PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
DA FILOSOFIA DA ANTIGUIDADE À FENOMENOLOGIA – UM PASSEIO PELA
HISTÓRIA DA FILOSOFIA

Oyama Braga Martins Netto (Curso de Psicologia, Centro Universitário Luterano de Manaus, ManausAM, Brasil)
contato: oyamanetto@gmail.com
Palavras-chave: Epistemologia. Fenomenologia. Filosofia.

Quando comecei meus estudos em fenomenologia, me vi imerso em uma busca que me permitisse
conhecer e entender os caminhos que permeavam esse modo de ver e compreender o homem.
Conheci, nessa busca, a História da Filosofia, da qual a Fenomenologia é apenas uma parte, que me
fez mergulhar num universo que outrora já conhecia, mas que agora se desvela de forma diferente. E
digo “mergulhar” porque me sentia como que saindo de uma atmosfera da qual estava acostumado a
respirar entrando em outra que me tirava o fôlego e exigia cada vez mais de mim mesmo. E a cada
mergulho, mais essa história exigia-me fôlego, para ir além do que imaginara no começo. E quanto
mais fundo almejava mais algo em mim mudava. Percebia que a História, objeto de meu estudo,
embaralhava-se com a minha própria história e, não querendo comparar-me, o caminho que buscava
havia sido trilhado, peculiaridades à parte, pelos filósofos que estudava. Mergulhava então na História
da Filosofia com a ambição de alguém que mergulha numa piscina para aprender a nadar. Cada
mergulho, como nas águas, demandava preparação, paciência e costume. Assim, falar da História (da
Filosofia, da Humanidade, etc) – penso eu – é falar da própria história, pois quando falamos do tempo,
estamos falamos também de tudo que se desvelou em uma relação íntima com o nosso tempo
subjetivo. E assim, ela deixa de ser “História” para tornar-se, a cada mergulho, a cada suspiro
transformado em experiência, a História para mim. Iglésias (2008, p.41) entende que falar de filosofia
é falar de vários sentidos possíveis que ela pode desvelar. É possível falar de uma filosofia pessoal, da
filosofia de um grupo e de uma cultura em particular configurada como um saber comum, como
também falar de uma filosofia mais técnica, mas sistematizada como um saber acadêmico e
especulativo, é possível falar da sua história, ou apenas buscar nela lapsos de tempo que nos faça
refletir em algo. De todas as formas ou sentidos, é de filosofia que se articula. Assim, falar de filosofia
é, da mesma forma, falar deste desvelamento que se constitui em meu existir (Merleau-Ponty, 2006, p.
32). É exatamente o que sinto em falar da história da filosofia e em escrever essas linhas, pois não há
nada mais imbricado em minha história e em minha existência do que o interesse que me levou a
buscar esse estudo. Conforme lentamente pude reconhecer e assumir minha existência e historicidade,
o interesse tornava-se maior a respeito da história por trás da idéia da fenomenologia, que se tornava
uma amiga, uma companheira nas horas de solidão em São Paulo. Sentia como se a fenomenologia,
com toda sua história e modo de pensar e compreender, se misturasse à minha própria história e
filosofia. Sentia que minhas questões, minhas dúvidas não eram mais somente minhas, mas se perdiam
num emaranhado de sentimentos e experiências nessa relação. Através da minha história, agora
assumida, buscava por outra história e passeava pelos caminhos da fenomenologia como se fossem
meus, e cada vez mais buscava ansioso por filosofias que fundamentassem e viessem ao encontro da
minha. Talvez pareça estranho falar assim, como se estivesse falando de uma pessoa, como qualquer
pessoa falaria de alguém a quem tivesse muito carinho. Mas era exatamente isso que sentia, porque era
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exatamente de mim que falávamos, eram para mim todas as suas palavras, era meu mundo que
modificava.Merleau-Ponty (2006, p.28) define primeiramente a fenomenologia como o “estudo das
essências”. Mas mais do que isso, ele a define como uma “filosofia que repõe as essências na
existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir
de sua facticidade (idem, p. 29)”. Paul Ricoer (citado por Oliveira, 1993, p.74) explica que a
fenomenologia nasceu da necessidade de colocar-se as coisas “entre parênteses”, principalmente as
questões relativas ao ser, e tratar com mais autonomia a simples maneira de aparecer das coisas. E sua
proposta, contrariando os paradigmas de sua época, era dizer que consciência e fenômeno não podiam
ser dissociados. Temos então, segundo Dartigues (2003, p.69), o campo de análise da fenomenologia
definido. “Ela deve elucidar a essência dessa correlação” que somente se dará na “intuição originária
da vivência” da consciência consistindo assim como nos fala Merleau-Ponty (2006, p. 58) em
descrever e não em explicar ou analisar. É o que fará Husserl dar conceituar inicialmente a
fenomenologia como uma psicologia descritiva, ou conforme Dartigues cita uma “ciência descritiva
das essências da consciência e de seus atos”(2003, p.48). Mas tal conceituação seria, antes de tudo,
uma desaprovação e crítica das ciências conforme se desenvolviam na época. Destarte, Critelli (2006,
p.103) nos ensina que esta crítica “não consiste apenas em formulações negativas, mas na formulação
de outros modos de se compreender tudo o que existe”. E é o próprio Husserl (2001, p. 88) quem diz:
“A filosofia ocidental encontra-se, desde meados do século passado (Séc. XIX), num visível estado de
decadência em relação às épocas precedentes”. Profunda e dura crítica ao cientificismo e ao
pensamento que, segundo ele, perdia sua determinação, seu objetivo e seu método, tão obcecado que
estava pela busca da objetividade e da verdade. “A fenomenologia põe em questão exatamente essa
espécie de crença metafísica na unicidade da verdade e na busca de uma perceptiva de conhecimento
que seja absoluta” assevera Critelli (2006, p.97). Em meio a tudo isso, eu me questionava: Quais eram
essas ciências que tanto Husserl criticava? Porque a filosofia do Séc. XIX é tida como decadente em
relação às precedentes? De que filosofia Husserl falava? Quais as influências que Husserl teve para
idealizar o método fenomenológico? Qual a história por trás do nascimento da fenomenologia? Quais
as obras lidas por ele e quem realmente ele estava criticando? Como que me aprofundando em minha
própria existência e minha própria historicidade, imergi na busca da história da fenomenologia.
Encontrei em alguns comentadores da fenomenologia e de Husserl influências positivas e negativas
que o ligavam a Hegel e Kant. Husserl mesmo fala sobre Descartes e o critica. De Hegel e Kant fui
levado a conhecer Hume e seus antecessores empiristas. De Descartes fui levado a conhecer o
Renascimento, movimento que ele tanto criticava. Incrivelmente fui levado a um passeio pela história
da filosofia. Cada informação que encontrava remetia-me a uma época anterior. Motivado por Hegel
(citado por Kerfero, 2003, p.75), que dizia que a filosofia só pode ser compreendida em sua
consciência histórica, pois todo pensamento é fruto de experiências da cultura e tempo específicos,
sendo que, ante a um sistema filosófico, assim como do pensamento, há de se esperar apenas atitudes
de aprovação ou rejeição. Essa consciência histórica é que leva a dialética da construção do
conhecimento, onde cada teoria levantada será estudada e criticada pela geração subseqüente. E para
se conhecer a história da filosofia, há de se fazer o caminho inverso. Este estudo teve como objetivo
identificar e analisar a produção científica de estudos históricos vinculados a ideia da fenomenologia e
compreender os possíveis antecedentes e influências do pensamento de Husserl na elaboração dos
subsídios teóricos da fenomenologia. Utilizou-se metodologia da revisão integrativa. A revisão
integrativa da literatura consiste na construção de uma análise ampla da literatura, contribuindo para
discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de
futuros estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter um profundo entendimento de
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um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores (Broome, 2000, p. 231). Seguiu-se os
seguintes procedimentos: identificação do tema e questão norteadora estabelecimento de critérios para
inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura. Esta busca inicialmente realizada
nas bases de dados SCIELO. Estendeu-se a coleta de materiais a partir da literatura publicada
disponível na biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Buscou-se toda a literatura
publicada em livros disponível que tivesse como foco ou matéria a epistemologia e psicologia,
epistemologia e fenomenologia, filosofia e fenomenologia. Utilizou-se também alguns livros de
acervo pessoal; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização
dos estudos; dividiu-se a literatura encontrada a partir dos focos e matérias abordadas mediante três
categorias: período histórico, teórico e influências diretas e indiretas com a fenomenologia. Foram
escolhidas e selecionadas 46 obras, categorizadas de acordo com os critérios acima citados. E
finalmente a avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação dos resultados e
apresentação da síntese do conhecimento como resultado dos estudos realizados na busca pela
compreensão da epistemologia do conhecimento em fenomenologia e das influências para a ideia da
fenomenologia. A filosofia, de acordo com a grande maioria dos pesquisadores e historiadores
publicados é dividida em duas partes: Uma parte oriental e uma ocidental. A oriental divida do
mediterrâneo até o pacífico e a ocidental, partindo no sentido contrário, (do mapa e de pensamento) do
mediterrâneo até o outro lado do atlântico. A filosofia ocidental é, por assim dizer, o nosso modelo de
pensamento. “Nosso”, digo, no sentido de que este modelo de pensamento influenciou e ainda
predomina em toda a Europa e foi trazida às Américas pelos colonizadores por ocasião grandes
conquistas, deixando por aqui também essas marcas. E quando falamos em filosofia ocidental, e nesse
modelo de pensamento, não podemos deixar de falar, ou ao menos citar, o assim chamado “berço” da
filosofia: A Grécia Antiga. Esse modelo de pensamento, (Michelazzo, 1999, p. 64) é responsável pela
maneira de pensar habitual como nós, ditos ocidentais pensamos, seja na forma filosófica, científica,
religiosa ou do senso comum. É o pensamento originário de toda filosofia ocidental. O motivo de o
pensamento ocidental derivar da Grécia Antiga e não de um pensamento oriental deve-se ao fato do
desenvolvimento peculiar desta civilização no ditame de suas preocupações e questionamentos acerca
dos conhecimentos existentes. Decerto que, como veremos adiante, a Grécia Antiga utilizou-se e
deixou-se influenciar pela sabedoria oriental. Mas não há um dado comprovado de que os gregos
teriam estudado ou traduzido as obras dessas civilizações. Aos gregos atribuem-se uma nova
expressão que estruturaria o pensamento em uma logicidade (Reale; Antiresi, 2000, p. 151). Os
primeiros pensadores gregos estruturaram o caminho de uma nova forma de compreensão do mundo a
partir do questionamento da Physis, tendo como principal objeto o cosmo ou o universo. Aos poucos,
as questões relativas ao cosmo foram dando lugar ao questionamento do humano, das capacidades,
potencialidades e do ugar do homem no mundo. Com o desenvolvimento do pensamento grego e da
filosofia como modelo de pensar a Physis dá lugar ao Logos. Os filósofos do Logos produziram
subsídios teóricos sempre preocupados com a produção epistemológica humana. A partir do século I
a.C., o império romano já tinha estabelecido completamente o controle político e militar do mundo
helênico. Desapareceram-se as fronteiras entre as nações e culturas que faziam parte do antigo mundo
grego. Os conhecimentos propriamente gregos se perderam e foram misturados à cultura romana,
como se dela fossem próprios. A isso se compreende o final da Antiguidade. Marcada por um período
de incertezas, de pavor e de dúvidas, a filosofia mergulhou numa dissolução e num pessimismo, não
sendo mais desenvolvida de maneira satisfatória. Nada surgiria de novo por um bom tempo. A
filosofia, que havia perdido sua capacidade criadora e inovadora, pois não mais se desenvolvia da
mesma forma como em seus tempos áureos, ganhava espaço e crescia em poder e influência por todo o
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Império (Le Goff, 2005, p. 79). A sequencia histórica faz com que as culturas e crenças se misturem
num sincretismo inevitável. Este sincretismo abriu portas para a Idade Média. É possível compreender,
portanto, que a filosofia grega exerceu influência e deixou marcas no pensamento cristão. (Pepin,
1985, p. 59) Ver essa influência não significa admitir comparações e nem ignorar a inovação do
pensamento cristão no pensamento ocidental. O cristianismo que dominou no Ocidente é uma mistura
da religião judaica com a filosofia e teologia Greco-romana e oriental. Mas a partir dessa separação
ainda no período inicial da Idade Média, os contatos com o Oriente ficam temporariamente reduzidos
(Reale; Antiresi, 2000, p.289). A marca da filosofia no seu período medieval é sua íntima relação com
a teologia e filosofia cristãs. O principal problema que motivava o filósofo medieval, quase sempre
também teólogo, em seus estudos, era o de integrar os conhecimentos anteriores com os dogmas e
ensinamentos cristãos. Todo filósofo buscava na união de filosofia e teologia, maneiras de explicar a
verdade e o mundo. A razão precisava ser iluminada pela luz da fé. Muitos entendem este período
como um período de trevas para a filosofia. Outros defendem este período como necessário e essencial
à epistemologia humana.(Pires, 1983, p.78) A filosofia volta a ganhar força novamente após o
Renascimento. É reavivado o compromisso de descobrir na natureza, compreendida como um mundo
em si regido por princípios próprios e que exclui qualquer metafísica, pelo próprio intermédio da
natureza, através da experiência, como instrumento indispensável para a realização dos objetivos
humanos no mundo. (Reale, 1993, p. 166) E o homem só pode conhecer a natureza à medida que ele é
pertencente á natureza, e somente por intermédio dela. Voltam-se as idéias de que aquilo que é
revelado pela natureza e percebido pelos sentidos coincidem perfeitamente. Mas a filosofia natural e
as pesquisas empíricas cresceriam e se desenvolveriam nas propostas de novos pensadores
abandonando os conceitos aristotélicos e as doutrinas da religião para aos poucos ser substituída por
uma nova linguagem e por novos procedimentos. A natureza é vista como dotada de forças que
precisam ser explicadas e controladas para que o homem não possa somente saber das coisas, mas
também exercer seu poder sobre essas coisas. (Storig, 2008, p.267) É o início da idade moderna. A
tentativa de libertar-se do controle da religião acarreta uma separação do pensamento e da
compreensão de homem. O racionalismo surgiu na França e afirmava que a razão é que permite o
acesso ao conhecimento verdadeiro, ou seja, a verdade só poderia ser apreendida pela razão. O
Empirismo contestava afirmando que só se poderia ter acesso verdadeiro ao conhecimento através dos
sentidos, ou seja, a verdade só poderia ser apreendida pelos sentidos. Dois caminhos se
fundamentavam e se desenvolviam. Ambos, a seu modo tiveram grande influência para a Idade
moderna e as novas ciências. (Storig, 2008, p.301) Ao século XIX, Husserl entende e critica o modo
como essas ciências se desenvolveram a partir dos preceitos fundamentais das duas correntes e
pensamento. (Husserl, 2006) A partir das criticas às ciências europeias, idealiza e fundamenta a
fenomenologia. Conhecer alguns momentos da história da filosofia e alguns teóricos importantes a
cada tempo, o caminho percorrido no pensamento filosófico, a maneira que cada tempo influenciou o
posterior, sendo criticado ou desenvolvido, foi importante para entender um pouco mais a
fenomenologia. Assim como na vida e na própria história nos desenvolvemos e crescemos aos poucos,
e muitos conhecimentos outrora “verdadeiros” tornam-se “falsos”, e os fatos de ontem decerto
influenciam em algum grau nosso agir de hoje, a filosofia assim se desenvolveu. Como uma criança
que aprende a ver o mundo e entusiasma-se com ele, a filosofia cresceu e como cada um de nós,
continua crescendo num constante vir-a-ser em que seu completo compreender é intemporal. E assim,
da mesma forma que quando nascemos somos lançados num mundo que já existe e nossa existência e
liberdade, como disse Merleau-Ponty (2006, p. 97), já se encontra preconfigurada e comprometida em
outras existências já passadas, a fenomenologia nasceu como que jogada num mundo para com ele
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relacionar-se e constituir-se. Ela surgiu até mesmo antes de Husserl, mas somente com ele se tornou a
expressão máxima que hoje representa. Destarte, não se pretende aqui apresentar a história da filosofia
em sua totalidade, nem mesmo apresentar o que de certo tenha influenciado Husserl na idéia da
fenomenologia. Também não há pretensão alguma em fazer do caminho aqui traçado o único,
verdadeiro e irrefutável acerca da história da filosofia e da fenomenologia, assim como não existe
também pretensão nenhuma de apresentar uma filosofia puramente acadêmica. O que será apresentado
a seguir é resultado de uma pesquisa pessoal acerca do tema proposto, que inicialmente deu origem a
uma palestra apresentada, pela primeira vez, em abril de 2008 no Centro de Psicoterapia Existencial.
Assim como disse Merleau-Ponty (2006), a minha relação com a história (da filosofia e da
fenomenologia) é apenas uma relação de entendimento. Nada de novo será apresentado àqueles que já
se enveredam pelos estudos da filosofia. A intenção aqui proposta é apresentar um breve passeio pela
história da filosofia até o surgimento da fenomenologia com Husserl. Os acontecimentos aqui
apresentados são recortes de uma totalidade histórica, feitos por um observador finito e balizado pela
própria experiência deste, a partir dos desvelamentos e elucubrações imbricados nos caminhos
percorridos. Não sendo o único e verdadeiro caminho e, logicamente sujeito a críticas e oposições, fica
o desejo de que estas linhas tornem-se para cada leitor um prazeroso guia, um pequeno norteamento
para estudos sobre a história da filosofia e que o caminho aqui percorrido possa servir de base para
uma melhor compreensão da fenomenologia, da mesma forma como para mim serviu. Não podemos
esquecer, como fora dito no início, que falar de história e de filosofia é falar daquilo que se desvela
para todo aquele que se lança nesta relação em seu existir. Como assevera Iglésias (2008, p. 66),
perguntar sobre filosofia já é uma questão filosófica que jamais se esgotará naquele que questiona,
mas ultrapassara em convite à várias abordagens e respostas possíveis. Sendo assim, que outros
caminhos possam surgir, em contraponto ou em concordância com o aqui apresentado, para que
possamos dar continuidade ao estudo e ao crescimento da fenomenologia que sempre estará em
“constante estado de começo, de problema e de promessa (Merleau-Ponty, 2006, p. 109).”
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