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ENSINAMENTOS DE SCHOPENHAUER QUE INFLUENCIARAM FREUD: A LOUCURA E O RECALQUE 
 

MATEUS DE FREITAS BARREIRO  
 

O objetivo deste trabalho é estudar o surgimento da psicanálise de Freud em contato com a 
filosofia de Schopenhauer. Não se conhece com profundidade a contribuição da filosofia na 
construção da teoria psicanalítica desenvolvida por Freud. Esta pesquisa de iniciação científica visa 
levantar discussões sobre como Schopenhauer, influenciou Freud, no arcabouço conceitual 
psicanalítico  Estudar os ensinamentos de Schopenhauer na psicanálise de Freud. A primeira 
questão metodológica a ser colocada é a de que não objetivamos neste artigo questionar se as 
descobertas de Freud já haviam sido antes reveladas por Schopenhauer, enfocando a questão da 
originalidade ou não da psicanálise freudiana. Pretendemos isto sim, tomar como referencial 
teórico as explicitações de Deleuze e Guattari (DELEUZE, 1992, p. 27-47), sobre a questão da 
formação do conceito em filosofia, para estudar como os conceitos de loucura, recalque, vontade 
e inconsciente são construídos nas obras de Freud e Schopenhauer.  A filosofia de Schopenhauer 
caminhou por múltiplas vias identificáveis e não identificáveis que transitaram nos pensamentos 
de Freud, pensamentos que também já estavam preenchidos por outros tipos de idéias e 
conhecimentos advindos de sua prática psicanalítica. Todas essas intersecções de saberes, 
evidentemente incluindo a metafísica Schopenhaueriana, permitiram tanto a Freud quanto a 
Schopenhauer fazerem parte da atmosfera de criação da teoria Psicanalítica. Nesta fusão de 
saberes interdisciplinares, a metafísica de Schopenhauer serviu como um alicerce que possibilitou 
a Freud construir sua teoria psicanalítica, mesmo que ocupe diferentes espaços e que vise 
diferentes objetivos dos ensinamentos filosóficos de Schopenhauer.  O conceito de loucura de 
Schopenhauer foi um dos alicerces que possibilitou a Freud constituir o conceito de recalque, para 
explaná-lo em seu devir, com seus respectivos pontos de vista, tópico, econômico e dinâmico. 
Através do conceito de loucura foi possível Freud abstrair além do que sua prática clínica lhe 
trazia. O objetivo de Freud,não era responder a questões filosóficas, mas utilizar a filosofia para 
ajudar a criar seus conceitos psicanalíticos.  A inseparabilidade das zonas internas de comunicação 
que foram tratadas ao longo da pesquisa diz respeito entro o elo sobre o conceito de loucura e 
repressão. Mas toda esta configuração e combinação entre um conceito e outro, em particular, 
podem ser redefinidas e reordenadas por outras combinações. Com isso pudemos concluir que a 
metafísica e a psicanálise são sistemas distintos, porém seus conceitos podem ser co-criados pela 
continuidade entre suas ideias, mesmo que visem à resolução de outros problemas e ocupem 
outros territórios. Numa eventual continuidade desta pesquisa, talvez seja possível enfatizar ainda 
mais o fato de que o conhecimento se faz muitas vezes através do entrelaçamento de conceitos e 
problemas de teorias diferentes.     Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 
FAPESP     
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A CONCEPÇÃO POLÍTICA DO CURRÍCULO DE FILOSOFIA DO PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA 
 

JOSÉ ANTÔNIO LEANDRO FILHO  
GENIVALDO DE SOUZA SANTOS  

 
       Este trabalho é parte de uma pesquisa maior da Pós-graduação, mestrado da Universidade do 
Oeste Paulista (Unoeste), com o título 'a política educacional do currículo de Filosofia do estado de 
São Paulo: uma análise a partir do programa São Paulo faz escola. Este trabalho buscou refletir 
sobre a volta da Filosofia no currículo no Estado de São Paulo. Utilizamos a pesquisa bibliográfica 
com os documentos oficiais e autores e pesquisadores sobre o tema. A partir da leitura e análise 
entendemos que a Filosofia volta ao currículo em 2005 mas ainda não figura como uma disciplina 
que é proporcionar os alunos a ter uma análise crítica da realidade. 
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ENSINAMENTOS DE SCHOPENHAUER QUE INFLUENCIARAM FREUD: A LOUCURA E O RECALQUE 
 

MATEUS DE FREITAS BARREIRO  
 

       Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar o surgimento da psicanálise de Freud em contato 
com a filosofia de Schopenhauer. Não se conhece com profundidade a contribuição da filosofia na 
construção da teoria psicanalítica, desenvolvida por Freud. Este artigo visa levantar discussões 
sobre Schopenhauer, como educador de Freud, na construção de sua teoria. Para esta 
investigação toma-se como referencial as explicitações teóricas de Deleuze e Guattari (1992), 
sobre a formação do conceito em filosofia, para se estudar os ensinamentos entre o pensamento 
de Freud e Schopenhauer, no que tange à teoria da loucura e ao recalque. Este artigo investiga, 
em particular, as abstrações conceituais sobre o mecanismo de recalque, que representa uns dos 
principais conceitos da psicanálise. Palavras- chave: Schopenhauer; Freud e ensinamentos. 
Abstract: This work intent to study the influence of Schopenhauer´s philosophy on the Freud´s 
psychoanalysis. We don´t know deeply, at the present moment, every philosophical influence on 
Freud, to development of this theory. This article aims to raise discussions on Schopenhauer as 
Educator of Freud, in the construction of his theory. For this investigation is taken as reference the 
theoretical clarifications of Deleuze and Guattari (1992), on the formation of the concept in 
philosophy, to study the teachings of Freud's thinking and Schopenhauer, regarding the theory of 
madness and repression . This paper investigates, in particular, the conceptual abstractions on the 
mechanism of repression, which represents the main concepts of psychoanalysis ones. Key-words: 
Schopenhauer; Freud and teachings.   Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo - 
FAPESP 
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SOCIEDADE E SUSTENTABILIDADE EM BAUMAN E HABERMAS 
 

LUIZ ANTONIO SOBREIRO CABREIRA  
 

       O presente artigo versa sobre a construção da sociedade atual e seu processo de 
sustentabilidade, a partir do pensamento de Bauman e Habermas, visando identificar elementos 
que aprofunde a discussão sobre a questão da sustentabilidade planetária. Serão utilizadas obras 
dos referidos autores em pesquisa bibliográfica sintética. O conteúdo de tal reflexão se justifica na 
medida em que o problema da sustentabilidade planetária se constitui, hodiernamente, uma 
questão fundamental à sobrevivência da humanidade. 

 


