inscrevendo-se a
antropologia e a psicologia numa biologia geral” (2002, p. 86).
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seria excluir qualquer valorização externa imposta ao ser-aí (TÖPFER, 2013, p.
34). Portanto, para Binswanger, o ser humano saudável seria aquele que é
autêntico, no sentido de ser si mesmo, e o doente, ou malogrado – como
prefere dizer –, seria aquele inautêntico, que se afasta de si mesmo:
[Binswanger] reconhece “uma linha do perder-se existencial” do
autêntico eu-mesmo, plenamente responsável, passando pelo
inautêntico, relativamente irresponsável, “gente-mesmo” (Man-selbst)
do Dasein cotidiano médio até ao “aparentemente completamente
‘irresponsável’ e dependente ‘impessoal-mesmo’” (Es-selbst) do
Dasein doente psiquicamente. O princípio que domina essa
sequência é o “princípio do si-mesmo”. (BINSWANGER, 1933, p.
114.) Inautenticidade significa perda de si mesmo, alienação de si
mesmo; autenticidade, por sua vez, apropriação autêntica de si
mesmo, “chegar a si mesmo” (BINSWANGER, 1933, p. 159-178). O
Dasein psiquicamente doente é o Dasein da alienação de si mesmo.
(Ibidem, p. 37).

As

doenças

malogradas

da

psíquicas
existência.

seriam,
Além

portanto,

desse

formas

esclarecimento

fracassadas
do

ou

fenômeno

psicopatológico, Binswanger chega também a descrever casos clínicos como
modos de ser do Dasein, sem avaliá-los propriamente como malogrados, mas
como possibilidades existenciais. Assim, haveria um modo de ser da mania, um
modo de ser da esquizofrenia e assim por diante.
De toda forma, quando se dedica a compreender o fenômeno
psicopatológico, Binswanger, seja aquele de

Formas fundamentais e

conhecimento do Dasein humano (1942) ou aquele de Três formas do Dasein
malogrado (1956), compreende a psicopatologia como uma falta, falha ou
desvio em relação àquilo que deveria acontecer. O entendimento de que há
uma ligação entre esses dois momentos do seu pensamento que, em verdade,
revelariam apenas um amadurecimento da sua pesquisa que manteria a sua
estrutura essencial, aparece na conclusão do texto de 1956 quando afirma a
semelhança entre os casos discutidos nesse texto e o caso de Ellen West:
Extravagância, excentricidade e amaneiramento são modos do
malogro do ser-aí no sentido do respectivo “chegar a um fim” ou “ficar
entalado” de sua autêntica movimentação histórica, logo, de sua
autêntica ipseificação. [...] pudemos constatar que a historicidade do
ser-aí, no sentido de sua ipseificação, amadurecimento e
transformação autênticos, juntamente com a possibilidade do
encontro animado pelo amor, estavam ameaçados ou mesmo
paralisados [...]. Depois disso, a expressão “paralisação” ou “estupor”
não significa que o ser-aí não mundanize (Weltet) mais de todo, isto
é, não abra mais mundo, mas apenas que a movimentação histórica
do ser-aí, o autêntico antecipar-a-si-mesmo, logo, “o caminho para o
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futuro” está “cortado”. Isso mostrou-se no caso da nossa Ellen West.
(BINSWANGER, 1977, p. 203-204).

A partir da discussão de casos clínicos, Binswanger tenta demonstrar a
relação entre extravagância, excentricidade, amaneiramento e esquizofrenia.
Para Binswanger, a extravagância, entendida como a “formação de ideias
extravagantes”, encontra-se no começo de toda doença. A excentricidade, por
sua vez, entendida como “labilidade dos contextos de remetimentos”, seria uma
fase preliminar do estupor esquizofrênico, posto que “uma ipseificação
autêntica só é possível juntamente com uma certa ‘estabilidade’ ou ‘simetria’ do
mundo, um mundo de ‘relações vitais’ naturais ‘estáveis’, [...] um mundo da
reta, não do torto ou do través” (ibidem, p. 204).
O amaneiramento, por fim, seria entendido como intimamente ligado a
“estuporação esquizofrênica”, no sentido da imitação e repetição do
espelhamento do próprio ser-aí nos modelos e princípios impessoais, o que
permitiria a sensação de perda do próprio ser que é tomado por uma força
incompreensível, tendo como consequência o suicídio, em Ellen West, e a
“exaustão da atividade psíquica” e delírios de perseguição respectivamente em
outros casos analisados7 (ibidem, p. 204-205).
Todos os casos, como dito, estariam vinculados ao perder-se no
impessoal e a impossibilidade de ser si-mesmo. Até mesmo no autismo
esquizofrênico, argumenta Binswanger, a situação seria idêntica, uma vez que
seja na adoção rígida ou na negação obstinada dos modelos impessoais,
evidencia-se a dependência desses modelos (ibidem, p. 205).
Uma exceção seria a esquizofrenia “iniciada de maneira tempestuosa”,
especialmente nos casos que envolveriam “o sentimento de fim do mundo”
(ibidem, p. 206). Sobre isso, afirma:
No sentimento de fim de mundo, com o “mundo” desaparecem
também as propostas de modelos de domínio público da Gente [o
impessoal], mas apenas, para melhor ressurgirem por ocasião da
reconstrução do “mundo”, ainda que justamente de uma maneira
extravagante, excêntrica e amaneirada. Não há ideias, sugestões,
projetos ou construções do mundo delirantes, por mais “abstrusas”
que sejam, que não deixem reconhecer de algum modo e em alguma
parte propostas de modelos ou imagens protótipos tomadas do
7

A exaustão psíquica remete ao caso de Jürg Zünd, e os delírios de perseguição, aos casos de
Lola Voss e de Suzanne Urban.
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domínio público da Gente e de suas respectivas “modas”. Isso mostra
tão somente, de uma maneira particularmente clara justamente a
partir daqui, que a esquizofrenia, em certos casos, pode muito bem
significar uma evasão para fora da Gente, mas que ela não consegue
levar a uma ipseificação autônoma, livre no sentido da existência
autêntica, nem na “vida” nem na “arte”, mas só a um modo particular
de elaboração extravagante, excêntrica ou amaneirada das propostas
de modelos da Gente. (BINSWANGER, 1977, p. 206.)

Heidegger recebeu mal a iniciativa de Binswanger de releitura da
psicopatologia a partir de sua filosofia. Considerou a sua análise da
excentricidade excêntrica.8 Em Seminários de Zollikon, não poupou críticas ao
psiquiatra, que, fundamentalmente, é acusado de fazer uma leitura ôntica das
estruturas

ontológicas9

tratadas

em

Ser

e

tempo,

demonstrando

incompreensão da analítica existencial aí desenvolvida e, ao mesmo tempo,
pecando quanto ao rigor esperado em relação ao conhecimento seja filosófico
seja científico. As ampliações conceituais concernentes aos conceitos de serno-mundo e cuidado foram duramente combatidas. Tanto o além-do-mundo
quanto o amor seriam, para Heidegger, fenômenos ônticos possíveis pela
estrutura ontológica discutida na analítica existencial e por ela abarcados.
Essa confusão feita pelo psiquiatra na sua interpretação da analítica
existencial ainda deixava claro, para Heidegger, que sua leitura se aproximava
da filosofia da subjetividade. Ao acrescentar a noção de amor à de cuidado, por
exemplo, “manteve em última instância a ideia de uma subjetividade fechada
em si mesma, dotada da possibilidade de ser relacionar eticamente com os
outros a partir da empatia” (FEIJOO, 2011, p. 32).
Igualmente,

Binswanger

rejeitava

os

pressupostos

científicos

da

psiquiatria sem determinar com clareza os pressupostos da sua daseinsanálise
8

Loparic cita uma passagem de uma carta de Heidegger a Boss: “Este [Binswanger] estava
armado com um gigantesco manuscrito sobre a ‘excentricidade’... A coisa, quero dizer, a
dissertação sobre ‘excentricidade’ foi cozinhada em conjunto [com Szilasi] em Brissago.
Quando então apresentei a minha crítica e disse claramente, entre outras coisas, que a análise
me parecia muito excêntrica, Szilasi concordou comigo. Binswanger ficou sem jeito, pois teve
que reconhecer que o que eu contestava provinha do próprio Szilasi” (LOPARIC, 2002, p. 910.)
9
“Aceita-se o que aparece, o fenômeno. Há dois tipos de fenômenos: a) fenômenos
perceptivos, que são fenômenos ônticos, por exemplo – a mesa; b) fenômenos não
perceptíveis sensorialmente, por exemplo – o existir de algo, fenômenos ontológicos. Os
fenômenos ontológicos, não perceptíveis sensorialmente, já se mostram sempre,
necessariamente antes para os fenômenos perceptíveis. Para se perceber uma mesa como a
mesa que ela é, é necessário já ter percebido antes que há algo como uma presença. Os
fenômenos ontológicos são, pois, hierarquicamente os primeiros, mas para serem pensados e
vistos, são posteriores” (HEIDEGGER, 2009, p. 35-36.)

16

caindo, por fim, em um pensamento pré-científico (LOPARIC, 2002, p. 13). O
trabalho de Binswanger seria uma banalização tanto da filosofia quanto da
psiquiatria, tendo sido considerado, por Heidegger, um equívoco.10
Às críticas sofridas, Binswanger respondeu reconhecendo alguns
equívocos, mas afirmando serem produtivos. Manteve sua autonomia de
pesquisa e reflexão e se afastou de Heidegger, voltando ao pensamento de
Husserl, de onde partira.

1.3. A Daseinsanálise de Boss
Mas as tentativas de repensar a psiquiatria a partir da filosofia de
Heidegger não cessaram. Boss, outrora influenciado por Binswanger,
aproximou-se de Heidegger e do seu pensamento. Realizaram juntos os
Seminários de Zollikon e trocaram várias correspondências na tentativa de
desenvolver uma nova abordagem dos fenômenos psicopatológicos e da
prática clínica que respeitasse a analítica existencial fazendo dela o seu
fundamento rigoroso.
Diferentemente
inautenticidade,

de

Boss

Binswanger,

compreenderá,

que
assim

entendia
como

a

doença

Heidegger,

como
que

a

inautenticidade é uma possibilidade ontológica e não se apoiará nela para falar
de psicopatologia. De outro modo, defenderá a doença como uma limitação da
abertura do ser-aí. Segundo Boss:
[...] qualquer modo do ser-doente só pode ser compreendido a partir
do modo de ser-sadio e da constituição fundamental do homem
normal, não perturbado, pois todo modo de ser-doente representa um
aspecto privativo de determinado modo de ser-são. Ora, a essência
fundamental do homem sadio caracteriza-se precisamente pelo seu
poder-dispor livremente do conjunto de possibilidades de relação que
lhe foi dado manter com o que se lhe apresenta na abertura livre de
seu mundo. (BOSS; CONDRAU, 1997, p. 29).

A partir dessa compreensão, Boss defenderá uma classificação ou
subdivisão do modo de ser-doente em quatro possibilidades interdependentes
10

Não se pode, neste texto, detalhar as críticas de Heidegger feitas à daseinsanálise de
Binswanger. Para o aprofundamento do tema, sugere-se a leitura de Seminários de Zollikon
(HEIDEGGER, 2009), e Binswanger, leitor de Heidegger: um equívoco produtivo? (LOPARIC,
2002).
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que podem se caracterizar por uma perturbação da corporeidade, uma
perturbação da espacialidade, uma privação na realização da afinação e, por
fim, privações na realização do ser-aberto e da liberdade (BOSS; CONDRAU,
1997, p.29).
Aponta, então, para o esclarecimento geral de algumas psicopatologias
como a paralisia histérica, que seria definida por uma perturbação, na
corporeidade, de relação com o mundo; a psicose maníaco-depressiva, como
perturbação da afinação e do estar-aberto; a neurose do tédio, como uma
perturbação de afinação típica da nossa época; os obsessivos, como uma
perturbação da liberdade existencial; a esquizofrenia, como uma perturbação
do estar-aberto envolvendo a ambiguidade de um engajamento total na
abertura do seu existir, porém, sem a capacidade de engajamento com o que
se apresenta, ou seja, de compartilhar os significados comuns aos outros. Para
a daseinsanálise de Boss,
[...] todas as pesquisas psicológicas ou psicopatológicas tem que se
basear sobre o fenômeno primordial do existir do homem; isto sempre
é a relação da concepção humana com a coisa percebida. Esta
relação do ser humano com os entes que lhe aparecem na clareira
deve sempre ser entendida a partir deste fenômeno primordial: das
coisas que estão aparecendo e do entendimento humano. [...] neste
sentido a Dasein Analyse tenta descrever a maneira exata da
distorção e redução deste entender. Todos os sintomas patológicos
corporais e os chamados psíquicos são sempre privações e podem
ser compreendidos como reduções de possibilidade de entender uma
coisa em toda a sua amplitude e riqueza de conteúdo. (BOSS, 1997,
p. 12).

1.4. A concepção de doença como privação
Apesar das evidentes diferenças entre Binswanger e

Boss na

compreensão da psicopatologia, nota-se que, assim como em Binswanger,
permanece em Boss a ideia de doença como desvio, limitação ou privação de
uma “condição esperada”, algo que deveria se dar. Ideia, aliás, não
desconstruída por Heidegger em suas críticas a Binswanger. Ao contrário,
Heidegger apoia essa leitura como o próprio fundamento da psicopatologia,
como se pode testemunhar nos Seminários de Zollikon:
Quando negamos algo de forma que não o excluímos simplesmente,
mas o retemos juntamente no sentido de que algo lhe falta, esta
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negação chama-se privação. O notável é que toda a profissão médica
dos senhores se move no âmbito de uma negação, no sentido de
privação. Pois os senhores lidam com a doença. O médico pergunta a
alguém que o procura: qual é o problema? O doente não é sadio. O
ser sadio, o estar bem, o encontrar-se não estão simplesmente
ausentes, estão perturbados. [...] Na medida em que os senhores
lidam com a doença, na verdade, os senhores lidam com a saúde, no
sentido de saúde que falta e deve ser novamente recuperada. O
caráter de privação. (HEIDEGGER, 2009, p. 79).

Posteriormente, discutindo a esquizofrenia, Heidegger afirma que há uma
privação do estado de abertura, o que caracterizaria a doença, posto que o
estar aberto para o presente é “o traço fundamental do ser humano” (ibidem, p.
108). Esse traço não se dá, por exemplo, entre um sapato e uma porta. Um
sapato, próximo a uma porta, não está aberto para ela, ou seja, a porta não
está presente como porta. O esquizofrênico, que é, enquanto ser-aí,
essencialmente abertura, experimenta a privação dessa possibilidade porque
vivencia a falta de contato. Porém, como defende, “esta privação não significa
que a abertura desaparece, apenas ela é modificada para a ‘pobreza de
contato’” (loc. cit.).
A posição de Heidegger causa surpresa. Parece haver um esforço em
preservar as categorias fundamentais da psiquiatria tradicional, apenas
encaixando nessas categorias o esclarecimento do ser humano tal como se fez
na analítica existencial para iluminá-las. Heidegger acredita que isso seja
suficiente. Mas bastaria esclarecer o modo de ser do ser humano sem
desconstruir os conceitos que se estabeleceram a partir de outro tipo de
entendimento? O conceito de doença (e, consequentemente, o pensamento
binário saúde-doença) permanece intocado e não esclarecido.
A ideia de doença somente pode partir da definição de um parâmetro de
saúde, portanto, de uma normatização que estabelece como “deve ser” um ser
humano. Porém, se aquilo que define o ser humano é a indeterminação,11
11

Para Heidegger, o existir humano “consiste de ‘meras’ possibilidades de apreensão que
apontam ao que lhe fala e o encontra e não podem ser apreendidas pela visão e pelo tato.
Todas as representações encapsuladas objetivantes de uma psique, um sujeito, uma pessoa,
um eu, uma consciência, usadas até hoje na psicologia e na psicopatologia devem
desaparecer na visão daseinsanalítica em favor de uma compreensão completamente
diferente. [...] O que o existir enquanto Da-sein significa é um manter aberto de um âmbito de
poder-apreender as significações daquilo que aparece e que se lhe fala a partir de sua clareira.
O Dasein humano como um âmbito de poder-apreender nunca é um objeto simplesmente
presente. Ao contrário, ele não é de forma alguma e, em nenhuma circunstância, algo passível
de objetivação.” (HEIDEGGER, 2009, p. 33.) Casanova esclarece: “Como o ser-aí é um ente

19

como aceitar a normatização (um padrão de saúde como norma e a definição
do que ela seja) no caso das psicopatologias? Mesmo que se argumente que
existe uma estrutura fundamental do ser-aí que possa servir de norte,
justamente aquela esclarecida em Ser e tempo, sabe-se que essa estrutura é
completamente aberta, no sentido de que remete a uma abertura de
possibilidades, envolvendo, inclusive, a autenticidade e a inautenticidade como
condição ontológica e não valorativa – pelo menos, Heidegger se esforça
nessa direção.
Então, como definir a doença a partir de uma “privação de abertura”?
Seria essa privação ao menos possível? Mesmo em casos psicopatológicos,
essa privação seria plausível? Ou a psicopatologia é possível propriamente
porque essa abertura é inalienável? Como é possível imaginar algo como
“pobreza de contato”? Qual o critério normativo para afirmá-la? De onde surge
a compreensão da doença como privação, aquela que Heidegger acolhe
acriticamente e que está presente tanto em Boss quanto em Binswanger? A
destruição da metafísica não implicaria também uma desconstrução dessa
categoria fundamental da psiquiatria tradicional que, por sua vez, somente foi
possível na metafísica e por ela?
Sabe-se que a superação da metafísica não implica a sua eliminação.
Apenas deixa-se de absolutizar uma única forma de pensamento (o pensar
calculante, típico das ciências), que permanece, de todo modo, aberto como
possibilidade, mas perde a sua exclusividade como caminho para a
compreensão

dos

fenômenos.12

Mas

justamente

esse

deslocamento

supostamente pequeno – a não absolutização – abre o espaço para uma outra
compreensão, para a qual a fenomenologia hermenêutica é um fio condutor. A
superação

da

metafísica

implica

justamente

esse

esclarecimento.

Esclarecimento que, sem dúvida, deveria ter tocado a necessidade e as
implicações do conceito de doença que alicerça toda a prática da psiquiatria
marcado pelo caráter modal da possibilidade, ele não possui nenhuma propriedade
simplesmente subsistente e não pode ser, em consequência, determinado em sua quididade
específica. À pergunta ‘o que é o ser-aí?’ precisamos imediatamente responder com o termo
nada. O ser-aí não é coisa nenhuma que pudesse ser determinada em sua quididade, mas um
poder-ser que incessantemente conquista a si mesmo em sua dinâmica existencial”
(CASANOVA, 2006, p. 17).
12
Cf. Superação da metafísica, in: HEIDEGGER, 2002.
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tradicional, por sua vez, fundada no pensamento metafísico tal como o entende
Heidegger e ao qual dirigiu a sua proposta de desconstrução.
Töpfer

também

percebe

o

problema

do

não

esclarecimento

e

consequente não questionamento do conceito de doença como privação,
acusando tanto Binswanger quanto Boss de serem normativos por entenderem
a doença a partir dessa compreensão privativa em relação ao que seria a
saúde. Segundo o filósofo, o conceito de doença como privação pertence à
psiquiatria

tradicional,

aquela

psiquiatria

que

compreende

o

sintoma

psicopatológico a partir de uma redução diagnóstica decorrente de um modelo
biológico funcional, como já discutido precedentemente:
[...] o psíquico é concebido de acordo com o modelo da
funcionalidade orgânica. As expressões médicas “saudável” e
“doente” recebem seu sentido desse modelo. Trata-se, geralmente,
também na psiquiatria, de “um objetivo ou julgamento de valor
biológico, mensurado com a norma de integridade da capacidade e
funções de um organismo” (BINSWANGER, 1955, p. 297). A doença
psíquica é, daí, compreendida como fenômeno deficiente ou como
privação. (TÖPFER, 2013, p. 34).

Deve-se considerar, conforme sustenta Töpfer, que Binswanger é
consciente do problema e tenta abrir mão dos conceitos psiquiátricos de saúde
e doença assumidos a partir de critérios externos à experiência daquele que é
diagnosticado (ibidem, p. 35). Por esse motivo prefere a expressão malogrado,
referindo-se a uma forma de comportamento que se afasta do “comportar-se
médio do cidadão médio” (BINSWANGER apud TÖPFER, 2013, p. 35) que,
sem implicações valorativas do ponto de vista antropológico, apenas remeteria
à forma mais frequente de comportamento humano. Chega, assim, a descrever
casos psicopatológicos como variações de “modos de ser” (ibidem, p. 35-36)
que são por ele tratados positivamente13.
Porém, ao falar daquele modo de ser que diz respeito ao cidadão médio –
o mais frequente –, termina por assumir o conceito de norma,14 que pode ser
13

“Com ‘variação’ não se diz uma alteração da estrutura fundamental do ser-no-mundo (vide
BINSWANGER, 1975b, p. 11). Por ‘variação’ deve-se entender o sentido do arranjo, da
organização individual concreta da estrutura idêntica do Dasein, através da qual as realizações
dos Dasein de humanos individuais se diferenciam. Essas mudanças apresentam, por seu
turno, diferentes configurações típicas – mania, esquizofrenia, etc.” (ibidem, p. 36).
14
“Entre os modos individuais do ser-no-mundo, Binswanger reconhece sequências típicas, de
modo que se possa falar, por exemplo, de um conceito daseinsanalítico da mania ou
esquizofrenia e de um mundo específico do maníaco ou esquizofrênico (BINSWANGER, 1933,
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entendida tanto positivamente quanto negativamente. Positivamente, remete
justamente à descrição desses modos particulares de ser-no-mundo, variações
dos modos de ser, portanto, à “estrutura do ser-no-mundo enquanto tal”. Mas
norma também pode ser compreendida negativamente, quando Binswanger
toma como norma o modo de ser autêntico para constatar desvios que
derivariam no ser-no-mundo malogrado. Aqui, norma é o ser-no-mundo
autêntico. Para o conceito prático-normativo de doença, portanto, para o estudo
da psicopatologia, interessaria particularmente esse último conceito de norma.
O inautêntico seria o desvio, na medida em que implicaria o “perder-se
existencial”.
Binswanger, porém, admite a existência de um “perder-se normal” – o
decair no impessoal tal qual descrito por Heidegger em Ser e tempo –, que
seria diferente do “perder-se doente”:
Tem-se a ver, junto à doença psíquica, com o estranhamento de si
mesmo que vai além do inofensivo decair no “ser junto ao mundo”.
Enquanto que Binswanger reconhece “uma linha” do perder-se
autêntico eu-mesmo até o inautêntico “impessoal” – mesmo do
Dasein psiquicamente doente, entende ele também a doença
psíquica não como simples ocorrência, mas como movimento
conduzido pelo interesse do Dasein: como “fuga” para a doença
(BINSWANGER, 1933, p.181) [...] Diante do perder-se normal,
Binswanger vê o doente psíquico distinguido pelo fato de o voltar a si
da alienação de si não estar mais em poder deste humano. Por isso,
precisa ele de auxílio psiquiátrico ou psicoterapêutico. O objetivo
desse auxílio é, daseinsanaliticamente entendido, abrir novamente
para o que sofre psiquicamente a possibilidade de voltar a si mesmo
e, com isso, a possibilidade de uma vida feliz (vide BINSWANGER,
1955, p. 306f; 1957a, p.165, 1957b, p. 34). (TÖPFER, 2013, p. 38).

Ora, o problema, como bem faz notar Töpfer, é definir, no “poder ser si
mesmo autêntico”, o que diferencia o autêntico do inautêntico, afinal,
Porque a daseinsanalyse quer fazer compreensíveis as doenças
psíquicas como possibilidades postas na estrutura do Dasein
humano, pode-se objetar que também elas pertencem às
possibilidades de existência do humano em geral, sendo-lhe,
portanto, próprias. Essa objeção é tanto mais plausível porque
Binswanger compreende a doença psíquica em sua raiz como fuga, e
não como ocorrência. É exatamente por isso que se poderia
argumentar que o estar-doente psíquico não é nenhum caso de
inautenticidade: com a escolha da fuga na doença, apropria-se o
Dasein de uma possibilidade da sua existência. (Ibidem, p. 39).
p. 89, 184; 1965, p. 202). Binswanger descreve esses tipos como ‘normas’ (p. ex.
BINSWANGER, 1947, p. 202) – normas com o sentido de que os modos de comportar-se e
expressar-se de alguém psiquicamente doente obedecem a uma determinada composição de
sentido e ordem.” (TÖPFER, 2013, p. 36).
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Para Binswanger, a fuga para a doença é uma fuga para a determinação
que limita o estar aberto para as possibilidades. Daí a necessidade de
perseguir a autenticidade como critério de saúde. Então, Töpfer, em sua
objeção a Binswanger, indaga se a autenticidade em Heidegger pode ser
compreendida normativamente e alerta sobre a dificuldade da tarefa devido à
ambiguidade da compreensão da inautenticidade. Esta, ora remete ao ser junto
ao mundo cotidiano e, assim, não é normativa, ora, porém, remete à perda de
si mesmo, devendo ser então superada.
Com base nisso, e entendendo que a retórica de Heidegger caminha do
reconhecimento da inautenticidade como pathos para a inautenticidade como
aquela que deve ser superada, Töpfer conclui pelo sentido normativo do
conceito de autenticidade também em Heidegger, defendendo que Binswanger
teria nele se apoiado.
Nesse ponto preciso, considera-se a análise de Töpfer precipitada. Pois,
se existe uma ambiguidade quanto ao conceito de inautenticidade em
Heidegger, pode-se já considerar que não há norma, uma vez que uma norma,
para ser tal, prescinde de toda ambiguidade.
Se há um sentido positivo do termo para o filósofo, esse sentido já por si
mesmo deveria eliminar a sua consideração como critério para se pensar a
psicopatologia. De todo modo, independentemente dessa questão, é fato que
em Binswanger a autenticidade é normativa para se compreender o conceito
de saúde, portanto, aquela condição que seria esperada, e o de doença como
malogro, ou seja, privação em relação a essa norma ou condição esperada.
Entende-se que essa concepção o aproxima novamente da psiquiatria clássica,
apesar dos seus esforços para dela se afastar.
Töpfer segue a sua análise afirmando que Boss também não escapa ao
problema da normatividade, embora por outro motivo.

Haveria uma

ambiguidade em sua proposta. Inicialmente, Boss recusaria a norma que apoia
o conceito de normalidade na frequência do comportamento do ser humano
médio. Para ele, a questão seria a “realização do nosso existir no qual este, no
cumprimento

de

suas

possibilidades de

comportar-se

completamente,
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consegue realizar-se diante dos que vêm ao encontro dele” (BOSS apud
TÖPFER, 2013, p. 43).
Todavia, Boss veria no daltonismo, por exemplo, um acontecimento
privativo que significaria a impossibilidade do daltônico “comportar-se
adequadamente” (ibidem, p. 44). Tal afirmação sugere um critério externo que
se estabelece como norma justamente pela consideração daquilo que
medianamente se afirma de forma mais frequente.
Do mesmo modo, em uma discussão sobre perversões sexuais,
esclarece-as como “configurações privativas do amar humano”, sendo “sempre
referidas a este amar em sua configuração não perturbada e saudável” (BOSS,
1979, p. 295 apud TÖPFER, 2013, p. 44), afirmando uma “norma do amor”
(BOSS, 1966, p. 295 apud TÖPFER, 2013 p. 44). Igualmente, discorre sobre
“pessoas esporadicamente homossexuais que conseguem criar uma realidade
amorosa com um parceiro configurado fisicamente do mesmo sexo, para as
quais a única restrição em relação à norma é o fato da impossibilidade de
conseguirem procriar” (BOSS, 1979, p. 307 apud TÖPFER, 2013, p. 44).
Mais uma vez, evidencia-se um sentido normativo imposto externamente
que determinaria o critério de saúde. O normativo, portanto, volta a ser o
homem médio. Ao discutir a esquizofrenia, afirma ainda que foi perdida a
liberdade de autonomia. Essa afirmação sugere que a norma é preservar essa
liberdade, por ele entendida como a decisão acerca de quais relações
estabelecer com o mundo que vem ao encontro do ser-aí (ibidem, p. 44).
Além das objeções de Töpfer a Boss, identifica-se também um problema
com a própria compreensão do que vem a ser a abertura do ser-aí. Esse ponto
é fundamental, pois toda a sua concepção de doença se funda na noção de
uma privação da abertura, conforme já se esclareceu. Boss compreende a
abertura como luz, sendo o estado de saúde, e a ela opõe uma espécie de
sombra, que se identificaria com a doença e precisaria ser eliminada. Afirma:
Nós, como existência humana, temos a tarefa de arrancar desta
obscuridade o alcance iluminado desta clareira que é o nosso mundo.
[...] Vendo-se assim, a nós mesmos e a todo o mundo,
compreendemos um novo sentido do existir humano que é o de
cumprir a tarefa de servirmos como guardiães para manter aberta
esta clareira a fim de que ela possa aparecer e se desenvolver. Esta
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é a tarefa geral do homem e em particular do psicoterapeuta. Este
não faz nada mais do que ajudar os pacientes a se desenvolverem no
sentido das próprias possibilidades de sua existência. Se o homem
pode desenvolver-se nesse sentido, então também pode permitir que
se desenvolva tudo o que lhe aparece até o seu modo mais pleno.
(BOSS, 1997, p. 11).

O terapeuta tem a tarefa de instalar essa luz. Porém, para Heidegger,
clareira não é luz, mas o aberto onde luz e sombra podem jogar:
[...] Clareira significa ser aberto. Há clareira mesmo no escuro.
Clareira [Lichtung] não tem nada a ver com luz [Licht], mas vem de
leve [Leicht]. Luz tem a ver com percepção. No escuro, ainda se pode
esbarrar. Isso não necessita de luz, mas de clareira. Luz – claro;
clareira vem de leve, tornar livre. Uma clareira no bosque está aí
mesmo quando está escuro. Luz pressupõe clareira. Só pode haver
claridade onde foi feita uma clareira, onde algo está livre para a luz. O
escurecer, o tirar não toca a clareira. A clareira é o pressuposto de
que pode haver claridade e escuridão, o livre, o aberto.
(HEIDEGGER, 2009, p. 43).

Se “o escurecer, o tirar, não toca a clareira” e “clareira significa ser
aberto”,15 como é possível se pensar em uma “privação da abertura”? Ou o seraí é abertura, e o é estruturalmente e incondicionalmente, ou não é abertura.
Pode-se privar de luz, não de abertura! A confusão de luz com abertura é o que
permite falar de privação de abertura no caso das psicopatologias, como faz
Boss (curiosamente, ratificado por Heidegger). A confusão de luz com abertura
é ainda o que conduz ao entendimento de saúde como luz e doença como sua
privação e instaura nesses conceitos um aspecto normatizante que é também
moralizante. O texto citado de Boss o evidencia, afinal, é preciso “arrancar a
clareira da escuridão”. A iluminação da clareira, como objetivo terapêutico, é o
bem, a felicidade, o que deve ser. A ação do psicoterapeuta deve se resumir
em retirar pequenos obstáculos até que a essência do cliente possa se
manifestar no aberto.
Com isso, afirma Boss, “a meta mais alta da psicoterapia é sempre a
abertura dos nossos pacientes para a capacidade de amar e confiar, a qual
15

Em uma carta de Heidegger escrita para Boss, em 1968, afirma: “O homem enquanto
abertura é um estar aberto para a percepção de presença e de algo que está presente, é
abertura para a coisidade. Sem esta abertura, nenhuma coisa poderia aparecer a partir de si,
nem mesmo esta mesa aqui. A abertura como o qual o homem existe é sempre abertura para a
interpelação da presença de algo. [...] Determinação fundamental do Dasein: aberto para a
solicitação da presença. [...] Não posso existir sem corresponder constantemente, temática ou
atematicamente, à esta ou aquela solicitação” (HEIDEGGER, 2009, p. 256-257).
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permite superar toda a opressão da angústia e da culpa como sendo meros
mal-entendidos.” (BOSS, 1988, p. 43) O sentido dessa nova psicologia é
libertar o paciente para si mesmo, de forma que possa aceitar as suas
possibilidades como próprias e dispor delas com responsabilidade (ibidem, p.
61). E, segundo Boss, o terapeuta dispõe de critérios para saber quais são as
tendências autênticas e as tentativas de fuga do paciente. Em resumo, o salto
fenomenológico permitiria compreender que a técnica é apenas um modo de
relacionamento com o mundo entre outros possíveis e, consequentemente,
criaria um relacionamento mais livre com ela (ibidem, p.61).
Além do caráter moralizante da proposta, pois parte de uma concepção
normativa de saúde e por ela se guia como “o bem a ser alcançado”, não se
pode negar certo incômodo quando Boss afirma que o psicoterapeuta dispõe
de critérios para avaliar se o paciente está no caminho da fuga ou da
autenticidade. Quais critérios seriam esses? Boss não os esclarece nesse
texto. E causa preocupação o exercício de poder já denunciado pelo próprio
Boss a partir de cálculos, quantificações e previsões. O controle técnico não
deve ser, no nosso entender, uma pretensão de um psicoterapeuta que
experimenta o olhar fenomenológico. Talvez, não fosse isso o que pretendesse
defender Boss. De todo modo, também aqui, falta o esclarecimento.
Loparic sugere que Heidegger também teria tecido críticas ao trabalho de
Boss. Em um comentário escrito em 1968 a uma versão preliminar do seu livro
Fundamentos da medicina e da psicologia, publicado em 1971, teria afirmado
que:
[...] a distinção aí apresentada entre o método de pesquisa das
ciências naturais e o método fenomenológico próprio da
daseinsanálise é “de antemão torta e enganosa”: o método
fenomenológico tal como descrito por Boss não é “totalmente distinto”
do método das ciências naturais, pois ele também se aplica tão
somente a seres humanos nesses ou naqueles estados factuais. Os
dois métodos são do mesmo tipo, por serem usados no estudo de
fenômenos do mesmo tipo, a saber, de fenômenos ônticos, aqueles
tratados, por exemplo, na medicina. (LOPARIC, 2002, p. 21).

Portanto, Heidegger terminaria também insatisfeito com o trabalho de
Boss. Loparic transcreve um trecho de uma carta, após uma discussão da
distinção entre sonho e vigília, que supostamente encerraria o contato de
filósofo com ele e a consequente colaboração entre ambos:
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Agora que já começa a anoitecer permita-me, caro Sr. Boss, fazer um
grande salto para longe do sonho. Quero deixar-lhe uma pergunta
que me intriga muito: como é que a coisa [Ding] pertence ao
apropriamento [Ereignis], se a coisa como tal for vista nesta nova
determinação [partir do apropriamento]? Esta pergunta é um
chamariz para o senhor. Acho que não aguento mais (1987, p. 291; tr.
16
p. 243). (LOPARIC, 2002, p. 22).

Talvez, as limitações de Boss possam se dever, em parte, justamente
àquilo que permaneceu não esclarecido nesse diálogo de desconstrução da
psiquiatria, o conceito de doença que continuaria a condicionar toda a prática
clínica. Esse não esclarecimento fundamental, como já se discutiu, parece ter
escapado ao próprio Heidegger.

16

Completa Loparic: “Assim como fez com Binswanger, em outubro de 1965, Heidegger
despediu-se de Boss com uma pergunta que, no essencial, era a mesma. E não esperou pela
resposta. Se Boss tinha dificuldades, ainda em 1968, de entender a distinção entre método
fenomenológico da filosofia e o método fenomenológico, isto é, descritivo, da medicina, como
Heidegger poderia ter esperança, em 1972, que ele o seguisse no seu esforço de se aproximar
de coisas no horizonte do ser pensado como apropriamento que guarda [Ereignis]?” (ibidem, p.
22).
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Capítulo 2
O limite da ciência, o esclarecimento ontológico do sofrimento e a
arte como caminho

Foram discutidas até aqui as iniciativas de Binswanger e Boss de pensar
uma psicopatologia a partir de uma abordagem fenomenológica. Nessa
discussão, evidenciou-se, em diálogo com Töpfer, um problema que nos
parece fundamental – a compreensão de doença como privação. Esse
problema aponta para os limites da própria estrutura científica da psiquiatria
tradicional, que permaneceu intocada, apesar do diálogo com Heidegger.
Nesse contexto, é necessário também refletir sobre as fronteiras da
ciência na lida com a experiência humana, em particular, no que diz respeito à
psicopatologia.

2.1. O incontornável para a ciência
Em Ciência e pensamento do sentido, Heidegger afirma:
A psiquiatria trata da vida do homem em suas manifestações da
doença, o que inclui sempre as manifestações da saúde. E as
representa pela e a partir da objetidade da integração de corpo, alma,
mente e espírito constitutiva de todo homem. Na objetidade da
psiquiatria, o modo já vigente de o homem ser apresenta-se e expõese cada vez. Este modo de ser, a ex-sistência do homem, como
homem, permanece sempre o incontornável da psiquiatria.
(HEIDEGGER, 2002, p. 53-54).

Há algo que escapa à psiquiatria, enquanto ciência, que Heidegger
chama de incontornável. Para compreendê-lo, é necessário primeiramente
entender o que vem a ser a ciência moderna. De acordo com Heidegger, “a
ciência é a teoria do real” (ibidem, p. 40). Portanto, é preciso esclarecer o que
se entende por teoria e por real. Não há uma única resposta, uma vez que real
e teoria foram compreendidos de formas distintas em diferentes momentos da
cultura ocidental. E seguir esse percurso é fundamental para que se evidencie
o que se transformou, na modernidade, que veio a permitir o advento da
ciência tal qual se conhece hoje.
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Inicialmente, seguindo a etimologia da palavra real, Heidegger sustenta
que, para a antiguidade, “o real é o vigente” no sentido de “trazer e levar a
vigência” (HEIDEGGER, 2002, p. 42), portanto, o desencobrimento de algo.
“Pensamos a vigência, como a duração daquilo que, tendo chegado a
desencobrir-se, assim perdura e permanece” (ibidem, p. 43).
Para os romanos, por sua vez, o vigente passa a ser compreendido como
o resultado de uma ação (actio) ou operação (operatio). “O real é, agora, o
sucedido, tanto no sentido do que aconteceu, como, no sentido do que tem
êxito” (ibidem, p.43). E, assim, o real é compreendido em relação àquilo que o
antecede, a causa. O sentido de real avança, na relação causa e efeito, a partir
da qual é agora compreendido, para o resultado de um fazer, de um feito,
tornando-se um fato. É assim que na modernidade o real assume o caráter de
certo, pois:
[...] no sentido de fato e fatual, o “real” se opõe ao que não consegue
consolidar-se numa posição de certeza e não passa de mera
aparência ou se reduz a algo apenas mental. [...] agora, o real se
propõe em efeitos e resultados. O efeito faz com que o vigente tenha
alcançado uma estabilidade e assim venha ao encontro e de
encontro. O real se mostra então como objeto. (Ibidem, p. 44.)

Quando se pensa no real como objeto, é preciso ter em mente o que foi
considerado quando se discutiu o método moderno17 – o objeto (o real assim
compreendido) posto por e para a representação de um sujeito. Heidegger
chama essa representação do real como objeto de objetidade.
Uma vez tendo esclarecido o sentido do real até o pensamento moderno,
Heidegger se dedica, então, ao entendimento do que vem a ser teoria,
igualmente, indagando o seu percurso no desenvolvimento do pensamento
ocidental e partindo da sua etimologia. Para os gregos, teoria significa
“visualizar a fisionomia em que aparece o vigente, vê-lo e por esta visão ficar
sendo com ele” (ibidem, p. 45). E, assim entendida, representa a forma mais
elevada de pensamento, podendo ser compreendida ainda como “a visão
protetora da verdade”18 (ibidem, p. 46). Já para os romanos, teoria se

17

Cf. Cap. 1.
Ressaltando-se que verdade, para os gregos, não é entendida em sentido moderno, mas se
diz alétheia, ou seja, desvelamento, desencobrimento.
18
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transforma em contemplação que significa “separar e dividir uma coisa num
setor e aí cercá-la e circundá-la” (ibidem, p. 46).
Desse modo, “no conhecimento, prevalece a seguir o caráter de um
procedimento que divide e intervém na percepção visual” (HEIDEGGER, 2002,
p. 47). Na modernidade, por sua vez, contemplação se torna observação.
Teoria passa a ser, consequentemente, “observação do real”, o que quer dizer
“uma elaboração que visa apoderar-se e assegurar-se do real” (ibidem, p. 48).
Portanto, a ciência moderna, a despeito da sua pretensa neutralidade que
objetivaria aprender o real em si, é, na verdade, fortemente intervencionista:
O real é o vigente que se ex-põe e se destaca em sua vigência. Este
destaque se mostra, entretanto, na Idade Moderna, de tal maneira
que estabelece e se consolida a sua vigência, transformando-a em
objetidade. A ciência corresponde a esta regência objetivada do real
à medida que, por sua atividade de teoria, explora e dispõe do real na
objetidade. A ciência põe o real. E o dispõe a propor-se num conjunto
de operações e processamentos, isto é, numa sequência de causas
aduzidas que se pode prever. Desta maneira, o real pode ser
previsível e tornar-se perseguido em suas consequências. [...] A
representação processadora, que assegura e garante todo e qualquer
real em sua objetidade processável, constitui o traço fundamental da
representação com que a ciência moderna corresponde ao real. [...]
Com isso, todo real se transforma, já de antemão, numa variedade de
objetos para o asseguramento processador das pesquisas científicas.
(Ibidem, p. 48).

Ora, o processamento assegurador é propriamente o método. Será ele a
garantir a mensurabilidade do real. O cálculo, portanto, é o procedimento
assegurador. Porém, o cálculo não diz respeito apenas a uma operação
matemática. Esclarece Heidegger:
[...] calcular significa contar com alguma coisa, ou seja, levá-la em
consideração e observá-la, ter expectativas, esperar dela alguma
outra coisa. Neste sentido, toda objetivação do real é um cálculo,
quer corra atrás dos efeitos e suas causas, numa explicação causal,
quer, enfim, assegure em seus fundamentos um sistema de relações
e ordenamentos. (Ibidem, p. 50).

Toda teoria assegurará uma região de objetos (do real) a qual dedicará
sua pesquisa. E, desse modo, todo novo fenômeno será processado para
corresponder a essa região de objetos delimitada pela teoria específica. Há,
portanto, uma “antecipação das possibilidades de pesquisa” (Ibidem, p. 49)
definida pela região do real que foi delimitada pela teoria específica. Foi o que
se evidenciou quando discutidas as propostas de uma nova compreensão da
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psicopatologia de Binswanger e Boss, em particular, a respeito dos conceitos
de doença e saúde.
Mas a teoria não pode nunca contornar o que vige, o que quer dizer,
prescindir do vigente, ainda que o fixe em um domínio de objetos e a ele se
dirija em um processamento assegurador. Seja como for, é o que vige que a
rege. A objetidade é apenas a redução a um modo em que o vigente se oferece
à ciência. Obviamente, não é falsa, no sentido que corresponde a uma
possibilidade. Porém, resume-se a apenas uma possibilidade. E, nesse
resumir-se, deixa escapar aquilo que Heidegger chama de incontornável, o que
não se deixa reduzir e não se enquadra no método do processamento
assegurador:
Esta palavra [incontornável] indica aqui duas coisas: por um lado o
que não pode contornar a natureza [a discussão aqui se dedica ao
exemplo da física], no sentido de a teoria nunca poder passar à
margem do vigente, permanecendo sempre dependente de sua
vigência; por outro lado, não se pode contornar a natureza, no sentido
de a própria objetidade impedir que a representação e certeza da
ciência possa abarcar um dia toda a plenitude da natureza.
(HEIDEGGER, 2002, p. 53).

Não somente isso, mas há também a suspeita de que a ciência “nunca
poderá decidir se, com a objetidade, a riqueza recôndida na essência da
ciência não se retira e retrai ao invés de dar-se e se deixar aparecer” (ibidem,
p. 53). É propriamente o incontornável a riqueza escondida nessa essência.
Aquilo a que Heidegger em alguns momentos se refere como “conjuntura
discreta”, ou seja, aquilo que não desperta a atenção e pode ser visto sem ser
considerado (ibidem, p. 56). Essa conjuntura, em sua discrição, é inacessível à
ciência, portanto, incontornável.
O caminho de aproximação do incontornável, para Heidegger, é o
“pensamento do sentido”, ou seja, “encaminhar na direção que uma causa já
tomou por si mesma [...] [chegar] onde, de há muito, já nos encontramos,
embora sem tê-lo experienciado e percebido [...] um lugar onde se abre, então,
o espaço que atravessa e percorre tudo que fazemos ou deixamos de fazer”
(ibidem, p. 58).
O pensamento do sentido parece não encontrar espaço dentro do
pensamento científico. Natural que seja assim. Por esse motivo, esclarecer a
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psicopatologia a partir da sua estrutura psiquiátrica tradicional, como fizeram
Binswanger e Boss no que toca ao conceito de doença, por mais que
represente um avanço incontestável, termina por trair seu intento. Como disse
Heidegger, “a ex-sistência do homem, como homem, permanece sempre
incontornável” (HEIDEGGER, 2002, p. 54), não sendo abarcável pela
psiquiatria.

E,

como

suspeita

Heidegger,

será

que

essa

existência

incontornável não se retrairia ainda mais para essa psiquiatria?
Considera-se que a insistência em repensar a psicopatologia mantendo
as categorias doença/saúde seja um equívoco. Com esse tipo de classificação,
como já se discutiu19, não há como escapar de uma atitude normativa
moralizante que termina por repropor a própria estrutura científico-objetivante
que se quer evitar. Considera-se que tal atitude não passa de uma tentativa de
processamento assegurador, típico da modernidade, ainda que iluminada por
uma interpretação filosófica não objetivante. É preciso, no nosso entender,
esquivar-se desse tipo de discussão, ou melhor, desconstruí-la. Pois a própria
noção de doença mascara uma experiência mais essencial – o que quer dizer,
a esconde como sua essência mais própria –, o sofrimento humano. Porém,
enquanto

diagnosticar

uma

doença

é

uma

classificação

calculante,

compreender o sofrimento, esclarecendo-o existencial-ontologicamente, pode
significar, talvez, um caminho.
Para tanto, inicialmente, faz-se preciso abrir mão de qualquer tipo de
diagnóstico. É necessário ficar frente a frente com o que se abre em um
encontro terapêutico. Claro que se pode argumentar que “o paciente” pode
estar em situação de risco e precisa ser medicado, sendo que esta intervenção
precisa contar com um diagnóstico claro e seguro. Não há com o que
discordar. Todavia, essa é uma tarefa para a psiquiatria e, nesse sentido,
Binswanger e Boss conseguem realizá-la de uma forma menos reducionista.
Porém, se a questão fora psicoterapia, a análise20 de uma existência,
entende-se que o compromisso é de outra ordem. O fundamental é a

19

Cf. Cap. 1.
No sentido de tecer e destecer uma trama para liberar o seu sentido, para vislumbrar o
próprio tecer e destecer, como defendem Cristine Mattar e Roberto Novaes de Sá (MATTAR;
20
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compreensão daquilo que se mostra, sem estereótipos teóricos preconcebidos.
Nada deve importar ao psicoterapeuta senão o vigor da experiência que se
impõe no encontro e se oferece a um olhar e escuta atentos. Não há
medicação, portanto, não é necessário lidar com diagnósticos, nem esclarecer
existencialmente “quadros psicopatológicos”.
Esses quadros são completamente estéreis diante da experiência que se
impõe. Lida-se com a experiência plena e, nela, quando se apresenta, com o
sofrimento humano. Entende-se como experiência plena justamente a
existência que permanece incontornável ao pensamento calculante e ao
processamento assegurador.
Interessa, portanto, muito mais do que o esclarecimento existencial das
psicopatologias a partir de uma concepção privativo-normativa de doença, o
esclarecimento ontológico-existencial daquilo chamado de doença e que
conduzirá

ao

sofrimento

humano

como

experiência

fundamental,

independentemente do diagnóstico ao qual possa se referir. Nessa direção,
ajuda-nos a discussão sobre o sofrimento humano desenvolvida por Fogel em
O homem doente do homem e a transfiguração da dor (2010), texto que será
considerado a seguir.

2.2. O esclarecimento ontológico-existencial do sofrimento
Para iniciar o diálogo, é necessário partir da compreensão da finitude. Em
Ser e tempo, Heidegger (2000b) discorre sobre as estruturas ontológicas de um
ser-aí finito. O ser-aí é ser-para-o-fim, como aquele que é para a morte. Esta,
por sua vez, não remete a um término pontual, mas desvela um existir finito. A
finitude, portanto, revela um manter-se na negatividade, o que quer dizer, no
inquieto e no inseguro. A essência da finitude se traduz no salto para o “sem
fundo de um abismo” – o nosso ser – que, enquanto fundamento nulo21, nada
SÁ, 2008) em Os sentidos de “análise” e “analítica” no pensamento de Heidegger e suas
implicações para a psicoterapia.
21
É necessário entender o ser, em Heidegger, a partir da desconstrução da metafísica. O ser,
nesse contexto, deixa de ser uma essência presente, dada e determinada, “um sol platônico”
ao qual se pode ascender, para ser compreendido como um fundamento nulo, um nada que,
todavia, não é niilista, mas fonte de todo sentido, em um contínuo jogo de velamento e
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nos oferece para nos garantir contra a nossa indeterminação constitutiva.
Somos

uma

abertura

para

as

possibilidades.

Somos

uma

abertura

indeterminada e finita.
O primeiro ponto que Fogel evidencia é que a dor também é algo que
somos. Ela nos constitui, portanto, é estrutural. Essa dor que nos funda é
justamente a dor da finitude, da indeterminação. Como diz Fogel, “[...] a própria
vida enquanto salto e então essencial ou constitutivo limite, se determina como
dor. A dor do pouco, a dor do esforço, a dor do precisar fazer, isto é, do
precisar fazer vir a ser um ou o poder-ser que é” (FOGEL, 2010, p. 16). Aquilo
que Heidegger traduz como nossa condição ontológica, a finitude e a
indeterminação, Fogel lê também como uma tarefa que, ao contrário de uma
leitura apressada, não implica dor, mas é dor. Somos dor. Dessa dor
estruturante não se pode escapar. Ela define cada ser existencialmente.
Heidegger

também

falará

dessa

dor

estrutural

esclarecendo-a

ontologicamente. Para o filósofo, aquilo que vive é doloroso; todavia, a dor não
é pensada a partir da sua compreensão vulgar e, portanto, considerada a partir
da sensibilidade como algo repugnante e dilacerante, mas, sim, a partir da sua
essência velada, que assume o significado de um “olhar que inflama”,
concedendo uma “alma grande” e dando ânimo (HEIDEGGER, 2004, p. 51-52).
Assim:
A dor não é repugnante nem proveitosa. A dor é o favorecimento do
essencial em tudo o que vigora. A simplicidade da sua essência
revertida determina o devir. [...] A dor só é verdadeiramente dor
quando serve à flama, ao entusiasmo do espírito. (Ibidem, p. 52-55).

A dor fundante de que fala Fogel é também essa dor desconstruída, não
repugnante. Porém, Fogel pensa, a partir dessa condição estrutural, a relação
que o ser humano estabelece com essa dor. E, então, abre uma segunda
leitura da dor – a dor de negar essa dor:
[...] por um lado, trata-se da dor que a vida é, à medida que esta se
mostra e se realiza como súbita irrupção, salto no e para o finito
(“carência”, “deficiência”, “imperfeição”), o que põe e impõe ação,

desvelamento. O ser, agora, somente pode ser entendido a partir da diferença ontológica: o ser
não é o ente, só os entes são, o ser não é, portanto, não está dado, embora exista um copertencimento não identificante entre ambos. Não sendo o ente, este só é iluminado por ele e
ele, por sua vez, precisa do ente para se desvelar.
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atividade e esforço (“trabalho”) como o lugar, como o elemento ou o
médium próprio de vida, de existência. [...] Por outro lado, há dor
enquanto insurreição e revolta contra este finito, contra este limite
(portanto, a dor que é insurreição e revolta contra a dor!), revolta esta
que se faz como – sobretudo modernamente, a partir da autonomia
da consciência – reivindicação do in-finito, do i-limitado como possível
e necessário lugar do homem, a saber, como possível e necessária
busca e aspiração da vida. (FOGEL, 2010, p. 14).

Fogel segue esclarecendo o que seria o infinito, tão perseguido pelo ser
humano em seu desespero e arrogância de negar a dor estrutural. Enquanto o
esclarece, aponta para essa busca desenfreada como o fundamento mais
essencial do estar doente:
Por infinito ou ilimitado, vamos entender o descompasso ou o
desajuste na “alma”, no “coração” humano, entre dever-ser e poderser. E, por tal descompasso, entende-se a colocação de um dever-ser
para fora ou para além do poder-ser. Só deve ser o que, por princípio
ou por constituição, pode ser. Todo dever ser só se cumpre [...] se ele
se faz rigorosamente no limite das possibilidades irrevogavelmente
definidas pelo âmbito do poder-ser. Fora ou além disso, é querer ou
postular como dever-ser o constitutivamente im-possível – daí a
presunção, a soberba [...] Quando esta atitude, a saber, a do triunfo
do ilimitado, passa a ditar o ritmo da vida, então vida sai de sua via
necessária (o limite, a possibilidade ou o possível que é) e passa a
ser determinada pelo querer impossível. [...] Como ritmo e cadência
da vida, entra a enfermidade, a grande doença. A grande dor.
(Ibidem, p. 17).

Seria esta a marca do Ocidente – a reivindicação do impossível, origem
da grande dor e da grande doença. E esse seria, para Fogel, o homem doente
do homem. O dever-ser impossível (sanha ou hybris) põe em jogo “a
predominância dos humores, tais como tristeza ou melancolia profunda, tédio,
lassidão, ou ainda, o desespero, como também a euforia – variações e
modulações da dominação do infinito ou do ilimitado como programa de vida”
(ibidem, p. 18). Para Fogel,
[...] o negrume, a tristeza, o amuo, a amargura, a ânsia, a ira – enfim,
a sanha (a hybris) – crescem desse e como esse imperativo de
infinito que, ao mesmo tempo que prescreve infinito, evidencia
impossibilidade, impotência e até mesmo, e sobretudo, culpa, má
consciência e ressentimento por ser o homem (eu!) tal como não
devia ser, tal como não podia ser, isto é, fraco, pouco, pobre, limitado,
finito. Esta sobrecarga escura, negra, que tudo apaga, fazendo de
tudo gato pardo, este humor negro é melancolia. (Ibidem, p. 35).

A leitura de Fogel vai, assim, fazendo-nos considerar que, por trás de
certos humores – aqueles que podem predominar para algumas pessoas com
certa intensidade e são definidos como compatíveis com determinados quadros
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clínicos passíveis de diagnóstico – está, no fim, a “grande doença”, ou seja, o
dever e precisar ser para-além-do-finito (infinito) e para-além-do-limite
(ilimitado) (ibidem, p. 23).
Nada disso tem a ver com “privação de abertura”, nem mesmo com a
simples

ideia

de

privação.

A

doença

não

é,

quando

considerada

existencialmente e esclarecida ontologicamente, privação, mas “vontade de
infinito”, a dor de negar a dor fundamental, esta que, no fim, não pode ser
negada, mas que, não obstante, tenta-se negar. A partir da “vontade de
infinito”, a vida se torna impossível e insuportável (FOGEL, 2010, p. 24), pois o
infinito e o ilimitado evadem de toda possibilidade humana. Trata-se sem
dúvida da pior dor, a dor de negar quem se é. Quem somos nos parece, na
“grande doença”, o menos, o pouco, o aquém. E entre “o além” e “o aquém”, o
ser humano, doente, esquece-se que foi lhe dado, propriamente, o “entre”. Por
que não realizar e cumprir somente esse entre? – pergunta-se Fogel. Afinal,
Foi-lhe dado o entre e, nele e com ele, tudo para realizar, para
cumprir plenamente esse entre, isto é, foi-lhe dada a possibilidade de
ser, de vir a ser o que é [...] Por que não suficiência, satisfação e
saciedade – então plenitude!! – na necessidade, que é a justeza, o
ajustamento entre poder-ser e dever-ser? Por que não tomar o “entre”
como o único possível [...]? [...] Enfim, o “entre” como o único lugar
possível sem se referir a nada fora dele e, por isso, serenamente,
sem inveja e sem nojo. Olhar limpo, cristalino; riso franco, despejado
e despojado. Saber ser. (Ibidem, p. 25).

Mas este saber ser não seria, afinal, a autenticidade? Binswanger não
teria razão ao propô-la como critério de saúde? Não se entende que essa seja
a leitura necessária. Inicialmente, como já se sugeriu, a inautenticidade é uma
possibilidade ontológica. A respeito, diz Heidegger:
Esta recaída [a inautenticidade que se dá na cotidianidade] não é em
si nada negativa e jamais se mostra mesmo como algo simplesmente
dado: ela não é um estado duradouro que seria interrompido pelos
instantes do agir autêntico. Toda a conexão entre existência autêntica
e inautêntica [...] não diz respeito a algo simplesmente dado que se
passa com o homem, mas a uma conexão própria ao ser-aí.
(HEIDEGGER, 2003, p. 338, grifo nosso).

Além desse entendimento, pode-se também evidenciar que o ser-aí
acontece enquanto errância. Afinal, compreender e não compreender o ser (o
seu próprio e o daquilo que vem ao seu encontro dentro do mundo) é sempre
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uma possibilidade que remete ao próprio encobrimento do ser. O velamento é
uma possibilidade ontológica22.
Desse modo, verdade e não verdade, assim como autenticidade e
inautenticidade, pertencem-se mutuamente e determinam a errância, a nossa
condição existencial, enquanto remete à dor fundamental da qual fala Fogel. O
ser humano se move dentro da errância que se afirma na “simultaneidade do
desvelamento e da dissimulação” (HEIDEGGER, 1990, p. 168). Afinal, “a
errância é o espaço de jogo deste vaivém no qual a ek-sistência insistente se
movimenta” (ibidem, p. 167).
O problema não é, portanto, essa dor fundamental, mas a dor de sentir
essa dor, a tentativa de negá-la, a não compreensão do entre como uma
abertura de possibilidades plena em si mesma. Superar a metafísica,
consequentemente, nada mais é senão superar a dor da vontade de infinito, a
grande doença. A evasão da dor fundamental, aquela que nos constitui
existencialmente, é a maior dor. E a assunção dessa dor como o que somos, a
“grande saúde” (FOGEL, 2010, p. 33).
Há um erro inaugural, aquele que faz compreender o finito como o que há
de menor, o menos, um não-dever-ser, ao passo que o infinito, ou seja, a
“perenidade, cristalização, asseguramento e controle” (ibidem, p. 37), como o
que se deve-ser. Mais uma vez, evidencia-se o descompasso entre poder-ser e
dever-ser, para Fogel, o homem doente do homem.

2.3. O incontornável para a filosofia
A filosofia esteve presente até aqui – da crítica à psiquiatria, à
desconstrução do conceito de doença a partir do esclarecimento fundamental
da dor da finitude que nos estrutura ontologicamente. Agora é necessário
22

Aqui, mais uma vez, precisa-se ter em mente a verdade do ser como desvelamento no
sentido grego de alétheia. Ilustrativa é uma passagem em que Heidegger discute a alegoria da
caverna de Platão: “A alétheia (na caverna) é, de certo, real, mas, como tal, encobre a
realidade lá fora. Junto com a realidade das sombras, realiza-se o desencobrimento lá fora.
Com o retorno à caverna, o libertado aprende, então, pela primeira vez, a compreender que,
juntamente com o desencobrimento, acontece também e deve acontecer o encobrimento, a
aparência, o engano.” (HEIDEGGER, 2007, p. 192.)
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deixá-la. E isso é feito para avançar mais. A psicologia deu um salto enorme
em relação a sua herança científica quando iniciou seu diálogo com a filosofia
e, por isso, tanto deve a ela. Mas, no ponto em que se chegou com a reflexão,
outro salto é exigido. Isso porque a filosofia, como toda área de conhecimento,
possui as suas fronteiras.
A filosofia, tradicionalmente, define-se por um distanciamento teórico que
visa o conhecimento universal acerca do que se indaga, propriamente, aquilo
que foi experimentado de forma particular na lida com o mundo. Desde Platão,
mas de forma mais destacada e influente em Aristóteles, “foi a teoria quem
sempre tomou a iniciativa de expurgar de si qualquer aspecto prático, a fim de
reivindicar uma suposta pureza” (BACK, 2013, p. 62), envolvendo para isso três
aspectos fundamentais que negariam qualquer envolvimento com a práxis, a
saber, “a ausência de interesse por coisas úteis, a ausência de qualquer
propensão para agir e a relação com coisas de natureza aparentemente
imutável” (loc. cit.).
Tal atitude era importante para o filósofo, posto que também Aristóteles
estabeleceu uma hierarquia entre as ciências práticas e teoréticas, afirmando
estas últimas como superiores àquelas e, dentre elas, a Metafísica ou Teologia
como filosofia primeira, uma vez que se dedica ao conhecimento do theos ou
do princípio imutável por excelência. Às ciências práticas era atribuído um
status inferior, pois “a experiência se caracteriza por conhecer o que é
particular – portanto, justo aquilo do qual a teoria parece se afastar” (ibidem, p.
68). Em suma,
[...] teorética seria a ciência cujo princípio investigado, porque é
sempre e necessariamente como é, lhe propicia uma concentração
do olhar, e prática ou produtiva, a ciência cujo princípio investigado
lhe proporciona uma dispersão do olhar, já que se trata de algo
apenas possível, vago, variado e, sobretudo, porque remete a fins
distintos do próprio desejo de conhecer. (Ibidem, p. 72).

A teoria, para cumprir seu objetivo, precisa afirmar o seu distanciamento
da coisa investigada. A partir do esclarecimento etimológico da palavra, Back
conclui que é possível,
[...] definir assim a atitude de distanciamento: a assunção duradoura
da ausência de envolvimento instrumental com as coisas, no intuito
de deixar viger a diferença que as revela tais como são para, diante
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delas, se manter imóvel. Logo, o distanciamento é a atitude
característica da teoria, restando reconhecer a coesão interna da
23
expressão “distanciamento teórico”. (BACK, 2013, p. 78).

O empenho da filosofia é, sem dúvida, um grande feito. Mas alguns
pensadores, cada um a seu modo, compreenderam as implicações do
distanciamento teórico e denunciaram seus limites para o pensamento
filosófico. Entre eles, Kiekegaard em sua crítica a Hegel e às filosofias do
sistema que não dariam conta da existência particular. Outro seria Lévinas, em
sua denúncia do totalitarismo constitutivo à história da filosofia e, a partir dele,
a consequente acusação de neutralização da alteridade. Ora, a alteridade e a
existência

particular,

enfim,

a

experiência

singular

desprezada

pelo

distanciamento teórico, são tudo o que interessa à psicoterapia.
Entende-se, portanto, que, para avançar na reflexão, é importante
aprofundar um pouco a crítica à filosofia. Como a discussão vem se
desenvolvendo em diálogo com Heidegger e outros filósofos e pesquisadores
que sofreram sua influência, parece particularmente importante trazer as ideias
de Lévinas, pois sua objeção terminará por anunciar a necessidade do novo
salto.
Em Totalidade e infinito, Lévinas (1980) acusa a história da filosofia de ser
um “sistema totalizante”. Isso porque a filosofia, na sua pretensão de ser um
sistema universal que abarca tudo o que diz respeito à nossa existência e ao
mundo – e isto a partir do seu distanciamento teórico –, termina por submeter
todos os fenômenos a uma totalidade abrangente, um geral pensado. Tal
atitude somente seria possível por meio do que Lévinas chamou de “terceiro
termo”, “termo médio” ou “termo neutro”, que pode assumir, por exemplo, a
forma de um conceito que abarca sinteticamente e universalmente toda uma
gama de experiências e fenômenos. Por exemplo, o conceito de bem, tão caro
à ética filosófica, que tem a pretensão de dar conta de toda a experiência moral
e justificá-la, orientando a ação humana. Característico do pensamento da
totalidade é, portanto, a ambição de universalização da experiência e das
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A tese de Back, em diálogo com Gadamer, tenta reagir a esse preconceito filosófico por meio
da superação do impasse gerado entre distanciamento teórico e engajamento prático. Para o
aprofundamento do tema, sugere-se a sua leitura.
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possibilidades, intentando torná-las inteligíveis e controláveis por meio de um
geral pensado.
A filosofia ocidental seria, então, uma espécie de “nostalgia da totalidade”.
Esse seria o motor da filosofia. O problema é que, diante dessa pretensão – o
pensamento da totalidade – faz-se necessária a assunção de uma atitude
totalitária, porque há uma submissão de todas as possibilidades a um absoluto
universal que Lévinas chama de Mesmo.
A crítica levinasiana segue afirmando que, todavia, a história da filosofia
foi, quase sempre, uma ontologia. Esta, então, resumir-se-ia na “tirania do
Mesmo”, pois o ser seria, enquanto conceito universal, o geral pensado ao qual
toda existência particular seria submetida. Esse conceito geral garantiria a
estrutura de identidade totalitária que reduz todas as possibilidades existenciais
ao seu jugo – o ser em geral. O que se perde sempre é a experiência da
alteridade, o absolutamente outro, que nenhum pensamento globalizante,
nenhum conceito unificante e identitário tem a possibilidade de conter e
esclarecer.
Lévinas reconhece que a ontologia de Heidegger representa um avanço
em relação à ontologia tradicional, afinal, nela o ser deixa de ser substantivo e
passa a ser verbo, um acontecimento, não mais algo dado de forma definitiva.
Essa nova ontologia não é mais transcendente, mas coincide com a existência
fática e, então, compreender o ser, agora, é o mesmo que existir – ser é serno-mundo. Porém, para Lévinas, apesar dos avanços, permanece o problema.
O termo neutro, no caso da ontologia heideggeriana, é propriamente aquilo que
a funda, a própria diferença ontológica, ser distinto do ente, afinal:
[...] ser que, ao mesmo tempo, não é (quer dizer, não ser põe como
ente) e entretanto corresponde à obra perseguida pelo ente [...] Ser,
sem a espessura do ente, é a luz em que os entes se tornam
inteligíveis. (LÉVINAS, 1980, p. 30).

Toda a filosofia, incluído nela a ontologia heideggeriana, seria uma
espécie de “egologia totalitária”. Segue Lévinas com sua crítica:
Filosofia do poder, a ontologia, como filosofia primeira que não põe
em questão o Mesmo, é uma filosofia da injustiça. A ontologia
heideggeriana que subordina a relação com Outrem à relação com o
ser em geral – ainda que se oponha à paixão técnica, saída do
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esquecimento do ser escondido pelo ente – mantém-se na obediência
do anônimo e leva fatalmente a um outro poder, à dominação
imperialista, à tirania. Tirania que não é a extensão pura e simples da
técnica a homem reificados. Ela remonta [...] à adoração que homens
escravizados podem votar aos seus senhores. O ser antes do ente
[...] É um movimento dentro do Mesmo antes da obrigação em
relação a Outrem. (LÉVINAS, 1980, p. 34).

Não é possível mais dedicação, no momento, à crítica de Lévinas à
ontologia fundamental de Heidegger, nem mesmo ao que propõe a filosofia
levinasiana a partir dessa crítica. Isso foi feito em outra ocasião24. O que agora
interessa, propriamente, são os limites da filosofia denunciados por Lévinas.
E, assim como Heidegger anunciava em sua reflexão sobre as ciências,
descobriu-se que há também um incontornável para a filosofia. Em seu
“distanciamento teórico” e seu “pensamento da totalidade” que persegue
incessantemente o “conhecimento universal”, encontra a sua fronteira. Pois,
por mais que se esforce, não pode abrir mão daquilo que a constitui, sob pena
de deixar de ser filosofia. A sua reflexão parte necessariamente dessa
condição. O absolutamente singular fatalmente lhe escapará. E aqui nasce,
para o psicoterapeuta, a necessidade do segundo salto, agora para fora da
filosofia, o novo salto que, de alguma maneira, permita a aproximação dessa
experiência que é aquela que, de fato, mostra-se no consultório.
Reconhece-se que a filosofia foi vital para a desconstrução dos
preconceitos cientificistas e para um novo entendimento não metafísico do ser
humano. A transformação foi e segue sendo profunda. A filosofia continua
intensamente necessária, mas como um indicador formal, no sentido
heideggeriano do termo:
[...] a caracterização formal não fornece a essência; ela só indica
muito mais a tarefa decisiva que consiste em conceber a ligação a
partir de sua dimensão própria, ao invés de nivelar inversamente a
dimensão através da caracterização formal. [...] Todos os conceitos
filosóficos são indicações formais, e, somente quando são tomados
deste modo, eles fornecem a autêntica possibilidade do conceber. [...]
Com isto, os conceitos [...] só são compreensíveis se não forem
tomados como se designassem propriedades e disposições de um
ente simplesmente dado. Ao contrário, é preciso que eles sejam
tomados como indicações do fato de que a compreensão precisa
primeiramente se desprender das concepções vulgares do ente e se
transformar explicitamente no ser-aí neste ente. Em todos estes
24

Essa discussão foi desenvolvida em FERREIRA, Luciana. O “Outro” em Heidegger é o
“Mesmo” em Lévinas? – uma defesa da alteridade na ontologia fundamental. Brasília: Universa,
2010.
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conceitos – morte, decisão, história, existência – reside a requisição
por esta transformação; e, em verdade, [...] como uma abertura prévia
do que é concebível. (HEIDEGGER, 2003, p. 339).

Assim, a filosofia nos oferece indicações, abre novas direções de
entendimento e leitura, contribuindo para a desconstrução das “concepções
vulgares do ente” sem, contudo, da sua atitude de distanciamento teórico, dar o
passo de volta, ou seja, a partir desse novo olhar, retomar a experiência
singular. Essa tarefa, que escapa ao seu escopo, é nossa. E, para tanto, esse
primeiro passo filosófico, como sugerido, é ainda insuficiente. Pois é necessário
colocar-se diante de um rosto. Daí a urgência do novo salto, dado que a
psicologia precisa perseguir incansavelmente o incontornável, aquilo que
escapa não apenas à ciência, mas à própria filosofia. Esse salto necessário
dirige-se à arte.

2.4. A arte como um caminho possível
A arte, enquanto experiência prática, não envolve qualquer tipo de
distanciamento teórico e jamais se dirige ao universal. Embora possa ter um
apelo geral, no sentido de que traz à tona um pathos que possa ser
compartilhado (portanto, não sendo solipsista nem subjetivista), todavia,
enquanto fazer artístico, parte de uma experiência singular absoluta. É o
espaço da solidão,25 no sentido de que um artista tem que se haver com a sua
existência no mundo. A arte é o espaço onde a experiência existencial do
particular acontece.
Nenhum artista está preocupado com o conhecimento universal ou
mesmo

com

a

universalização

dessa

experiência.

Se

o

que

faz,

posteriormente, de alguma forma serve a isso (o que permanece duvidoso),

25

“[...] é um homem de ocupação, de tarefa própria, isto é, absolutamente necessária – por
isso, inútil. O homem que tem, o homem que é uma tal tarefa é ainda um homem de destino,
de destinação própria, cheio da submissão e da coerção à necessidade – enfim, é um homem
de silêncio... e de solidão. [...] Silêncio e solidão – são palavras que , quando ouvidas desde
intimismo e introspecção, costumam soar carregadas e sobrecarregadas com uma aura de
dramatismo, de patetismo, quer dizer, esvaziadas de todo autêntico drama e de todo autêntico
pathos. [...] Tal clima sentimentalista e intimista, tal solipsismo mórbido, [...] gera desdém,
desprezo e repúdio em qualquer homem de tarefa necessária, quer dizer, em todo e qualquer
homem genuinamente de silêncio e de solidão.” (FOGEL, 1998, p. 207, 220).
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não é algo que ele decida, deseje ou que reja a sua experiência. Ele
simplesmente faz o que precisa fazer e o dispõe ao mundo.
Obviamente, isso não se refere às historiografias e teorias da arte que
buscam conhecimentos teóricos gerais e experimentam os mesmos limites já
discutidos pela ideia do distanciamento. Limites, a propósito, já reconhecidos
por Heidegger:
Quando a filologia trata a língua sempre a encara em perspectivas
objetivas, estabelecidas pela gramática, etimologia e linguística
comparada, pela teoria literária e poética. Todavia a língua fala sem
que se transforme em literatura e de modo totalmente independente
de a literatura ter chegado à objetidade. Ora, os fatos e resultados da
ciência literária remetem para a objetidade. A linguagem é o
incontornável na teoria da filologia. (HEIDEGGER, 2002, p. 54).

Mas é possível ouvir um poeta falar sobre a questão quando escreve a
outro poeta:
Deixe-me fazer-lhe um pedido: leia o menos possível trabalhos de
estética ou de crítica. Ou são opiniões partidárias petrificadas e
tornadas sem sentido em sua rigidez morta, ou hábeis jogos de
palavras inspirados hoje numa opinião, amanhã noutra. As obras de
arte são de uma infinita solidão; nada as pode alcançar tão pouco
quanto a crítica. Só o amor as pode compreender e mostrar-se justo
com elas. É sempre a si mesmo e ao seu sentimento que deve dar
razão contra toda explanação, comentário ou introdução dessa
espécie. (RILKE, 2001, p. 36-37).

Pode-se, ainda, considerar o que diz Smithson, um artista plástico:
[...] o artista experimenta métodos de procedimento indiferenciados
ou irrestritos que rompem com os limites precisos da técnica racional.
[...] Essa entropia técnica nos deixa com um limite vazio ou sem limite
algum. [...] O crítico de arte racional não pode correr o risco desse
abandono a uma indiferenciação “oceânica”, só pode lidar com os
limites que surgem após essa submersão em tal mundo de não
contenção. (FERREIRA; COTRIM, 2009, p. 185).

Portanto, ao se pensar num salto em direção à arte, não se propõe uma
leitura filosófica, psicológica ou teórica26 da obra de arte, pois o problema
permaneceria o mesmo. Propõe-se, ao contrário, uma destituição de todo
distanciamento, um mergulho aberto na experiência singularíssima que a obra
revela, para dela haver aproximação e para por ela haver sensibilização, ou
26

Em uma ocasião de um grupo de estudos sobre arte, um filósofo apresentava a leitura das
pinturas de Bacon por Deleuze. Um arquiteto que compunha o grupo e que também se
dedicava ao desenho artístico reagiu com inquietação: “Mas isto é anedótico... Os filósofos
usam a arte para ilustrar suas teorias!”. O mesmo tipo de crítica pode ser feita às leituras
psicológicas e psicanalíticas das artes.
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seja, para que todos sejam tomados pelo sentido da experiência que se
desvela.
Com isso, será possível testemunhar que os conceitos, os conhecimentos
universais e as teorias sucumbirão diante do vigor da experiência. Exatamente
o que pode e deve acontecer diante daquele que procura a psicoterapia. Sem a
pretensão de querer controlar essa possibilidade, a intenção é de que surja um
convite para que a disposição ao encontro aconteça, onde o sentido singular,
um rosto, se mostra. E a arte, sendo essa experiência por excelência, pode nos
sensibilizar e nos pôr a caminho.
O que seria, por exemplo, uma experiência que se classificaria como
psicopatológica vivida a partir do olhar da arte? De que forma esse
acontecimento se desvelaria diante dos olhos? Quais sentidos comunicaria? O
que se compreenderia com aquele rosto que se apresenta a nós e que
nenhuma classificação psicopatológica seria capaz de abarcar?
Considere-se o filme colombiano Crônicas do fim do mundo, de Mauricio
Cuervo (2012). O argumento gira em torno da reação de algumas pessoas à
profecia Maia de que o mundo acabaria em 2012. Interessa-nos, em particular,
o personagem Pablo, um professor aposentado de 70 anos que, desde a morte
da esposa em Bogotá, há 20 anos, em decorrência da explosão de uma
bomba, não sai mais do seu apartamento. Seu filho, Felipe, filma
constantemente em seu celular os caminhos que percorre na cidade para
mostrar ao pai. Cuida afetuosamente dele. Seu pai vê com curiosidade e
nostalgia as imagens gravadas, reparando o que vai se transformado na cidade
durante esses anos de reclusão.
Em um dos diálogos do filme, a angústia com a morte e a não
estabilidade das coisas aparece quando Felipe fala do que aconteceu com o
pai: “Imagina que tudo que conhece desaparece de repente. Que tudo o que te
rodeia se torna apavorante. Qualquer coisa pode te destruir”. A impossibilidade
de fugir dos acontecimentos surge na fala de Pablo: “Quis fugir das memórias,
mas acabei preso aos lugares comuns. Não se pode fugir das lembranças”.
Não se pode fugir da morte, da indeterminação, da instabilidade da vida, podese dizer. E Pablo termina por descobri-lo.
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Como o mundo acabará, Pablo resolve ligar para velhos amigos com os
quais teve antigas desavenças. Dirige-se a eles de forma ofensiva e diz coisas
que sempre quis dizer. Até que o filho de um deles consegue rastrear seu
número telefônico e, a partir dele, seu endereço. Começa desde então a lhe
telefonar fazendo ameaças à sua vida de forma violenta. Pablo passa a sentir
um terrível medo da morte dentro da sua própria casa, aquela que durante 20
anos lhe servira de proteção contra a morte da sua esposa que havia
acontecido nas ruas da cidade. São várias ligações e um intenso sofrimento.
Não apenas não sai de casa, como já não atende ao telefone. Seu filho tenta
interceder em seu favor ligando para a pessoa que o ameaça, sem sucesso.
Um dia, o interfone toca. É tomado pelo pânico. Olha pela janela e vê um
homem perto da porta de entrada do prédio. Tem certeza que se trata do filho
do seu antigo amigo. Não atende o interfone, não abre a porta. Fica paralisado
dentro de sua casa vivendo a impotência de um animal acuado e sem defesa.
Sua angústia dura o tempo da insistência dessa pessoa. E perdura pelo tempo
em que ela não está lá, supondo o seu retorno. Até que, por fim, descobre que
se tratava de um entregador que veio resolver um problema que havia
reclamado por telefone anteriormente, tendo insistido para que viessem até sua
casa, pois não saía dela por motivos de saúde. Ao descobrir isso, Pablo,
estupefato, sai finalmente de casa.
A história de Pablo nos envolve completamente. Entra-se na experiência
do personagem, no seu medo da morte, na sua não aceitação da violência, na
sua recusa do mundo. Junto dele, não é suportável a instabilidade das coisas.
Sua profunda angústia – o seu desencanto – é testemunhada e sentida.
Igualmente descobriu-se, com Pablo, que nada nos protege da indeterminação
e da morte. Não há lugar seguro, nada nos retira da existência. A morte poderia
bater-nos à porta. Quando isso é compreendido, não faz mais sentido evitar o
mundo. Nunca se está seguro, as coisas não são controladas, pouco importa
onde se está. Assim, a sua saída de casa nos preenche de aceitação e
acolhimento da vida e dos seus riscos. Com Pablo, é possível acolher a morte
como uma condição inalienável da nossa existência.
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Diante da história do personagem, em nenhum momento houve
preocupação com diagnósticos e classificações de psicopatologias. Todos
sentem-se co-movidos; todos são também Pablo, com os mesmos medos, as
mesmas angústias. O entendimento é de que se age somente em função
daquilo que tem sentido para nós mesmos. Enquanto não fazia sentido, Pablo
não saía de casa. E somente o fez, quando fez sentido para ele. Seu filho era
uma presença amorosa, que acolhia a experiência do pai, sem julgá-lo, sem
tentar arrancá-lo do seu esconderijo. Não se dedicava às tentativas de cura e
tratamento. Compreendia a falta de sentido instaurada após o ataque terrorista
em que perdeu sua companheira. Compreendeu igualmente o seu acolhimento
da morte como condição inalienável após o susto que passou e que fez com
que houvesse sentido, agora, em sair de casa.
O filme, portanto, não discute teses filosóficas ou psicológicas (por mais
que se possa decidir fazer isso a partir dele). Falará somente de uma
experiência humana. Antes, muito antes de nos contar, por exemplo, sobre a
nossa condição ontológica de ser-para-a-morte (que permanece sempre
apenas uma indicação formal sem conteúdo determinado), mergulha-nos numa
experiência singular e na maneira como uma existência particular enfrenta essa
condição.Também não evidencia apenas a dor de negar a dor fundamental da
nossa finitude e indeterminação (mais uma vez e, inevitavelmente, também
apenas uma indicação formal), mas nos apresenta um rosto que vive a sua dor,
o rosto de Pablo.
Certamente, se não fosse Pablo, a história seria outra, mesmo que nossa
condição ontológica permaneça a mesma. Afinal, como já se insistiu, ela é
apenas um indicador formal. E que a história, ou melhor, a experiência seja
outra, é propriamente o que deve nos interessar. Acompanhe-se um conto de
Sartre (2015), O quarto. Também tem-se uma pessoa reclusa em um ambiente
da sua casa. Mas não se pode mais usar o também, pois a situação é
totalmente outra. Isso porque o rosto não é mais o de Pablo, mas o da sra.
Darbédat.
Essa personagem havia sido tomada por uma “doença desconhecida” que
a impedia de deixar o seu quarto. Porém, o relato da vivência da sra. Darbédat
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em seu quarto nos submerge em uma experiência de grande prazer, que só é
interrompida pela presença tensa do marido, que, por sua vez, preocupa-se
com a situação de sua filha Ève, casada também com um homem recluso em
um quarto devido a sua loucura.
Ève, contra a vontade do pai, não admitia a sua internação, pois seu
marido não a desejava e ela o amava. A cumplicidade de sua filha com marido
o irritava profundamente. As constantes discussões a esse respeito que o sr.
Darbédat tinha com a sra. Darbédat todas as quintas-feiras, antes de visitar a
filha, era o que lhe roubava a paz.
Fora isso, a sra. Darbédat parecia mergulhada em um paraíso particular:
[...] segurava entre os dedos um rahart-lucum. Levou-os aos lábios
com cuidado, prendendo a respiração, temendo que a fina poeira de
açúcar que o cobria pudesse acabar voando. “É de rosa”, disse a si
mesma. Depois mordeu bruscamente aquela carne vítrea e um
perfume infecto encheu-lhe a boca. “É curioso como a doença afina
as sensações”. Começou a pensar em mesquitas, em orientais
obsequiosos (estivera em Argel durante sua lua de mel), e seus
lábios pálidos entreabriram-se em um sorriso: também o rahart-lucum
era obsequioso... (SARTRE, 2015, p. 33-34).

O relato segue contando com riqueza de detalhes que sra. Darbédat
passava muitas vezes as suas mãos sobre as páginas de um livro para limpar
o pó branco que havia caído:
Suas mãos faziam deslizar, rolar, estalar os grãozinhos de açúcar
sobre o papel liso. “Lembra-me Arcachon, quando eu lia na praia.” Ela
passara o verão de 1907 à beira-mar. Naquele tempo usava um
grande chapéu de palha com uma fita verde; instalava-se próximo ao
quebra-mar com um romance de Gyp ou de Colette Yver. O vento
trazia para os seus joelhos turbilhões de areia, e de vez em quando
sacudia o livro, segurando-o pelas bordas. A sensação era idêntica,
só que os grãos de areia eram secos e estes torrõezinhos de açúcar
colavam um pouco nas pontas dos dedos. Lembrou-se de um pedaço
de céu cinza-pérola sobre o mar escuro. “Ève ainda não tinha
nascido”. Sentia-se cheia de recordações e preciosa como uma
caixinha de sândalo. (Ibidem, p. 34).

Lembrou-se do romance “não entediante” que lia na ocasião. E pensou
nos livros que agora lia, sua preferência atual por biografias e leituras de
história:
Desejava que a doença, leituras graves, uma atenção persistente e
voltada para suas recordações, suas sensações mais requintadas, a
amadurecessem como um belo fruto de estufa. (Loc. cit.).
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O recolhimento no quarto parecia ser o seu maior prazer. Havia
encontrado a harmonia e se reconciliado com a própria existência. Não lutava
contra nada, não resistia à sua condição. Acolhia-a como aquilo que agora
deveria ser. E era uma condição repleta de sentido. Diferentemente de Pablo,
para quem a reclusão, também repleta de sentido a sua maneira, apontava
para a dor de negar uma dor estrutural, para a sra. Darbédat, a reclusão era o
acolhimento profundo da própria dor fundamental.
A experiência da sra. Darbédat desconstrói todos os nossos preconceitos
acerca de uma doença que provoque restrições, como a de ficar limitada a um
quarto. Somos tomados de tal forma pelo seu bem-estar que se pode desejar
estar em seu lugar. Ao contrário do que se supõe, a limitação física e/ou
psicológica determinada por uma doença27 pode representar uma experiência
rica e intensa, de não sofrimento. Do mesmo modo, ficar recluso em um quarto,
pode abrir um universo significativo. Por qual motivo afirma-se que sair de casa
é normal e ficar enclausurado é anormal e não pode ser admitido?
Mais uma vez, o diagnóstico aqui não tem qualquer importância. A
doença até parece um bem que veio trazer descanso. Nessas circunstâncias,
esse caso deveria ser tratado como patológico do ponto de vista psicológico?
Deveria ser curado? A sra. Darbédat deveria sair do seu quarto? A sua
limitação representa, de fato, algum tipo de privação de abertura? Ou algum
tipo de inautenticidade? Há ao menos medo da morte ou a dor de negar a dor
da sua indeterminação estrutural? Curá-la não poderia acabar lhe trazendo
sofrimento?
Parece-nos fundamental o mergulho na experiência singular para
descortinar o sentido único que se revela a partir da própria experiência para
aquele que a vivencia. Uma mesma situação, a reclusão em um ambiente físico
em decorrência de uma doença, assume significados totalmente diversos e
absolutamente singulares. O filme de Cuervo e o conto de Sartre nos ajudam a

27

Não se sabe de qual doença se trata, Sartre não tem nenhum interesse em esclarecê-la ou
tecer suposições a seu respeito. O que parece muito interessante. O desprezo de Sartre por
essa informação também induz a desprezar a explicação e mergulhar na experiência da
personagem. Não importa qual doença poderia ter, importa a intensa vivência sensorial que
consegue alcançar na intimidade consigo mesma.
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compreendê-los de tal modo que nenhum manual de psicopatologia ou texto de
filosofia seria capaz de fazer.
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Capítulo 3
Análise do discurso clínico

Em Clínica psicológica e suas determinações existenciais, Feijoo propõe:
A clínica psicológica de que trataremos se sustenta em três grandes
pilares: a fenomenologia-hermenêutica, tal como desenvolvida por
Heidegger; as considerações deste mesmo filósofo em Ser e tempo
sobre a existência em seu caráter de indeterminação e a
consequente liberdade, finitude e poder-ser; e, por fim, a articulação
homem/mundo em meio às tonalidades afetivas da angústia, do tédio
e do temor. (FEIJOO, 2011, p. 57).

Esclarece, então, que a fenomenologia-hermenêutica diz respeito ao
método, em que a atitude fenomenológica implica a suspensão de todos os
preconceitos e teorias acerca do fenômeno em questão, enquanto a
hermenêutica implica que toda interpretação se funda no horizonte histórico no
qual todos estão imersos. A partir deste método, os “processos identificatórios”,
como os diagnósticos, são desconsiderados, enquanto há uma concentração
na escuta do fenômeno que se mostra por meio da fala daquele que procurou a
psicoterapia, pois:
Essas identificações criam uma barreira para que se possa apreender
o fenômeno tal como ele se mostra nos modos de ser do analisando.
Procedendo a tal desconsideração dos processos identificatórios,
passamos a tentar devolver ao analisando a tutela, o cuidado pela
sua existência. (Ibidem, p. 58).

Portanto, a primeira tarefa dessa clínica consistiria no fato de que:
[...] o analisando precisa se demorar mais detidamente em suas
descrições e de que o analista deve atentar para as interpretações do
paciente, tentando, assim, alcançar uma compreensão daquilo que
está em jogo na descrição do analisando. (Loc. cit.).

Essa atitude é o nosso fio condutor. A partir e por meio dela, torna-se
possível, então, dispor-se a uma escuta atenta do absolutamente singular, ou
seja, mergulhar na experiência única que se desvela no encontro terapêutico.
Nesse ponto, nenhuma teoria mais servirá de orientação. Estar-se-á diante de
um rosto que partilhará a sua lida com o mundo a partir das suas possibilidades
e, com ele, o desvelamento do sentido das suas experiências será trabalhado.
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Portanto, diante de uma experiência singular que se abre em um contexto
clínico, todo o conhecimento filosófico e as reflexões psicológicas por ele
motivadas estão presentes, mas como meros “indicadores formais” que se
anunciam sempre em atraso, e somente a partir do encontro terapêutico e na
medida em que são exigidos por ele. Não são pressupostos considerados
previamente e independentemente da experiência que se mostra, como
“princípios universais” ou algum tipo de “geral pensado” que possa ser aplicado
indiscriminadamente. Pois, como já se descobriu com a discussão sobre o filme
de Cuervo e o conto de Sartre, a mesma experiência – a reclusão em um
ambiente físico – pode assumir sentidos totalmente diversos.
Da mesma forma, a nossa estrutura ontológica – compartilhada por todo
ser-aí, por exemplo, de ser-para-a-morte ou de ser-no-mundo – pode ser
experimentada de forma totalmente diferente por pessoas distintas, pois
quando é vivida por Pablo ou pela sra. Darbédat, assume nuances e
tonalidades absolutamente singulares.
Esses “indicadores formais”, como o próprio nome sugere e como já foi
discutido28, são apenas indicadores que surgem no rastro da experiência, na
medida em que ela própria os exige como elementos que podem ajudar a
esclarecê-la em seu sentido. Esse esclarecimento, contudo, é absolutamente
singularizado e, portanto, dependente da experiência mesma. Adentra-se,
então, no universo de sentido daquele rosto particular, iluminado pela reflexão
que se desenvolveu a partir dos contextos artísticos29 que possibilita
singularizar cada acontecimento como irrepetível, irremissível e cujo sentido é
situado

e

individual.

Portanto,

a

atitude

inicial,

em

um

contexto

psicoterapêutico, é, de fato, de suspensão fenomenológica. Porém, iniciado o
encontro, o horizonte hermenêutico entra em jogo regido pela experiência
singular daquele que procurou a psicoterapia.
Assim, é fundamental entender que:
O “deixar-ser” fenomenológico refere-se ao Dasein [ser-aí], é
ontológico, mas cada fenômeno que vem à luz no diálogo clínico deve
ser compreendido a partir do contexto factual concreto em que surge
28
29

Cf. Cap. 2.
Cf. Cap. 2.
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e nunca reduzido genericamente a uma estrutura existencial.
(MATTAR; SÁ, 2008, p. 10).

Com essa compreensão presente, traz-se a situação clínica de Carlos,30
médico bem sucedido, 35 anos, casado, sem filhos, que procura a psicoterapia
por indicação de seu psiquiatra. Foi diagnosticado com síndrome de pânico.
Relata uma primeira crise ocorrida há aproximadamente três meses. Em uma
situação familiar normal, sentiu o coração disparar, falta de ar e dormência nos
braços, com a sensação clara de morte iminente. Foi socorrido em um hospital
sem que fosse evidenciado, do ponto de vista orgânico e funcional, qualquer
alteração que justificasse o episódio. Na ocasião, foi encaminhado a um
psiquiatra que fez o diagnóstico e prescreveu a medicação. Desde então, teve
mais dois episódios mais brandos e é acompanhado por sentimentos de medo,
fantasias de morte na família ou de doenças pessoais graves que possam
conduzi-lo a óbito.
Ao ter conhecimento do diagnóstico, a terapeuta, em uma atitude
fenomenológica, suspende todo o conhecimento prévio adquirido nos manuais
de psicopatologia. Caso não o fizesse, perderia de vista a experiência aberta
por Carlos. Uma classificação e uma descrição da sintomatologia apenas
ajudariam a tratar o acontecimento em questão como algo dado de forma geral,
portanto, como um “geral pensado” que determina um “dado objetivo”, fazendo
com que se perdesse de vista o fenômeno 31, ou melhor, o sentido da sua
experiência. Mesmo descrições do quadro psicopatológico esclarecidas
fenomenologicamente, como aquelas que fez Boss (1997, p. 29) afirmando-os
como limitações da abertura existencial do ente humano, devem ser
suspensas, pois, no nosso entendimento, igualmente obscurecem o contato
com o sentido que se abre na experiência singular que se apresenta na sessão
de psicoterapia.
Todavia, apesar da atitude da psicoterapeuta, Carlos inicia as sessões de
psicoterapia preocupado com o diagnóstico e sentindo-se fraco e inseguro,
30

O nome do cliente e seus dados pessoais foram alterados para preservar o sigilo
profissional.
31
Como defende Feijoo (2011, p. 175), “Neste momento, o importante é manter o foco de
interesse voltado para aquilo que o cliente diz, sem se importar com o diagnóstico. Esse
diagnóstico, caso seja tomado como referência, impede que o fenômeno apareça. É importante
a escuta, o acompanhar daquilo que acontece na dinâmica da situação clínica”.
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pois, como médico que conhece bem os processos orgânicos, sempre
acreditou poder controlar tudo e desprezou os transtornos emocionais, sendo
muito cético acerca da sua ocorrência. Também, como médico, estava
habituado a discutir todas as “ocorrências anormais” em termos de
diagnósticos, prognósticos e tratamento. Queria controlar o que acontecia
consigo, e essas previsões e informações, comuns ao seu universo
profissional, traziam-lhe segurança e conforto.
A terapeuta escuta a sua queixa e suas preocupações com atenção, mas
continua não valorizando o diagnóstico e evitando emitir qualquer parecer a
respeito. Concentra-se na experiência do seu relato, observando e explorando
suas sensações, suas impressões e seus receios. A intenção era convidá-lo a
centrar-se no fenômeno, naquilo que se mostrava na experiência, e não em
informações sobre transtornos psicopatológicos, classificações e prognósticos.
Como

Carlos estava

muito

impressionado

com a primeira

crise,

a

psicoterapeuta permitiu que falasse livremente sobre ela. Em meio à descrição
do ocorrido, evidenciava-se o seu grande medo: morrer. E, ao mesmo tempo, o
sentimento de que a morte era algo próximo e que não poderia evitar.
Aconteceria a qualquer momento, a despeito de todo o conhecimento técnico
que possuía e de todo o auxílio médico que pudesse encontrar.
Testemunha-se, em um mergulho na experiência de Carlos, o que Fogel
menciona como a “dor de negar a dor estrutural”, a saber, a indeterminação e a
finitude. Como indicador formal, esse esclarecimento se mostra muito mais
fecundo do que possíveis elucidações acerca de privações de abertura que
precisam ser reconquistadas, como aquelas feitas por Boss. Tampouco nos
ajudaria compreender o “quadro clínico” de Carlos como uma experiência de
inautenticidade que o havia afastado de si mesmo, como provavelmente faria
Binswanger. Carlos vivia uma dor profunda – a do seu fim. Algo que não podia
de nenhum modo controlar. Descobria-se frente a frente com uma fissura, uma
fragilidade, a possibilidade de uma interrupção abrupta que escapava de todo o
seu conhecimento e que não poderia ser manipulada por ele. Essa dura
evidência foi trazida à tona como uma experiência fundamental que se
mostrava na crise e que, de fato, parecia corresponder a uma realidade que diz
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respeito a todos nós, mas que era dura, porque a morte anunciada era a sua
morte e a daqueles que amava.
Evitou-se,

no

contexto

psicoterápico,

todo

tipo

de

consolo

ou

abrandamento da angústia suscitada pela questão. Carlos se deparava com
algo que lhe pertencia de forma inalienável e profunda, e isso precisava ser
considerado com seriedade e respeito. O simples fato de ter encontrado um
espaço para falar abertamente do seu medo já fez com que se sentisse melhor.
Ninguém conseguia ouvi-lo, tentavam distraí-lo, sempre o tratavam como se
tivesse vivido algo anormal, que não remetia a nenhuma realidade plausível,
afinal, ele “não estava morrendo”. Por outro lado, dar-se conta que o seu
sentimento era legítimo, afinal, falava de uma possibilidade verdadeiramente
sua, provocava-lhe terror, pois não suportava a ideia de morrer: era ainda
jovem, amava a vida, queria ter filhos, vê-los crescer, e tinha um grande
caminho profissional pela frente do qual já se orgulhava.
Pouco importava, no contexto psicoterapêutico, se a morte havia se
anunciado efetivamente (do ponto de vista de algum comprometimento
orgânico) ou não. De nada ajudava considerar, como faziam as pessoas
próximas a Carlos, que ele não estava morrendo “de verdade”. A morte, como
possibilidade, havia se anunciado verdadeiramente e para uma pessoa
singular, Carlos. Era essa possibilidade anunciada que gerava toda a angústia.
Essa possibilidade era real e constituía a sua experiência mais legítima.
As sessões seguiram respeitando o tema que Carlos trazia para a
psicoterapia. À medida que o tempo passava e não tinha mais crises, passou
também a evitar falar do seu medo da morte. Dedicava-se a outras questões
sobre a sua vida, seus projetos, as coisas que faziam sentido para ele e o
modo como lidava com elas. Questões igualmente legítimas e consideradas
como tal. A nossa preocupação era sempre lidar com aquilo que se mostrava
na experiência, esclarecendo o seu sentido e, perseguindo uma atitude
terapêutica de anteposição liberadora, criando o espaço para que Carlos cada
vez mais assumisse o cuidado consigo mesmo e com tudo o que dizia respeito
à sua vida.
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Dois esclarecimentos são necessários: o que vem a ser “anteposição
liberadora” e, consequentemente, cuidado. Segundo Heidegger, o ser-aí, o
modo de ser do ente humano, em sua estrutura existencial e, portanto,
ontológica, desvela-se como ser-com. Isso significa que todo ser humano
encontra-se sempre, por sua condição ontológica, junto aos outros entes,
mesmo quando parece isolar-se ou não se relacionar abertamente com os
outros e com o mundo. Caso esteja em relação com as coisas, os entes
simplesmente dados que não possuem o modo de ser do ser humano, o sercom é compreendido como ocupação. Mas caso essa relação se dê com um
ente que também tem o modo de ser do ser-aí, portanto, um ente humano,
então Heidegger fala de solicitude ou preocupação. Porém, esse modo de ser
junto com outro ente humano pode assumir formas distintas, autênticas ou
inautênticas.

Nas formas autênticas,

o ser-aí compreende ser.

Nas

inautênticas, o modo de ser encontra-se obscurecido e o outro pode ser
considerado como algo simplesmente dado. Assim, quando o encontro com o
outro é inautêntico, acontece algo a que Heidegger chama de “substituição
dominadora”, ou seja:
[...] retirar o “cuidado” do outro e tomar-lhe o lugar nas ocupações,
substituindo-o. Essa preocupação assume a ocupação que outro deve
realizar. Este é deslocado de sua posição, retraindo-se, para posteriormente
assumir a ocupação como algo disponível e já pronto ou então se dispensar
totalmente dela. Nessa preocupação, o outro pode tornar-se dependente e
dominado mesmo que esse domínio seja silencioso e permaneça encoberto
para o dominado. (HEIDEGGER, 2000a, p. 173-174).

Segundo Heidegger, esse tipo de convivência é aquela que prevalece na
maior parte das vezes. Porém, há outra possibilidade de ser-com outro ente
humano, aquela autêntica, a que Heidegger chama de “anteposição
liberadora”, ou seja:
[...] uma preocupação que não tanto substitui o outro, mas que se lhe
32
antepõe em sua possibilidade existenciária de ser, não para lhe retirar o
“cuidado” e sim para devolvê-lo como tal. Essa preocupação que, em sua
essência, diz respeito à cura propriamente dita, ou seja, à existência do
outro e não a uma coisa de que se ocupa, ajuda o outro a tornar-se, em sua

32

Existenciário é uma expressão adotada por Márcia Schuback para referir-se àquilo que
Heidegger chama de ôntico; enquanto existencial remete às possibilidades ontológicas, ou
seja, ao esclarecimento ontológico da dimensão ôntica.
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33

cura,
174).

transparente a si mesmo e livre para ela. (HEIDEGGER, 2000a, p.

O cuidado, por sua vez, remete à cura, a estrutura ontológica fundamental
do ser-aí enquanto ser-no-mundo, referindo-se à sua lida com o mundo. A
psicoterapia de orientação fenomenológica existencial, em particular, de
inspiração heideggeriana, persegue como atitude terapêutica a “anteposição
liberadora”, uma vez mais, como uma “indicação formal” que orienta a sua
prática.

A

forma

que

essa

atitude

terapêutica

assumirá

dependerá

exclusivamente dos conteúdos e do contexto do encontro psicoterapêutico
específico, a partir das experiências singulares daquele que procura a
psicoterapia, como se fará notar.
Feitos esses esclarecimentos, retoma-se a situação clínica considerada.
Em meio ao processo descrito, aconteceu um fato inesperado. Carlos estava
em um teatro e soou uma sirene de emergência. Houve pânico e todos
correram. Carlos também foi tomado pelo pânico. Ao final, descobriram que
havia sido apenas um problema técnico, sem nenhuma ameaça real. Sentiu-se
mal e angustiado, reviveu as crises anteriores e a sensação de ameaça à sua
vida. Trouxe a questão para a terapia:
— Estou angustiado. Tinha muito tempo que não tinha crises de
pânico. Tive nesta semana. Estava em um teatro e, de repente, soou
uma sirene. Todos correram. Fui tomado por um desespero enorme e
corri também. Não era nada. Estou triste. Pensei que não ia mais
sentir isso...
— Mas como você conseguiria não sentir isso? A sirene tocou e
todos correram... Parecia que algo grave estava acontecendo.
— É, parecia...
— E como não sentir medo diante disso?
— É verdade.
— Nós sentimos medo, pânico, nós nos desesperamos. Muitas
situações nos assustam. Viver é também experimentar esses
sentimentos. São possibilidades nossas.
— É verdade, eu sei. Mas eu estou acostumado, por causa do
diagnóstico, a pensar que nunca mais posso sentir essas coisas, do
contrário, não estou conseguindo me curar...
— Você precisa se curar de quê? Da sua condição humana?
— É, isso parece absurdo!

Outras situações aconteceram que trouxeram à tona novamente o medo
da morte. Como médico, viajava muito para participar de congressos em
33

Cura é a estrutura existencial fundamental do ser-aí, constituindo o ser propriamente dito do
ser-aí e remetendo a sua lida com o mundo. O “ser-no-mundo”, modo de ser do ser-aí,
somente se dá enquanto cura.
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diversas partes do Brasil e do mundo. Eram comuns, portanto, as viagens de
avião:
— Vou viajar. Sinto medo do avião. Penso que algo pode acontecer...
— De fato, pode. Mas pode acontecer algo a qualquer momento.
Dizem até que é mais fácil acontecer um acidente de carro do que um
acidente aéreo e, no entanto, andamos de carro todo dia...
— É, eu sei, mas sinto medo de avião... Sinto um pânico.
— Você costuma pensar na morte?
— Evito sempre.
— Será que a viagem de avião não acaba se transformando nessa
oportunidade?
— Talvez...
— Não te parece importante pensar na morte, já que é algo que não
podemos evitar? Por que não aproveitamos o seu medo para falar
disso? Por que não olhamos para aquilo que te assusta?

As sessões de psicoterapia prosseguiram. Dedicava-se cada vez mais
tempo ao esclarecimento do seu medo da morte, que frequentemente se
evidenciava:
— Voltei a ter fantasias de morte. Não é a crise de pânico, mas uma
ideia de que estou doente, talvez uma parada cardíaca. Algumas
vezes sinto isso. Não entro em pânico, não penso que está
acontecendo, mas imagino que possa acontecer. Mas o pior são as
fantasias de morte do meu pai. Não suporto a ideia. Ele tem diabetes.
Não anda muito bem...
— Em algum momento irá acontecer, não é algo que possamos
evitar.
— Mas eu não vou suportar!
— Nós fazemos muita força para negar a morte. Temos dificuldade
de pensar nela como parte da nossa existência, não é mesmo?
— Tenho muito medo dela. Não gosto de falar sobre isso. Muitas
vezes, prefiro nem pensar...
— Mas mesmo evitando pensar, parece que ela está sempre
presente para você, não é?
— Sim, eu tenho essas fantasias...
— Não seria melhor que falássemos abertamente sobre isso? Não
poderíamos acolher essa possibilidade já que é uma condição que
parece nos definir e da qual não podemos escapar?
— Talvez. Mas não sei como fazer... Às vezes prefiro pensar que não
vai acontecer.
— O problema é que, na verdade, você não acredita nisso. Você
sofre por saber que a morte é uma possibilidade real. Vou partilhar
com você uma experiência. Eu me lembro de quando era criança e
descobri que a morte existia. Vivi uma angústia terrível. Fui falar com
meus pais, pois não queria que eles morressem. Queria que eles
jurassem que não iam morrer. Eles não juraram, mas disseram que
“ia demorar muito!”. Aquilo foi um consolo. Eu entendi, na verdade,
que esse demorar era tão distante de mim “que não ia acontecer”. E
parei de pensar nisso. Foi muito pior. Só pude me dar conta desse
engano quando meu pai faleceu. E foi muito difícil, pois eu negava a
morte há muito tempo e tive dificuldade de aceitá-la. Então, já adulta,
pude finalmente descobrir que a morte é real. Nós somos
desencorajados o tempo todo a enfrentar algo que, na verdade, nos
pertence, que é parte da nossa vida.
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— Comigo também foi assim. Sempre fui estimulado a não pensar
nisso. Nunca tive a oportunidade verdadeira de ficar diante da morte.
Mas, depois que tive a crise de pânico, parece que a morte se tornou
uma possibilidade real.
— Ela é de fato real.

Nesse momento do diálogo, acontece uma passagem que é importante
esclarecer. A psicoterapeuta partilha uma experiência pessoal para ajudar
Carlos a fazer o enfrentamento da sua experiência. Como defende Feijoo:
É ingênuo pensar que a lida do psicoterapeuta é pura, pois as suas
concepções e histórias se fazem presentes. Um analista não deve
jamais desprezar os horizontes hermenêuticos que estão sempre
presentes na situação clínica. Quando o fundir dos horizontes se dá
de maneira integral, essa fusão abre o espaço para que o outro
apareça para ele mesmo. [...] Este choque de horizontes é o
horizonte mesmo de aparição do que acontece no encontro clínico,
ou seja, da aparição da coisa. (FEIJOO, 2011, p. 86, 141).

Obviamente não se trata de uma sugestão de que o psicoterapeuta deva
partilhar suas experiências com o cliente. O que aconteceu foi aquilo que fez
sentido em um contexto psicoterapêutico particular. Cada encontro terapêutico
deve ser considerado desse modo – um contexto absolutamente único, a partir
do qual, uma vez psicoterapeuta e cliente imersos em seu sentido e suas
possibilidades, abre-se o acontecimento do encontro.
O diálogo continua:
— E a vida fica tão grave depois disso... [da morte se tornar uma
possibilidade real]. Queria que meu pai demorasse a morrer.
— Não sabemos quando acontecerá. Só sabemos que acontecerá.
— É...
— Mas você já pensou que agora, neste exato momento, seu pai está
aqui?
— É verdade. Ele está aqui. Tenho vontade de viver tudo o que puder
com ele. De estar verdadeiramente ao seu lado, com todo o meu
afeto. Sinto que não faço isso. Sou superficial na nossa relação,
estou muito envolvido com trabalho e outras preocupações. Gostaria
de estar mais perto.
— Acolher a morte como uma possibilidade nos ajuda a também
acolher a nossa vida como possibilidade.
— Penso que deveria viver de uma forma melhor, que fizesse sentido
para mim.

Os diálogos seguiram e se aprofundaram no enfrentamento, acolhimento
e esclarecimento do seu medo. Após dois anos e meio de psicoterapia, Carlos
teve um sonho:
Eu queria muito fazer uma segunda graduação, um curso de história,
só por prazer. Então sonhei que tinha passado no vestibular. De
repente, soube que o mundo ia acabar. Era naquele mesmo dia à
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tarde. Íamos todos morrer. Eu me preocupava com a minha esposa, a
minha família, mas não havia nada a fazer. Sabia que não podia
evitar. Pensei angustiado e impotente: mas logo agora que passei no
vestibular? Então me acalmei subitamente e falei com serenidade
comigo mesmo: não preciso me preocupar. Não importa até onde fui
com esse projeto, um projeto não se realiza só quando termina. Eu
passei no vestibular, então, o projeto já foi realizado. Está tudo bem,
pensei. E acordei bem. Foi a primeira vez que tive contato com a
morte sem me sentir roubado.

Encerra-se o relato clínico com esse sonho. Carlos, acolhendo a morte
como uma possibilidade, acolhia também o fato que o possível havia sido feito.
Portanto, acolhia as suas possibilidades mais próprias e a sua finitude. Durante
o processo psicoterapêutico, observa-se que a psicoterapeuta, em sua atitude
de escuta atenta com suspensão das informações prévias acerca do
diagnóstico de Carlos, sustentava, ao invés, a angústia, permitindo que o
esclarecimento da experiência se desse em seu sentido. Pois, segundo
Heidegger, a angústia é a disposição afetiva fundamental que abre a
possibilidade da compreensão do ser, posto que suspende o mundo das
ocupações,

arrancando

o

ser-aí

do

impessoal34.

Sabendo

disso,

a

psicoterapeuta evita consolos e distrações. Mas aqui acontece o passo de volta
que, como discutido, retorna, com um olhar transformado, da filosofia em
direção à experiência singular que se descortina. Esse sentido desvelado pela
angústia, portanto, não é um sentido geral, mas situado, o sentido da
experiência de Carlos a respeito da sua condição finita.
Sustentar a angústia constitui uma atitude de anteposição liberadora,
devolvendo para o cliente o próprio cuidado, a própria lida com o mundo. O
convite para o enfrentamento da experiência fundamental ocorria toda vez que
o medo se apresentava. Mas todo e qualquer tema trazido pelo cliente era
tratado com a mesma importância. Não se buscou possíveis causas para o
medo, nem relações com sua história de vida que também serviriam de consolo
e distrairiam da questão fundamental, o seu medo. Elas seriam consideradas
se se apresentassem como constitutivas da experiência fundamental em jogo.
Igualmente, não se supôs que havia uma causa consciente ou inconsciente,
34

O impessoal, grosso modo, é uma forma de ser da decadência que se pauta em uma lida
inautêntica com o mundo e as pessoas. É regido pelo falatório, onde “se faz, se pensa e se
compreende” conforme “se diz” que se deve fazer, pensar e compreender. Esse “se”, que é,
como diz Heidegger, “todos e ninguém”, corresponde à vivência do impessoal e impede uma
lida autêntica com o mundo.
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mas se tentou compreender o fenômeno, aquilo mesmo que se mostrava na
experiência de Carlos, o medo da morte. Morte, por sua vez, entendida como
uma possibilidade fundamental, aquela que, antecipada, abre todas as demais
possibilidades existenciais, o que se esclarecia à medida que o seu sentido era
explorado35.
Portanto,
Na situação clínica, o analista apenas caminhou de modo a não
facilitar, como acontece nas determinações do impessoal, o abafar
dessa voz [da negatividade e da finitude] e o aplacar do anúncio da
angústia. Assim, abriu-se a possibilidade de manter, na medida do
possível, tal clamor, suprimindo a incapacidade [do cliente] de
suportar tamanha indeterminação. Só assim ele pôde, então, se
rearticular no âmbito do ser-aí finito. (FEIJOO, 2011, p. 148).

Pode parecer que se propõe a autenticidade como meta psicoterapêutica
e, portanto, em certa medida, concordando com a proposta de Binswanger.
Mas não é o caso. A autenticidade, como um olhar transparente para si mesmo
e compreensão do seu modo de ser a partir da sua experiência singular é, de
fato, apenas caminho, meio, método. Mas meio não é meta.
A

psicoterapia

não

pretende

assumir

uma

atitude

valorativa

e

normatizante. O meio não determina o fim. Não se entende que a autenticidade
seja um estado que possa ser conquistado, mas uma experiência que ora se
apresenta, ora não. Aquele que procura a psicoterapia, após concluí-la,
permanecerá imerso na sua lida com o mundo que abarcará todas as
possibilidades, autênticas e inautênticas, em um jogo contínuo sem
determinação e asseguramento. O que se persegue em psicoterapia é, na
verdade, o desvelamento do sentido das experiências que se apresentam e só
isso. Para tanto, uma experiência de transparência consigo mesmo pode se
constituir como meio, método, ou seja, processo, mas jamais como fim.
Tempos depois da conclusão do atendimento de Carlos, a psicoterapeuta
leu um poema de Ferreira Gullar (2008, p. 472) que a fez lembrar-se dele.

35

De acordo com Heidegger, somos um “ser-para-a-morte” e a antecipação dessa
possibilidade, sempre angustiada, na medida em que é nossa possibilidade mais própria e
irremissível, faz com que se saia do jugo do impessoal, sendo uma abertura para a
autenticidade. Antecipando a possibilidade que é a impossibilidade de todas as possibilidades,
o ser-aí, angustiado, dá-se conta das suas possibilidades mais próprias enquanto ser-nomundo.
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Pensou então que, se Carlos tivesse lido esse poema, provavelmente o teria
ajudado mais do que o seu diagnóstico. Eis o poema:
Na poltrona da sala
as mãos sob a nuca
sinto nos dedos
a dureza do osso da cabeça
a seda dos cabelos
que são meus
A morte é uma certeza invencível
mas o tato me dá
a consciente realidade
de minha presença no mundo
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Considerações finais

Durante todo o trabalho segue-se uma inquietação, como considerar a
psicopatologia a partir de uma perspectiva fenomenológico-existencial.
Estudaram-se as iniciativas de Binswanger e Boss reconhecendo o seu mérito,
mas também suas limitações. Apesar dos avanços inquestionáveis no tocante
à linha terapêutica adotada, ambos partiram do conceito privativo de doença, o
que apenas é possível a partir de uma compreensão normativa de saúde.
Suspeita-se que, por essa via, perde-se de vista o fenômeno, melhor dizendo,
a experiência daquele que procura a psicoterapia.
Diante disso, sugere-se que seja considerado o pensamento binário
doença/saúde, entendendo-o como a própria estrutura da psiquiatria tradicional
e que, portanto, precisa ser desconstruído. Para tanto, trouxe-se Heidegger e a
sua reflexão sobre a ciência, compreendendo que algo fatalmente lhe escapa –
o incontornável. Igualmente, algo escapa à noção de doença como privação,
que pretende apenas reproduzir a atitude asseguradora típica da ciência.
A desconstrução da ideia de doença, conforme sugerido por Fogel,
permite que seja compreendida a sua essência impensada – a dor de negar a
dor estrutural (a nossa finitude, a nossa indeterminação). A partir desse
entendimento, todavia, percebe-se que era preciso um “passo de volta”, pois a
filosofia, enquanto uma indicação formal, não envolve os conteúdos
particulares e, assim, não faz com que se mergulhe na experiência
absolutamente individual daquele que procura a psicoterapia.
Aponta-se, então, para o incontornável da filosofia, em consonância com
Back, sobre o distanciamento teórico e a pretensão de universalidade da
filosofia, e com Lévinas, sobre a sua crítica à filosofia como um pensamento da
totalidade que termina por assumir uma atitude totalitária. A psicologia precisa,
então, dar outro salto (o primeiro havia sido dado em direção à própria
filosofia), em direção a algo que oriente, desperte ou inspire o seu mergulho na
experiência absolutamente singular.
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Esse salto, ou passo de volta, agora, com o olhar já transformado pelo
diálogo desenvolvido com a filosofia, dirige-se à arte. Pode-se, então, vivenciar
a experiência singularíssima da psicopatologia a partir de dois personagens
considerados doentes, um encontrado no filme de Cuervo e outro em um conto
de Sartre, percebendo os sentidos particulares de cada experiência junto ao
seu caráter irrepetível e irremissível.
Por fim, após esse percurso de indagação e inquietude, abordou-se a
prática psicoterápica a partir da discussão de uma situação clínica, em diálogo
com alguns princípios norteadores da psicoterapia fenomenológica-existencial,
propostos por Feijoo, e considerando tudo o que havia sido discutido
anteriormente.
O desafio é complexo e permanece inconcluso. O propósito do trabalho
foi contribuir com um diálogo que já acontece, fruto da inquietação de
psicólogos e pesquisadores que estudam profundamente a prática clínica a
partir de pressupostos não mais objetivantes e, portanto, não violentos. Sim,
porque, como ensina Lévinas, todo pensamento da totalidade, de um geral
pensado ao qual toda experiência é submetida, é também totalitário. Isso não
vale, seguramente, apenas para a filosofia, mas pode ser estendido a todo
âmbito do conhecimento, inclusive à psicologia.
A reflexão construída ao longo do trabalho pode ser concluída com a
síntese de um conto de Machado de Assis que servirá como uma provocação
crítica e estimulará a continuidade do estudo aqui empreendido. Trata-se de O
alienista, um texto que, após 130 anos da sua primeira publicação, continua
atual no que diz respeito à crítica à psicopatologia e à sua relação com a
ciência. É a história do Dr. Simão Bacamarte, médico muito respeitado e
devotado à pesquisa científica, que vivera na vila Itaguaí. Casado com D.
Evarista, com quem não conseguiu ter filhos, dedicou-se integralmente à
ciência. Fundou a Casa Verde, para cuidar dos loucos do lugar que ficavam
reclusos em suas casas até a morte, sem qualquer tratamento. Pretendia
estudar profundamente a loucura, desenvolvendo classificações de casos,
estabelecendo graus, descobrindo sua causa e seu remédio universal. A Casa
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Verde foi logo povoada, espantando o vigário local que não imaginava tantos
loucos no mundo. O alienista realizava a classificação dos enfermos:
Dividiu-os primeiramente em duas classes principais: os furiosos e os
mansos; daí passou às subclasses, monomanias, delírios,
alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo aturado e
contínuo; analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as
aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências;
inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da
revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de
outras espécies, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como
a não faria o mais atilado corregedor. E cada dia notava uma
observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno
extraordinário. (ASSIS, 2014, p. 27-28).

Igualmente dedicava-se à pesquisa de medicamentos, inclusive os que
ele próprio descobria. Assim seguiu até ter “uma certa ideia arrojada e nova,
própria a alargar as bases da psicologia” (ibidem, p. 33). Houvera
compreendido que a loucura não era uma “ilha perdida no oceano da razão”,
mas um continente, pois atingia uma “vasta superfície do cérebro” e havia
muitos exemplos históricos dela, como Sócrates, Pascal, Maomé, etc. Então,
delimitou claramente o que seria a loucura e o que seria a sanidade ou a razão.
Esta última seria o equilíbrio perfeito de todas as faculdades. A insanidade, a
ausência disso.
A distinção entre sanidade e loucura autorizou a internação de quem quer
que pudesse ser considerado insano, mesmo a despeito da sua opinião ou
daqueles que viviam na cidade. O médico era a autoridade que poderia julgálo. A violência foi instaurada e houve medo na cidade. O critério para a
definição de insanidade era vago e duvidoso. Muitos fugiram. Um médico sem
clínica afirmou que a Casa Verde era um “cárcere privado”. Outros pensaram
em ganância financeira, vingança, castigo de Deus, monomania do próprio
médico, ou até mesmo um plano secreto do Rio de Janeiro para destruir
Itaguaí. Bacamarte seguia “frio como um diagnóstico, sem desengonçar por um
instante a rigidez científica” (ibidem, p. 45).
Aconteceu, então, uma rebelião para demolir a Casa Verde e libertar os
dementes. O alienista afirmou a autoridade da ciência diante da ignorância do
povo, o governo decidiu não se meter no âmbito da ciência e os revolucionários
viraram também casos clínicos, mesmo quando tentavam favorecer o alienista
em função de disputas de poder internas à rebelião. O próprio presidente da
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Câmara, devido a desavenças políticas, foi entregue a Bacamarte e internado
na Casa Verde:
Daí em diante foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar
nascença ou curso à mais simples mentira do mundo [...] que não
fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de
enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes,
os curiosos da vida alheia, [...] ninguém escapava ao alienista. Ele
respeitava as namoradas, mas não poupava as namoradeiras,
dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural, e as
segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo ia do
mesmo modo para a Casa Verde; daí a alegação de que não havia
regra para a completa sanidade mental. (ASSIS, 2014, p. 71).

Até mesmo a esposa de Bacamarte foi internada, quando,de repente,
toda Itaguaí se assombrou. A Casa Verde decidiu libertar todos os detentos e
oficiou à Câmara expondo os motivos. Como quatro quintos da população
estavam na Casa Verde, o alienista se viu na condição de revisar os
fundamentos da sua teoria que afirmava como insanos todos os casos que não
estivessem em perfeito e absoluto equilíbrio das suas faculdades. A conclusão
foi de que a verdadeira doutrina não podia ser esta, mas o seu oposto: normal,
agora, era o desequilíbrio das faculdades e anormal o seu perfeito equilíbrio. O
importante, em todo caso, era a descoberta da verdade científica. Como o
critério havia se invertido, a partir de então, os reclusos seriam aqueles que até
o momento não estavam na Casa Verde:
Os alienados foram alojados por classes. Fez-se uma galeria de
modestos, isto é, de loucos em quem predominava esta perfeição
moral; outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de símplices,
outra de leais, outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de
sinceros, etc. (Ibidem).

O tratamento previa atacar cada beleza moral ou mental no ponto em que
“a perfeição parecia mais sólida”. O tratamento era um sucesso:
Com efeito, era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico.
Estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral
que em cada um deles excedia às outras, Simão Bacamarte cuidou
em atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos um
modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o
sentimento oposto; e não ia logo às doses máximas, [...] Às vezes
bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala, para
restituir a razão ao alienado; em outros casos a modéstia era mais
rebelde; recorria então a anéis de brilhantes, às disposições
honoríficas, etc. (Ibidem, p. 82).

No fim de cinco meses foram todos curados e a Casa Verde ficou vazia.
Mas o alienista não se contentou em ter descoberto a verdadeira teoria da
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loucura e ter devolvido a razão a Itaguaí. Logo percebeu que a nova teoria
continha, em si mesma, outra novíssima teoria. Concluiu que não havia curado
ninguém, mas apenas descoberto o perfeito desequilíbrio do cérebro. Os
cérebros organizados que havia curado eram, na verdade, tão desequilibrados
quanto os outros. Ele não poderia ter-lhes incutido uma faculdade nova. Uma e
outra coisa existiam em estado latente. Portanto, não havia loucos em Itaguaí.
Exceto um. Aquele que unicamente possuía genuína retidão – ele mesmo, o
alienista, era o único com perfeito equilibro moral e mental. E recolheu-se a
Casa Verde como o único louco do lugar, afinal, era o primeiro exemplo da
nova doutrina. E dedicou-se ao estudo e à cura de si mesmo, tendo morrido
dezessete meses depois sem alcançar qualquer sucesso.
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