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A Morte é grande. 
Nós somos suas 
bocas ridentes: 
se fala a Vida por nossa voz, 
Ela, atrevida,  
soluça em nós 
  
(Rainer Maria Rilke)1 

 
 
 
 
 
 
 

Minha vida não é essa hora abrupta 
Em que me vês precipitado. 
Sou uma árvore ante meu cenário; 
Não sou senão uma de minhas bocas: 
 
Essa, dentre tantas, que será a primeira  

      a fechar-se. 
 
Sou o intervalo entre as duas notas 
Que a muito custo se afinam, 
Porque a da morte quer ser mais alta... 
Mas ambas, vibrando na obscura pausa, 
Reconciliaram-se. 
 
E é lindo o cântico. 
  
(Rainer Maria Rilke)2 

 
 
 
 
 

                                                
1 RILKE, Rainer Maria. “Minha Vida não é...”. In: Alguns Poemas e Cartas a um Jovem Poeta. 
Tradução: Guilherme de Almeida. RJ: Ediouro, 1997, p. 37. 
2 Ibid., p. 38. 



RESUMO 
 

 
A presente dissertação busca realizar uma análise da condição humana em Ernest 

Becker (1924-1974) e o papel da religião para sustentar o ser humano diante do temor 

da morte e da precariedade de sua condição de criatura. O objeto central da pesquisa é 

sua mais importante obra, A Negação da Morte. Inicialmente, são apresentados os 

principais conceitos de Becker utilizados para descrever a existência humana: a 

condição de criatura do ser humano, dividido entre sua animalidade e a auto-consciência 

que o destacou dos outros animas na natureza; o paradoxo existencial; os temores da 

vida e da morte, que provocam angústia e necessidade de negar a morte; os dúplices 

motivos ontológicos Eros e Ágape que atraem o ser humano para direções opostas; a 

necessidade básica de sentir o próprio valor e encontrar sentido para a existência; os 

mecanismos de defesa utilizados para reprimir da consciência o temor da mortalidade e 

a realidade da condição de criatura; o desenvolvimento do caráter como mentira vital; a 

dependência e o fascínio por uma fonte de poder externo, relacionados ao mecanismo de 

transferência; e a transição edipiana que se desenvolve para o projeto causa sui, a partir 

da socialização do indivíduo. Em seguida, investiga-se a compreensão de Becker sobre 

a religião, e as razões para considerá-la como um dos meios mais eficientes para 

fornecer significado à vida humana, assim como: proporcionar formas de heroísmo 

ideal que não se encontram nos sistemas de heróís da cultura; e permitir uma 

transcendência simbólica da condição de criatura. Por último, é apresentado um esboço 

do indivíduo heróico, as principais razões de Becker para vislumbrar a possibilidade de 

uma aproximação entre psicologia e religião, e uma reflexão sobre suas expectativas em 

relação a essa aproximação. Parte-se da hipótese que, sendo a possibilidade de heroísmo 

oferecida pela religião mais abrangente que a cultural, ao levar em conta a dimensão do 

invisível, o ser humano pode desenvolver, com o auxílio da religião, uma maior 

resistência para suportar as contradições de sua condição e um meio mais “seguro” de 

encontrar significado para a existência. Conclui-se que o indivíduo heróico de Becker 

precisa possuir uma coragem que poucos possuem para enfrentar a angústia, apesar do 

suporte oferecido pela religião e pela psicanálise. 

 
Palavras-Chave: Ernest Becker, A Negação da Morte, Condição Humana, Paradoxo 

Existencial, Finitude, Transcendência, Religião. 



ABSTRACT 
 
 

This dissertation seeks to accomplish an analysis of the human condition in Ernest 

Becker (1924-1974) and the role of religion to sustain human beings in face of the fear 

of death and the precariousness of his creatureliness. The central object of research is 

his most important work, The Denial of Death. Initially, we present the main concepts 

of Becker used to describe the human existence: the creatureliness of human beings, 

torn between their animality and the self-consciousness that helped them to emerge 

from nature in comparison to all of the other animals; the existential paradox; the fear 

of life and fear of death which cause anxiety and the need to deny death; the twin 

ontological motives Eros and Agape that attract human beings in opposite directions; 

the basic need to feel a sense of self-worth and find meaning to human existence; the 

defense mechanisms used to repress from consciousness the fear of death and the reality 

of the creatureliness; the development of human character as a vital lie; the human 

dependence on and fascination with an external source power, related to the 

transference mechanism; and the oedipal transition that develops into the causa sui 

project, when the socialization of the individual occurs. Then we investigate Becker’s 

view of religion and the reasons for considering it as one of the most effective ways of 

providing meaning to human life, as well as ideal forms of heroism that are not found in 

cultural hero systems and ways of transcending creatureliness symbolically. Finally, we 

present an outline of the heroic individual, the main reasons for Becker to glimpse the 

possibility of the fusion of psychology and religion, and a reflection on his expectations 

for this approach. It starts with the hypothesis that the possibility of heroism offered by 

religion is broader than the cultural forms, since religion takes into account the 

dimension of the invisible; also that the individuals can develop, with the support of 

religion, a greater strength to bear the contradictions of their human condition, together 

with a “safer” way to find meaning to their existences. We conclude that the Becker’s 

heroic individual must have the courage that few possess to face anxiety, despite the 

support offered by religion and psychoanalysis. 

 

Keywords: Ernest Becker, The Denial of Death, Human Condition, Existential 

Paradox, Finitude, Transcendence, Religion. 

 



Sumário 
 
 
 
INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
 

Capítulo I  

Ernest Becker, um humanista em direção à morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

 

1.1  Uma intensa e breve vida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

1.2  A paixão sincera pelo conhecimento: uma qualidade dominante. . . . . . . . . . . . . . . . 42 

1.3  Um início de carreira promissor e novos estímulos intelectuais. . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

1.4  Tempo de conflitos: disputas intelectuais e a repressão acadêmica . . . . . . . . . . . . . . 48 

1.4.1  As idéias de Thomas Szasz e sua influência em Becker . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

1.4.2  O contexto intelectual da psiquiatria nos Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . . . . 54 

1.4.3  A formação intelectual de Becker e os conflitos teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

1.4.4  Submissão à repressão: uma possibilidade inaceitável . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

1.5  Novas oportunidades e a constante instabilidade profissional . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 

       1.4.1 Reaproximação da religião: um apoio para enfrentar a vida? . . . . . . . . . . . . . . 73 

1.6  Difíceis mudanças e o fim do “otimismo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

1.7  Os últimos anos de um intelectual em exílio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

 

Capítulo II  

Dilemas da Finitude: principais aspectos da condição humana em Becker. . . . . . . . 87 

 

2.1   Perspectiva Antropológica Madura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

        2.1.1 A animalidade humana, uma chocante realidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

        2.1.2 Paradoxo Existencial: a natureza dual da condição humana. . . . . . . . . . . . . . .  99 

        2.1.3 Temor da Morte e Temor da Vida: duas faces de um mesmo afeto . . . . . . . . . 107 

        2.1.4  O eixo ontológico, os dúplices motivos e o vínculo da culpa . . . . . . . . . . . . .  117 

2.2   Defesas Humanas contra o Temor da Morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

        2.2.1 Repressão, um mecanismo de defesa indispensável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 

        2.2.2 Auto-estima e narcisismo básico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 

        2.2.3 Caráter como Mentira Vital: armadura protetora ou defesa neurótica? . . . . . .  132 

        2.2.4 A dependência, o fascínio pelo poder e o mecanismo da transferência . . . . . .  140 

2.3  Transição edipiana, Socialização e Projeto Causa Sui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
 



Capítulo III  

Psicologia, Religião e Heroísmo Ideal: aproximações teóricas e expectativas. . . . . .  158 

 

3.1  A Necessidade de Significado, o Problema da Ilusão e a Religião . . . . . . . . . . . . . . 164 

3.2 Crença Religiosa como Mecanismo de Defesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173 

        3.2.1 Freud, a religião e as ambivalências do causa sui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174 

        3.2.2 Transferência e Religião: Eros, Ágape e o Deus abstrato . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

3.3  Kierkegard: angústia, encontro com a fé e heroísmo cósmico . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

       3.3.1 O indivíduo diante da possibilidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

       3.3.2 Angústia, uma educação para a transcendência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

       3.3.3 O salto da fé e o heroísmo ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205 

3.4 Ilusão Criativa e Heroísmo: o ser humano entre Psicologia e Religião . . . . . . . . . . . 209 

       3.4.1 A impossibilidade de uma vida sem ilusões e a Ilusão Criativa . . . . . . . . . . . .  210 

       3.4.2 A fusão entre Ciência e Religião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 

 

 

CONCLUSÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

21 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

Esta pesquisa tem como objeto a obra A Negação da Morte, do antropólogo e teórico norte-

americano Ernest Becker, que recebeu o famoso Prêmio Pulitzer em 1974. Inicialmente, o 

interesse pelo trabalho desse pensador surgiu de pesquisas não acadêmicas em torno de um 

dos temas mais problemáticos da filosofia e, por que não dizer, da existência: o mal produzido 

pelo homem. Ao atravessar algumas obras importantes, como as de Hanna Arendt, Sigmund 

Freud, Sören Kierkegaard, Viktor Frankl e, mais atualmente, Susan Neiman, dentre outros – 

até a literatura de não-ficção mais conhecida sobre o Holocausto –, acabamos nos deparando 

com a publicação original da principal obra de Becker, The Denial of Death.  

 A princípio, esse trabalho nos pareceu ligeiramente audacioso por tentar abordar um 

tema tão amplo, como a condição existencial humana, a partir de perspectivas tão diversas. 

Ao anunciar sua intenção, nas primeiras páginas do livro, Becker deixa claro que seu trabalho 

tem um caráter sintético, a fim de tentar “harmonizar a babel de pontos de vista sobre a 

condição humana”1 que se encontravam espalhados por diversos campos do pensamento, das 

ciências humanas à religião. Diante de um objetivo razoavelmente ambicioso como esse, 

ficamos um tanto descrentes, porém instigados a averiguar sua competência para a tarefa, 

assim como o resultado de seus esforços, uma vez que os estudos multidisciplinares sempre 

atraíram nossa atenção. Também nos interessou o ponto de partida de Becker, isolando o 

temor e a angústia provocados pela morte, como um dos motivos fundamentais humanos: a 

necessidade básica do ser humano de negar sua mortalidade (ou condição de finitude), e os 

meios utilizados por indivíduos e sociedades inteiras para esconder ou disfarçar a realidade 

dessa condição.  

 A maioria dos estudiosos e comentadores das obras de Becker pensa que seu trabalho 

reflete uma tentativa moderna de responder às principais questões sobre a natureza e o 

propósito da existência humana.2 Com uma perspectiva crítica em relação à sociedade, Becker 

pensou ser necessário procurar respostas para o que chamava de questões fundamentais sobre 

a existência humana, pois alegava que, “desde o declínio da visão de mundo medieval, as 

respostas para tais questões fundamentais encontravam-se carentes de profundidade”.3 Como 

veremos no primeiro capítulo, essa afirmação parece contraditória, levando-se em 

                                                
1 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 13. 
2 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 19. 
3 Ibid., p. 19. 
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consideração a confiança que Becker depositou, durante boa parte de sua vida, na chamada 

visão iluminista do progresso humano – o que dá um certo tom otimista aos seus trabalhos 

iniciais. Becker vislumbrou uma dificuldade de avanço da modernidade, apesar de todo o 

conhecimento que se tornou disponível através da ciência, e acreditou, em um primeiro 

momento, que ainda havia possibilidade de se fazer algo a esse respeito. Segundo Stephen 

Martin, um dos comentadores que utilizamos nesta pesquisa, o que constituí avanço para 

Becker diz respeito à auto-consciência do homem moderno “em relação à natureza 

contingente e construída de todas as estruturas sociais”.4 Martin afirma que é importante notar 

“que o tatear em busca de sentido é uma característica típica da modernidade”5 e, assim, o 

trabalho de Becker aborda um aspecto constitutivo da condição humana e especialmente 

dolorido para a modernidade. 

 O problema da falta de sentido está ligado ao que Becker chamava de sistemas 

culturais de heroísmo, que são canais através dos quais a cultura permite ao indivíduo dar 

uma contribuição pessoal ao mundo. Para ele, as construções culturais e sociais tem um 

caráter ficcional e não devem ser desacreditadas totalmente, pois, apesar de sua fragilidade, 

essas ficções compartilhadas são a principal defesa do ser humano contra o desespero inerente 

à sua condição existencial. Nesse sentido, um dos papéis da ciência, para Becker, é avaliar 

quais ficções dos sistemas culturais estão mais aptas a sustentar o ser humano; ou seja, um de 

seus objetivos iniciais não era nada menos do que uma compreensão histórica, sociológica e 

antropológica “de como certos tipos de estrutura social moldam certos tipos de pessoas 

através das gerações”.6  

 Ao se deixar absorver por seus questionamentos, Becker tentou respondê-los 

construindo uma teoria sobre as consequências psicológicas, sociológicas e culturais da 

consciência da morte no ser humano, e sobre as implicações desse conhecimento para a 

manutenção e sustentação da vida humana. Nessa empreitada, que levou quase duas décadas 

de estudos, ele procurou unir, ou aproximar, vários campos do conhecimento, pois 

considerava que isso era absolutamente necessário na busca por verdades capazes de 

possibilitar uma compreensão profunda sobre o que acontece com os seres humanos, e onde 

realmente se encontram os nossos problemas. 

 A visão de Becker sobre o ser humano, apresentada há mais de 30 anos atrás, parece-

nos surpreendentemente lúcida e, em favor dos que o acusam disso, também pessimista. Se na 

                                                
4 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 8. 
5 Ibid., p. 8. 
6 SCIMECCA, Joseph A., Cultural Hero Systems and Religious Beliefs, p. 61. 
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base de toda a cultura, como ele afirmava, está a tentativa de reprimir da consciência a nossa 

verdadeira condição de criatura – de animais auto-conscientes, porém limitados por um corpo 

que se deteriora –, fazemos isso com tamanha engenhosidade que o mundo realmente parece 

corresponder ao sistema conceitual que impomos a ele. As regras que inventamos ou 

imaginamos são capazes de descrever, explicar e até prever a nossa experiência sensorial. 

Nossos códigos são tão poderosos que “construímos, a partir deles, versões alternativas da 

chamada realidade, múltiplas experiências do aqui e agora”, que são capazes de nos 

convencer e “tornam-se ‘reais’ à medida que acreditamos coletivamente em sua eficácia”.7 Se 

seguirmos o pensamento de Becker, podemos dizer que os seres humanos criaram, durante o 

seu processo evolutivo, um mundo de enorme complexidade e, se houver nele alguma lógica 

profunda, ela permanece oculta e inacessível em sua plenitude. Assim, pensamos que é 

possível enxergar, nos últimos trabalhos de Becker, uma tentativa de aprofundar o 

conhecimento das condições que tornam a vida contemporânea tão desprovida de sentido; 

todavia, essa tentativa é permeada pela ideia de que, se houver algo que possamos 

efetivamente fazer para aliviar esse problema, isso só será possível se olharmos de frente para 

a nossa condição paradoxal.  

 Em relação a algumas características específicas de seu trabalho, podemos ressaltar 

que seu texto é sintético e razoavelmente livre de jargões, e chega a seduzir – ou a incomodar, 

dependendo das expectativas dos leitores – por sua simplicidade aparente. A forma 

assistemática com que apresenta muitos conceitos, e uma certa desconsideração pelas 

fronteiras entre as disciplinas, acabaram por sujeitar o trabalho de Becker a duras críticas. 

Para realizar a tarefa de reunir as perspectivas das diversas disciplinas que estudam o ser 

humano, com a urgência que ele considerava necessária, Becker decidiu maximizar a 

generalidade e a complexidade de suas teorias em detrimento da precisão, “usando termos 

frequentemente ‘amorfos’, razão pela qual foi criticado por um uso muito solto de conceitos”.8  

 Essa questão da imprecisão conceitual é um problema sofrido por todos que decidem 

pesquisar os trabalhos de Becker, e esta pesquisa não é uma exceção, pela dificuldade 

justamente em definir quais os conceitos por trás dos termos mais importantes que ele utiliza 

– como religião, por exemplo. Considerando que Becker parece propenso a generalizações e 

aproximações que poderiam muito bem ser descritas pelas palavras de Vilém Flusser – 

generalizações “capazes de provocar ataques de apoplexia em qualquer cientista social 

                                                
7 FLUSSER, Vilém. O Mundo Codificado, p. 14. 
8 Segundo sugere Vernon Dibble em sua resenha do livro The Structure of Evil (Cf. DIBBLE, Vernon K., Ethics, 
Politics and Holistic Social Sciente,  1980). 
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ortodoxo”9 –, e passado o susto inicial de uma primeira leitura, a abrangência de seu estudo 

chega a impressionar. O perceptível pessimismo em relação ao ser humano, que aparece em 

sua últimas obras, também contribui para muitas críticas, algumas chegando a afirmar que 

Becker era anti-democrático e anti-humanista. De certa forma, não podemos dizer que esta 

última crítica esteja errada, se considerarmos o ponto de vista de um humanismo secular, 

surgido com o racionalismo iluminista, e que acredita na possibilidade de um aprimoramento 

do ser humano (percebido como progresso, no sentido de avanço), através da razão e da 

ciência. Becker realmente não aponta, em seu trabalho maduro, para qualquer tipo de 

apoteose da humanidade no planeta, e não apresenta nenhuma saída específica para as 

contradições da condição humana, como veremos até o final deste trabalho. Na verdade, ele 

não poderia mesmo apresentar uma solução definitiva, se considerarmos que entendia o 

paradoxo existencial como a condição fundamental que torna o ser humano o que ele é; ou 

seja, que torna a existência humana possível. Todavia, no sentido de um humanismo cuja 

visão está centrada nos interesses, valores, preocupações e, principalmente, nas necessidades 

do ser humano, e não em seu aprimoramento, a crítica é equivocada. Poderíamos até dizer 

que, nesse sentido, Becker foi profundamente humanista até o fim de sua vida, apesar da 

mudança de tom em seus últimos trabalhos, caracterizada por uma percepção trágica da 

existência humana. Como ele mesmo afirma, “há uma distinta diferença entre pessimismo, 

que não exclui a esperança, e cinismo, que exclui. Assim, não vejo razão para me desculpar 

pela relativa severidade de grande parte do pensamento contido neste livro”.10 

 Apesar da perspicácia de suas teorias, Becker não apostou em um final feliz para o 

homem, mas manteve a crença, quase até o fim de sua vida, de que temos a responsabilidade 

de tentar fazer alguma coisa pelo mundo em que vivemos. Para ele, “o realismo do mundo 

deveria nos tornar melhores cientistas”.11 Nesse sentido, ainda em relação à questão do seu 

humanismo, poderíamos classificá-lo como trágico, adotando um conceito que foi associado, 

por François L’Yvonnet, à filosofia de Edgar Morin. Como em Morin, o humanismo trágico 

de Becker não é uma “justificação antropocêntrica de uma divinização do homem, destinado a 

conquistar a Terra (por meio do programa suicida da Modernidade)”12, mas um humanismo 

que engloba ”tudo aquilo que resiste a qualquer reconciliação ou otimismo beato”.13 O 

humanismo trágico de Becker pede uma conscientização mais ampla da realidade de nossa 
                                                
9 FLUSSER, Vilém. O Mundo Codificado, p. 14. 
10 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. xviii. 
11 Ibid., p. xviii. 
12 MORIN, Edgar. Para Onde Vai o Mundo?, p. 8. 
13 MORIN, Edgar. Para Onde Vai o Mundo?, p. 8. 
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condição: de uma espécie fadada ao fracasso pela exaustiva, inconsequente e, muitas vezes, 

doentia utilização dos mecanismos de defesa que visam protegê-la.  

 Outro ponto a considerar é que não podemos dizer que o conjunto das teorias de 

Becker seja inovador, uma vez que seu trabalho se baseia e se ampara nos trabalhos de uma 

série de teóricos de várias áreas, citados por ele em profusão. Nesse sentido, Becker era 

generoso, não ocultando suas influências intelectuais e suas fontes teóricas. Independente 

disso, como uma crítica à condição das sociedades contemporâneas, pensamos que seu 

trabalho merece ser conhecido e analisado, principalmente pela sua peculiar abordagem da 

perspectiva religiosa.  

 Becker nunca teve a intenção de apresentar um tratamento completo e sistemático 

sobre a condição humana, mas não podia se eximir, no entanto, de uma investigação como 

essa. Considerava uma responsabilidade sua – na verdade, uma responsabilidade de todos nós 

– propor continuamente a discussão das tais questões fundamentais sobre a existência 

humana, principalmente no que tange as razões e consequências de nossas ações no mundo. 

Além disso, ele acreditava que um confronto com as auto-imagens (falidas ou não) da 

humanidade era uma necessidade urgente em nossa época, pois precisamos recordar “as 

esperanças que deram origem ao espírito moderno, assim como os medos que agora 

caracterizam seu legado”.14 Na opinião de Stephen Martin, Becker era um homem moderno e, 

nesse sentido, suas obras exemplificam tanto “o sonho quanto o pavor da modernidade”.15 

Concordamos com ele a esse respeito, mas em razão das divergências que surgem na maior 

parte das discussões em torno do termo modernidade, preferimos chamar Ernest Becker de 

um homem de seu tempo: profundamente preocupado com os dilemas que se colocavam 

diante dos principais pensadores do século XX, mas que, na verdade, dizem respeito a todos 

nós. Além disso, ele procurava por respostas que não estivessem sujeitas a preferências 

pessoais, mas que pudessem ser legitimadas por algum tipo de medidor da verdade.16 Para um 

homem como Becker, tal legitimação encontra-se na ciência, “a melhor ferramenta disponível 

para fornecer os fatos sobre o mundo que se está questionando”.17 Todavia, sua posição em 

relação à ciência era ambígua: embora afirmasse a necessidade da investigação científica para 

aprofundar o conhecimento sobre o ser humano, Becker também considerava que a ciência 

trai o ser humano quando atribui a si mesma a função de explicar toda “a verdade vivida”, 

                                                
14 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 3. 
15 Ibid., p. 3. 
16 Cf. Ibid., p. 19 (grifo nosso). 
17 Cf. Ibid., p. 19. 
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tentando fazer do mundo uma coisa diferente do que ele é, ou postulando a inauguração de 

uma condição humana “adequada”.18 Nesse sentido, ele acreditava que “os manipuladores da 

ciência [...] não levam a vida suficientemente a sério”, desconsiderando ou tentando mascarar 

o “ronco de pânico por baixo de tudo”.19  

 Podemos dizer que Becker escreveu para os homens, seus contemporâneos, que se 

encontravam surpresos e aterrorizados diante de sua própria capacidade de destruição (de 

forma e em escala inéditas até o século XX) e que, por essa razão, faziam de tudo para afastar 

da consciência essa temerosa percepção. Daí sua insistência em frisar, propositadamente, a 

questão da negação da morte, por ser um tema que seus contemporâneos desejavam a todo 

custo esquecer. Independente do aparente exagero na insistência dessa questão, como 

apontado por alguns de seus críticos, acreditamos que o trabalho de Becker continua relevante 

para o homem de hoje, que se encontra em um momento de profundo esvaziamento de sentido 

(quer esteja ciente disso ou não). Sua obra pode muito bem dirigir-se a nós, mergulhados que 

estamos em nossa “Era do Vazio”20, como Gilles Lipovetsky a denominou, e que buscamos 

desviar nossa atenção dessa condição através de todas as ferramentas que estiverem ao nosso 

alcance – principalmente as formas de distração proporcionadas pelo consumo ou pelo 

entretenimento cultural e midiático. 

 Dada sua morte precoce, não é possível saber, com certeza, que caminho tomariam 

seus estudos, se Becker tivesse presenciado os acontecimentos mundiais a partir da década de 

1980. Ele não viveu o suficiente para testemunhar, por exemplo, a dissolução do comunismo 

soviético ou o grau de comunicabilidade sem precedentes que conseguimos atingir através 

dos avanços da informática. Pensando em todas as transformações ocorridas nas últimas 

décadas desde a sua morte, e principalmente nesta última, surge a seguinte questão: será que 

possuímos uma capacidade coletiva de lutar contra a desagregação de sentido que nos assola? 

Se a base do que entendemos por cultura, como pensava Becker, reside realmente em 

construções ilusórias ou fictícias, não parece contraditório imaginar que o excesso de 

informação que nos rodeia também propicia uma quase irreversível desagregação de sentido. 

Apesar do nível tecnológico alcançado até o momento, um completo controle da realidade 

continua sendo uma ilusão, condição apontada por Becker quando ainda não era possível 

conceber o mundo de hoje, regido por outros códigos, convenções e linguagens capazes de 

                                                
18 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 336 (ambos os trechos entre aspas). 
19 Ibid., p. 336. 
20 VER: LIPOVETSKY, Gilles. A Era do Vazio. São Paulo: Manole, 2005. Tradução: Juremir Machado da 
Silva.   
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reformular a percepção interna muito mais do que a paisagem externa do ser humano. De 

qualquer forma, os problemas básicos da condição humana, abordados por Becker em seus 

últimos trabalhos, continuam pertinentes e atuais, em nossa opinião. 

 Becker descreveu os seres humanos, primeiramente, como animais que compartilham 

a história evolutiva de todas as espécies, mas que, ao mesmo tempo, possuem uma 

característica distinta que os torna únicos: o conhecimento singular de sua mortalidade.21 O 

ser humano é um “animal que segura um espelho diante de si mesmo”22, diz Becker, e sabe 

que vai morrer, mas, ainda assim, contempla as estrelas cintilando no céu e sonha com a 

própria imortalidade. Os horizontes ilimitados que o homem é capaz de imaginar são 

restringidos pela natureza e pelo seu próprio corpo, e isso impede a sua completa autonomia. 

Assim, a condição humana reflete um paradoxo ontológico, pois a experiência do homem é 

contraditória em seu núcleo.23 Além disso, ao contrário de todas as outras criaturas, o ser 

humano tem suas ações ligadas a significados simbólicos, que não são dados pela natureza, 

mas criados por ele mesmo.24  

O objetivo desta pesquisa é, então, apresentar as formas como Becker compreende o 

ser humano: como um ser fundamentalmente movido pela ansiedade (ou angústia) em relação 

à morte; pela necessidade básica de encontrar valor próprio e significado para a sua 

existência; e pela capacidade de reprimir seu temor da morte, através de mecanismos de 

defesa psicológicos e da elaboração de narrativas culturais, ou “ficções necessárias”25, que 

afirmam seu controle sobre o mundo, e fornecem meios para alcançar algum tipo de 

“imortalidade simbólica”.26 Em seguida, pretendemos mostrar sua perspectiva em relação à 

religião, e as razões para considerá-la como um dos meios mais eficientes para fornecer um 

significado para a vida humana, assim como proporcionar outras formas de heroísmo – de um 

tipo ideal27 – que se encontram fora dos sistemas de heróís da cultura. Além disso, a religião, 

como é compreendida por Becker, permite aos indivíduos transcenderem simbolicamente sua 

condição de criatura. Por último, apresentaremos as razões principais para Becker acreditar na 

possibilidade de uma aproximação entre psicologia e religião, e quais são as suas expectativas 

em relação a essa aproximação. 

                                                
21 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 12. 
22 KEEN, Sam. “An Interview with Ernest Becker”, Psychology Today, p. 74. 
23 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 4. 
24 Cf. Ibid., p. 24. 
25 Cf. LIECHTY, Daniel. Op. cit., p. 15. 
26 Ibid., p. 16. 
27 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 301. 
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Nesse sentido, nosso objeto formal é análise da condição humana em Becker, segundo 

sua abordagem fortemente inspirada pelo pensamento psicanalítico – principalmente o pós-

freudiano – e pelos trabalhos de Otto Rank e de Sören Kierkegaard. A forma como Becker 

assimilou alguns dos conceitos da psicanálise, e interpretou parte das teorias do filósofo 

dinamarquês, contribuiu consideravelmente para a sua visão do papel da religião, ou das 

perspectivas mítico-religiosas, em relação à existência humana.  

No Capítulo I, fazemos uma apresentação biográfica, acompanhada do trajeto 

intelectual, de Ernest Becker, não apenas porque ele é um pensador pouco conhecido no 

Brasil, mas principalmente para mostrarmos que o desenvolvimento de suas teorias não se 

encontra completamente desvinculado de suas experiências pessoais e profissionais. Além de 

seus estudos de várias obras filosóficas e teológicas, sua doença, e a proximidade da morte 

precoce, também podem ter influenciado sua aproximação teórica do tema da religião. Assim, 

descrevemos também algumas de suas características pessoais, mais evidentes para aqueles 

que com ele conviveram, como a paixão pelo conhecimento e o entusiasmo inicial com o 

ambiente acadêmico efervescente do início da década de 1960. Também fazemos uma 

exposição de suas principais influências intelectuais, de como se deu o início de sua carreira, 

do contexto intelectual no qual se encontrava inserido e dos conflitos acadêmicos nos quais se 

envolveu. Por último, abordamos sua constante instabilidade profissional – provavelmente, 

fruto desses conflitos iniciais e de suas posições intelectuais questionadoras –, e sua 

aproximação pessoal da religião, além dos últimos anos vividos fora de seu país, em uma 

espécie de exílio profissional e intelectual. Gostaríamos de ressaltar que essa pesquisa foi 

profundamente trabalhosa, dada a escassez de informações a respeito da vida de Becker 

(pouco abordada por seus principais comentadores). Construir sua história de vida e seu 

trajeto intelectual foi, para nós, como costurar uma intrincada colcha de retalhos, que só pôde 

realmente ser apreciada, em sua totalidade, depois que a tarefa estava completa.  

No Capítulo II, abordamos os principais aspectos de teoria de Becker sobre a condição 

humana, apresentando os conceitos centrais e mais importantes para a compreensão de sua 

perspectiva madura. Em primeiro lugar, as quatro formas principais de abordagem do ser 

humano, a saber: uma breve exposição da questão da animalidade humana, a partir de uma 

perspectiva biológica e evolutiva; a natureza dual da condição humana, chamada por Becker 

de paradoxo existencial ou individualidade dentro da finitude; os temores da morte e da vida, 

que se constituem a partir do próprio processo de desenvolvimento do ser humano (evolutivo, 

como criatura auto-consciente, e individual); e os dúplices motivos ontológicos Eros e Ágape, 
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que são duas forças de atração ou impulsos que movem o ser humano para a busca, 

respectivamente, de uma individuação em relação ao resto da natureza, ou de uma 

identificação com algo maior que o transcenda, seja a natureza, o cosmos ou Deus. Em 

seguida, apresentamos os principais mecanismos de defesa contra o temor da morte, 

desenvolvidos por Becker de acordo com sua utilização dos conceitos psicanalíticos 

relacionados a esses mecanismos: repressão, narcisismo básico, caráter humano, dependência 

emocional e psicológica, e transferência. Por último, mostramos como Becker aborda o 

processo de transição edipiana que ocorre na infância, em uma reformulação do complexo de 

Édipo freudiano, e como essa transição evolui, através da socialização e da inserção na 

cultura, para o projeto causa sui. 

No Capítulo III, abordamos a visão de Becker em relação à religião e as diversas 

formas como ele aborda esse conceito. Iniciamos com sua descrição da necessidade humana 

de significado, abordada na obra anterior ao livro A Negação da Morte, além do problema da 

ilusão e um primeiro conceito de crença religiosa. Passamos à compreensão da religião como 

um mecanismo de defesa, influenciada inicialmente por Freud, mas reformulada por Becker a 

partir de teóricos pós-freudianos. Também apresentamos o problema das ambivalências do 

projeto causa sui que afetam praticamente todos os seres humanos, que estão relacionadas à 

satisfação dos dúplices motivos ontológicos, e que são apresentadas por Becker a partir de 

uma análise desse problema em Freud (porém, não entramos em detalhes sobre essa análise). 

Abordamos a relação do mecanismo de transferência com a religião, como compreendido por 

Becker, e sua definição do Deus abstrato como o objeto de transferência ideal para o ser 

humano. Em seguida, apresentamos os principais conceitos de Kierkegaard que influenciaram 

sua visão sobre a religião e a fé, e mostramos como Becker os interpreta a partir de sua 

perspectiva psicanalítica particular. Descrevemos a situação do indivíduo diante da 

possibilidade, a angústia provocada pela condição singular do ser humano, e como é 

necessário atravessar e suportar essa angústia para se chegar a fé. Antes de passar à 

abordagem da religião como uma ilusão criativa, ainda descrevemos brevemente o que seria o 

heroísmo cósmico ideal para Becker. Por último, apresentamos a noção do indivíduo heróico 

e a visão de Becker sobre a possibilidade de fusão entre Ciência e Religião, assim como suas 

expectativas em relação a aproximação desses dois campos.  

 

 



 

 

 

30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Ernest Becker, um humanista em direção à morte 
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CAPÍTULO I 

Ernest Becker, um humanista em direção à morte   
 

 

Por toda a minha vida, tenho tentado expandir minha mente ao 
ponto de ruptura, a fim de forjar uma grande idéia, capaz de dar 
um novo significado à vida, um novo significado à morte, e de 
consolar a humanidade. (Nikos Kazantzakis)28 
 

 

 Apesar de ter sido uma figura um tanto marginal, durante os curtos anos de sua 

carreira, e de ter recebido do mundo acadêmico tanto críticas favoráveis quanto desfavoráveis 

a seus livros e artigos29, o antropólogo cultural e teórico americano Ernest Becker nunca 

pareceu se incomodar muito com isso30, não a ponto de parar de dizer e escrever o que 

pensava sobre o ser humano e sobre o mundo. Sua preocupação com a urgência e o escopo de 

seu trabalho ocupava quase todo o tempo em que não estava ensinando em sala de aula.31 

Ainda em vida, o reconhecimento por seu trabalho veio mais por parte do público em geral do 

que de seus pares nas ciências sociais e, ironicamente, uma consideração maior por seus 

pontos de vista só lhe foi concedida quando se tornou conhecido que “um crítico social, que 

estava ele próprio morrendo, havia escrito um livro sobre a morte”.32  

 O fato de Becker ter terminado sua principal obra – The Denial of Death (A Negação 

da Morte)33 – antes de saber que estava doente não parecia fazer muita diferença na corrida 

para prestar homenagem “aos mortos ou aos que estavam morrendo”.34 E assim veio o Prêmio 

Pulitzer – que infelizmente não o alcançou com vida – como reconhecimento tardio de um 

                                                
28 PREVELAKIS, Pandelis. Nikos Kazantzakis and His Odyssey. New York: Simon and Schuster, 1961, p. 116. 
Observação: Todas as citações utilizadas neste trabalho, que foram retiradas de obras em língua inglesa, serão 
traduzidas para o português. O trabalho de tradução é de inteira responsabilidade da autora desta dissertação. 
29 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 6. 
30 Ibid., p. 6. 
31 Foi justamente a visão de Becker sobre o mundo em que vivia e sobre a condição humana que determinaram 
esse caráter de urgência para desenvolver suas teorias e que o levou também a admitir ter sacrificado a precisão 
teórica em todos os seus trabalhos, em prol de comunicar sua urgente mensagem. É importante destacar esse 
detalhe, pois uma das críticas mais constantes feitas às suas teorias, nos meios acadêmicos, é que estas possuem 
uma imprecisão conceitual (Para algumas ideias de Becker a respeito disso, Cf. [1] BECKER, Ernest. Revolution 
in Psychiatry, pp. 5-7 e 36 (nota 1); [2] Idem, The Structure of Evil, pp. 384-89). 
32 SCIMECCA, Joseph A. “Cultural Hero Systems and Religious Beliefs”, Review of Religions Research, p. 62. 
33 O único livro de Ernest Becker com tradução para o português. 
34 SCIMECCA, Joseph A. Op. Cit., p. 62. 
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trabalho que representava, na verdade, o amadurecimento e o refinamento de teorias que 

haviam sido desenvolvidas em todos os seus livros anteriores.35  

 Nos 35 anos que se passaram desde a sua morte, as ideias de Ernest Becker vem aos 

poucos chamando a atenção de um número cada vez maior de acadêmicos, scholars 

independentes ou pesquisadores trabalhando em diversas disciplinas. Suas teorias alcançaram 

vários campos de pesquisa, tais como psicologia social, psicologia humanista, teologia, 

literatura inglesa, filosofia existencial, trabalho social clínico, justiça criminal, estudos sobre 

guerra e paz, Holocausto, terrorismo, administração pública e liderança gerencial, dentre 

outros.36 Todavia, Becker é principalmente conhecido por seu livro premiado, A Negação da 

Morte, e também por sua última obra, Escape from Evil, publicada somente após a sua morte.  

 Nessas obras, segundo a opinião de Daniel Liechty, Becker conseguiu apresentar “uma 

tese surpreendentemente sintética sobre as conseqüências psicológicas, sociológicas e 

culturais do conhecimento da mortalidade humana, e as implicações desse conhecimento para 

as relações humanas, tanto como um fator motivacional positivo quanto negativo”.37 Embora 

ambos os livros tenham sido reconhecidos, por muitos leitores, como obras profundas, seu 

pessimismo sobre a condição humana não pôde ser ignorado38, já que Becker não pareceu 

oferecer  

 
nenhum caminho para seguir em frente, nenhum projeto humano capaz de 
lidar positivamente com a nossa consciência da morte e com a ansiedade 
reprimida que isso produz, nenhum programa para se levar isso em conta e, 
ainda assim, seguir em frente para construir sociedades democráticas e 
liberais.39  

  

 Infelizmente, em muitas das críticas às ideias de Becker, não parece haver 

reconhecimento, ou sequer compreensão, de que suas últimas obras foram desenvolvidas com 

base em um volume considerável de conhecimento científico, acumulado em mais de uma 

década de estudos. Sua visão chegou a ser considerada, por exemplo, anti-humanista e anti-

democrática, ou, no mínimo, como estando “fora dos parâmetros de qualquer análise social na 

                                                
35 SCIMECCA, Joseph A. “Cultural Hero Systems and Religious Beliefs”, Review of Religions Research, p. 62. 
Essa afirmação também é feita pelo teólogo e psicoterapeuta Daniel Liechty, um dos principais estudiosos e 
comentadores da obra de Becker. (Cf. LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 9). 
36 KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 431. 
37 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 9. 
38 Ibid., p. 9. 
39 Ibid., p. 9. 
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qual humanistas40 democráticos pudessem se mover de forma produtiva”.41 Porém, Liechty 

acredita que Becker fez justamente o contrário: procurou “apoiar o projeto humanista e 

democrático de nossa espécie” em um “comprometimento incansável” que manteve, de forma 

permanente, ao longo de todos os seus trabalhos.42  

 Certa vez, um dos alunos de Becker chegou a descrevê-lo em termos semelhantes, 

como “um homem que exemplificava, tanto em seu conhecimento como em seus 

ensinamentos, um comprometimento profundo e apaixonado com os valores humanistas”.43 E 

durante boa parte de sua vida, ele realmente partilhou dessa fé iluminista44 que acreditava em 

uma “apoteose futura da humanidade”.45 Considerava-se uma espécie de herdeiro da “visão 

original do Iluminismo”46, que pensava ter sido deturpada e transformada em algo muito 

distinto daquilo que haviam pensando e sonhado seus fundadores. Talvez por essa razão, 

Becker tenha chegado a acreditar, com tanto entusiasmo, que “sua crença precisava espalhar-

se pelo tempo presente, que os seres humanos necessitavam descobrir seu próprio potencial 

enquanto criaturas autônomas”.47 

 Muitos com os quais conviveu descrevem-no como um pensador brilhante e intuitivo, 

capaz de um “profundo discernimento sobre a condição humana”, mas que sofreu severas 

críticas por conta de seu método dialético de apresentação.48 Segundo o teólogo Jarvis 

                                                
40 Esta denominação está sendo usada no sentido mais comum da palavra, para representar todas as pessoas que 
“valorizam um saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver 
as potencialidades da condição humana” (Cf. HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles 
(1939-). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, 2a reimpressão com 
alterações, p. 1555). Nesse sentido, a crítica a Becker indicava que não era possível, a partir de suas teorias, 
encontrar formas aplicáveis de facilitar o desenvolvimento das potencialidades humanas e, assim, melhorar as 
condições de vida, genericamente falando, em uma sociedade democrática. 
41 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 9. 
42 Ibid., p. 9 (ambos os trechos entre aspas). 
43 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 4. Afirmações como essa são citadas, em nome de outros 
estudantes, por um dos alunos de Becker, Harold Jacobs, que escreveu um texto sobre ele: “Ao nos mostrar o 
quão profundamente nossas raízes estavam incorporadas em uma tradição histórica brilhante e humanisticamente 
orientada, ele apoiou e aguçou profundamente nossa visão, anteriormente sustentada apenas por nossa intuição 
moral, de uma ciência social comprometida com a maximização da auto-preservação humana e com o desdobrar 
do potencial humano.” (Cf. JACOBS, Harold. “Ernest Becker: A Reconsideration”. Humanity and Society, n. 5, 
1981, pp. 239-245 [241]). 
44 No sentido de confiança absoluta na capacidade de aperfeiçoamento do ser humano, com base nas teorias 
científicas desenvolvidas a partir do Iluminismo. 
45 MARTIN, Stephen. Op. cit., p. 4. 
46 Cf. LIECHTY, Daniel. Op. cit., p. 9. Segundo Liechty, essa visão humanista democrática apontava para “a 
liberação dos seres humanos das correntes da alienação que os tinham mantido presos a forças pessoais, sociais, 
ideológicas e políticas, que impediam ou evitavam a verdadeira liberdade humana.” 
47 MARTIN, Op. Cit., p. 4. 
48 Nesta descrição de Liechty, não fica muito claro em que sentido ele está usando o termo dialético, mas, pela 
análise das obras de Becker, assumimos que o termo aponte para o sentido mais genérico da palavra, ou seja, a 
forma (ou arte) de discutir e usar argumentos lógicos, especialmente através de perguntas e respostas. Segundo 
Liechty, Becker tinha o hábito de escrever sobre um assunto de uma maneira para, em um trabalho seguinte, 
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Streeter, sua apresentação teórica é difusa e não sistemática, o que dificulta uma interpretação 

clara e precisa de alguns aspectos de suas teorias.49 Liechty confirma essa ideia, afirmando 

que o “desenvolvimento do pensamento de Becker não progride em uma simples direção 

linear”50, mas pode ser concebido como se fosse, a cada obra, expandindo-se em espiral: 

 
apesar dos mesmos temas centrais, sobre o comportamento e as motivações 
humanas, permanecerem por todo o corpo de seu trabalho, a cada vez que 
Becker retornava a um problema em particular, incorporava o que havia 
escrito antes e expandia com novas leituras, novas metáforas e novos 
ângulos extraídos de uma vasta gama de materiais de várias disciplinas.51  

 

 Essa característica do trabalho de Becker faz com que a escolha por apresentar suas 

ideias em um formato sistemático seja uma decisão um tanto arbitrária, na opinião de 

Liechty.52 Além disso, há também a dificuldade de que seu pensamento se apresenta, em dois 

momentos diferentes, influenciado por pensadores distintos: em um primeiro momento, 

atraído por pensadores pós-freudianos, Becker foi muito influenciado por Alfred Adler e 

criticou com insistência as teorias de Freud relativas aos instintos humanos; já em um período 

tardio, o pensamento de Otto Rank dominou sua perspectiva e ele finalmente passou a 

compreender as ideias de Freud de forma menos restritiva.53 Também foi fortemente 

inspirado por Sören Kierkegaard, Paul Tillich e William James, além de Norman O. Brown, 

Erich Fromm e Max Scheler, dentre outros. 

 Embora um certo otimismo permeasse as teorias iniciais de Becker, inspirado por sua 

crença na possibilidade de aperfeiçoamento humano, essa tendência não se sustentou, pois as 

pesquisas abrangentes que realizou acabaram afetando sua visão da condição humana. A 

mudança de tom fica evidente em suas últimas obras, e um dos exemplos mais contundentes 

                                                                                                                                                   
abordar o mesmo assunto a partir de um ângulo completamente diferente, mas não necessariamente contraposto 
à abordagem anterior (Cf. LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 9). 
49 Cf. STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil, and Religion, p. xiii. Coincidentemente, Becker também 
compreendeu o trabalho de Otto Rank, sua maior influência intelectual, como assistemático, afirmando que o 
psicanalista havia deixado para seus leitores o esforço de concentração e organização de seus principais 
conceitos. Após atravessar a obra de Becker, acreditamos que aqueles que desejam estudá-la a fundo necessitam 
igualmente dedicar-se com empenho e dedicação a essa tarefa. Para mais detalhes sobre essa explicação de 
Becker a respeito de Otto Rank, VER: BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 217-218. 
50 LIECHTY, Daniel. Transference & Transcendence, p. ix. 
51 Ibid., p. ix. 
52 Ibid., p. ix. 
53 Becker afirma, no prefácio de A Negação da Morte, que havia tentado “chegar a uma conclusão sobre as 
ideias de Freud, e seus intérpretes e herdeiros, sobre o que poderia ser um concentrado da psicologia moderna” e 
que achava que havia finalmente conseguido. Assim, seu trabalho mais maduro seria “uma tentativa de obtenção 
de paz [...], uma oferenda pela absolvição intelectual” em relação a Freud (Cf. BECKER, Ernest. A Negação da 
Morte, p. 13). 
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disso é que ele passou a considerar como uma grande ilusão a mesma autonomia existencial 

que, antes, havia julgado necessária – e passível de ser alcançada – para o ser humano. Seu 

otimismo diluiu-se tanto que Becker chegou a afirmar que o surgimento da vida humana no 

planeta havia sido acidental.54 Assim, ao acompanhar o desenvolvimento de todo o seu 

trabalho e a forma como expandiu e desdobrou seus conceitos mais importantes, não parece 

absurdo pensar que o aspecto trágico55 da existência humana tenha, por fim, ocupado um 

espaço muito maior em seu pensamento e contribuído para modificar a visão iluminista de 

suas primeiras teorias.  

 Apesar de afirmar, durante uma considerável parte de sua vida adulta, que era 

“basicamente ateu em seus pontos de vista”56, Becker reaproximou-se do judaísmo – sua 

herança religiosa familiar –  e passou a ler os Salmos bíblicos todos os dias, com um interesse 

crescente pelos rituais dessa tradição religiosa. Em uma das cartas que trocava com amigos, 

descreveu vividamente que se sentia bem mais atraído pelos salmos de fé e louvor do que 

pelos de dúvida e questionamento.57 Certamente, essa é uma afirmação intrigante, 

considerando que ele passou a maior parte da vida tentando responder ao que chamou de 

perguntas definitivas, que não eram apenas perguntas abstratas ou teóricas, mas pessoais: 

“faziam parte do coração de sua busca para decifrar os mistérios da natureza humana, de seu 

destino e do significado da vida”.58 Assim, ao refletirmos sobre o pouco que se conhece da 

experiência pessoal de Becker com a religião, não parece incoerente pensar que esta exerceu 

um papel importante no desenvolvimento de suas ideias mais maduras, contribuindo para sua 

                                                
54 Becker afirmou essa ideia de várias formas, tanto na segunda edição revisada de The Birth and Death of 
Meaning quanto em A Negação da Morte e Escape from Evil (Cf. MARTIN, Stephen.Decomposing Modernity, 
p. 40). Nas palavras de seu ex-aluno, Harold Jacobs: “o Becker dos primeiros anos é quase irreconhecível. A 
visão do Iluminismo é ofuscada por um sentimento penetrante de desespero. O vanguardismo utópico de sua 
teoria social inicial [...] é substituido por uma avaliação unidimensional em seu leito de morte: ‘Suspeito 
fortemente de que não seja possível para a humanidade alcançar muita coisa neste planeta’.” (Cf. JACOBS, 
Harold. “Ernest Becker: A Reconsideration”. Humanity and Society, n. 5, 1981, pp. 239-245 [244]) 
55 No sentido do terror e da piedade suscitados pelas condições e acontecimentos calamitosos ou funestos que 
cercam a vida e as ações humanas – todas as catástrofes, desgraças, desventuras ou infortúnios que assolam o ser 
humano durante sua existência. O próprio Becker utiliza esse adjetivo para qualificar sua visão de mundo, em 
uma carta para um amigo com quem se correspondia regularmente, como veremos mais ainda neste capítulo (Cf. 
BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 225). 
56 Cf. LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 13. 
57 Cf. BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 222 [carta: 03 abr 1967]. 
58 Cf. LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. Observação: Não há versão impressa publicada 
deste artigo. Foi publicado online pelo autor, com revisões periódicas, e o acesso a ele só é possível pelo 
website. Portanto, não podemos apresentar qualquer indicação de página nas notas de rodapé que fizerem 
referência ao artigo. 
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intensa percepção de que esse animal consciente da própria mortalidade59, que é o ser 

humano, tem necessidade de transcender60, de alguma forma, sua condição de finitude. 

 Após sua morte, e assim que toda a excitação causada pelo prêmio Pulitzer 

desapareceu, Liechty pensa que era normal esperar que, qualquer que fosse a reputação 

construída por Becker, “seu trabalho se juntaria a centenas de outros nas prateleiras das 

bibliotecas acadêmicas, fazendo breves aparições apenas em obscuras notas de rodapé de 

algumas dissertações, na melhor das hipóteses”61; ou que seria descartado das coleções dessas 

bibliotecas de uma só vez. Todavia, esse não foi exatamente o destino de sua obra. Nas 

últimas três décadas, parece que as vendas de A Negação da Morte se mantiveram estáveis o 

suficiente para que permanecesse continuamente sendo reimpresso, juntamente com outros 

dois de seus dez livros – a edição revisada de The Birth and Death of Meaning e Escape from 

Evil. Além disso, alguns tributos à influência de Becker apareceram em escritos e entrevistas 

de muitos autores reconhecidos, como Anatole Broyard, Annie Dillard, Don DeLillo, Irvin 

Yalom, Molly Ivans, Percy Walker, Robert Jay Lifton, Sam Keen, Woody Allen e até a 

poetisa e escritora brasileira Hilda Hilst, dentre outros.62 

 No mundo acadêmico, seu trabalho ainda não assumiu, até hoje, uma posição de 

destaque dentro de nenhuma área específica – uma situação que provavelmente é agravada 

pelo fato de Becker não ter permanecido dentro dos limites estreitos de uma disciplina em 

particular. O prêmio Pulitzer que recebeu também não contribuiu muito, já que, no mundo 

acadêmico, é geralmente considerado mais como uma premiação literária do que como 

reconhecimento científico por uma contribuição importante para alguma área acadêmica.63 

Ainda assim, em cada área das humanidades e das ciências sociais, há aqueles que foram 

influenciados por suas ideias e ficaram convencidos que Becker havia desenvolvido uma 

                                                
59 Cf. BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 320. 
60 O conceito de transcendência não é fácil de definir em Becker, uma vez que ele não deixa sempre claro de 
que forma o está aplicando a cada momento. Todavia, em boa parte das vezes, parece utilizá-lo no sentindo de 
algo que está além da finitude humana e do mundo material, como um nível de significação simbólica que pode 
permanecer após a morte física. Um dos grupos que mais sofre com essa falta de precisão conceitual são os 
teólogos que investigam suas teorias. Por ser um conceito de grande importância em seu trabalho, tentaremos 
delimitar o uso dessa palavra no decorrer desta dissertação, levando em consideração o que dizem seus 
principais comentadores. 
61 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 11. 
62 Ibid., p. 11. A introdução do nome de Hilda Hilst nessa lista é responsabilidade nossa e não de Daniel Liechty, 
que não a cita em seu livro. Hilda dedicou a Ernest Becker todas as suas obras que tratam do tema da morte e 
parece que recomendava o livro A Negação da Morte como uma leitura imprescindível, tendo chegado ao ponto 
de comprar exemplares em quantidade para presenteá-los aos amigos mais próximos. (Cf. TISKOSKI, Luciana. 
“Na Negação da Morte, um biografema de Hilda Hilst”.  Em: Fazendo Gênero 9 – Diásporas, Diversidades, 
Deslocamentos, 23-26 agosto 2010). 
63 Ibid., p. 11. 
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teoria importante, talvez até uma síntese de material antropológico, sociológico, psicanalítico 

e teológico.  

 De qualquer forma, o interesse por seu trabalho manteve-se firme e crescente na 

última década, principalmente com a ajuda da Fundação Ernest Becker, criada em Seattle 

(EUA) em 199364, e através do trabalho de um trio de psicólogos sociais experimentais – 

Sheldon Solomon, Jeff Greenberg e Tom Pyszczynski – que conseguiu demonstrar 

empiricamente a aplicabilidade de algumas das teorias de Becker. Esse trabalho, que ficou 

conhecido como Teoria do Gerenciamento do Terror65, também necessitou de vários anos e 

muita dedicação para obter reconhecimento pela comunidade científica. Com a contribuição 

desses estudiosos, as teorias de Becker ganharam uma maior aceitação entre os pesquisadores 

de diversas outras áreas.  

 É possível reconhecer uma abrangência nas ideias de Ernest Becker, não somente por 

sua interdisciplinaridade, mas pelo próprio conteúdo e alcance de suas conclusões. Essas 

características de seu trabalho, ao que parece, foram suficientes para instigar, em uma 

comunidade cada vez maior de pesquisadores e leitores sérios, um interesse por compreender 

suas teorias e procurar abrir espaço para uma conversação interdisciplinar frutífera.66  

 Antes de avançar na direção dos principais conceitos desenvolvidos por Becker e do 

tema central deste trabalho, é interessante conhecer um pouco da vida que está por trás das 

teorias.  

 

1.1  Uma intensa e breve vida 

 

Porque é indubitável que o tempo desta vida não é mais que um 
instante, que o estado da morte é eterno, seja qual for a sua 
natureza... (Blaise Pascal)67 

 

 Em um início de outono nasceu Ernest Israel Becker, em Springfield, no estado 

americano de Massachusetts, no dia 27 de setembro de 1924. Seus pais eram judeus 

                                                
64 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 12. 
65 Uma descrição, razoavelmente livre de jargões, desse trabalho empírico pode ser encontrada em um dos 
últimos livros escritos pelos três psicólogos: PYSZCZYNSKI, Thomas A., SOLOMON, Sheldon, 
GREENBERG, Jeff. In the Wake of 9/11: The Psychology of Terror. American Psychological Association 
(APA), 1a edição, 2002. Para mais referências sobre esse assunto, VER: GREENBERG, Jeff, KOOLE, Sander 
L., PYSZCZYNSKI, Thomas A. (Editores). Handbook of Experimental Existential Psychology. The Guilford 
Press, 1a edição, 2004.   
66 Cf. LIECHTY, Daniel. Op. cit., p. 12. 
67 PASCAL, Blaise. Pensamentos, Laf. 428 (Bru. 195), p. 172. 
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emigrados da Europa Oriental para os Estados Unidos na virada do século.68 A despeito da 

herança religiosa familiar, Becker passaria boa parte de sua vida afastado do judaísmo, 

considerando-se ateu, como mencionado anteriormente. Muitos anos, inúmeras dificuldades 

pessoais e uma gradual aproximação dos textos religiosos, seriam necessários para que ele se 

voltasse para a religião, para uma vivência da religiosidade em sua vida cotidiana. 

 Aos dezoito anos, em 1942, resolveu alistar-se no exército para lutar na Segunda 

Guerra Mundial. Servindo em um batalhão de segunda linha da infantaria, acabou 

participando da liberação de um campo de concentração nazista, e essa experiência marcou-o 

consideravelmente, como nos conta Daniel Liechty, pois “lá Becker viu, em primeira mão, o 

lado obscuro da civilização ocidental”.69  

 Após ser dispensado do serviço militar, Becker graduou-se na Universidade de 

Syracuse, em Nova York. Por ser fluente em francês, assumiu, em seguida, uma posição 

como adido intelectual da Embaixada Americana em Paris, onde passou parte dos anos 50 

como um oficial administrativo. Ele valorizava a experiência de viver na capital francesa, mas 

começou a sentir-se entediado com seu trabalho e desconfortável com as perspectivas de uma 

vida no corpo diplomático. Nas cartas que trocava com seu amigo íntimo Philip Singer, que 

vivia na Inglaterra na mesma época, compartilhou esse descontentamento com a situação, e 

ambos “começaram a explorar várias ideias, incluindo planos para ‘ficar rico rapidamente’ 

como empreendedores de importação-exportação, na área de artefatos religiosos do Oriente 

distante”.70 Os esquemas planejados pelos dois amigos acabaram caindo por terra, 

aparentemente por falta de recursos para investir na empreitada – pelo menos na visão de 

Becker, para quem a própria família havia recusado emprestar dinheiro porque “não o via 

como uma pessoa estabelecida e responsável”.71 

 Quando estava na graduação, antes de morar na Europa, Becker já pensava em fazer 

uma pós-graduação, “como todo mundo faz, para obter [...] um ‘ganha pão’ [...], algo para 

ganhar o pão de cada dia.”72 Não havia realmente um idealismo em sua decisão de voltar à 

universidade, confessou anos mais tarde. Na época, ele estava com trinta e poucos anos e não 

sabia o que fazer de sua vida. Apesar dos cinco anos vividos em Paris, sentia que não estava 

chegando a lugar algum, e começou a pensar que talvez não possuísse nenhum talento 

específico. Questionando-se a respeito do que o fazia feliz – onde se sentia bem e, 
                                                
68 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
69 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 13. 
70 Ibid., p. 13. 
71 LIECHTY, Daniel. Op. cit., p. 13. 
72 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 7. 
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principalmente, onde parecia estar fazendo algo de útil –, Becker lembrou que sua vida na 

faculdade havia sido razoavelmente feliz e que tinha habilidade para o trabalho acadêmico.73 

Decidiu, então, que seria um professor e voltou aos Estados Unidos com essa ideia em mente; 

em suas próprias palavras, uma decisão “curta e seca, [a de] trabalhar pelo ticket-refeição”.74  

 Suas caminhadas pelos Jardins das Tulherias também podem ter contribuído para essa 

escolha, segundo Ronald Leifer75. Parece que, nesses passeios, sempre voltava à sua mente 

uma das questões que o acompanharam por toda a vida: quais as razões para as pessoas 

agirem da maneira como agem?76 Esse era um problema que sempre o havia intrigado e que o 

fez considerar dedicar a vida à compreensão do ser humano e das condições e significado da 

existência. Por uma razão bastante ingênua, como ele mesmo contou a Leifer, decidiu estudar 

antropologia “porque o termo significava literalmente ‘o estudo do homem’”.77 Ernest 

pensava que essa área de investigação era a que levantava as questões mais amplas possíveis 

em relação ao comportamento humano, e essa ideia influenciou tanto a sua opção quanto a de 

Singer pela antropologia.  

 Ambos retornaram à Universidade de Syracuse para começar os estudos em 

antropologia cultural78, sob a orientação do antropólogo – e especialista em Japão – Douglas 

                                                
73 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, pp. 7-8. 
74 Ibid., p. 8. 
75 Ronald Leifer é psiquiatra e conheceu Becker em Syracuse, quando ainda era residente nessa área, em julho 
de 1960. Após terminar a residência, Leifer foi convidado a trabalhar no Departamento de Psiquiatria dessa 
universidade, no mesmo período em que Becker também trabalhava lá (como veremos mais a frente neste 
capítulo). Leifer foi uma forte referência biográfica para esta dissertação, pois conviveu muito com Becker e 
com Thomas Szasz. É uma das pessoas que apresenta mais informações sobre ambos, nos textos com os quais 
trabalhamos, principalmente sobre esse período específico da vida de Becker, já que foi testemunha ocular de 
muitos dos acontecimentos envolvendo o antropológo nessa universidade. Leifer relata a vida de Becker, e sua 
amizade com ele, em um artigo de 1997 para o periódico online Psychnews International. 
76 Nenhum dos comentadores de Becker deixa claro a que se referia especificamente essa pergunta, embora 
todos a repitam em suas obras. Considerando as principais preocupações de Becker durante sua vida, é muito 
provável que essa pergunta se refira ao “mal humano”: por que os homens produzem tanto mal no mundo? (Cf. 
LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 11). 
77 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
78 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 13. Observação: Resumidamente, a antropologia cultural, 
também chamada de antropologia sociocultural ou etnologia, é um ramo extremamente amplo da antropologia 
geral, juntamente com a arqueologia, a antropologia biológica (ou física) e a linguística antropológica. Seu 
principal foco é o estudo das variações culturais entre os seres humanos (seus costumes e crenças) e, hoje em dia 
principalmente, o impacto causado pelos processos econômicos e políticos globais em realidades culturais locais. 
Todavia, como esta é uma definição um tanto superficial, considerando-se o enorme número de assuntos 
estudados por esse campo da antropologia, deixamos aqui algumas sugestões, para um aprofundamento no 
assunto, caso seja de interesse: [1] PEOPLES, James; BAILEY, Garrick. Humanity: An Introduction to Cultural 
Anthropology. Wadsworth Publishing, 2011; [2] SCHUKTZ, Emily A.; LAVENDA, Robert H. Cultural 
Anthropology: A Perspective on the Human Condition. USA: Oxford University Press, 2011; [3] BOURDIEU, 
Pierre. Outline of a Theory of Practice - Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology. Cambridge 
University Press, 1977. 
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Haring.79 Philip Singer acabou seguindo uma carreira ilustre e produtiva em antropologia 

médica, enquanto Becker centrou seus interesses em antropologia filosófica, por se sentir 

muito mais atraído por uma abordagem interdisciplinar no estudo dos seres humanos.80 Essa 

permaneceu uma de suas paixões pelo resto da vida, apesar da carreira acadêmica errante e 

cheia de percalços que seguiria, tão diferente da de seu amigo.  

 

1.2  A paixão sincera pelo conhecimento: uma qualidade dominante 

 

 Em sua intensa convivência com Becker, nos anos em que trabalharam juntos em 

Syracuse, Ronald Leifer pôde observar de perto essa característica marcante do antropólogo. 

Becker era um intelectual resiliente e bastante persistente que não se deixava podar ou limitar 

em sua busca pelo conhecimento, mesmo que isso lhe custasse a perda de posições seguras na 

academia ou dos meios para o seu sustento financeiro. Acreditava que essa era a vocação de 

sua vida – ou o seu chamado, como costumava dizer – e, por isso, referia a si mesmo como 

um “homem do conhecimento”.81 Era tão ávido nessa busca, e tão “impaciente para obter 

ideias-chave, através das quais pudesse compreender não somente as almas infelizes que se 

tornavam pacientes psiquiátricos, mas também a sua própria”82, que pedia, a todos aqueles a 

quem respeitava intelectualmente, uma lista dos livros que mais haviam influenciado seus 

pensamentos. Ao se deparar com um autor desconhecido, ou de quem ainda não havia lido 

nenhuma obra, Becker corria para a biblioteca e retirava todos os livros desse autor que 

conseguisse encontrar. Em seguida, isolava-se em seu escritório e dava início a uma 

“maratona de leitura e anotações, que não terminava até que tivesse digerido as ideias do 

autor recém-descoberto”.83 

 Enquanto se encontrava sob a orientação de Haring, Becker especializou-se no estudo 

da dinâmica psicológica humana, no desenvolvimento comportamental e em seus efeitos 

recíprocos na evolução social e cultural. Graças à variedade de seus interesses, ele acabou não 

se tornando um especialista, mas um generalista; não ter se “atolado em nenhuma disciplina 

                                                
79 Douglas Haring foi professor adjunto de antropologia geral e psicológica no Departamento de Psiquiatria de 
Syracuse, e ensinava a disciplina, tanto para estudantes quanto para residentes em psiquiatria, na época em que 
conheceu Becker. 
80 LIECHTY, Daniel. Transference & Transcendence, p. 4. 
81 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
82 Ibid., 1997. 
83 Ibid., 1997. 
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específica”, como ele mesmo dizia, havia sido uma questão de sorte.84 Por isso, acreditava 

que esse momento específicico de sua vida havia sido responsável, de certa forma, pelo 

desenvolvimento de uma de suas características mais marcantes: a interdisciplinaridade.85  

 Ao começar a trabalhar com o zen-budismo japonês, Becker teve de deixar para trás o 

tratamento histórico do Zen para desenvolver um tratamento psicológico, a fim de escrever o 

tipo de tese que desejava. Logo, começou a ler muito sobre psicanálise, algo que o “levou 

para além das fronteiras da antropologia”86, deixando-o fascinado, mas também muito 

insatisfeito com as teorias psicanalíticas. Sua tese de doutorado acabou traçando paralelos e 

distinções entre a relação estudante-mestre das práticas e treinamento zen, a Reforma de 

Pensamento Chinesa87 e a psicoterapia ocidental, examinando os mecanismos de 

transferência88 que podiam ser observados na dinâmica do Zen.89 Completou seu trabalho e 

recebeu o título de Ph.D. em 1960, dedicando a versão publicada de sua dissertação – Zen: A 

Rational Critique (1961) – ao orientador Haring, cujo estilo de ensino e influência intelectual 

Becker valorizava muito.90 

 Com o avanço de seus estudos e a ampliação de seu horizonte de compreensão, Becker 

ficou muito entusiasmado com as possibilidades que enxergava em seu trabalho. Em uma 

entrada de seu diário, de abril de 1964, chegou a escrever: “a importância histórica e 

pragmática de meu trabalho é tão grande que me puxaria para as nuvens, se seu curso não 

fosse tão lento. [...] e o homem não foi feito para ter a cabeça nas nuvens”.91 Embora essa 

afirmação pareça presunçosa, a princípio, Becker expressava um entusiasmo genuíno por suas 

descobertas e ideias, conforme recorda Leifer, e não só desejava como acreditava 

sinceramente que poderia contribuir, com seu esforço, para decifrar os enigmas da natureza e 

da conduta humana.92 

                                                
84 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 8.  
85 Ibid., p. 8. 
86 Ibid., p. 8. 
87 Para mais informações sobre esse assunto, VER: [1] LIFTON, Robert J. Thought Reform and The Psychology 
of Totalism: A Study of Brainwashing in China. University of North Carolina Press, 1989; [2] LIFTON, Robert 
J. “Thought Reform of Chinese Intellectuals: A Psychiatric Evaluation”. The Journal of Asian Studies, Vol. 16, 
n. 1, 1956, pp. 75-88. Publicado por: Association for Asian Studies. Disponível online em:  
<http://www.jstor.org/stable/2941547>. 
88 O conceito psicanalítico de transferência, como entendido e desenvolvido por Becker, será apresentado no 
Capítulo II desta dissertação. 
89 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 13. 
90 Idem, Transference & Transcendence, p. 4. 
91 KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 442-443. 
92 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
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 O otimismo iluminista de Becker, em relação à capacidade de progresso humano, 

levou-o a imaginar uma “ciência do homem”93 que possibilitaria encontrar soluções para os 

principais impasses da humanidade. Durante algum tempo, acreditou que seria capaz de 

formular as bases para o desenvolvimento dessa ciência, mas essa era uma tarefa um tanto 

ambiciosa que ele não chegou a completar – não porque teve uma vida curta, mas por ter 

desistido disso devido a uma mudança de perspectiva em relação ao ser humano. Depois, com 

o passar dos anos, as agruras existenciais e as condições do mundo foram sobrecarregando 

Becker. Ao aprofundar gradativamente seus estudos, foi deixando de acreditar que tal ciência 

era possível, e acabou adquirindo uma visão mais triste do mundo e do homem, além de uma 

atitude mais humilde em relação ao seu próprio trabalho. Na última entrada da versão 

publicada de seu diário94, encontramos seu desabafo: 

 
Estive pensando se, para mim, a coisa certa a fazer não seria mergulhar no 
fluxo da vida como todos os outros, e esquecer meu papel especial, minha 
posição, meu chamado e, quiçá, minha missão. Apenas viver, uma vez que 
não posso realmente controlar nada, e tenho de morrer não realizado e sem 
nenhum conhecimento do sucesso, assim como qualquer outro. [...] Então, 
eu digo “ao inferno com isso”, pego uma identidade qualquer, como uma 
pessoa qualquer, e a coisa fica mais fácil para mim.95 

 

                                                
93 Esse termo, frequentemente usado por Becker, aparece tanto de forma genérica, englobando as disciplinas das 
chamadas ciências sociais – tais como antropologia, psicologia e sociologia –, quanto com um sentido especial 
de uma única disciplina que encorporaria uma visão humanista e baseada nas ideias “fundadoras” do Iluminismo 
(Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, Notes, pp. 41-42). Quando o termo se referir ao segundo 
sentido, aparecerá sempre entre aspas, como é o caso aqui.  
94 Becker explica, no próprio diário, as razões para deixar registradas suas impressões pessoais: “[…] Outra 
razão, mais egoísta, para que me dirija a um diário é que o mundo continua me barrando, e sou forçado a me 
dobrar sobre mim mesmo para me sustentar: simplesmente não consigo encontrar amigos, etc, em Roma, apesar 
das minhas tentativas de aproximação – nem mesmo nos coquetéis (festas) que tanto amo. Assim, após um lapso 
de muitos anos, eu volto ao diário novamente. Meu primeiros diários eram um tatear de uma mente sensível e 
imatura - inédita e inexperiente, até mesmo sem leitura. Nos anos intermediários, não mantive nenhum diário, 
simplesmente porque todos os meus melhores pensamentos foram direcionados para meus escritos profissionais. 
Agora que esses escritos estão, em grande parte, finalizados, no que diz respeito ao corpo conceitual principal, 
posso voltar a registrar algumas impressões qualitativas, desligadas, aleatórias, mas ainda de interesse humano e 
até mesmo profissional.” (Cf. KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 433-434, entrada: 22 abril 
1964). 
95 Essa é a interpretação de Becker para um de seus sonhos (era hábito seu registrar os sonhos nos diários, a 
contar pela quantidade de descrições desse tipo disponíveis), no qual se encontrava em um navio e corria ao 
redor do convés junto com toda a tripulação e passageiros. Para ele, era interessante que, apesar da louca 
correria, o navio seguia seu curso de forma constante e uniforme. Subitamente, todos devem ir para uma espécie 
de vestiário cheio de armários com trancas, a fim de se trocarem para nadar, mas antes tinham de pegar um 
casaco. Havia uma enorme variedade à disposição numa antesala do vestiário, e Becker avistou um casaco muito 
bonito e bem costurado, feito de couro. Tentou alcançá-lo, mas acabou por bloquear a multidão que vinha em 
sua direção, criando uma certa confusão e prejudicando a própria ida ao vestiário. Ao perceber a confusão que 
causava, por querer agarrar um casaco específico, diz a si mesmo “que se dane” e agarra o primeiro que se 
encontrava ao seu alcance. Só depois disso, consegue mover-se facilmente em direção ao vestiário (Cf. 
KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 472, entrada: 07 jan 1969). 
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 Com todas as dificuldades profissionais que Becker enfrentou durante a vida, a 

importância que dava a si mesmo e ao seu trabalho sofreu sérios golpes. Ele deixa de 

considerar que ocuparia qualquer posição especial como teórico das ciências humanas e 

assume que deveria renunciar à expectativa de um papel importante no mundo. Ao desistir da 

busca pela “identidade diferenciada”, pensava ele, sua trajetória se tornaria mais fácil, menos 

cheia de dificuldades e empecilhos.96 Mas não foi esse o caso, infelizmente, como será visto 

mais adiante.  

 

1.3  Um início de carreira promissor e novos estímulos intelectuais 

 

  Assim como Singer, Becker também parecia destinado a uma carreira em antropologia 

médica e, por indicação de seu orientador, foi logo contratado para ensinar essa disciplina no 

Departamento de Psiquiatria em Syracuse. Marc Hollender, que era o chefe do departamento 

e também o diretor do Upstate Medical Center (hospital estadual que era, na época, um dos 

mais prestigiados em ensino médico, fora da cidade de Nova York), tinha grandes planos para 

transformar o local em um centro médico diferenciado no treinamento em psicanálise, que 

possibilitaria a integração de um corpo docente e de um currículo interdisciplinares.  

 Nessa época, surgia uma tendência forte, no mundo acadêmico, para integrar a 

psiquiatria e a psicanálise à psicologia e às ciências sociais. O antecessor de Hollender, 

Edward Stainbrook, já havia convidado uma variedade de cientistas sociais e scholars da área 

de humanidades para participar dos programas de ensino e treinamento da escola de medicina. 

Hollender manteve a mesma postura, graças à sua ideia de formar um departamento de ponta, 

e Becker foi um dos profissionais contratados.97  

 Uma posição acadêmica permanente e um excelente futuro na área pareciam um 

caminho garantido para Becker que, em pouco tempo de trabalho no departamento, já havia 

conseguido chamar a atenção dos colegas por sua habilidade incomum para diagnosticar 

doenças mentais.98 Nos dois anos que se seguiram à sua contratação, ele publicou, além da 

tese de doutorado já mencionada, vários artigos em periódicos psiquiátricos e um livro 

baseado em uma série inicial de palestras para os residentes em psiquiatria, intitulado The 

                                                
96 KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 472. 
97 LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. Observação: Esse é outro artigo de 
Leifer que só pode ser acessado online, sem versão impressa publicada. Portanto, para as citações feitas a partir 
do artigo, também não podemos fornecer números de páginas. 
98 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 13. 
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Birth and Death of Meaning: A perspective in Psychiatry and Anthropology (1962). Sua 

produção intelectual era mais do que suficiente para lhe permitir ser efetivado na 

universidade, mas as coisas não correriam de forma tão tranquila quanto se poderia imaginar a 

princípio.  

 Haring apresentou Becker a um professor sênior do departamento chamado Thomas 

Szasz, cuja postura profissional não era nem um pouco convencional. Suas críticas ao modelo 

médico (ou exclusivamente biomédico) de psiquiatria99 – e ao autoritarismo inerente a esse 

modelo – já se tornavam conhecidas, provocando reações controversas no corpo docente da 

universidade. Independente disso, Szasz tornou-se seu colega e foi, por algum tempo, uma 

influência intelectual importante para Becker nesse início de sua carreira.100 Infelizmente, essa 

associação acabaria por colocar Ernest e alguns outros professores em “águas profundamente 

perturbadas”.101 

 Foi mais ou menos na mesma época que Becker conheceu Ronald Leifer, com quem 

também desenvolveria uma grande amizade (pelo menos segundo a descrição deste último). 

Ambos compartilhavam uma herança étnica comum – eram judeus de primeira geração nos 

Estados Unidos – e sentiam-se atraídos por interesses semelhantes, como a fascinação por 

antropologia e psicanálise, e o amor por cinema e comida italiana, como nos conta o próprio 

Leifer, com uma pitada de bom humor.102 Possuiam escritórios adjacentes e atravessavam 

noites trabalhando em seus projetos, no terceiro andar de uma casa cuja estrutura de madeira 

rangia de ponta a ponta, e que servia de sede para o departamento de psiquiatria. 

Encontravam-se periodicamente para trocar ideias, colocar perguntas e conversar longamente 

a fim de “tentar decifrar os enigmas da natureza humana”.103 

 Becker, assim como Leifer, ficou bastante interessado no trabalho e nas ideias de 

Thomas Szasz, e passou a comparecer a todas as suas palestras, seminários e aulas clínicas. 

Também decidiu fazer parte do pequeno grupo de intelectuais que se juntara ao redor do 

psiquiatra para discutir sobre teoria psicanalítica, sociologia da psiquiatria e história das 

ideias, dentre outras coisas. Como se isso não bastasse, Szasz encorajou-o a visitar os 

pacientes do hospital psiquiátrico estadual e a desenvolver suas próprias teorias sobre a 

                                                
99 Mais informações sobre esse assunto serão apresentadas ainda neste primeiro capítulo. Para conhecer melhor 
a crítica de Thomas Szasz à psiquiatria, VER: SZASZ, Thomas. The Myth of Mental Illness: Foundations of a 
theory of personal conduct. New York: Hoeber-Haper, 1961. 
100 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
101 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 14. 
102 LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
103 Idem, Op. cit., 1997. 
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doença mental. Essas visitas acabaram contribuindo para que Becker se familiarizasse com os 

aspectos clínicos da psiquiatria e desenvolvesse uma aptidão especial para o diagnóstico que 

lhe renderia fama no departamento.  

 Becker pensava ter tido sorte ao conseguir esse emprego no Upstate Medical Center, 

no período em que Szasz trabalhava lá, pois a ousadia do psiquiatra em criticar sua própria 

área de atuação provocava, naqueles que o rodeavam, uma sensação de obrigação – de 

necessidade – de também serem críticos:  

 
Então, senti que poderia ser um crítico da psicanálise e, ao mesmo tempo, 
apreciá-la. Nesse momento, a sorte estava lançada. Tornei-me um pensador 
multidisciplinar e focado na questão sobre o porquê de as pessoas agirem da 
maneira que agem e acabei, naturalmente, sempre interessado em 
filosofia.104 

 

 A essa altura, Becker já havia mergulhado de cabeça na literatura psicanalítica, com a 

ideia de integrar essas teorias ao seu trabalho corrente em antropologia psicológica. Tanto ele 

quanto Leifer sentiam-se em plena harmonia com a proposta de Marc Hollender para o 

departamento, como um centro psicanalítico interdisciplinar que possibilitaria uma nova 

compreensão do sofrimento designado como doença mental.105 Então, de maneira fortuita, 

Becker descobre Paul Tillich ao entrar em uma livraria e se deparar com sua obra Systematic 

Theology Volume 3 em uma das estantes. Sentiu-se tentado a dar uma olhada, mas 

imediatamente perguntou para si mesmo o que poderia aprender com a teologia. Hesitou um 

pouco, em dúvida se encontraria algo interessante ali, mas resolveu pegar o livro e abri-lo, e 

acabou ficando bem surpreso com o que leu. Anos mais tarde, ele contaria a Sam Keen sobre 

esse episódio e sobre suas impressões a respeito:  

 
Comprei o livro e foi um grande momento para mim. […] Descobri que 
essas pessoas estavam realmente tentando responder às mesmas perguntas 
que nós – o que faz as pessoas agirem da maneira que agem, e o que 
significa ser um homem. […] Tive uma luta meio anacrônica com Freud e, 
sem perceber que sua teoria do instinto já havia sido refutada há uma 
geração atrás, trabalhei para refutá-la. Acho que muitas pessoas passaram 
por isso. […] Então, por vários anos, li tudo em que conseguia colocar as 
minhas mãos, e tenho aquele tipo de mente que tenta impor um padrão 
àquilo com que trabalha. Tento unificar, simplificar e economizar e, nesse 
sentido, gosto de pensar que tenho uma certa mentalidade simples. Não 
gosto de complexidade e tento impor padrões mais simples à multiplicidade 

                                                
104 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 8. 
105 LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
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das experiências. Penso que esta é uma necessidade para qualquer pensador 
sintético.106 
 

 Tão entusiasmado ficou Becker com essas descobertas, que escreveu um artigo – para 

uma publicação chamada Noetics – convocando psicólogos, antropólogos, sociólogos, 

filósofos e teólogos para se juntarem a ele, a fim de trabalharem em prol de uma compreensão 

mais ampla da humanidade. Foi assim que conheceu o capelão (protestante) de Syracuse, 

Harvey Bates, que se ofereceu para ser um dos teólogos desse grupo, e com quem Becker 

acabaria desenvolvendo uma boa amizade e se correspondendo durante vários anos.107 Leifer 

afirma, não sem um certo exagero, que esses primeiros anos em Syracuse foram um período 

áureo, “uma ‘Camelot’ na vida de Becker”.108 Porém, todo esse entusiasmo com o ambiente 

intelectual instigante, que parecia progredir nessa universidade, não duraria muito tempo.  

 O controverso psiquiatra Thomas Szasz era um pensador heterodoxo, além de um 

libertário civil radical109, e não tardou a expor sua visão não convencional das doenças 

mentais fora das salas de aula, nos livros que resolveu publicar. Suas obras refletiam de forma 

muito direta suas críticas a algumas das suposições mais básicas da psiquiatria dominante, 

cuja prática já estava estabelecida, e também ao pilar central em que se apoiava seu “poder 

social”: a internação involuntária em instituições psiquiátricas.110 Essas críticas acabaram por 

se tornar o foco de intensas discussões e, a partir daí, “escuras nuvens de conflito logo 

apareceriam no horizonte, e o sonho de uma escola de intelectuais, autônomos e 

interdisciplinares, lutando juntos para compreender os problemas da vida humana, 

desapareceria na tempestade”.111 

 

1.4  Tempo de conflitos: disputas intelectuais e repressão acadêmica  

 

 Pode-se dizer que as ideias de Thomas Szasz desafiavam o establishment psiquiátrico 

de sua época. Isso torna-se óbvio a partir de uma rápida leitura dos principais fatos de sua 
                                                
106 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 8. 
107 Harvey Bates ficou intrigado com o artigo de Becker e logo entrou em contato com ele. Marcaram um 
almoço e, segundo Bates, conversaram muito sobre teologia e Paul Tillich. Em seguida, começaram a se reunir 
com Ronald Leifer e outros professores da Maxwell School of Public Affairs de Syracuse – departamento 
chefiado por Paul Meadows, também amigo de Becker. (Cf. BATES, Harvey. Letters from Becker, p. 217). 
Assim se formou um pequeno círculo de amigos que, posteriormente, ajudaram Becker como puderam quando 
os conflitos em Syracuse deixaram-no em uma situação profissional e financeira muito difícil. 
108 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
109 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 14. 
110 LEIFER, Ronald. Op. cit., 1997. 
111 Idem, The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
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vida, mas as opiniões sobre ele, tanto no meio psiquiátrico quanto fora dele, são tão 

controversas quanto suas próprias teorias. Não é necessário entrar em detalhes sobre a 

divergência de pontos de vista em relação a Szasz. O que interessa é seguir o fluxo dos 

acontecimentos em Syracuse, para tentar compreender como afetaram a carreira de Ernest 

Becker. Mas, para isso, não se pode fugir de uma pequena introdução ao seu pensamento e à 

sua relação com a psiquiatria.112 

 

 1.4.1  As ideias de Thomas Szasz e sua influência em Becker 

 

Em seu primeiro livro, Pain and Pleasure (1957)113, Szasz já aborda o problema da 

doença psicossomática a partir da perspectiva da filosofia moderna em relação ao problema 

mente-corpo. Seu ex-professor Franz Alexander114 era um dualista cartesiano, que acreditava 

que mente e corpo são “duas essências” diferentes, mas que podem interagir.115 Essa era uma 

ideia da qual Szasz discordava veementemente, daí sua crítica à tendência para “psicanalisar” 

as funções corporais, “imputando significados e motivações subjetivas para as doenças 

físicas”.116 Porém, é com a publicação seguinte, The Myth of Mental Illness (1961)117, que 

Szasz realmente inaugura sua crítica ao modelo médico de psiquiatria – um trabalho que, 

tanto na opinião de Leifer quanto de Becker, foi mal compreendido e mal interpretado por 

muitos, embora ambos o considerassem como uma obra de importância seminal.  

 Seguindo o trabalho de filósofos ingleses modernos como Bertrand Russel, Gilbert 

Ryle e Karl Popper, Szasz argumenta que mente e matéria não são duas essências, mas duas 

categorias lógicas de linguagem118 diferentes, que são conhecidas através de conjuntos 

                                                
112 É importante ressaltar que não pretendemos discutir aqui se concordamos ou não com as opiniões de Leifer 
sobre os problemas da psiquiatria, pois nosso objetivo é apenas fornecer informações mais detalhadas sobre os 
conflitos em torno das ideias de Szasz, a fim de compreender melhor a atmosfera intelectual que cercava Becker, 
no tempo em que permaneceu em Syracuse. Isso porque acreditamos que esse início profissional conflituoso 
contribuiu para os vários anos de uma vida acadêmica “errante” pelos quais passou Becker, antes de se mudar 
para o Canadá e finalmente conseguir uma posição permanente em uma universidade. 
113 SZASZ, Thomas. Pain and Pleasure: A Study of Bodily Feelings. NY: Syracuse University Press, 1988. 
114 Franz Gabriel Alexander foi um importante médico e psicanalista húngaro, radicado nos EUA, que alcançou 
renome internacional. Foi professor de Thomas Szasz quando este estudou no Chicago Psychoanalytic Institute 
(fundado por Alexander em 1932). É considerado como um dos fundadores da medicina psicossomática e um 
dos principais focos de seu trabalho era justamente a psicanálise de doenças psicossomáticas. 
115 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
116 Idem, The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
117 SZASZ, Thomas. The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct. Harper & Row, 
1977. 
118 VER: [1] WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Vozes, 5a edição, 2005; [2] FREGE, 
Gottlob. Lógica e Filosofia da Linguagem. EDUSP, 2a edição, 2009; [3] MARCONDES, Danilo. Filosofia 
Analítica. Zahar, 2004. 
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distintos de métodos e técnicas.119 A matéria, incluindo o corpo humano, é conhecida através 

dos métodos de observação e mensuração das ciências físicas: descrição, medição e cálculos 

matemáticos. Já a mente e o comportamento são conhecidos através da comunicação, da 

linguagem e da interpretação de significados. No primeiro livro, Szasz já afirma que é 

logicamente admissível falar dos significados das doenças físicas em termos de nossas 

reações a elas e de como as interpretamos; mas falar de significados como “causas de doenças 

físicas é unir dois conceitos que são operacionalmente e logicamente diferentes”.120 No 

segundo livro, Szasz aplica essas concepções filosóficas à crítica do modelo médico de 

psiquiatria, que é assim chamado justamente porque vê a mente da mesma forma que a 

medicina vê o corpo: como um objeto explicado em termos de neurofisiologia e genética, ou 

nos termos da doença física e do tratamento médico convencional.121 Nesse sentido, uma das 

conclusões mais significativas de Szasz é justamente a de que certas doenças mentais podem 

não ter causas biológicas, mas serem pessoalmente e culturalmente induzidas122 – perspectiva 

essa que foi compartilhada por Ernest Becker, aparecendo em seus primeiros livros e 

culmimando na exposição especial que fez da neurose, em seus três últimos trabalhos123 (mais 

baseada, todavia, nas teorias de Otto Rank).  

 Desnecessário dizer que Szasz deixou muitos de seus colegas enfurecidos e criou 

vários inimigos no mundo da psiquiatria, que viam suas críticas como “ataques diretos às 

                                                
119 A título de breve esclarecimento, essa argumentação é derivada, mais precisamente, do dualismo empírico e 
lógico desenvolvido por Bertrand Russel e Gilbert Ryle (VER: [1] RUSSEL, Bertrand. The Analysis of Matter. 
New York: Dover Publications, 1954; [2] RUSSEL, Bertrand. Logic and Knowledge. Editor: Charles Marsh. 
London: Allen and Unwin, 1956; [3] RYLE, Gilbert. The Concept of Mind. New York: Barnes and Noble, 
1949). Russell assumiu a posição epistemológica que entende o dualismo corpo-mente como um dualismo 
operacional. Mente e corpo são diferentes, porque a psicologia e as ciências “físicas” ou naturais (incluindo a 
biologia) são baseados em diferentes métodos de investigação. Ryle complementa essa visão ao argumentar que, 
uma vez que nosso conhecimento de outras mentes é baseado no significado das ações e na fala das outras 
pessoas, “afirmações sobre mentes” e “afirmações sobre corpos” pertencem a diferentes categorias lógicas de 
linguagem. (Cf. LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007). 
120 Cf. LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
121 Szasz sentia-se, além de tudo, desconfortável com o termo modelo médico, porque dizia que os demais 
médicos não privavam as pessoas de sua liberdade, enquanto que os psiquiatras tinham esse poder, além de 
utilizarem apenas os aspectos da medicina tradicional que lhes eram úteis (que poderiam servir, em certos casos, 
como ferramentas de controle social). Esse termo refere-se a uma visão da mente baseada no modelo corporal e 
cerebral, o que implica, segundo Szasz, um “reducionismo biológico ou neurofisiológico”. Ele acreditava que 
classificar pensamentos, sentimentos e comportamentos como doenças ou enfermidades é um erro lógico, uma 
confusão da categoria lógica do corpo com a categoria lógica da mente. Já o termo mito, que faz parte do título 
de seu livro e é usado para adjetivar o modelo médico de doença mental, refere-se a um erro de categoria 
conforme descrito por Gilbert Ryle. Este último define mito não como um conto de fadas ou uma mentira, mas 
como a “apresentação dos fatos de uma determinada categoria lógica em uma linguagem que é apropriada para 
outra categoria.” (Cf. LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007). 
122 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil, and Religion, p. xi. 
123 Assunto abordado nos livros de Becker: The Birth and Death of Meaning (capítulos 5, 6 e 11),  A Negação 
da Morte (capítulos 8 e 10) e Escape from Evil (p. 158). 
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práticas psiquiátricas em geral”.124 Segundo Leifer, muitos psiquiatras ainda acreditam, até 

hoje, que Szasz negava a existência da doença mental, e até mesmo do sofrimento e da 

perturbação causados por ela. Todavia, ele reconhecia, sim, sua existência; sua concepção é 

que divergia das ideias convencionais. O ponto crítico de sua visão é que a doença mental não 

é uma doença que existe nas pessoas, como a pneumonia existe no tecido pulmonar. É, na 

verdade, um nome ou um rótulo – mais especificamente uma “ficção socialmente útil”125 – 

que é atribuída a certas pessoas que sofrem ou cujo comportamento é perturbador para si e 

para os outros. Mais especificamente, como nos explica Leifer,  

 
o termo “doença mental” é uma metáfora que emprega qualidades do corpo 
físico para descrever qualidades da mente e do comportamento. A doença 
física e a mental são similares na medida em que são estados indesejáveis, 
que podem levar ao sofrimento, à invalidez ou à morte. A diferença entre 
elas é que a doença física diz respeito aos estados indesejáveis do corpo, e é 
estudada e tratada com os métodos das ciências físicas. Já a doença mental 
refere-se aos estados indesejáveis da mente, do humor e do comportamento, 
e deve ser estudada e tratada através da linguagem, comunicação, 
interpretação, avaliação, persuasão [...]. A confusão de categorias lógicas de 
linguagem resulta em ideias falsas, metáforas tidas como fatos, ou seja, 
mitos. Toda sociedade, na história [da humanidade], já acreditou como 
sendo verdadeiros os mitos que outras sociedades, em lugares e tempos 
diferentes, consideraram como crenças ilusórias, contos de fadas ou 
superstições. [...] Logicamente, a crença na doença mental como 
fundamentalmente similar à doença física é como a crença em furacões 
sendo causados por deuses raivosos; ou que uma pessoa com o 
comportamento “ardente” realmente explode em chamas.126 

 
 
 Embora Becker concordasse com essa visão da doença mental como um “mito 

moderno” que, “como todos os mitos sociais, funciona como uma ideologia para facilitar e 

justificar um sistema extra-legal de avaliação e controle social”127, ele estava realmente mais 

interessado nas implicações teóricas e clínicas do conceito, conforme relacionado à dualidade 

lógico-linguística de corpo e mente. Para Becker, “se mente e matéria são categorias lógicas 

diferentes, então a experiência do ser humano é contraditória em seu núcleo”.128  

 Na verdade, essa ideia não era novidade para Becker que, em sua tese sobre o zen-

budismo, já havia trabalhado com os conceitos de samsara e do sofrimento humano como 

                                                
124 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 14. 
125 Cf. LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
126 Ibid., 2007. 
127 Ibid., 2007 (ambos os trechos entre aspas). 
128 Ibid, 2007. 
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sendo causado pela ignorância em relação à condição ilusória da realidade.129 Nesse primeiro 

trabalho, ele havia criticado a “estrutura autoritária” do relacionamento mestre-discípulo no 

zen-budismo, “a partir de pontos de vista combinados do conceito psicanalítico de 

transferência e dos sentimentos anti-autoritários do iluminismo europeu”.130 Mas agora, 

Becker passava a enxergar a condição humana sob um novo olhar psico-antropológico: 

começava a se perguntar como essa contradição entre mente e corpo se manifestava no 

pensamento, sentimento e conduta humanos, e como o homem fazia para resolvê-la.  

 Apesar das dificuldades geradas pelo apoio a Thomas Szasz, Leifer pensa que o 

relacionamento de Becker com o psiquiatra foi produtivo em termos de estímulo e de uma 

perspectiva extra-médica das desordens mentais. Os textos de Becker desse período refletem 

uma visão amplamente transacional131da doença mental, ou o que, em termos correntes, é 

chamado de visão psicossocial da doença e da saúde mental. A partir desse momento, ele 

começa a integrar a nova perspectiva ao desenvolvimento de sua “ciência do homem”, cuja 

primeira tentativa de formulação apareceu na primeira edição do livro The Birth and Death of 

Meaning (1962). Na opinião de Leifer, esse livro é quase “um tratado de antropologia 

psiquiátrica”132 ou, em outras palavras, é  

                                                
129 A palavra samsara vem do sânscrito e é geralmente traduzida como “fluxo contínuo”, referindo-se 
basicamente ao ciclo nascimento-morte-renascimento que aparece conceitualmente no hinduísmo, budismo, 
jainismo e outras religiões da Índia. Também pode referir-se a um “fluxo contínuo de consciência”, ou ao 
contínuo, porém aleatório, movimento das paixões, desejos, emoções e experiências. Já a condição ilusória da 
realidade refere-se à percepção (equivocada, ilusória) de que a existência é constituída por duas “substâncias” 
distintas – mente e matéria – ou, em outras palavras, que há uma separação entre a mente (consciência) e o 
mundo fenomenológico no qual o corpo físico está inserido. Assim, essa percepção é considerada como um 
estado de ignorância a ser superado, a fim de que o sofrimento humano cesse e o ser possa se ver livre do ciclo 
perpétuo de morte e renascimento físico. Para uma elaboração mais abrangente desses conceitos, VER: [1] 
KEOWN, Damien. A Dictionary of Buddhism. USA: Oxford University Press, 2008; [2] LEAMAN, Oliver 
(editor). Encyclopedia of Asian Philosophy. Routledge, 1a edição, 2001; [3] FLOOD, Gavin D. An Introduction 
to Hinduism. UK: Cambridge University Press, 1996. 
130 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
131 Não é nossa intenção explorar esse assunto ou detalhar a visão de Becker a respeito, mas deixamos aqui 
algumas informações breves, a saber: a Análise Transacional, vulgarmente conhecida como TA por seus 
adeptos, é uma abordagem integrativa das teorias da psicologia e da psicoterapia, possuindo elementos de 
psicanálise, com abordagens humanistas e cognitivas. Foi desenvolvida pelo psiquiatra canadense (porém 
nascido nos EU) Eric Berne, durante a década de 1950. A International Transactional Analysis Association 
(Associação Internacional de Análise Transacional) define essa abordagem como uma psicologia social que 
evoluiu, desde a sua concepção, para incluir aplicações em psicoterapia, aconselhamento, educação e 
desenvolvimento organizacional. Em resumo, é uma teoria neo-freudiana sobre a personalidade, apresentada por 
seu idealizador como sendo uma abordagem fenomenológica que substitui a “construção filosófica” de Freud por 
dados observáveis. Seu objetivo é criar um sistema acessível e amigável, uma compreensão do “roteiro ou plano 
de vida dos indivíduos, de seus estados de ego e transações, além de uma teoria dos grupos humanos” (Fonte da 
nota: International Transactional Analysis Association website. Disponível em: <http://www.itaa-net.org>). Para 
mais informações sobre essa abordagem, VER: [1] BERNE, Eric. Transactional Analysis in Psychotherapy. 
Ballantine Books, 1986; [2] STEWART, Ian, JOINES, Vann. TA Today: A New Introduction to Transactional 
Analysis. Lifespace Pub, 1987.  
132 LEIFER, Ronald. Op. cit., 1997. 
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a resposta de Becker, naquele momento, para a sua perene pergunta “quem 
sou eu?” Descreve a evolução do hominídio primitivo para o animal 
humano, uma criatura de significados que, diferentemente de qualquer outra 
criatura da natureza, vive em dois mundos – o natural e o sobrenatural, o 
mundo da matéria e o mundo dos significados –, suspenso a meio caminho 
entre o animal e o divino.133  
 

 Becker refinou e expandiu sua visão no livro seguinte, The Revolution in Psychiatry 

(1963)134, onde apresenta um projeto para o desenvolvimento de um modelo interdisciplinar e 

não médico de tratamento das “doenças ditas mentais”.135 Ele pensava que, para demonstrar 

que a enfermidade mental não era uma doença apenas no sentido físico, ou no sentido médico, 

era necessário falar também da esquizofrenia e da depressão, e não somente da histeria, como 

havia feito Szasz em The Myth of Mental Illness – restringir uma análise como essa apenas à 

histeria parecia uma forma de generalização.136 Uma das intenções de Becker, nesse livro, era 

mostrar que essas enfermidades poderiam ser compreendidas mais como estilos de 

comportamento do que como doenças físicas.137  

 Em linhas gerais, Becker procura explicar a natureza da experiência humana e da 

busca de sentido, afirmando que tanto o mundo externo como a experiência interna dos 

indivíduos são aspectos complementares de um único processo de comportamento. Na visão 

transacional, a mente é formada pela ação: o mundo externo dos objetos torna-se mais rico na 

medida em que o indivíduo vai sendo formado pelas experiências de contato com esse mundo. 

Sem esse contato, ou com um contato deficiente (por precariedade ou por limitação), não é 

possível surgir um eu simbólico bem moldado e ajustado, preparado para decidir quais as 

ações apropriadas para cada situação. Assim, a esquizofrenia e a depressão são descritas como 

incapacidades específicas para lidar com o mundo dos objetos e o dos significados 
                                                
133 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
134 Um estudo mais aprofundado dessa obra, assim como de todas as que antecedem A Negação da Morte, não 
faz parte do escopo deste trabalho. No entanto, consideramos sua leitura fundamental para um entendimento 
mais completo do pensamento de Becker, pois sua obra mais importante – e objeto desta pesquisa – é fruto do 
trabalho de toda uma vida; suas teorias foram construídas através de um percurso que começou antes mesmo 
dele publicar seu primeiro livro. Exatamente por essa razão, procuramos ter acesso à maioria de suas obras, que 
citaremos aqui apenas em linhas gerais, destacando seus pontos principais, mas sem nos aprofundar em seu 
conteúdo. 
135 LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
136 Becker chegou a perguntar diretamente a Thomas Szasz porque ele não havia abordado a esquizofrenia e a 
depressão em seu livro. Szasz respondeu que não sabia como fazer isso quando o escreveu, e esta pareceu uma 
resposta muito honesta para Becker. Considerando que a histeria não é vista mais como uma “doença”, a 
abordagem de Szasz pareceu-lhe um falso paradigma, já que o psiquiatra havia baseado toda a sua teoria 
justamente na descrição dessa “enfermidade”. (Cf. KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with 
Ernest Becker, pp. 32-33). 
137 Cf. BECKER, Ernest. The Revolution in Psychiatry, p. 221. 
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simbólicos. Becker também critica a busca da ciência por previsibilidade (através da 

construção de sistemas fechados para a compreensão do ser humano), afirmando que isso não 

é possível na investigação de sistemas simbólicos que são “emocionalmente carregados”.138 

Logo, sendo a personalidade humana um desses sistemas, não pode ser completamente 

estudada se for separada do fundo social de símbolos que a constitui.  

 Em resumo, ao argumentar, tanto nessa quanto na obra anterior, a favor do 

entendimento transacional em psiquiatria, Becker também estava se posicionando em conflito 

direto com o modelo médico criticado por Szasz. Desse modo, apesar dos dois livros 

demonstrarem um grande conhecimento acadêmico de várias disciplinas das ciências sociais, 

não se pode dizer que foram muito apreciados pela comunidade médica psiquiátrica.139  

 Mais tarde em sua vida, quando Becker já se encontrava doente e internado em um 

hospital, confirmaria a Sam Keen que havia aprendido muito com Thomas Szasz, porém de 

forma indireta: “ele não é o tipo de pessoa que ensina coisas diretamente, mas somente ao 

escutá-lo e observá-lo, aprendi muito sobre psiquiatria, apesar de que ele não é, de certa 

forma, um homem amável”.140  

 

 1.4.2  O contexto intelectual da psiquiatria nos Estados Unidos 

 

 Para se entender melhor os conflitos que cercaram Thomas Szasz e Ernest Becker em 

Syracuse, é necessário também lançar um olhar, mesmo que breve, para alguns pontos 

importantes que caracterizavam a psiquiatria da época.  

 Como nos informa Leifer, naquela época a psicanálise estava em ascensão nos Estados 

Unidos. Durante os anos de 1930, tornou-se cada vez mais popular entre os intelectuais 

americanos, até se transformar em um quadro de orientação teórica para a psiquiatria, no 

período pós-guerra (1950). Ainda assim, já apareciam divisões internas dentro da psicanálise 

desde os anos de 1920, que se acentuaram gradativamente até culminarem em grandes 

divisões dentro da Associação Psicanalítica Americana, no final dos anos de 1940. Novas 

divisões continuaram ocorrendo até a década seguinte, mas várias das novas sociedades ou 

institutos, que haviam se formado até então, decidiram permanecer dentro da associação 

nacional. Isso era um sinal da coesão e do poder de organização que a psicanálise havia 

alcançado até aquele momento – coesão essa que continuou crescendo até os anos de 1960.  

                                                
138 LIECHTY, Daniel. Abstracts of the Complete Writings of Ernest Becker, pp. 38-41. 
139 Idem, Transference & Transcendence, p. 5. 
140 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 33. 
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 Essa foi uma “época de ouro” para a psicanálise, com um grande fluxo de “pacientes 

motivados à procura de analistas que os tratassem com um conjunto de ideias e uma bússola 

terapêutica”141igualmente aceitas tanto pelos que continuavam ligados à associação nacional, 

quanto pelos seus dissidentes – e ambos os lados procuraram atender essa demanda. As 

faculdades de psiquiatria por todo o país recrutavam analistas treinados para cargos docentes, 

ou até para a chefia de departamentos, “com o mesmo entusiasmo, convicção e exclusividade 

com que hoje contratam neurobiólogos”.142 Foi nessa atmosfera de entusiasmo e poder 

organizacional que Thomas Szasz foi contratado para trabalhar em Syracuse, e que Becker 

decidiu, alguns anos depois, aprofundar-se em estudos de psicanálise. 

 Outro ponto a se considerar diz respeito ao crescimento e expansão do poder do estado 

sobre o indivíduo, e sua regulamentação através das leis. De forma bem superficial, Leifer nos 

aponta que o estado de direito143 limita o poder do estado sobre o indivíduo, o que acaba por 

provocar a criação de meios disfarçados para contornar essa limitação, a fim de que o estado 

continue a manter o controle sobre seus componentes individuais, a despeito das leis que o 

possam restringir. E acrescenta que, “como uma instituição social, a psiquiatria funcionou, 

historicamente, tanto a serviço do indivíduo quanto a serviço do estado”.144 O que ele quer 

dizer com isso é que a psiquiatria se aliou ao estado como um agente de controle social 

disfarçado, e que essa aliança é uma consequência histórica da limitação de poder imposta 

                                                
141 “No final da década de 60, essa onda de entusiasmo já havia alcançado seu pico e toda a confiança, força e 
unidade da psicanálise começou a diminuir, primeiro dentro da área e depois fora dela. Essa mudança radical no 
status da disciplina deveu-se a uma convergência de eventos – científicos e interpessoais – que, mais tarde, 
foram de encontro a condições sócio-econômicas e avanços competitivos em disciplinas contíguas”, acabando 
por promover o declínio da psicanálise norte-americana (Cf. RANGELL, Leo. “The Theory of Psychoanalysis: 
Vicissitudes of its Evolution”. In: Journal of the American Psychoanalytic Association, Vol. 50, August 2001, 
pp. 1109-1137 [1118]. Disponível em: <http://apa.sagepub.com>. Acesso em: 12 out 2009). 
142 LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
143 O termo em inglês usado por Ronald Leifer é rule of law, que é uma máxima jurídica segundo a qual 
ninguém é imune à lei (Cf. COLE, John et al. The Library of Congress. W. W. Norton & Company, 1997, p. 
113). Apenas a título de breve esclarecimento, podemos dizer que, embora o crédito por cunhar a expressão 
estado de direito, nos tempos modernos, seja atribuido a A.V. Dicey (Cf. BINGHAM, Thomas. The Rule of Law, 
Penguin, 2010, p. 3), o desenvolvimento desse conceito pode ser rastreado, ao longo da história, até a Grécia 
Antiga, sendo um antigo ideal discutido por filósofos como Platão e Aristóteles. Dizia Platão: “Sempre que a lei 
estiver sujeita a alguma outra autoridade, e não possuir nenhuma própria, o colapso do estado, na minha opinião, 
não se encontra longe. Mas se a lei for o mestre do governo e o governo for seu escravo, então a situação é cheia 
de promessas e os homens gozam de todas as bênçãos que os deuses podem conceder a um estado.” (Cf. 
COOPER, John et al. Complete Works by Plato. Hackett Publishing, 1997, p. 1402). Da mesma forma, 
Aristóteles aprovava essa idéia, tendo escrito que "é mais apropriado que a lei deva governar do que qualquer um 
dos cidadãos; pelo mesmo princípio, se é vantajoso colocar o poder supremo em algumas pessoas em particular, 
elas devem ser designadas para serem apenas guardiãs e servidoras das leis." (Cf. ARISTOTLE, Politics: A 
Treatise on Government – Book 3, Project Gutenberg, 1912, 3:16. Tradução: William Ellis). Em nossos dias, o 
estado de direito tem sido considerado como uma das dimensões-chave que determina a qualidade e a boa 
administração de um país, pelo menos por enquanto. (Cf. KAUFMAN, Daniel et al. “Governance Matters VI: 
Governance Indicators for 1996-2006”, In: World Bank Policy Research Working Paper, n. 4280, july 2007). 
144 LEIFER, Ronald. Op. cit., 2007. 
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pelo estado de direito. Mais especificamente, a psiquiatria cumpriu essa função social através 

do poder, sancionado pelo estado, para rotular certas formas de comportamento desviantes – 

ou indesejáveis – como doenças e, por meio da internação psiquiátrica involuntária, 

possibilitar ao estado a detenção de indivíduos contra a sua vontade, alegando que isso ocorria 

“em nome de sua saúde mental”.145  

 A descrição de Leifer é uma séria acusação ao uso que a psiquiatria fazia do poder que 

se encontrava em suas mãos. Quanto à exatidão dessa afirmação, não cabe aqui fazer nenhum 

tipo de julgamento. O que interessa é que nessa situação, ou na percepção que Thomas Szasz 

tinha dela, está a raíz de seus conflitos com a psiquiatria moderna. Portanto, as afirmações de 

Leifer apontam justamente para as percepções de Szasz – e, até certo ponto, para as do 

próprio Becker – em relação à repressão da liberdade individual através de diagnósticos 

psiquiátricos.  

 Segundo Leifer, Szasz pertencia à tradição que via a psicanálise e a psicoterapia 

“como desenvolvidas a serviço do homem moderno alienado, que necessita de ajuda para 

resolver ou aliviar os conflitos psicológicos e emocionais causados pela vida secular 

moderna”.146 Havia sido treinado como psicanalista, mas “se sentia mais confortável no papel 

de intelectual e crítico do que de médico”.147 Além disso, sua avaliação dos direitos dos 

indivíduos sob a jurisdição da lei, em uma sociedade aberta (não totalitária), tinha um 

contexto muito pessoal. Szasz nasceu judeu na Hungria, em 1920, quando o fascismo anti-

semita estava em plena ascenção. Sua família, educada e politicamente sofisticada, sabia 

muito bem “que o fascismo e o comunismo significavam uma hipertrofia do poder do estado e 

a repressão do indivíduo, especialmente do indivíduo judeu”.148 Havia fugido de seu país de 

origem junto com seu irmão, em 1938, pouco antes da guerra eclodir. O resto da família fugiu 

logo em seguida e, após viajarem até Paris, embarcaram para os Estados Unidos, onde 

puderam viver tranquilamente. Lá, o jovem Szasz conseguiu estudar, formando-se em 

medicina. Na América, ele acreditava viver em um país livre, sem o fantasma fascista 

respirando em sua nuca. Logo, a mera possibilidade de repressão ou supressão da liberdade 

individual, inclusive a acadêmica, certamente estava fora de questão. 

 Nesse contexto, Szasz não podia mesmo concordar com o poder que o estado 

sancionava à psiquiatria estabelecida, que restringia a liberdade dos indivíduos contra a sua 

                                                
145 LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007. 
146 Ibid., 2007. 
147 Ibid., 2007. 
148 Ibid., 2007. 
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vontade, sem que tivessem cometido qualquer crime e sido julgados por isso. Sua crítica, 

portanto, era dupla: discordava veementemente da função política da psiquiatria, como agente 

de controle social, assim como da ideologia que justificava e facilitava essa função política, 

ou seja, o modelo médico de psiquiatria.149  

 Para complicar a situação, a psiquiatria acadêmica usava pacientes mentais confinados 

involuntariamente como um recurso de ensino; e eram psiquiatras acadêmicos que geralmente 

administravam as instalações onde esses pacientes ficavam internados. Em Syracuse, não era 

diferente: Marc Hollender via o hospital psiquiátrico como o carro-chefe do departamento, 

pois possibilitava a prática direta daquilo que era ensinado na faculdade; ou seja, o hospital 

era amplamente dependente desses pacientes involuntários, tanto por conta do financiamento 

estatal, como pela necessidade da posse de objetos de estudo. Logo, Hollender não poderia 

concordar com as críticas de Szasz ao modelo médico de psiquiatria que ele próprio 

administrava no hospital. Os conflitos ideológicos entre Szasz e a psiquiatria estabelecida 

acabaram por se transformar em conflitos acadêmicos e pessoais com Hollender, “um 

alimentando o outro até que o departamento se viu dividido em dois campos hostis”.150 

  

 1.4.3  A formação intelectual de Becker e os conflitos teóricos 

 

 Becker, Leifer e todos os que apoiaram Thomas Szasz, por uma razão ou outra, 

acabariam enfrentando dificuldades quando os conflitos se agravaram: de boicotes à 

publicação de artigos e livros, até a demissão de seus cargos na faculdade; praticamente 

nenhum deles sairia ileso. Para Becker, as consequências de seu apoio não seriam suaves e 

acabariam por repercutir, como veremos mais adiante, em quase toda a sua carreira acadêmica 

após Syracuse. Todavia, as condições que contribuíram para seus problemas profissionais não 

se restringiam apenas aos conflitos envolvendo Szasz. O próprio posicionamento e as ideias 

de Becker em relação à busca de conhecimento, como um todo, e às tendências investigativas 

dos cientistas seus contemporâneos, tiveram grande responsabilidade por colocá-lo em 

oposição a muitos de seus pares nas ciências sociais.   

 Sua paixão pelas perguntas definitivas era um traço marcante, como já mencionamos 

antes. Becker acreditava que as questões mais valiosas dizem respeito à natureza do ser 

humano, ao seu destino e ao significado da vida. Questões fundamentais como essas não 

eram, para ele, “sintomas de imaturidade, que devem ter fim com o início da vida adulta”, 
                                                
149 LEIFER, Ronald. The Psychiatric Repression of Thomas Szasz, 2007.  
150 Ibid., 2007. 
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mas, pelo contrário, “manifestações de uma curiosidade natural sobre o mundo” que deve se 

prolongar por toda uma vida.151 O problema é que perguntas como essas são geralmente 

temidas pela sociedade, porque podem espalhar a dúvida, multiplicar a desconfiança e 

prejudicar a obediência com que os indivíduos se submetem à autoridade social. Todavia, 

Becker não pensava assim. Na verdade, gostava muito de ensinar e encorajar seus alunos a 

pensar livremente, para que mantivessem um pensamento crítico e sempre curioso em relação 

às questões fundamentais sobre a existência humana. Achava que esse era o seu papel como 

professor, porém sabia que seu incentivo aos alunos preocupava a maior parte do corpo 

docente das faculdades onde trabalhava. Ainda assim, ele não modificava sua postura. Em 

uma carta escrita ao amigo Harvey Bates, em novembro de 1965, ele desabafa: 

 
Nunca fui tão grato por ensinar quanto neste ano, provavelmente porque a 
resposta tem sido tão positiva: por uma razão que sei que não se deve ao 
meu próprio mérito, pareço estar causando um verdadeiro efeito nas vidas 
interiores de muitos de meus alunos aqui. [...] Também porque [...] os 
estudantes, na verdade, esperam ser virados de ponta cabeça, e de dentro 
para fora, pela experiência educacional. [...] O corpo docente da faculdade, 
por sinal, está um tanto “alarmado” com minha contínua recomendação de 
leituras religiosas para os alunos!152 
 

 Mais do que instigar os estudantes, Becker preocupava-se muito em não interferir em 

sua liberdade individual, em não provocar um processo de transferência como o que ele havia 

criticado, de forma tão grave, em seu trabalho de doutorado.153 Em suas próprias palavras, as 

crises que enfrentava na universidade só reforçavam a sua  

 
convicção de que um professor e amigo deve seguir o modelo socrático de 
ensino, de não-transferência, não-interferência, na medida em que isso seja 
possível. Devemos despertar a individualidade e a liberdade, permitir que 
façam suas próprias escolhas; caso contrário, seremos sádicos e 
escravizadores. Nenhum homem é um modelo para qualquer outro, exceto 

                                                
151 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997 (ambos os trechos entre aspas). 
152 BATES, Harvey. Letters from Becker, p. 219. Apesar do entusiasmo de Becker, em relação à sua capacidade 
para afetar seus alunos, parecer um pouco excessivo ou otimista demais, sua performance em sala de aula – pelo 
menos em Berkeley – era capaz de lotar os auditórios, como veremos mais à frente. Até alunos que não estavam 
matriculados espremiam-se nas escadarias para ouví-lo falar. Se isso fazia alguma diferença em suas vidas 
interiores, como pensava Becker, não podemos saber, mas a audiência elevada não deixa dúvidas quanto à sua 
enorme popularidade. 
153 Em sua tese de doutorado, Becker discute a influência profunda (ou interferência) do mestre sobre o 
discípulo, através da utilização de um conjunto específico de doutrinas e métodos disciplinares, de tal forma que 
ocorre, como na psicanálise, um processo de transferência – porém “negativo” (no sentido de prejudicial) – que 
possibilita ao mestre, no zen-budismo japonês, causar um dano profundo, ou até mesmo a destruição, do 
superego do discípulo que, posteriormente, pode ser “substituído” pela visão de mundo do mestre. (Cf. 
BECKER, Ernest. Zen: A Rational Critique, W. W. & Norton, 1961). 
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quando demonstra que a liberdade e a individualidade são possíveis; deve 
ser um modelo libertador, não um que prende ou que molda.154 

 

 A insistência de Becker na busca pela compreensão do ser humano, através de um 

questionamento incessante e livre das amarras criadas pelo medo da dúvida, colocava-o em 

oposição direta aos que acreditavam que um excesso de perguntas poderia ser pernicioso. Mas 

estes não eram os únicos com quem ele se confrontava. Os empiristas contemporâneos, 

descendentes filosóficos dos positivistas lógicos155, encontravam-se em uma posição teórica 

quase oposta à de Becker (e mais vantajosa em termos de poder acadêmico). Nessa época, um 

número crescente de empiristas estava assumindo as ciências sociais e a psiquiatria, como nos 

conta Leifer, ocupando muitas posições permanentes nas universidades americanas.156 Esse 

contexto, somado à formação teórica de Becker e à sua postura como professor e intelectual, 

acabaria por colocá-lo em uma posição antagônica em relação a esses empiristas.  

                                                
154 KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 461 (O uso do itálico foi decisão de Becker). 
155 Basicamente, a corrente positivista afirma que o único conhecimento autêntico é aquele que se baseia na 
experiência sensorial e na verificação positiva dos fatos. Em termos gerais, o positivismo refere-se a um 
conjunto de perspectivas epistemológicas que sustentam que o método científico é a melhor abordagem para 
descobrir os processos através dos quais os eventos físicos e humanos ocorrem. Essa formulação data do século 
XIX, desenvolvida pelo filósofo Auguste Comte, mas, na verdade, é um tema recorrente na história do 
pensamento ocidental, desde os gregos antigos até os nossos dias. (Cf. COHEN, Louis; MALDONADO, 
Antonio. "Research Methods in Education". In: British Journal of Educational Studies, Vol. 55, n. 9, 2007). Na 
era moderna, essa abordagem para a filosofia da ciência é derivada do pensamento de filósofos iluministas como 
Henri de Saint-Simon, por exemplo, e sua formulação fez com que Comte pensasse no método científico como 
“o” substituto para a metafísica na história do pensamento. Sendo a experiência – os fatos positivos, os dados 
sensíveis – a única fonte de conhecimento possível e o critério de verdade, nenhuma metafísica poderia servir 
como interpretação confiável da experiência (Cf. MILL, John Stuart. Auguste Comte and Positivism. Kessinger 
Publishing, 5a edição, 2003). Nas ciências sociais, o positivismo foi reformulado por Émile Durkheim, a fim de 
se tornar uma fundamentação para a investigação social. Já no século XX, alguns sociólogos alemães, como Max 
Webber e Georg Simmel, rejeitaram essa doutrina e acabaram dando início à tradição antipositivista em 
sociologia. (Cf. WACQUANT, Loïc. "Positivism." In: BOTTOMORE, Tom, OUTHWAITE, William (editores). 
The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought. Wiley-Blackwell, 1994). Todavia, a teoria 
básica de Comte deu origem a um “descendente”: o positivismo lógico, uma corrente independente que nasceu 
no seio intelectual vienense – o  famoso “Círculo de Viena” – e cresceu até se tornar uma das escolas dominantes 
na filosofia anglo-americana e na tradição analítica, estendendo-se ao domínio da ética, da filosofia da 
línguagem e da filosofia da história. Os positivistas lógicos, ou neopositivistas, rejeitavam as especulações 
metafísicas, obviamente, e procuravam reduzir, o mais que pudessem, as declarações e proposições que tivessem 
origem na lógica pura. As principais críticas a essa abordagem foram feitas pelos influentes filósofos Karl 
Popper e Thomas Kuhn. (Cf. GIDDENS, Anthony. Positivism and Sociology. Avebury, 1987). Em relação a 
Ernest Becker, é interessante notar que, apesar de colocar-se em contraposição ao pensamento dos empiristas de 
sua época, ele mantinha sua confiança na ciência como o melhor caminho para se investigar e tentar entender o 
mundo e o ser humano. Afirma isso em muitas de suas obras, como em The Structure of Evil, chegando a dedicar 
esse livro “à memória de todos aqueles que morreram tentando realizar essa tarefa”, entre eles – citados 
explicitamente – estão Auguste Comte e Henri de Saint-Simon. Outras fontes: [1] MISES, Richard von. 
Positivism: A Study In Human Understanding. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1951; [2] 
PICKERING, Mary. Auguste Comte: An Intellectual Biography. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
1993. 
156 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
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 De acordo com Leifer, Becker pertencia à escola clássica de antropologia e sociologia 

conhecida como Verstehen, ou Escola do Entendimento (literalmente), que se baseia na 

linguagem, comunicação e interpretação como métodos de investigação.157 É uma antiga 

escola de conhecimento – derivada da investigação e especulação filosófica – que já provocou 

grande disputa e polêmica no campo das ciências sociais, apesar de sua doutrina ser 

interpretada de maneiras diferentes por pessoas diversas. Alguns argumentam que é um 

método de verificação e outros que é somente um método de descoberta; outros ainda, que 

não é nenhum dos dois, mas que pode ser melhor entendido como um “requisito para a 

compreensão”.158 De qualquer forma, a escola Verstehen sempre teve os positivistas (ou 

empiristas) como seus principais críticos e opositores.  

 Segundo o filósofo analítico americano Michael Martin159, nos círculos acadêmicos 

alemães do final do século XIX, o termo Verstehen era associado à  
 
visão de que o fenômeno social tinha que ser compreendido a partir “de 
dentro”. Essa abordagem da investigação social tendia a ser qualitativa ao 
invés de quantitativa, e era contestada pelos positivistas, que enfatizavam o 
conhecimento externo, experimental e quantitativo. Apesar de essas posições 
terem se modificado com o passar do tempo, a disputa entre positivistas e 
antipositivistas - hoje em dia chamados de naturalistas e antinaturalistas – 
persistiu, e ainda define muitos dos debates na área.160 
 

 Já os positivistas, de forma sucinta, defendiam que as ciências sociais deveriam 

abordar o fenômeno social da mesma forma que as ciências naturais abordavam o estudo dos 

fenômenos físicos ou naturais, ou seja, seus objetivos principais deveriam ser a predição e a 

explicação nomológica. Entretanto, procurar por supostas leis que governem os fenômenos 

sociais é um trabalho bem mais difícil para as ciências sociais do que descobrir as leis que 

regem os fenômenos estudados pelas ciências naturais. Os que defendiam a posição 

positivista sabiam muito bem disso e admitiam que, caso as encontrassem, seriam leis menos 

                                                
157 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
158 De uma forma ou de outra, a abordagem da escola Verstehen já foi adotada por pensadores como Wilhelm 
Dilthey, Max Weber, R. G. Collingwood, Peter Winch, William Dray, Karl Popper, Michael Scriven, Alfred 
Schutz, Charles Taylor, Clifford Geertz e Jürgen Habermas. Seus críticos mais conhecidos foram os positivistas, 
dentre eles Carl Hempel, Ernest Nagel, Richard Rudner e Theodore Abel. Há ainda os que rejeitam tanto a visão 
da Verstehen quanto as críticas dos positivistas, alegando que ambos os lados falham em apreciar a “natureza 
pluralista” da investigação em ciências sociais. (Cf. MARTIN, Michael. Verstehen: The Uses of Understanding 
in Social Science, pp. 1-5). 
159 Michael Martin é Ph.D. pela Universidade de Harvard e especializado em filosofia da religião, apesar de já 
ter trabalhado com filosofia da ciência, direito e ciência social. Tem vários livros publicados, inclusive alguns 
sobre ateísmo, que é um de seus interesses principais na área de filosofia da religião. 
160 MARTIN, Michael. Verstehen: The Uses of Understanding in Social Science, p. 2. 
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precisas – menos “amparadas” – do que as leis naturais, já que o estudo do comportamento 

humano apresenta obstáculos que lhe são muito “específicos”.161 

 Obviamente, os empiristas contemporâneos de Becker também consideravam os fatos 

como a única fonte de conhecimento e, além disso, desprovidos de qualquer tipo de valor: se 

valores não podem ser derivados de fatos, nem logicamente nem empiricamente, a 

experimentação e a quantificação, em suma, são os únicos caminhos para o conhecimento do 

mundo e dos seres humanos.162 Já Becker defendia que a ciência social devia ser uma ciência 

crítica, onde fato e valor eram inseparáveis, assim como conhecimento e ética. Em The 

Structure of Evil (1968), por exemplo, ele afirma claramente que “a separação entre fato e 

valor é uma anomalia histórica que não tem lugar na ciência contemporânea”.163 Com isso, 

Becker não estava tentando invalidar o método científico de descrição fiel dos fatos 

observados no mundo exterior, como o utilizado pela antropologia. Como ele mesmo afirma, 

se “toda ciência é descrição”164, um antropólogo sempre está, em um primeiro momento,  

fazendo uma ciência válida. O problema é que muitos cientistas se acostumaram a considerar 

o método experimental como a ciência “verdadeira”, enquanto ele é, na realidade, apenas uma 

“ciência descritiva melhor”.165 

 Havia ainda outro problema no qual também se baseava a crítica de Becker ao 

empirismo: numa ciência que estuda o ser humano, o objeto principal de estudo não pode ser 

compartimentalizado. Becker via a abordagem empirista como um método estreito, limitado – 

em sua busca por analisar itens de informação separados e distintos, sem relacioná-los ao todo 

ao qual pertencem – e que estava “fadado a falhar nas ciências humanas”.166 Para ele, o 

homem deveria ser visto, em todos os momentos, “inserido em seu contexto sócio-cultural e 

                                                
161 Apesar de admitirem especificidades no estudo do comportamento humano, os positivistas negavam que a 
diferença entre as ciências sociais e as naturais fosse, fundamentalmente, uma diferença de “tipo”, e não faziam 
separação entre “explicação” e “compreensão”, argumentando que, para entender e, consequentemente, explicar 
um fenômeno social, bastava subordiná-lo a uma lei causal. Ou seja, a compreensão da ação de um agente social 
era conseguida através da explicação dessa ação em termos de suas razões, que seriam também as suas leis 
causais. Sob esse ponto de vista, a Verstehen era vista, no melhor dos casos, como “um dispositivo heurístico 
para sugerir hipóteses”. Os antipositivistas, obviamente, negavam as alegações dos positivistas e defendiam o 
uso do método da Verstehen para o estudo e a compreensão dos fenômenos sociais, do ponto de vista de seus 
agentes. Ao invés de focar nas causas, a investigação das ciências sociais deveria concentrar-se nas razões do 
agente social, e estas não eram as causas de sua ação. Para os antipositivistas, não há apenas uma diferença de 
grau entre as ciências sociais e naturais, no que tange à metodologia, “mas, sim, um abismo intransponível.” (Cf. 
MARTIN, Michael. Verstehen: The Uses of Understanding in Social Science, p. 2). 
162 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
163 BECKER, Ernest. The Structure of Evil, p. xiii (Obra posterior à época que Becker trabalhou em Syracuse). 
164 Ibid., p. 386. 
165 Ibid., p. 386. 
166 BECKER, Ernest. The Structure of Evil, p. 387. 
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histórico completo, precisamente porque é isso que forma o seu ‘eu’ ou a sua natureza”.167 

Embora a ciência sempre tenha trabalhado dessa forma – separando arbitrariamente uma certa 

área que deseja estudar intensamente, e suspendendo a pesquisa de seus relacionamentos com 

uma área contextual mais ampla, no caso das ciências humanas – , Becker via grandes perigos 

em utilizar apenas esse método, pois “é precisamente uma ampla gama de relacionamentos 

que caracteriza cada ato humano”.168 Ou seja, era justamente nessa espécie de essencialismo 

advogado pelos empiristas – na ideia de que é possível, de alguma forma, conhecer o objeto 

de estudo em si mesmo, “como uma coisa na natureza que pode ser isolada e definida”169– que 

Becker via a falácia dessa abordagem.  

 Nesse confronto teórico, Becker permanecia firme ao lado dos pragmáticos 

americanos e da Escola de Frankfurt170 e, no período em que permaneceu em Syracuse, foi 

muito influenciado pelo pensamento de Sigmund Freud, John Dewey e Karl Marx.171 Quando 

a escola Verstehen de ciência social entrou em declínio, a abordagem empirista entrou em 

ascensão. Assim, Becker ficou do lado mais fraco dentro da universidade – já que os 

empiristas tinham conseguido mais posições permanentes – e acabou sofrendo as 

consequências dessa “transferência de poder”.172 Para ele, esse movimento dentro das ciências 

sociais era resultante de dois fatores principais: primeiro, a ciência havia substituído a religião 

na busca pela verdade (e pelo poder) e, graças ao sucesso das ciências físicas em gerar 

tecnologias para melhorar a qualidade e a duração da vida, as ciências sociais tendiam a 

querer imitá-las; segundo, a abordagem clássica das ciências sociais (a Verstehen) apresentava 

muitas possibilidades ideológicas “perigosas”, que ameaçavam o status quo político, enquanto 

o empirismo suportava-o passivamente, já que era “ideologicamente auto-esterilizado”.173 

Considerando a época em que Becker se encontrava em Syracuse (o início da década de 60), 

                                                
167 Ibid., p. 387. 
168 Ibid., p. 387. 
169 Ibid., pp. 388-395. Becker discute bastante esse assunto no apêndice do livro, não esquecendo de tratar 
também do problema da relatividade dos valores. 
170 Ao que parece, Becker permaneceu próximo dessa escola de pensamento por toda a sua vida. Em sua 
entrevista a Sam Keen, quando já estava com câncer, chega a citar Max Horkheimer, afirmando que passou a ver 
seu próprio trabalho como uma atenuação do trabalho desse pensador e da Escola de Frankfurt. Mais 
especificamente, como no ensaio que Horkheimer escreveu sobre Schopenhauer (VER: HORKHEIMER, Max. 
"Schopenhauer Today" In: The Critical Spirit: Essays in Honor of Herbert Marcuse. Tradução: Robert Kolben. 
Beacon Press, 1967, pp. 55-71), no qual afirma que o homem é “uma criatura obstinada e abandonada no 
planeta”, diz Becker (Cf. KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 2). 
171 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
172 Ibid., 1997. 
173 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
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essa condição passiva do empirismo tornava-se um fator significativo para sua melhor 

adaptação a uma atmosfera política que parecia ameaçada pelas agitações sociais.  

 Se Becker criticava os empiristas por julgar que a busca exclusiva pelos fatos era 

estreita e desprovida de sentido, quando separada de qualquer consideração de valor, os 

empiristas, por sua vez, afirmavam que questões fundamentais – como as que Becker 

procurava formular e responder – eram bobagem, já que o “único caminho legítimo para o 

conhecimento é a lenta e constante acumulação de fatos de valor neutro”.174 Nesse 

enfrentamento teórico, Becker chamou os empiristas de “resmungadores de números”, 

enquanto estes, irritados com as críticas do antropólogo, presentearam-no com uma coleção 

de adjetivos de conotação claramente pejorativa, como: “provocador”, “tecelão de mitos”, 

“poeta, filósofo e especulador de ideias, de mente confusa e coração sangrento”, dentre 

outros.175 Infelizmente, as consequências dessa discordância não se restringiriam a uma mera 

troca de apelidos pouco lisonjeiros, mas acabariam por se desenvolver de uma forma não 

imaginada ou esperada por Becker. 

 

 1.4.4  Submissão à repressão: uma possibilidade inaceitável 

 

 Os anos de 1960 foram uma época instável e inquietante na visão daqueles que 

ocupavam o poder, pelo menos no que concerne a demonstrações públicas de desaprovação 

das ações governamentais. Muitos contestavam esse poder e, de certa forma, Becker era um 

deles, já que várias de suas críticas se direcionavam justamente aos que estavam adquirindo 

uma predominância acadêmica e científica cada vez maior. A agitação estava no ar: os 

defensores dos direitos civis, dentre eles muitos marxistas, começavam a se organizar mais 

rapidamente para demonstrações contra a política americana, principalmente a externa; 

pessoas ateavam fogo em si mesmas em frente ao Pentágono, como forma de protesto, 

enquanto estudantes faziam passeatas contra a guerra do Vietnam dentro das universidades. 

Becker quase sempre os apoiava, sendo ele mesmo contra a guerra, além de um defensor 

incansável do direito dos estudantes de expressarem livremente suas opiniões e críticas, 

inclusive as políticas. Em Syracuse, os conflitos sociais e políticos acabaram chegando a uma 

intensidade explosiva, depois de 1962, como afirma Leifer, o que agravou consideravelmente 

os demais problemas internos que já afetavam o corpo docente da universidade.176 

                                                
174 Ibid., 1997. 
175 Ibid., 1997. 
176 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
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 Embora os interesses de Becker não fossem realmente políticos (não era um marxista, 

que dirá um “marxista político”)177, essa não era uma época propícia, nos Estados Unidos, 

para estudantes, e muito menos para professores, admirarem Karl Marx. Na verdade, tal 

admiração era muito perigosa, principalmente para um professor que não possuísse uma 

posição acadêmica permanente, como era o caso de Becker. Ele era um humanista178e seu 

interesse estava voltado para as obras iniciais de Marx, já que sempre advogara em favor de 

uma sociedade mais justa, ética e racional. Mas isso não fazia a menor diferença para os 

professores mais reacionários, que só conseguiam – ou queriam – ver nele um “radical 

intelectual e político”, admirador de Marx e, portanto, nem um pouco confiável.179  

 Em novembro de 1962, no segundo ano de permanência de Becker em Syracuse, a 

administração tentou remover Thomas Szasz de suas obrigações pedagógicas, e a relação 

entre o psiquiatra e a universidade começou a se agravar. Como já mencionado anteriormente, 

após a publicação de seu livro The Myth of Mental Illness, Szasz começou a falar e lecionar 

sobre sua nova teoria, o que irritou consideravelmente boa parte do corpo docente da 

universidade, muitos dos médicos do hospital psiquiátrico e, principalmente, o Comissariado 

Estadual de Higiene (Saúde) Mental. Como se isso não bastasse, ele decidiu testemunhar a 

favor de pacientes listados em uma petição que solicitava sua libertação do confinamento 

involuntário em hospitais psiquiátricos estaduais; e aproveitou o momento de seu testemunho 

para condenar o uso de diagnósticos psiquiátricos como justificativa para a privação da 

liberdade de indivíduos que não haviam cometido nenhum crime perante a lei. Para piorar, 

ainda comparou os hospitais psiquiátricos a prisões.180 

                                                
177 Nas próprias palavras de Becker: “Eu não era nada político. Isso é o que foi tão surpreendente sobre o fato 
[...]. Outros professores pensavam que os estudantes estavam sendo afetados porque eu estava atingindo suas 
mentes políticas, mas não foi nada disso. Eu não tinha pontos de vista políticos de nenhum tipo; estava apenas 
ensinando pura antropologia. Bem, certamente era antropologia, não ‘pura’, mas estava ensinando cultura e 
personalidade, e sociologia introdutória; nada de político, todavia. Nunca dei nenhuma palestra sobre questões 
políticas. Era completamente desinteressado disso.” (Cf. KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation 
with Ernest Becker, p. 29). 
178 No sentido moderno da palavra, como mencionado na Introdução deste capítulo. 
179 Por conta disso, Leifer acredita que Becker foi uma das vítimas do expurgo de radicais e marxistas das 
universidades norte-americanas, durante o fim dos anos 60 e começo dos 70. Todavia, não pensamos que o 
interesse de Becker por algumas das teorias de Marx tenha sido a razão principal, e nem mesmo uma razão 
suficiente, para boicotes que sofreu nas universidades em que trabalhou. A situação é bem mais complexa do que 
isso, e envolve as posições assumidas por Becker em defesa da liberdade individual (e acadêmica), seu apoio a 
pessoas e causas polêmicas (como Thomas Szasz), sua postura como professor dentro das salas de aula, suas 
ideias como um todo e, talvez, até mesmo sua extrema popularidade entre os estudantes – um fator que é sempre 
motivo de inveja e ressentimento em qualquer meio social. (Cf. LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 
1997). 
180 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
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 Quando o diretor de um dos hospitais psiquiátricos estaduais – e ex-comissário de 

saúde mental, Newton Bigelow – ficou sabendo do testemunho, pediu ao então comissário 

estadual, Paul Hoch, para impedir Szasz de lecionar na rede hospitalar do estado, alegando 

que, se ele não acreditava na doença mental, não poderia ensinar “heresias” aos residentes e 

estagiários em psiquiatria.181 Hoch imediatamente entrou em contato com Marc Hollender, 

diretor do Upstate Medical Center, solicitando que banisse Szasz das funções clínicas e 

pedagógicas em Syracuse. Como Hollender era amigo de Szasz (até aquele momento, pelo 

menos) e independente do comissariado em sua função na universidade182, tentou mudar as 

aulas do psiquiatra exclusivamente para dentro da faculdade. Em um primeiro momento, 

Szasz aceitou a oferta, mas depois mudou de ideia, considerando que sua liberdade acadêmica 

estava sendo violada. Contratou um bom advogado e apresentou queixa formal para a 

administração da faculdade e para a Associação Americana de Professores Universitários 

(AAUP – American Association of University Professors). Também resolveu boicotar todas 

as atividades do departamento acadêmico que ocorriam dentro do hospital estadual. Depois de 

dois anos de investigação, a AAUP decidiu a favor de Szasz, confirmando que sua liberdade 

acadêmica realmente havia sido violada. Mas, ao contrário de resolver o problema, essa 

decisão agravou as controvérsias e dividiu o departamento em duas facções.183  

 Diversas foram as razões que levaram alguns professores a apoiar Thomas Szasz. 

Dentre eles, estavam Becker e Leifer, que viram a oferta de Hollender também como um 

ataque à sua própria liberdade acadêmica; afinal, era um direito de todos os professores – 

incluindo Szasz – lecionar em qualquer instalação da universidade, e isso incluía o hospital 

estadual. No caso específico de Becker, apesar de ter sido influenciado pelo trabalho e pelo 

pensamento de Szasz, não concordava de forma irrestrita com suas ideias sobre a psiquiatria. 

No entanto, entendeu a censura imposta a ele como uma usurpação real da liberdade 

acadêmica de um professor e, assim, seu apoio a Szasz foi incondicional. Esse foi um 

                                                
181 Ibid., 1997. 
182 Hollender também era o chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Syracuse. Acumulava 
duas funções administrativas, mas utilizava apenas um escritório para fazer seu trabalho; e esse local ficava 
dentro do hospital psiquiátrico, ou seja, a maioria das reuniões com o corpo docente da faculdade, assim como os 
encontros científicos acadêmicos, não eram realizados dentro da universidade mas, sim, nas dependências do 
hospital. Logo, em relação ao hospital, Hollender certamente era dependente do comissariado, já que era um 
funcionário do estado; ou seja, sua posição era absolutamente ambígua nesse conflito. 
183 A parte do corpo docente que se opunha a Szasz não ficou satisfeita com a decisão da AAUP e, 
aparentemente, tentou induzi-lo a um ato de insubordinação que acabaria por justificar sua demissão, mas não 
tiveram sucesso nessa empreitada. Não podemos afirmar a veracidade desta afirmação, uma vez que as notas de 
Ronald Leifer sobre o acontecido são as únicas fontes de referência que encontramos até o presente momento. 
De qualquer forma, essa informação é apenas especulativa e desprovida de juízo da parte da autora desta 
dissertação (Cf. LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
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movimento corajoso para um professor ainda sem posição permanente dentro do 

departamento e, como a administração não estava preocupada com distinções sutis entre 

aqueles que apoiavam o psiquiatra, Becker pagou o preço por sua ousadia.184 

 Leifer conta-nos que ele ficou realmente consternado com os esforços da psiquiatria 

estadual para reprimir um professor – para ele, uma violação de “uma lei fundamental da 

civilização” que é o direito de livre investigação e expressão.185 Becker compartilhou seu 

sentimento com alguns de seus alunos que, provavelmente sem perceber que poderiam 

prejudicá-lo, foram perguntar a Marc Hollender se o programa de ensino em psiquiatria estava 

mesmo sendo comprometido pelo conflito com Thomas Szasz. Obviamente, Hollender quis 

saber onde os estudantes haviam ouvido esse comentário e, ao descobrir que viera de Becker, 

ficou indignado e ligou imediatamente para ele. Cobrou-lhe uma justificativa para estar 

afastando possíveis candidatos à residência em psiquiatria em função dos seus comentários, e 

exigiu que se apresentasse em seu gabinete, no hospital, logo em seguida. Leifer estava ao 

lado de Becker nesse momento e presenciou sua resposta. Desafiando o chefe do 

departamento, Becker negou-se a encontrá-lo no hospital, alegando que era “somente um 

funcionário da universidade” e, uma vez que a administração do hospital havia proibido um 

professor de dar aulas lá, Hollender teria de vir falar com ele nas dependências da faculdade. 

Este recusou-se e insistiu na vinda de Becker ao hospital, mas diante de sua veemente 

negação, demitiu-o na hora por insubordinação.186 

 Assim terminou a carreira de Ernest Becker em psiquiatria, antes mesmo de ter 

realmente começado.187 Junto com ela, também teve fim o seu sonho de uma “revolução em 

psiquiatria”.188 Foi praticamente impossível para ele obter outro emprego nessa área, uma vez 

                                                
184 LIECHTY, Daniel, The Ernest Becker Reader, p. 14. 
185 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
186 Cf. Ibid., 1997. 
187 Em poucos anos, cada um dos professores que apoiou Szasz foi demitido do corpo docente, incluindo Ronald 
Leifer. Apesar disso, o psiquiatra permaneceu em Syracuse, mas ficou “isolado”: não foi mais convidado para 
dar aulas aos residentes do hospital e não conseguiu mais apresentar artigos nessa universidade ou participar das 
discussões acadêmicas nas reuniões do corpo docente. Por fim, o sonho de Marc Hollender de formar uma nova 
escola de psiquiatria clínica também foi por água abaixo. (Cf. Ibid., 1997). 
188 Cf. Ibid., 1997. Segundo Daniel Liechty, a intenção de Becker, com esse livro, era fornecer uma base 
racional convincente para a ação moral, e o contorno de uma teoria sobre a doença mental que estava enraizada 
na filosofia transacional de John Dewey. A razão para isso é dada pelo próprio Becker, no prefácio do livro, ao 
afirmar que a ciência daquela época estava “enterrando o homem” com a proliferação disciplinar, porque havia 
“falhado em conseguir uma imagem clara, uma perspectiva ampla” do ser humano. Todavia, sua intenção não 
era criar um “sistema” com essa teoria, e não alegava, de forma alguma, originalidade em suas ideias. Becker 
desejava tanto contribuir na exploração de “novas possibilidades”, que dedica o livro, de forma genérica, “à 
sociedade que valorizará o homem e [...] consequentemente, instituirá uma educação completamente crítica 
como um valor humano dominante. Nessa sociedade, a psiquiatria será um agente de mudança, ao invés de um 
abrigo contra a confusão social.” Vemos que as esperanças de Becker em relação à psiquiatria ficam bem claras 
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que só podia contar com a recomendação de Thomas Szasz e esta não o ajudava em nada; na 

verdade, acabava prejudicando Becker, graças à fama que tinha – entre seus pares americanos 

– de ser um anátema. Sua demissão deu início a um longo período em que viveu como uma 

espécie de “nômade acadêmico”189, pulando de trabalho em trabalho, vivendo de 

financiamentos e contratos de curto prazo, em uma série de departamentos de graduação em 

educação, sociologia e psicologia. Sem a ajuda dos amigos, que lhe conseguiam esses 

contratos temporários, teria sido difícil encontrar qualquer posição nova, mesmo em outras 

áreas que não a psiquiatria. De certa forma, era rejeitado pelos sociólogos por sua graduação 

ser em antropologia, e os antropólogos tampouco o aceitavam completamente, porque nunca 

tinha feito o que consideravam como um trabalho de campo “legítimo”.190  

 Apesar disso, em 1963, alguns desses amigos conseguiram um primeiro contrato 

temporário para Becker, com duração de um ano, no Departamento de Sociologia da própria 

Universidade de Syracuse. Entretanto, nem os acontecimentos recentes, nem a instabilidade 

de sua nova posição, amedrontavam Becker o suficiente a ponto de impedi-lo de dizer o que 

pensava. Mesmo não se identificando com a juventude e seus excessos no uso de drogas 

psicodélicas (um comportamento bastante característico da década de 60), ele apoiava os 

estudantes na luta contra o controle da vida estudantil pela universidade, opondo-se 

incansavelmente à dominação ideológica, pedagógica e administrativa dos empiristas. 

Gostava de falar especialmente sobre os perigos contra a liberdade acadêmica, provocados 

pelo hábito que as universidades tinham de procurar por – e confiar – em fontes militares e 

comerciais para seus contratos de pesquisa. Esse alerta de Becker acabou atingindo em cheio 

o coração do “lado financeiro” da pesquisa científica.191 Previsivelmente, ao final de seu 

contrato temporário, o corpo docente opôs-se à sua renovação, e Becker “caiu na estrada 

novamente”.192  

 

 

 

                                                                                                                                                   
logo no início do livro, e é bom lembrar que, nessa éposa, ele ainda acreditava que fosse possível alcançar 
mudanças significativas no mundo com o avanço e a aplicação do conhecimento científico sobre o homem. 
(VER: BECKER, Ernest. The Revolution in Psychiatry: The New Understanding of Man. New York: The Free 
Press, 1990). 
189 LIECHTY, Daniel, The Ernest Becker Reader, p. 14. 
190 Apesar de Douglas Haring ter arranjado para que os anos de Becker em Paris fossem considerados como 
cumprimento dos requisitos para o trabalho de campo em antropologia, isso não era levado muito em conta pela 
maioria dos antropológos. (Cf. LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997). 
191 LIECHTY, Daniel. Transference & Transcendence, p. 6. 
192 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
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1.5  Novas oportunidades e a constante instabilidade profissional 

 

 Após ser dispensado de mais um departamento em Syracuse, Becker decide ir para 

Roma às suas próprias custas, no intuito de passar um tempo estudando e escrevendo – queria 

sentar “no centro da civilização ocidental e refletir sobre sua história e seu destino”.193 No 

primeiro semestre de sua estadia, já rascunhava The Structure of Evil: An Essay on the 

Unification of the Science of Man194, que só veio a ser publicado em 1968. Todavia, acabou 

não ficando muito tempo na Itália; no final de julho do mesmo ano, retornou a Syracuse com 

outro contrato temporário, dessa vez para lecionar na Faculdade de Educação.195 Segundo 

Leifer, Becker ainda conseguiu, depois desse, mais dois contratos temporários na mesma 

universidade, um no Departamento de Antropologia e outro no Departamento de Sociologia, 

ambos patrocinados por amigos seus da universidade.196 Mas ele já estava cansado de lecionar 

em Syracuse, e confessa ao amigo Harvey Bates seu desapontamento pelas dificuldades 

intelectuais lá encontradas: 

 
A Universidade de Syracuse evidentemente não é um lugar para se esperar 
por um encontro de mentes [a fim de discutir] sobre problemas de solidez e 
consequência intelectuais; pelo menos, não em minha ‘área’. […] 
Provavelmente, o máximo que podemos fazer é chamá-las para a discussão e 

                                                
193 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
194 Parece que Becker teve problemas para conseguir publicar essa obra. Embora tenha começado a escrevê-la 
em 1963/64, a revisão só ocorreu em 1966 e a publicação, planejada para 1965, só aconteceu três anos depois. 
Becker escreveu esse livro, principalmente, porque acreditava que havia um problema muito sério com as 
ciências humanas de seu tempo: além da constante imitação das ciências físicas (em sua opinião, um problema 
de confusão de categorias lógicas, como já mencionado anteriormente), também havia uma falta de preocupação 
“quase estóica”, de muitos cientistas sociais, em relação aos problemas do mundo. Isso era algo que Becker 
considerava como uma “fé” arrogante em uma ciência que, sem que o cientista tenha de se preocupar 
efetivamente com as condições humanas, “automaticamente beneficiaria o homem”. Para ele, a crescente 
especialização das diferentes áreas – uma “fragmentação disciplinar, sem uma unidade supra-ordenada” – era 
contraproducente e até danosa para o progresso científico, porque os cientistas estavam se tornando “devotos da 
trivialidade”. Em sua opinião, um novo conceito de “progresso” deveria ser reintroduzido nas ciências humanas, 
e a separação entre fato e valor reconsiderada (p. xiii). Becker faz um passeio pela história das ciências humanas 
a fim de mostrar como elas chegaram a essa situação, pois pensava que assim poderia contribuir para uma busca 
concreta por uma “unidade interdisciplinar”. Mais uma vez, ele ainda acreditava, quando escreveu esse livro, que 
a ciência poderia melhorar as condições sociais e pessoais dos seres humanos, a ponto de produzir um avanço 
real do homem (VER: BECKER, Ernest. The Structure of Evil: An Essay on the Unification of the Science of 
Man. NY: George Braziller, 1a edição, 1968). 
195 LIECHTY, Daniel. Transference & Transcendence, p. 6. 
196 No conjunto de dados biográficos de Becker que conseguimos recolher para nossa pesquisa, não 
encontramos precisão nas informações – fornecidas pelos diversos autores que falam dele – sobre as ofertas para 
as posições temporárias que ele realmente aceitou (no que se refere, principalmente, às datas e aos períodos de 
permanência nesses cargos). Optamos por utilizar as informações fornecidas por Ronald Leifer, uma vez que a 
maioria dessas ofertas foi feita por departamentos de humanidades da Universidade de Syracuse, no período em 
que Leifer ainda se encontrava trabalhando lá. 
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para estabelecer as bases, com trabalhos publicados, para aqueles que vierem 
depois de nós – assim como fez [Paul] Tillich.197 

 

 Depois desse período, Becker aceitou o convite feito pelo sociólogo canadense Erving 

Goffman, em 1965, para que o substituísse no Departamento de Sociologia da Universidade 

da Califórnia, em Berkeley.198 Inicialmente, Becker mantinha algumas reservas em relação a 

seu novo emprego, depois de tantos conflitos e dificuldades enfrentados em Syracuse – o que 

é bastante compreensível. Como afirma em uma de suas cartas:  

 
Minha reação a Berkeley é como eu esperava: mista. É uma comunidade 
intelectual da mais alta ordem, quanto a isso não há dúvidas. Mas não 
consigo enxergar o que ela poderá realizar neste ‘mundo caído’. [...] E ainda 
estou assombrado pelo pensamento de que todo o nosso melhor 
conhecimento pode ser mera ficção, em termos do plano de Deus. Mas sou 
consolado pelas palavras de Paulo: se seu trabalho é ensinar, então ensine. 
Talvez este seja o lugar.199 

 

 Depois de se acomodar à nova função, Becker começou a sentir que encontrava 

ressonância “para seus questionamentos críticos fundamentais e suas percepções da natureza 

humana”200, pelo menos entre os estudantes. Era um professor muito charmoso e criativo, e 

suas aulas – compondo um amplo curso que abrangia religião, antropologia e sociologia – 

atraiam centenas de estudantes201, que transbordavam de um auditório de 900 lugares.202 Sua 

forma de ensinar refletia claramente seu pensamento interdisciplinar, e ele estava sempre 

ansioso por aplicar formulações teóricas aos problemas de interesse prático. Além disso, 

Becker tinha uma queda pela dramatização e sua performance em sala de aula chegava a ser 

teatral, como descreve Liechty. Certa vez, para ilustrar um ponto de vista teórico – relativo a 

aspectos existenciais da escolha humana e sua relação com a loucura, por exemplo –, ele 

subiu ao palco do anfiteatro completamente vestido a caráter, chegando até a utilizar 

iluminação especial, só para interpretar uma cena de Rei Lear de Shakespeare.203 Becker via 

                                                
197 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 217 [carta: 20 jan 1965]. 
198 KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 432. 
199 BATES, Harvey. Op. cit., p. 218 [carta: 20 ago 1965]. 
200 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
201 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 14. 
202 Cf. “Education: A Class Hires a Scholar”. In: Time Magazine, 10 março 1967. 
203 LIECHTY, Daniel. Op. cit., p. 14. Em sua entrevista a Sam Keen, Becker fala um pouco mais sobre isso, 
descrevendo o que achava ser uma característica sua como professor: “Estilo é a habilidade de pegar uma ideia 
difícil e torná-la simples, destacando-a com as anedotas corretas, [...] de pegar ideias muito profundas e falar 
sobre elas casualmente. [...] Eu tinha a habilidade de, como dizem, ‘sentir a audiência’; ou seja, toda vez que 
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essa sua característica como um “talento para o estilo e o drama, e uma habilidade para 

despertar a imaginação com uma ideia bem torneada e simplificada”.204 Para ele, era preciso 

sentir paixão por essa possibilidade de despertar os alunos, e de apresentar uma idea 

basicamente simples como se fosse uma “grande descoberta”; entendia que isso era o que 

tornava alguém um bom professor: ser capaz de não se tornar blasé.205 

 Apesar dessa exuberância de estilo que atraía a afeição de tantos estudantes, os 

mesmos aspectos de seu pensamento e de sua forma de ensinar não necessariamente 

provocavam a mesma reação em outros membros da universidade.206 A ânsia de Becker por 

utilizar fontes literárias, e até mesmo teológicas, associada à crítica constante das abordagens 

estritamente empíricas da pesquisa em ciências sociais, levou alguns acadêmicos de Berkeley 

a considerar sua posição intelectual e pedagógica como “não científica”.207 Além disso, o 

mesmo tipo de agitação que varria outras universidades americanas havia chegado a Berkeley. 

Passeatas de protesto eram constantes e Becker, como já mencionado anteriormente, sempre 

apoiava os estudantes, tentando defender o que acreditava ser um direito deles. Compreendia 

muito bem a gravidade da situação, mas gostava da posição que assumia, como se pode 

perceber por sua descrição sobre o clima na universidade californiana, quando os protestos 

cessaram: 

 
A crise em Berkeley que acabamos de vivenciar está terminada [...] e foi 
excitante. Suponho que minha própria posição, em prol dos estudantes, 
agora fará meus colegas se desencantarem comigo (todos se  posicionaram 
em favor da administração). [...] Mas eu experimentei aquela sensação de 
pureza interior por ter assumido uma posição explicitamente moral em uma 
crise; e se minha vida material deve sofrer por conta disso, minha vida 
interior é que ganha. [...] Como sabemos, o problema real, a real insatisfação 
dos estudantes, é com o fracasso da universidade para educar, de modo a 
tornar os estudantes pessoas responsáveis ao dar-lhes uma compreensão de 
seu mundo. [...] Você não pode imaginar o que está em jogo aqui: será esta 
uma universidade ou um certificado para a imoralidade nacional?208 

 

 Não é preciso dizer que as ideias e a postura de Becker novamente acabariam por 

atrapalhar sua permanência no emprego. Isso já não era novidade para ele, mas o que chegou 

                                                                                                                                                   
percebia que a estava perdendo pela complexidade, eu parava.” (Cf. KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). 
Conversation with Ernest Becker, p. 29). 
204 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 31. 
205 Ibid., p. 31. 
206 LIECHTY, Daniel, Transference & Transcendence, p. 7. 
207 Ibid., p. 7. 
208 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 222 [cartas: 07 e 09 dez 1966] (grifos do autor). 
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a surpreendê-lo foi que seus alunos não se conformaram com a resolução da universidade em 

não renovar seu contrato temporário.  

 Parecia ser um fato conhecido, na época, que os estudantes de Berkeley tinham certa 

“habilidade” para conseguir o que queriam209, habilidade essa que resolveram usar em defesa 

de um de seus professores mais queridos. No primeiro semestre de 1967, mais de 2.000 

estudantes protestaram contra a rescisão do contrato de Becker, assinando uma petição e 

organizando uma marcha até os escritórios da administração para exigir que ele fosse mantido 

no corpo docente. Declararam que ele era um “professor estimulante, um orador fantástico” e 

um homem que fazia “você sair da sala de aula pensando", mas nenhum desses elogios 

amoleceu os administradores.210 O corpo docente do Departamento de Antropologia alegou 

que não dispunha de recursos necessários, nem de uma posição no quadro de funcionários, 

para oferecer a Becker um emprego, mas os estudantes não se conformaram com a 

negativa.211 

 Diante do fracasso da primeira tentativa, tomaram uma atitude sem precedentes na 

história de Berkeley: decidiram votar para que o salário de Becker (que na época valia cerca 

de 13.000 dólares) fosse pago com os recursos do fundo estudantil, a fim de que ele assumisse 

uma recém-criada “cadeira de pesquisador visitante”.212 A situação foi tão inesperada que 

chamou a atenção da mídia, e a renomada Time Magazine chegou inclusive a publicar um 

artigo sobre o episódio, descrevendo Becker como alguém que “desafiava qualquer 

classificação” e cujas credenciais acadêmicas eram, de fato, “impressionantes”.213 De acordo 

com a revista, ele sentia-se satisfeito com o apoio esmagador dos alunos, mas ainda pesava 

essa “oferta incomum” em comparação às propostas feitas por outras escolas em todo o 

país.214 Isso não era exatamente uma verdade, pois a situação de Becker era bem indefinida 

quando os estudantes tomaram essa decisão, e assim permaneceu até a resolução final da 

universidade; tanto que ele e sua esposa Marie chegaram a pensar em abandonar a vida 

                                                
209 Cf. “Education: A Class Hires a Scholar”. In: Time Magazine, 10 março 1967. 
210 Cf. KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 29. De certa forma, essas 
declarações implicavam que a maioria dos outros professores não produziam esse mesmo efeito nos estudantes. 
Segundo Becker, um de seus alunos escreveu uma carta para o jornal Daily Californian dizendo algo como: 
“Esse homem desperta nossas imaginações como ninguém mais, pois com nenhuma outra pessoa conseguimos 
ter nossas imaginações sacudidas e despertas como tivemos em suas aulas.”  
211 Cf. “Education: A Class Hires a Scholar”. In: Time Magazine, 10 março 1967. 
212 LIECHTY, Daniel, Transference & Transcendence, p. 7. 
213 Cf. “Education: A Class Hires a Scholar”. In: Time Magazine, 10 março 1967. 
214 Ibid., 10 março 1967. 
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acadêmica e começar algo diferente, talvez mudando para uma fazenda ou até abrindo uma 

livraria.215 

 Em um primeiro momento, os administradores consideraram a possibilidade de usar 

esses fundos para manter Becker, mas apenas como um consultor educacional, já que não 

pretendiam abrir um precedente e permitir que os estudantes contratassem seus próprios 

professores. O acordo proposto pela universidade faria com que os cursos de Becker fossem 

isentos de crédito, uma condição que acabaria por prejudicá-lo como professor. Assim, apesar 

de todo o impressionante apoio que recebeu, isso não lhe garantiu realmente nenhum favor 

particular de seus colegas do corpo docente, muito menos da administração.216  

 Outra vez a história se repetia: Becker terminava mais um período letivo sem nenhuma 

confirmação de onde estaria trabalhando e vivendo no semestre seguinte, com o agravante 

que, dessa vez, sua pequena família estava em vias de ganhar mais um membro (ele já tinha 

um filho pequeno, chamado Steven, e o segundo estava a caminho). Em abril de 1967, Becker 

narra ao amigo Bates os desdobramentos do acontecido e suas conclusões a respeito: 

 
Agora é definitivo que a universidade não honrará a cadeira que os 
estudantes designaram para mim e, então, terei de procurar um emprego em 
outro lugar. [...] O modo breve e definitivo com que a administração rejeitou 
a proposta dos estudantes [...] despertou suas frustrações mais profundas e, 
agora, eles planejam ainda mais agitação. Não para que me contratem, desta 
vez, mas para usar a falha na minha recontratação como um marcador que 
assinala sua contínua impotência e a duplicidade da universidade. O que 
posso dizer ou fazer? Se eu tiver que ser usado como um veículo para isso, 
penso que tenho de permitir. [...] De qualquer modo, vou ficar até que isso 
termine e, no final do trimestre, poderei me despedir graciosamente da cena 
em Berkeley.217 

 

 Becker esperou até quase a metade do segundo semestre para se mudar de Berkeley; 

porém, antes de o ano terminar, publicou mais um livro – Beyond Alienation: A Philosophy of 

Education for the Crisis of Democracy (1967) – que, em linhas gerais, trata da educação dos 

indivíduos para que possam reconhecer, tanto quanto possível, as restrições que impuseram a 

si mesmos e aos outros, através de seus modos habituais de olhar para as possibilidades 

                                                
215 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 223 [carta: 07 jun 1967]. 
216 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
217 BATES, Harvey. Letters from Ernest, pp. 222-223 [carta: 20 abril 1967]. 
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humanas.218 Nesta obra, ele ainda demonstra ter esperança na possibilidade de se construir 

novas e melhores alternativas para o ser humano através do conhecimento. 

 

 1.5.1  Reaproximação da religião: um apoio para enfrentar a vida? 

 

 Entre junho e setembro de 1967, Becker decide aceitar uma oferta para lecionar 

psicologia social na Universidade Estadual de São Francisco e, em outubro, já havia 

atravessado a baía em direção à cidade. A essa altura, já não se considerava mais ateu. Seu 

reencontro com a “dimensão do divino”, como ele mesmo afirmava, havia sido um processo 

gradual, algo não aprendido através do intelecto, mas “ensinado pela vida”.219 Testemunhar o 

nascimento de seus filhos foi, para Becker, um “despertar para o milagre do que estava 

acontecendo, [...] para a ideia de Deus”; um sentimento que ele dizia ter cultivado, durante 

seus últimos dez ou quinze anos de vida, “por ter vivido com os olhos abertos”.220 Essa 

mudança pessoal parece ter lhe dado mais força para enfrentar os percalços constantes com os 

quais se deparava, porém, a forma como via o mundo e o ser humano, nesse momento, já se 

encontrava desprovida de esperanças: 

 
O animal humano não possui força alguma, e penso que é importante, muito 
importante, que conheça sua incapacidade de se sustentar [sozinho] sobre os 
próprios pés – acho que esse é um dos aspectos mais trágicos da vida 
humana. [...] Quando você finalmente revela a si mesmo que é vulnerável e 
fraco, quando finalmente descobre isso através da terapia ou da vida, então é 
impossível continuar a viver sem uma enorme ansiedade, a menos que 
encontre uma nova fonte de poder. É aí que a ideia de Deus surge para uma 
pessoa, penso eu.221 

 

Essa “ideia de Deus” parece ter surgido para Becker amparada por sua reaproximação 

ao judaismo, com suas leituras diárias dos salmos bíblicos e textos hassídicos, e até mesmo 

com um aprofundamento no pensamento de Martin Buber. Os salmos impressionavam-no 

porque sentia que eram genuínos; ele achava que sempre era possível encontrar neles a 

“palavra certa e não aquela que se poderia estar esperando”, quando se chegava a algum 

                                                
218 Mais do que isso, Becker propõe uma solução para se resolver a “crise da democracia”, através de um 
programa de educação público, com um currículo “universal e unificado”, que proporcionaria ao homem 
moderno uma visão de mundo crítica, capaz de dotá-lo de “força, flexibilidade e liberdade para resolver os 
problemas básicos da adaptação humana.” (LIECHTY, Daniel. Abstracts of the Complete Writings of Ernest 
Becker, p. 42). 
219 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 15. 
220 Ibid., p. 15. 
221 Ibid., p. 16. 



 

 

 

74 

 
 

momento crucial na vida.222 Becker também achava que tinha sorte por ter aprendido que o 

ser humano realmente não realiza coisa alguma sozinho, “que qualquer coisa que seja 

realizada, o é pela graça”.223 Para ele, dar graças – explicitamente a ação de graças cristã – por 

“aquilo que já está dado e não pelo que está por vir”, era a visão mais elevada que alguém 

poderia alcançar.224  

Nesse sentido, Becker percebia a ação de dar graças a Deus como algo muito similar 

ao que considerava como a religiosidade hebraica genuína (declaradamente inspirado por 

Buber): “a crença de que, quando o homem já tiver feito tudo o que podia, então Deus fará o 

resto; então Ele agirá.”225 Por essa razão, os salmos de louvor a Deus tornaram-se tão 

significativos para ele – sentia que era muito mais importante louvar do que pedir qualquer 

coisa para si. Becker chegou a confessar a Bates, pouco antes de se mudar para São Francisco, 

que teria sido muito difícil louvar a Deus no passado, mas que “agora isso acontecia mais 

facilmente”, porque a “abertura para Deus era a sua maior graça”.226 E ele desejou que isso 

não desaparecesse mais de sua vida, mas que se aprofundasse.  

A perspectiva religiosa assumida por Becker acabaria fazendo com que 

experimentasse aquilo que chamamos de religião227 como sendo uma “comunhão vivida com 

os nossos companheiros”, ao redor da família e da mesa; é uma “celebração da vida e do 

companheirismo”, algo que nos facilita ou impele a “agradecer a Deus pelo dom da vida 

criada”.228 Ou ainda, que 

 
estamos aqui para cumprir nosso dever, ponto final. É a sucessão tranquila 
de atividades cotidianas aparentemente insignificantes, o ritmo dos dias, a 
fome, o sono, o trabalho e o cuidado que justificam tudo o que somos. Não 
coisas espetaculares como os produtos do intelecto, o reconhecimento ou 
qualquer coisa parecida, mas a alegria tranquila por assegurar a vida e poder 
olhar nos olhos dos outros, enquanto eles vivem e tentam continuar assim. 
[...] Tenho recebido algum tipo de compreensão sobre o sentido da vida, 
como algo decorrente de Deus, diariamente renovado e expresso. Parece, 
mais do que nunca, que estes são tempos cataclísmicos… O que mais 
queremos ou esperamos? […] Uma pessoa pode relaxar e gradualmente 
aprender que Deus conta para tudo, e que não precisa mais se preocupar. 

                                                
222 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 218 [carta: agosto de 1965]. 
223 Ibid., p. 219 [carta: setembro de 1965]. 
224 Ibid., p. 219 [carta: setembro de 1965]. 
225 Ibid., p. 219 [carta: setembro de 1965]. 
226 Ibid., p. 222 [carta: abril de 1967]. 
227 Neste ponto, estamos apenas mostrando, de forma breve, as ideias dispersas que Becker trocava com seus 
amigos a respeito de suas experiências pessoais com a religião. Neste momento, não é nossa intenção mostrar o 
que Becker entendia teoricamente por religião. 
228 BATES, Harvey. Op. cit., p. 223 [carta: fevereiro de 1968] (ambos os trechos entre aspas). 
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Agradeço a Deus diariamente por me trazer essa compreensão. […] Posso 
dizer francamente que, se Deus não tivesse me permitido voltar para ele, eu 
estaria perdido.229 

 

 Esse tom confessional de Becker não aparece em nenhum outro texto deixado por ele, 

e tornado público por sua esposa; também não o encontramos em sua entrevista a Sam Keen, 

pouco tempo antes de falecer. Se ele realmente depositava tal confiança em Deus, se sentia 

gratidão pela compreensão adquirida, não deixou que transparecesse em seus trabalhos 

acadêmicos ou em nenhum de seus livros; tanto que alguns de seus leitores o consideravam 

claramente ateu, mesmo que Becker declarasse o contrário em seus últimos anos de vida. Há 

artigos publicados, inclusive, defendendo que a visão de Becker andava em sentido contrário 

a qualquer afirmação que validasse a religião para a experiência humana. Essa perspectiva é 

justificada, se a leitura que fizermos de suas obras maduras optar arbitrariamente por desviar 

o foco de determinadas afirmações, desprezar a influência de certos pensadores e, 

principalmente, esquecer de seus escritos privados. No entanto, negar completamente textos 

como esses implica considerar que as experiências vividas por um pensador estão 

completamente dissociadas de suas compreensões intelectuais. Nesse caso, então, teríamos de 

desconsiderar ou desprezar todas as pesquisas já feitas sobre importantes pensadores – como 

Kierkegaard, Pascal, Freud e Jung, dentre outros – que levaram em consideração diários e 

cartas deixados por eles. Mesmo que Becker não tenha publicado seus diários enquanto ainda 

estava vivo, deixou claro, nesses textos, que acreditava que serviriam, algum dia, para uma 

melhor compreensão de seu trabalho intelectual. Sendo assim, não há razão para 

desconsiderar qualquer uma de suas observações pessoais, por mais confessionais que 

pareçam ser.  

 

1.6  Difíceis mudanças e o fim do otimismo 

 

 Apesar da sustentação íntima que Becker afirmava ter encontrado nessa “dimensão do 

divino”230, as últimas mudanças, que suas inúmeras dificuldades profissionais haviam 

acarretado, deixaram-no consideravelmente abatido. E seu novo emprego na Universidade 

Estadual de São Francisco não parecia estar ajudando muito a melhorar seu estado de ânimo.  

 De certa forma, ter saído de Berkeley para uma universidade estadual representava um 

retrocesso em sua carreira. Becker dizia que se sentia doente, com um peso no peito e uma 
                                                
229 BATES, Harvey. Letters from Ernest, pp. 222-223 [cartas: janeiro a dezembro de 1967]. 
230 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 15. 



 

 

 

76 

 
 

fadiga contínua, o que parecia “uma reação apropriada à total falta de beleza” de sua vida em 

São Francisco.231 Essa foi uma mudança brusca para ele, que considerava ter passado de uma 

universidade de primeira linha para uma de segunda, deixando para trás classes lotadas com 

centenas de alunos em troca de “noventa estudantes medianamente interessados”.232 Além 

disso, sua rotina diária era tediosa, se comparada com os dias agitados e cheios de atividades 

dentro do campus em Berkeley; agora passava boa parte de seus dias em casa, ocupando o 

papel de babá de seus filhos, como ele mesmo reclamou em seu diário.  

 A situação crítica do mundo, a “vitória dos demagogos”, a “inevitabilidade da agitação 

e repressão social”, e o que Becker via como um “completo fracasso da universidade e da 

tradição de conhecimento que ele representava”, todas essas condições pareciam estar 

sobrecarregando-o emocionalmente; a tal ponto, que chegou a admitir que se sentia perdido e 

desgostoso com “a coisa toda”: com a falta de amigos, com a falta de familiaridade com os 

locais de férias e até com as rodovias.233 Todos os seus esforços intelectuais até esse momento 

pareciam, às vezes, não fazer nenhuma diferença. É triste seu desabafo para o amigo Bates: 

 
Não tenho nada a relatar, exceto o usual: a espera diária para ver “o quê” 
acontecerá, se é que vai acontecer qualquer coisa. O esforço diário para 
cruzar a linha kierkegaardiana entre crença e fé (oh, essa linha inflexível). A 
tristeza diária por não ser capaz de discernir, de forma alguma, o que Deus 
tem em mente para este show. A ânsia diária por alguma pequena indicação 
que a sua vida e seus esforços contam para alguma coisa. A procura diária 
por algum raio de esperança nas faces de seus filhos, o trabalho do Deus do 
Amor e da Beleza. A tristeza diária por eles terem de viver tão longe Dele 
quanto nós vivemos.234 

 

 Apesar de todo o desgosto com a mudança de status acadêmico, Becker ainda 

mantinha algumas poucas esperanças em relação a São Francisco. O reitor da universidade 

estadual, S. I. Hayakawa, era um dos principais divulgadores da ciência interdisciplinar e 

humanística conhecida como Semântica Geral235, que Becker conhecia e com a qual 

                                                
231 KRAMER, Robert. The Journals of Ernest Becker, p. 463 [entrada: dezembro de 1967]. 
232 Ibid., p. 463. 
233 Ibid., pp. 463-464 (todos os trechos entre aspas). 
234 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 224 [carta: 05 junho 1968]. 
235 Segundo Bruce Kodish, a Semântica Geral (SG) qualifica-se como uma disciplina incomum e difícil de 
definir com precisão. Atravessa, de forma explicita, a “fronteira entre filosofia e ciência empírica, e entre teoria e 
aplicação”, de um modo que pode parecer “fora de centro” em relação às usuais categorizações do tipo “ou isso 
ou aquilo” (either-or). Como uma filosofia prática, a SG foca na análise dos pressupostos de muitos campos. 
(Cf. KODISH, Bruce. Dare to Inquire: Demarginalizing General Semantics, Pasadena, CA: Extensional 
Publishing, Agosto 2003). Para saber mais, VER: MARINOFF, Lou. Philosophical Practice. San Diego, CA: 
Academic Press, 2002. 
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aparentemente se identificava, pelo menos em parte. Para um cientista social com uma visão 

como a dele, parecia natural esperar pelo apoio de uma instituição liderada por um intelectual 

como Hayakawa. Infelizmente, suas esperanças não se confirmariam. Em 1968, da mesma 

forma que acontecia em várias partes do mundo, os estudantes revoltaram-se violentamente 

no campus e Hayakawa, com o suporte do então governador Ronald Reagan, chamou a 

guarda nacional para manter a ordem. Diante disso, Becker sentiu que não poderia “ensinar 

sobre liberdade com uma polícia armada do lado de fora da sala de aula”, e pediu demissão 

em protesto.236 Quando renunciou ao cargo, tinha a esposa e os três filhos para sustentar, e 

novamente nenhuma perspectiva de emprego.237 

 

1.7  Os últimos anos de um intelectual em exílio 

 

 Em 1969, Becker recebeu uma oferta de um grupo de cientistas sociais da 

Universidade Simon Fraser, perto de Vancouver, no Canadá. O convite era para que se 

juntasse a um departamento interdisciplinar recém-formado, que combinava sociologia, 

antropologia e ciência política. Finalmente ele recebia uma proposta para uma posição 

acadêmica permanente, porém fora dos Estados Unidos.  

 Na opinião de Ronald Leifer, Simon Fraser foi um tanto “agridoce” para Becker: 

apesar da oportunidade de segurança profissional e financeira – que o deixaria mais tranquilo 

para se dedicar aos estudos, nessa fase mais madura de sua vida –, ele permanecia triste em 

relação ao acontecimentos mundiais e “desapontado por ter sido tão reprimido, ignorado e 

exilado dentro de seu próprio país”.238 Na verdade, Becker parecia oscilar entre o 

desapontamento e uma espécie de resignação em relação ao destino de seu trabalho. Alguns 

anos antes, havia dito ao amigo Bates que não sentia nenhuma amargura a respeito de tudo o 

que havia escrito (tanto o material publicado quanto o não publicado), assegurando-o de que 

gostava de pensar nisso como parte de seu “crescimento espiritual” – sua necessidade de 

desenvolver “uma considerável despreocupação” em relação ao destino de seu “trabalho e 

limitada identidade”.239 Mais do que uma necessidade pessoal, Becker pensava que essa 

                                                
236 LIECHTY, Daniel, Transference & Transcendence, pp. 7-8. 
237 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
238 Ibid., 1997. 
239 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 220 [carta:  junho de 1966]. Nessa questão da “renúncia pessoal”, 
Becker foi muito inspirado pelas ideias de Kierkegaard e de Otto Rank. 
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despreocupação deveria ser uma tarefa contínua de todos os homens: renunciar para, depois, 

renunciar novamente.240  

 Apesar das oscilações de opinião, Simon Fraser foi um lugar ideal para Becker se 

concentrar nas ideias que apareceriam em suas últimas obras. Nos três anos seguintes, 

preparou e publicou uma segunda edição, completamente revisada, de The Birth and Death of 

Meaning (1972), infundindo nela os frutos de suas extensas leituras de Otto Rank. Também 

escreveu sua obra mais importante, A Negação da Morte (1973), completou as notas e o 

manuscrito parcial de outro livro que seria publicado postumamente, Escape from Evil (1975), 

e escreveu um excelente ensaio sobre a solidão, The Spectrum of Loneliness (1974).  

 Nos anos em que viveu no Canadá, Becker passou a ver seu trabalho inicial sob outra 

perspectiva, distinta daquele entusiasmo dos primeiros anos. Percebeu, por exemplo, que um 

dos defeitos de seus primeiros livros era a tentativa de “adaptar a história das ideias para as 

oportunidades dos anos sessenta”, em vez de lidar cumulativamente com ela.241 Como ele 

afirma a Sam Keen: 

 
Falei muito sobre o [Jean-Jacques] Rousseau e sobre quais oportunidades 
para a educação foram criadas, e assim por diante – coisas que vi e com as 
quais fiquei muito desiludido desde então. E acho que esse é um erro muito 
grande: tentar acomodar sua leitura da história, e sua compreensão do 
acúmulo das ideias, às possibilidades de uma época em particular. O fato de 
que é um erro é atestado por quão pouco é feito pela reforma do ensino. 
Nada aconteceu: não houve nenhuma ciência do homem, não há síntese das 
disciplinas e não há unificação. Não há nenhuma relevância. Não há reforma 
curricular. Nada disso aconteceu.242 

 

 Também não é exagero afirmar, a partir de declarações como essa, que Becker acabou 

mesmo se desiludindo com a forma como conduziu seu trabalho inicial, e com sua crença na 

possibilidade de provocar mudanças através do acúmulo de conhecimento. Todavia, sua 

maior desilusão dizia respeito ao próprio ser humano. Esse processo de desencantamento não 

foi imediato, mas fez com que se afastasse de sua “ciência do homem” e se dedicasse mais à 

apresentação de uma imagem empírica do ser humano.243 Para Becker, um intelectual de sua 

                                                
240 Ibid., p. 220. 
241 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 5. 
242 Ibid., p. 5. 
243 Como o próprio Becker diz, em uma carta de abril de 1971, ele estava “vivendo ‘na fronteira’ entre renunciar 
à ciência do homem como um sonho de juventude (ou um bom sonho, mas um sonho de qualquer modo) e, por 
outro lado, continuar a trabalhar como se as palavras que colocamos juntas sobre a nossa condição e nossas 
esperanças tivessem algum significado para melhorar a nós mesmo”. Esse era para Becker um dilema, mas “um 
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época não tinha muito o que fazer em relação à “bagunça do mundo”, além de elaborar um 

“retrato do que significa ser um homem e de qual é a sua condição” – um pouco no espírito da 

Escola de Frankfurt: de que “a única prática honesta é a teoria”.244  

 Em seus últimos trabalhos, Becker procura dirigir suas ideias para uma fusão da 

ciência com as perspectivas religiosas, ou “da psicologia com a perspectiva mítico-religiosa”, 

baseando-se, em grande parte, na obra de Otto Rank.245 Como ele mesmo afirma para Keen: 

 
De uma maneira um tanto subversiva, quero entregar a ciência para a 
religião, e mostrar que tratam do mesmo assunto. Quero mostrar que, se 
tivéssemos um retrato científico exato da condição humana – se o homem 
erguesse para si mesmo um espelho de sua condição na terra, do que 
significa ser um homem –, isso coincidiria exatamente com a compreensão 
religiosa da natureza humana.246 

 

 A compreensão da natureza humana era algo que Becker acreditava ter sido também 

um objetivo de Paul Tillich, mas que este não havia conseguido alcançar, por ter trabalhado a 

partir da teologia; e a questão era como trabalhar “a partir da direção da ciência”.247 Daí a 

ideia de Becker de que, por ter seguido o caminho científico, ainda que deixando-se 

acompanhar pela teologia e pela filosofia, ele havia conseguido “entregar a ciência do homem 

para uma fusão com a teologia”.248 Inclusive, essa era a razão, em sua opinião, para seu 

trabalho ter provocado mais o interesse dos teólogos do que dos cientistas sociais de sua 

época.  

 Não se pode esquecer que, a despeito da mudança de perspectiva em relação às 

possibilidades humanas, Becker continuava preocupado com as questões fundamentais sobre 

a existência; e como um homem da modernidade, tentou respondê-las acreditando sempre na 

capacidade da ciência para revelar os “fatos” sobre o mundo.249 Entretanto, sua postura era 

ambígua, de descrédito e, ao mesmo tempo, de confiança no caminho científico de 

investigação. Para constatar isso, não há necessidade de um passeio por seus trabalhos 

iniciais, pois suas últimas obras demonstram bem sua impossibilidade de abandonar a ciência 

como a guia mestra de suas teorias.  

                                                                                                                                                   
dilema correto porque nada é claro no que diz respeito à condição humana”. (BATES, Harvey. Letters from 
Ernest, p. 226). 
244 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 5. 
245 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 14. 
246 KEEN, Sam. Op. cit., p. 1. 
247 Ibid., p. 1. 
248 Ibid., p. 1. 
249 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 19. 
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 Becker sentia tamanha necessidade em mostrar essa imagem estritamente empírica do 

ser humano, após “passar uma dezena de anos lutando para não admitir o lado negro de sua 

natureza”250, que acabou desenvolvendo uma visão bastante severa dos complexos 

mecanismos através dos quais o homem tenta escapar da consciência de sua condição de 

criatura. Por fim, ele abandonou as “lentes cor-de-rosa”251 com que via a humanidade, e o 

resultado desse processo, inevitavelmente impresso em seus últimos trabalhos, pareceu 

extremamente pessimista para muitos leitores. Pelo menos, sua abordagem não era cínica, 

pensava Becker.252 Talvez pudesse “ser considerada mais como trágica”253, em íntima 

consonância com a imagem que ele tinha de si mesmo, inclusive:  

 
Tenho pensado que talvez eu seja como um dos tipos de “mente perturbada” 
criados por [William] James – aqueles que devem ver a tragédia na 
existência – e não um daqueles com “mente saudável”, que são animados 
por uma fé e um otimismo sólidos. Bem, não suponho que essas são coisas 
que podemos escolher; eu estou preso à minha trágica alma russa.254 

 

 Ao que parece, sua “trágica alma russa” não lhe permitia sequer tentar desculpar o ser 

humano por sua agressividade e violência, mesmo depois de mergulhar de cabeça no amplo 

espectro de mecanismos que poderiam explicar porque o homem age de determinadas 

maneiras. Tanto assim que se afastou de uma de suas primeiras influências intelectuais, o 

psicanalista Erich Fromm, depois de concluir que este não tinha sido um cientista 

“suficientemente duro”, por ter se desdobrado tanto, em suas obras, para demonstrar que os 

seres humanos não eram “tão maus” assim.255 Becker achou que faltava realismo a Fromm, o 

tipo de realismo que ele via em Horkheimer, por exemplo. Mas, por muitos anos, o próprio 

Becker havia enxergado a liberdade humana como um destino possível de ser alcançado, 

assim como Fromm. Só que não conseguiu sustentar essa utopia e começou a considerar que 

“algo acontece em nosso planeta que é completamente alheio a nós, aos nossos desejos, e que 

pode não ter nada a ver com [...] o nosso crescente bem-estar”.256  

                                                
250 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. xviii. 
251 Ibid., p. xviii. 
252 Ibid., p. xviii. 
253 Como nos aponta Stephen Martin, Becker utilizou – na segunda edição revisada de The Birth and Death of 
Meaning – a frase “Introdução ao Nascimento da Tragédia” como subtítulo do capítulo sobre o desenvolvimento 
do ego. Além disso, seu título provisório para A Negação da Morte era “A Fusão Natural da Ciência com a 
Tragédia”, como ele mesmo conta a Harvey Bates em uma carta de janeiro de 1972. (Cf. MARTIN, Stephen. 
Decomposing Modernity, p. 78, nota de rodapé). 
254 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 225 [carta:  janeiro de 1970]. 
255 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 23. 
256 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 23. 
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 Se nada dura para sempre, se todas as coisas vivas perecem e até o sol, um dia, 

morrerá, também o ser humano está condenado a desaparecer. No paradoxo da condição 

humana, pensava Becker, está a raíz de sua tragédia: a de um ser que se desenvolveu a ponto 

de perceber-se como um eu consciente de si; que foi capaz de criar meios para interagir com o 

mundo e com seus semelhantes, através da linguagem e do simbolismo; e que sonha com a 

eternidade, sabendo que irá inevitavelmente morrer. Essa trágica realidade reside, enfim, no 

fato de que os desejos, as esperanças e os sonhos dos indivíduos estão sempre encobertos pela 

“sombra escura” da finitude, e eventualmente “condenados a serem frustrados pelo fato da 

morte”.257  

 Becker contou a Sam Keen que se deparou com a ideia da negação da morte 

“estritamente a partir dos imperativos lógicos que encontrou em todos os seus trabalhos 

anteriores”; assim, sua teoria foi como uma “simplificação econômica”, uma ideia “derradeira 

que amarrava a coisa toda”.258 Na verdade, ele já havia encontrado essa ideia anteriormente, 

na obra de Otto Rank, como confessou logo em seguida na mesma entrevista. Rank foi uma 

grande influência para Becker – talvez a mais importante de toda a sua vida – e ele ficou 

profundamente animado ao descobrir seu trabalho; considerava que seu pensamento era um 

dos mais importantes e raros legados deixados por um discípulo de Freud. Apesar disso, 

achava que Rank havia sido “terrivelmente negligenciado”259:  

 
Um homem de gênio, realmente, que trabalhou muito, […] sistematicamente 
e de muitas formas, mostrando que o medo da vida e o medo da morte são as 
molas mestras da atividade humana, e que tudo pode ser explicado a partir 
desses medos.260 

 

 Becker sabia que A Negação da Morte era seu mais importante trabalho até aquele 

momento – fruto de um grande esforço intelectual realizado por mais de uma década – e 

dedicou-se intensamente para a sua conclusão. Acima de tudo, considerou que precisava 

direcioná-lo contra as tendências dominantes e, por essa razão, enfatizou tanto o terror da 

morte. Ele mesmo explica isso dizendo: 

 
Se enfatizo o terror é porque estou falando com os robôs alegres que vejo 
por aí. Acho que o mundo está cheio de muitos robôs alegres, e considero 
minha tarefa, na verdade, falar sobre o terror em vez de, como todos os 

                                                
257 LEIFER, Ronald. The Legacy of Ernest Becker, 1997. 
258 KEEN, Op. Cit., p. 8. 
259 Ibid., p. 9. 
260 Ibid., p. 9. 
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outros, falar sobre a alegria e [...] sobre as coisas boas. Sinto que, nesse 
sentido, o intelectual crítico tem de chamar a atenção para o que está em 
falta.261 

 

 Era preciso saber insistir naquilo que era mais significativo, detectar os pontos mais 

importantes de uma questão e martelar essas ideias até esgotá-las. Isso necessitava certa 

habilidade e prática, algo que Becker pensava certamente possuir; um talento especial para 

“farejar” a importância de certas ideias, da mesma forma que fazia William James, a quem ele 

tanto admirava e que havia sido “um de seus modelos, de quase todas as maneiras”.262 Becker 

pode ter buscado uma simplificação econômica para suas teorias, mas certamente não 

economizou nem um pouco em suas marteladas. Talvez Stephen Martin não tenha exagerado 

tanto ao considerar seu trabalho como uma “medicina cruel”, dizendo que Becker era capaz 

de anunciar, com o mesmo folêgo, que existe um “propósito cósmico” e um “significado lá 

fora”, mas que devemos renunciar a tudo isso, caso contrário, a busca por sentido pode virar 

mais um fetiche para o ser humano.263  

 De qualquer forma, Ernest Becker abordou a morte em teoria, sem saber que ela já se 

aproximava dele fisicamente. Em novembro de 1972, após terminar o manuscrito de A 

Negação da Morte, foi diagnosticado com câncer de intestino. Adoeceu rapidamente e, ainda 

assim, não parou de escrever. Tentou correr contra o tempo para terminar o que viria a ser seu 

último livro, Escape from Evil, no qual desejava desenvolver as implicações da visão 

científica sobre a condição de criatura condenada à finitude e à morte, assim como descrever a 

dinâmica do mal. Sua intenção era falar da natureza do mal social e mostrar que a 

“animalidade humana” – o mal que o homem causa – é fruto de suas tentativas para superar 

sua própria insignificância e negar sua real condição na natureza. Como Otto Rank colocava, 

porém nas palavras de Becker, “a dinâmica fundamental do mal é a tentativa para tornar o 

mundo outra coisa diferente do que é, algo que não pode ser: um lugar livre de acidentes, livre 

de impurezas; um lugar livre da morte.”264 

 Becker não conseguiu se afastar da morte e não pôde terminar seu último livro antes 

de falecer, dois anos depois, em Vancouver (no dia 6 de março de 1974). Ele tinha apenas 49 

anos de idade e, pouco antes de morrer, pediu à sua esposa Marie que deixasse esse trabalho 

“descansar em uma gaveta da mesa”, sem ser publicado e “sem nenhuma energia restante para 

                                                
261 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 9. 
262 Ibid., p. 26. 
263 MARTIN, Stephen.Decomposing Modernity, p. 77. 
264 KEEN, Sam e LIECHTY, Daniel (editor). Conversation with Ernest Becker, p. 2. 
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qualquer outra troca com os deuses”.265 Apesar do pedido do marido, Marie acreditou que 

essa última obra seria “um eloqüente encerramento para sua carreira científica literária”266 e, 

com isso em mente, decidiu contrariar sua solicitação.  

 Becker também não presenciou o reconhecimento de A Negação da Morte que, dois 

meses depois de seu falecimento, foi premiado com o importante prêmio Pulitzer, na 

categoria de não-ficção.  

 Assim terminou a vida desse pensador comprometido com a existência humana, com 

todas as coisas a serem descobertas, com as perguntas fundamentais. Um homem que se 

sentia saudoso por aquilo que não poderia viver ou presenciar até o final do século. Para 

alguns, um “gigante intelectual em uma era de pigmeus”, dotado de uma capacidade 

linguística e uma ética embaraçosas para os “engenheiros sociais” com suas “cabanas de 

pequenas janelas pré-fabricadas e seus conceitos de pronta-entrega”.267 Para outros, uma 

espécie de “enigma no mundo acadêmico”268, mas um dos poucos intelectuais com um “olhar 

especial” para enxergar o quadro completo.269 E há ainda aqueles que o consideraram um 

pessimista anti-democrático e anti-humanista. 

 Seja como for, tomando o conjunto das obras de Becker for tomado como um todo, é 

possível perceber que suas ideias refletem os grandes esforços de um pensador que nunca 

conseguiu efetivamente abandonar sua postura humanista. Um homem que, apesar de todos os 

desapontamentos, acreditou até o fim que “não há nada no homem e na natureza que nos 

impeça de tomar algum controle sobre o nosso destino e fazer do mundo um lugar mais 

saudável para as nossas crianças”.270  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
265 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. xv [nota introdutória de Marie Becker]. 
266 Ibid., p. xv. 
267 BATES, Harvey. Letters from Ernest, p. 227. 
268 LIECHTY, Daniel. The Ernest Becker Reader, p. 11. 
269 Idem, Transference & Transcendence, p. viii. 
270 BECKER, Ernest. Op. cit., p. xviii. 
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CAPÍTULO II 

Dilemas da Finitude: principais aspectos da condição humana em Becker 
 

 

É o sofrimento, inerente à condição humana, o preço que 
devemos pagar por sermos organismos sencientes e auto-
conscientes, aspirantes à libertação, mas sujeitos às leis da 
natureza e obrigados a seguir marchando, através do tempo 
irreversível, através de um mundo totalmente indiferente ao 
nosso bem-estar, em direção à decrepitude e à certeza da morte. 
Os dois terços restantes de toda a nossa tristeza são feitos em 
casa e, no que diz respeito ao universo, desnecessários.  
(Aldous Huxley)271 

 

 

 A morte “coça o tempo todo”.272 Essa é uma das primeiras observações feitas por Irvin 

Yalom, em seu Existential Psychotherapy273, quando explica que as atitudes humanas em 

relação à morte influenciam a maneira como os seres humanos crescem, vivem, cometem 

erros e até como adoecem. É uma das verdades mais autoevidentes da vida, e não há dúvida 

de que todos nós sabemos muito bem o que é a morte, como diz Zygmunt Bauman; mas, isso 

até sermos solicitados a descrever com precisão o que sabemos, “a definir a morte como 

propriamente a entendemos”.274  

 Segundo Bauman, a morte é, na verdade, impossível de ser definida, de ser dominada 

(mesmo que intelectualmente), pois representa, a despeito de tudo o que fizermos ou 

imaginarmos para acalmar nossos temores, o vazio final, “um outro inimaginável”275 e 

absoluto que está além do alcance de qualquer comunicação. Necessitamos de metáforas para 

                                                
271 HUXLEY, Aldous. Island. Harper Perennial Modern Classics, oct. 20, 2009, pp. 101-102. 
272 YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, p. 29. 
273 De acordo com o psicoterapeuta e professor emérito da Stanford University, Irvin Yalom, a psicoterapia 
existencial é uma forma de psicoterapia dinâmica (termo frequentemente usado na área de saúde mental, como 
em psicodinâmica). Em termos gerais, as psicoterapias dinâmicas são terapias baseadas no modelo dinâmico de 
funcionamento da mente que, basicamente, estão preocupadas em tentar compreender e lidar com as várias 
forças, motivos ou medos, inconscientes e conscientes, que operam dentro de uma pessoa. No caso específico da 
psicoterapia existêncial, a preocupação principal são os conflitos internos que fluem do confronto pessoal do 
indivíduo com os pressupostos da existência; não os impulsos instintivos reprimidos, por exemplo, mas certas 
“propriedades intrínsecas” que são uma parte inescapável da existência humana – sendo as quatro principais: a 
morte, a liberdade, o isolamento e a falta de signifcado (Cf. YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, pp. 6-
20). Yalom leu Ernest Becker, Norman O. Brown, Medard Boss, Rollo May, Robert Jay Lifton e outros nomes 
que também influenciaram consideravelmente o próprio Becker. Pensamos que seus comentários em relação à 
morte, nesse livro, refletem bem a corrente da qual Becker muito se aproximou, inclusive através de filósofos 
considerados como influentes para o existencialismo. 
274 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Immortality and other Life Strategies, p. 2. 
275 Ibid., p. 2. 
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falar desse outro, que não é como todos os demais “outros”, os quais “o ego se sente livre 

para preencher de sentido”.276 Citando o filósofo Edmund Husserl, Bauman alega que a morte 

não pode realmente ser percebida nem visualizada, pois sendo toda percepção uma atividade 

intencional do sujeito que percebe, estende-se para além dele, a fim de alcançar algo que 

pertença a um mundo que pode, em princípio, ser compartilhado. “Mas não há ‘algo’ tal como 

a morte; nada em que a intenção expandida do sujeito, lutando por perceber, poderia 

descansar, onde poderia lançar sua âncora. A morte é um nada absoluto e um ‘nada absoluto’ 

não faz sentido”, afirmar Bauman.277 Somente diante da possibilidade de ausência de 

percepção é que o sujeito sabe que não há nada; ainda assim, essa ausência é um nada que 

possui uma face, que pode ser contemplado. Mas a morte é a cessação definitiva do próprio 

sujeito que percebe e, portanto, “o fim de toda percepção”.278 Logo, o sujeito vê-se 

confrontado com a impossibilidade de qualquer percepção, só lhe restando “iludir a si mesmo 

com um jogo de metáforas que mais escondem do que revelam” aquilo que se procura 

perceber e que, por fim, “dão uma ideia falsa do estado de não-percepção que seria a 

morte”.279  

 Considerando essas afirmações, Bauman acha curioso, então, que nossa própria morte 

nos provoque tanto horror, uma vez que não está verdadeiramente ao alcance de nossa 

percepção – tudo o que podemos pensar sobre ela não passa, no fundo, de especulação. Além 

disso, é mais fácil pensar na morte dos outros do que em nossa própria, já que ela não afeta a 

continuidade de nossa percepção. Sofremos a morte daqueles que amamos porque podemos 

perceber e vivenciar sua ausência, mas não estaremos aqui para sentir a nossa própria, para 

percebê-la depois que acontecer. Logo, não podemos deixar de perguntar, como Bauman: por 

que então nos preocupamos com o que é imperceptível tanto no presente quanto no futuro?  

 Bauman afirma estar seguindo “o impecável raciocínio lógico atribuído a Epicuro”280, 

que continua tão válido hoje quanto na antiguidade. Ainda assim, apesar de “toda a sua 

inegável sabedoria, elegância racional e suposto poder de persuasão, geração após geração 

                                                
276 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Immortality and other Life Strategies, p. 2. 
277 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Immortality and other Life Strategies, p. 2 (grifo do autor). 
278 Ibid., p. 2 (grifo do autor). Bauman afirma que, nesse caso, Husserl diria que “não há noesis, o ato de 
cognição, sem noema, os objetos a serem conhecidos, e vice-versa.” Para mais informações sobre a teoria de 
Husserl, VER: HUSSERL, Edmund; WELTON, Donn. The Essential Husserl – Basic Writings in 
Transcendental Phenomenology. Indiana University Press, 1999. 
279 Ibid., p. 2 (ambos os trechos entre aspas). 
280 Ibid., p. 3. Nas palavras de Bauman: “quando existimos, disse Epicuro, a [nossa] morte não está presente, e 
quando a morte está presente, nós não existimos: portanto, a morte não afeta nem os mortos nem os vivos [...].” 
(Ibid., p. 140). Para a filosofia de Epicuro, VER: [1] EPICURO. Carta sobre a Felicidade (a Meneceu). Editora 
UNESP, 1a edição, 1999; [2] EPICURO. Epicuro – Maximas Principais. Loyola, 2010. 
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fracassou em obter dele algum auxílio”.281 Embora o pensamento de Epicuro esteja correto, 

diz o sociólogo, sentimos como se fosse falso, fraudulento; parece “curiosamente remoto” e 

em nada relacionado ao que pensamos e sentimos a respeito de nossa própria morte.282 

Obviamente, Epicuro não foi o único a pensar sobre esse assunto. Podemos encontrar um 

número incontável de citações sobre a morte proferidas por grandes pensadores, filósofos, 

escritores e poetas. Há uma linha de pensamento, nesse sentido, que remonta ao começo da 

escrita e que, de uma forma ou de outra, enfatiza a interdependência entre a vida e a morte.283 

Para Irvin Yalom,  
 
não é possível deixar a morte aos moribundos. A fronteira biológica entre 
vida e morte é relativamente precisa, mas, psicologicamente, vida e morte 
fundem-se uma à outra. A morte é um fato da vida, e um minuto de reflexão 
nos diz que ela não é simplesmente o último momento.284 

 

 Apesar de tantas reflexões profundas, no curso da história, os homens continuam 

irremediavelmente temendo a morte, e a incapacidade da razão para aplacar a angústia ou o 

mal-estar que ela provoca é “desconcertante”, pensa Bauman.285 Os seres humanos são as 

únicas criaturas que não apenas sabem, mas que sabem que sabem e não podem ignorar – ou 

des-conhecer – seu conhecimento, particularmente o conhecimento de sua mortalidade.286 Nas 

palavras de Bauman,  

 
uma vez que os humanos provaram da Árvore do Conhecimento, o gosto não 
pôde ser esquecido, pôde apenas não ser lembrado [...]. Uma vez aprendido, 
o conhecimento de que não escapamos da morte não pode ser esquecido; 
pode-se apenas não pensar nele durante algum tempo, com a atenção sendo 
deslocada para outras preocupações. O conhecimento possui, por assim 
dizer, uma qualidade muito mais olfativa do que visual ou auditiva; os 
odores, assim como o conhecimento, não podem ser desfeitos, podem apenas 
“passar despercebidos” ao serem escondidos por odores ainda mais fortes.287 

  

 Isso porque o conhecimento humano compartilha da mesma característica “existencial 

e inalienável que define as coisas”288: ele não pode ser aniquilado unicamente pelo emprego 

                                                
281 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Immortality and other Life Strategies, p. 3. 
282 Ibid., p. 3. 
283 Cf. YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, p. 29.  
284 Ibid., p. 30. 
285 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 3. 
286 Ibid., p. 3. 
287 Ibid., pp. 3-4. 
288 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Imortality & Other Life Strategies, p. 12. 
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da vontade; só pode ser afastado através da fantasia ou reprimido de modo a permanecer 

escondido da consciência. Quando um conhecimento se torna insuportável, só nos resta tentar 

expulsá-lo para o mais longe possível, como fazemos com todas as coisas “que nos ofendem”, 

mantendo-o a uma distância onde seu “cheiro fétido ou sua visão repulsiva não nos afete”.289 

E dificilmente há pensamento mais ofensivo do que aquele sobre a morte, sobre sua 

inevitabilidade e a condição transitória da existência humana – o conhecimento da morte 

desafia a razão humana.290 Como sugere Edgar Morin, no prefácio de seu livro O Homem e a 

Morte291: 
 
o conhecimento da morte é uma ruptura muito mais decisiva, entre as 
modalidades de existência humana e animal, do que a produção de 
ferramentas, o [desenvolvimento do] cérebro ou a linguagem: todas as 
características normalmente apontadas como “somente humanas” são 
metáforas ou extensões do trabalho de evolução biológica, e mecanismos de 
sobrevivência que a evolução disponibilizou para as espécies animais; mas 
não o nosso conhecimento da morte.292 

 

 Nesse importante estudo, Morin conclui que a ideia da morte é “sem conteúdo”, a 

mais vazia de todas as ideias: “impensável, inexplicável, um je ne sais quoi conceitual”.293 O 

horror que provoca é, na verdade, o horror do vazio, da ausência definitiva, do não-ser. Por 

isso, a consciência da morte está fadada a permanecer traumática294, diz Bauman. Afinal de 

contas, a morte é um estado sem pensamento, sem percepção, que não podemos visualizar e 

nem mesmo construir conceitualmente; podemos “pensar em uma existência sem estrelas e 

galáxias, até mesmo sem matéria”, mas não podemos “pensar em uma existência sem 

pensamento”.295 No entanto, essas considerações não tornam a morte menos real, muito pelo 

contrário. O homem sabe muito bem disso e fará o que for necessário para afastar de si essa 

realidade, a fim de continuar vivendo o máximo de tempo que for possível.   

                                                
289 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Imortality & Other Life Strategies, p. 12. 
290 Ibid., pp. 12-13. Nas palavras de Bauman, “pensar na morte desafia o próprio pensamento. A natureza do 
pensamento é o seu não-confinamento, o seu ‘desprendimento’ do tempo e do espaço: a habilidade para alcançar 
um tempo que já não é mais ou um tempo que ainda não veio a ser, a fim de visualizar lugares que os olhos não 
podem ver nem os dedos podem tocar. Em todos esses momentos, todavia, o pensamento que os invoca 
permanece no presente [...]. A única coisa que o pensamento não pode alcançar é sua própria inexistência; não 
pode conceber um tempo e um lugar que não mais o contenha, já que toda concepção contém o pensamento, ou a 
capacidade de pensar, como o ‘poder para conceber’.”  (Ibid., p. 14) 
291 Cf. MORIN, Edgar. L’Homme et la Mort. Paris: Seuil, 1951, pp. 7-8. 
292 Edgar Morin apud BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 13 (nota de rodapé). 
293 Cf. MORIN, Edgar. L’Homme et la Mort. Paris: Seuil, 1970, pp. 29-30 (ambos os trechos entre aspas). 
Observação: Preferimos manter o uso da expressão em francês je ne sais quoi, conforme empregada pelo autor. 
Em português, ela equivale a um não sei o quê. 
294 Cf. BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 13. 
295 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Imortality & Other Life Strategies, p. 14 (ambos os trechos entre aspas). 
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 Como já mencionamos, Ernest Becker sempre se preocupou com as ações humanas no 

mundo e com o mal que algumas dessas ações eram capazes de provocar; e acabou 

concluindo que grande parte desse mal é fruto do terror que o homem sente em relação à sua 

inescapável mortalidade. Para ele, a morte representa muito mais do que uma simples 

preocupação que concentra a atenção mental do homem. Já no início do prefácio de A 

Negação da Morte, Becker afirma que a própria ideia da morte, além do terror provocado por 

sua realidade física, persegue o homem como nenhuma outra coisa (essa é uma das principais 

teses do livro). No entanto, a palavra medo ou temor não são suficientes para transmitir o que 

Becker pensa a esse respeito, assim ele opta por chamar de terror o que considera ser “uma 

das molas mestras da atividade humana”.296 A principal intenção de Becker era investigar as 

razões para o mundo ser tão terrível para o ser humano, ou porque ele tem “tanta dificuldade 

para mobilizar recursos, a fim de enfrentar aberta e bravamente” a realidade de sua 

condição.297  Becker acreditava que a maior parte das atividades humanas destina-se a “evitar 

a fatalidade da morte, a vencê-la mediante a negação de que seja o destino final do 

homem”.298 De certa forma, Zygmunt Bauman confirma essa ideia ao dizer que a presença da 

morte na vida humana não é necessariamente mais pesada e tangível apenas nos lugares e 

momentos onde ela “aparece com o seu verdadeiro nome”, mesmo que seja o “alvo explícito 

de muitas das coisas que fazemos e pensamos”.299 Apesar dos hospitais e hospícios, 

cemitérios e crematórios, funerais e obituários, rituais de luto e recordação,  

 
o impacto da morte é mais poderoso (e criativo) quando ela não aparece com 
o seu próprio nome, em áreas e períodos que não são explicitamente 
dedicados a ela; precisamente onde conseguimos viver como se a morte não 
existisse ou não importasse, quando não lembramos da mortalidade e não 
somos atormentados pelos pensamentos sobre a futilidade da vida.300   

 

 É justamente nesses momentos em que esquecemos de nossa condição finita, ou 

quando negamos a morte, que as consequências de nossas ações podem produzir os resultados 

mais impactantes. Nesse sentido, Becker também vislumbrou essa quase onipresença da 

morte nos recantos mais inesperados, digamos assim, da mente e da vida humana. 

Acreditando que os homens modernos tem dificuldade para ver na morte algum tipo de 

“promoção suprema [...] para uma forma de vida superior, para alguma forma de desfrute da 

                                                
296 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 11. 
297 Ibid., p. 47. 
298 Ibid., p. 11. 
299 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 7 (ambos os trechos entre aspas). 
300 Ibid., p. 7. 
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eternidade”, como acreditavam certos povos antigos, Becker considerou que o medo da morte 

tem “um papel muito destacado” em nossa configuração psicológica.301 Por essa razão, ele 

achou necessário revelar a importância dessa condição aos seus contemporâneos, tentando 

desmascarar os processos e mecanismos que ajudam os seres humanos a encobrir, ou a 

desafiar, a consciência da morte. Para realizar essa tarefa, Becker tentou reunir parte do 

conhecimento adquirido por várias disciplinas das ciências humanas, a fim de esclarecer e 

tornar inteligíveis os atos humanos que são enterrados “sob montanhas de fatos obscurecidos, 

com intermináveis discussões sobre os ‘verdadeiros’ motivos” dos homens.302 

 Assim, antes de iniciarmos a apresentação dos pontos principais que estruturam o 

corpo teórico de Ernest Becker, gostaríamos de salientar que, além de todos motivos já 

mencionados no Capítulo 1 e nesta introdução, há ainda uma outra razão para essa urgência 

de Becker em sintetizar o conhecimento adquirido sobre o ser humano até quase o final do 

século XX: ele percebia um “estado de superprodução inútil de conhecimento”303 que estaria 

engasgando o homem contemporâneo. Apesar de uma infinidade de descobertas e teorias 

brilhantes, a mente humana encontra-se “calada, enquanto o mundo gira em sua antiquíssima 

carreira demoníaca”.304 Com tantas teorias disponíveis, o conhecimento está espalhado por 

toda parte e é apresentado por muitas vozes que competem entre si pelas verdades sobre o 

homem e sobre o mundo. Becker acreditava ser muito difícil para o homem contemporâneo 

encontrar uma saída desse labirinto de teorias, já que tantos “fragmentos insignificantes são 

ampliados de maneira desproporcional, enquanto seus insights principais, relativos à história 

do mundo, ficam por aí implorando por atenção”.305 Daí sua ideia de tentar harmonizar esses 

diversos pontos de vista disponíveis, evitando “contrariar ou negar qualquer um que indicasse 

conter um núcleo de veracidade”, mesmo que esse lhe parecesse antipático.306 

  

 

 

 

 

  

                                                
301 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 12 (ambos os trechos entre aspas). 
302 Ibid., p. 12. 
303 Ibid., p. 12. 
304 Ibid., p. 12. 
305 Idem, The Denial of Death, p. xviii (Preface).  
306 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 13. 
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2.1  Perspectiva Antropológica Madura 

 

  Em relação ao trabalho teórico de qualquer pensador, afirmar que existe um conjunto 

de suas ideias ou obras que pode ser agrupado e denominado de perspectiva madura 

geralmente implica que há um outro conjunto que deveria ser considerado como inicial. No 

caso de Becker, a maioria dos estudiosos de sua obra faz essa divisão levando em 

consideração as mudanças teóricas já mencionadas brevemente no capítulo 1, e pretendemos 

acompanhá-los. Todavia, não abordaremos o conjunto de textos considerados como parte da 

suposta perspectiva antropológica inicial, simplesmente porque nos afastaríamos do escopo 

de nosso trabalho; ou estenderíamos demais a discussão, se as abordássemos mesmo que de 

modo superficial. O que nos interessa realmente é seu pensamento maduro ou tardio que está 

concentrado em sua obra mais importante, A Negação da Morte, escrita no período final de 

sua vida.  

 De acordo com Stephen Martin, não é tão fácil relacionar o “Becker tardio” a um 

conjunto específico de trabalhos307, mas parece haver um consenso, entre os principais 

comentadores (Martin incluído), de que é possível traçar uma linha divisória na segunda 

edição de The Birth and Death of Meaning (1971), separando os trabalhos iniciais das obras 

maduras. Entretanto, já aparecem alguns sinais da perspectiva madura em obras anteriores a 

essa: por exemplo, na introdução de The Lost Science of Man (1966), escrita cerca de quatro 

anos depois do próprio livro, é possível “sentir o sabor desse Becker tardio”.308 Nessa 

introdução, Becker afirma, com um tom ainda não tão pessimista: 

 
o melhor que podemos esperar é evitar a morte e a decadência do gênero 
humano, ao usarmos a luz débil da razão e o ideal de aperfeiçoamento. Essa 
razão e esse ideal, então, tornam-se um meio de tratar, dialeticamente, com 
um mundo fundamentalmente irracional e perverso. Eles ajudam a manter 
esse mundo um pouco em equilíbrio, a ‘salvá-lo de si mesmo’ e de suas 
inerentes forças de destruição.309 

 

 Esse trecho talvez seja o primeiro sinal, ainda que sutil, de uma mudança que só 

apareceria organizada e sintetizada em seus últimos trabalhos. Becker já não parecia mais tão 

otimista ao afirmar “que o grande desafio da humanidade era empurrar a si mesma para além 

da escravidão [...], em direção a uma abertura que era sua herança na criação”310; mas ainda 

                                                
307 Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 77 [nota 1]. 
308 Ibid., p. 77 [nota 1]. 
309 BECKER, Ernest. The Lost Science of Man, p. xi. 
310 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 52. 
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mantinha certa confiança na ampliação das possibilidades humanas através da organização e 

expansão do conhecimento. Como afirma Martin, sua perspectiva madura só aparece, de 

forma evidente, quando ocorre a substituição de uma visão caracteristicamente “educacional” 

para uma visão mais “natural” em relação às falhas humanas311; em outras palavras, quando 

Becker deixa de acreditar que o homem pode ser libertado de sua alienação através da 

educação (a fim de progredir, num sentido iluminista do termo), e passa a enxergá-lo como 

um ser limitado pela condição biológica, ao mesmo tempo que é possuidor de uma 

característica ímpar na natureza, que é a auto-consciência.312 A partir daí, Becker passa a 

conceber a vida humana como um paradoxo ontológico313 ou dilema existencial. O homem é 

visto agora como um ser dividido entre dois pólos – corpo e mente (ou eu simbólico) – e entre 

duas forças de atração: um impulso para se identificar com a natureza, unir-se a ela e a todas 

as outras formas de vida; e outro impulso que o direciona para a individualização e a 

singularidade, que o faz querer destacar-se da natureza e das demais criaturas.314  

 Ainda segundo Martin, além dessas mudanças, a antropologia de Becker passa de uma 

abordagem monista para um dualismo teórico315: ao invés de uma teoria dominada por um 

princípio unitário, sua visão madura é fortemente orientada por duas forças ou condições em 

constante tensão (ainda que um único princípio organizador tenha permanecido através do 

conceito de negação da morte). Também surgem alterações em sua visão da cultura, e o papel 

da religião na vida humana ganha uma maior atenção (o foco de nosso terceiro capítulo). Um 

novo conjunto de conceitos fundamentais são introduzidos na segunda edição revisada de The 

Birth and Death of Meaning, dentre eles, o heroísmo e o temor da morte, que orientam todo o 

corpo teórico maduro de Becker. Ao integrá-los à sua perspectiva inicial, procurando 

aperfeiçoar sua compreensão, o resultado atingido por Becker acaba refletindo, 

principalmente, seu encontro com o pensamento de Otto Rank. 

 Em suas duas últimas obras, esses novos conceitos são acrescidos de outras noções 

importantes – como a busca da imortalidade, os dúplices motivos ontológicos Eros e Ágape, e 

a expiação da culpa – que se combinam aos conceitos de ansiedade, auto-estima e 

                                                
311 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 52. 
312 Ibid., p. 52. 
313 Martin denomina esse dilema existencial descrito por Becker como paradoxo ontológico porque, em A 
Negação da Morte, Becker utiliza as expressões dualismo ontológico e paradoxo existencial para descrever a 
condição humana. O termo ontológico está sendo usado aqui com o mesmo objetivo de Becker: descrever uma 
característica ou condição universal e fundamental do ser humano (Cf. Ibid., p. 52). Martin também define a 
ontologia como um ramo de estudo que tenta discernir as características estruturais básicas da existência, que 
“tenta descobrir como as coisas se articulam” no homem (Ibid., p. 20). 
314 Cf. BECKER, Ernest. The Denial of Death, pp. 150-153. 
315 MARTIN, Stephen. Op.cit., p. 52. 
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significado, desenvolvidos em seus primeiros trabalhos.316 Todavia, é importante ressaltar que 

a condição fundamental para sua nova compreensão sobre o homem foi uma mudança de 

ideia em relação ao que caracteriza a motivação básica do ser humano.317 Ocorre um 

deslocamento de foco que passa do conceito geral de evasão ou fuga da ansiedade para o 

conceito mais específico, porém relacionado, da negação da morte e da busca pela 

imortalidade pessoal simbólica. Como afirma Streeter, essa mudança trouxe uma 

compreensão do mal humano mais centrada na natureza do homem (sua condição de animal 

que adquiriu auto-consciência durante o processo evolutivo) do que somente no adestramento 

social e cultural.318 Becker deixa de pensar no homem como uma vítima da sociedade e de 

suas instituições, para vê-lo principalmente como uma criatura cuja condição existencial 

paradoxal – ao mesmo tempo expansiva e limitante – é fruto do próprio processo natural, que 

o fez evoluir para muito além de todos os outros animais que coabitam o planeta. Em outras 

palavras, o mesmo processo que fez surgir a auto-consciência no homem, e deu asas ao seu 

pensamento, manteve-o acorrentado a um corpo físico perecível e finito, como tudo o mais 

que está vivo na natureza. É precisamente essa condição contraditória que sustenta o que 

Becker chama, em seus últimos trabalhos, de motivos básicos universais dos seres humanos. 

                                                
316 No casos desses três conceitos abordados nos primeiros trabalhos, podemos dizer que representam, na 
perspectiva inicial de Becker, os motivadores primários de todas as ações humanas. A ansiedade é entendida, 
em um primeiro momento da vida animal, como organísmica: é a tensão que se dá entre o ambiente externo, o 
corpo físico e as intenções internas do animal, e que é resolvida através da ação do animal nesse ambiente. No 
caso do homem, se ele não conseguir agir no mundo, ou não adquirir um domínio de seu ambiente, isso 
provocará a ansiedade (Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, pp. 27-28). De forma mais ampla, a 
ansiedade/angústia é o sentimento provocado pela percepção da própria fragilidade diante da natureza 
esmagadora do mundo, além de ser uma “condição da existência simbólica humana”, alcançada graças à 
evolução (Cf. BECKER, Ernest. The Revolution in Psychiatry, p. 176). Já a auto-estima representa, no nível 
humano, o que Becker chamou de “sentimento de si mesmo” para todos os demais animais: é o que toda a vida 
animal procura manter e que, no caso dos organismos pré-humanos, já está construída dentro de seu mundo. Esse 
sentimento é conseguido quando o animal realiza uma ação pré-determinada pelo instinto, ação que é dada por 
sua condição biológica. No caso do homem, não existe um mundo “pronto” para ele. Ao evoluir, o homem 
descolou-se da natureza e, por conta disso, a auto-estima só pode ser “construída simbolicamente em um 
esquema de significado social.” (MARTIN, Stephen. Op. cit., p. 27). Diz Becker que “o animal [humano] 
aprendeu a obter a auto-estima a partir de sua performance social” (Cf. BECKER, Ernest. Beyond Alienation, p. 
152). Por último, o significado é aquilo que está ligado às ações humanas (nunca às animais), o que indica, para 
Becker, que não é inerente à condição natural do homem. O mundo não é um lugar “naturalmente significativo” 
para essa “criatura aberta” que é o homem: o significado precisa ser alcançado ao invés de ser dado, ser “criado 
ao invés de descoberto”. Além disso, os significados humanos visam obter a auto-estima: agindo de forma 
significativa, o homem passa a se sentir parte da vida, ou percebe-se como o centro do mundo ao seu redor e, 
assim, o sentimento de valor próprio aparece (Cf. MARTIN, Stephen. Op. cit., pp. 26-27). 
317 A maioria dos comentadores de Becker descreve a teoria que aparece em seus dois últimos livros como uma 
nova compreensão do homem, dentre eles, Jarvis Streeter, em quem nos baseamos neste ponto do trabalho. 
Como já mencionamos anteriormente, Becker procurou pelas razões para os homens agirem da forma como 
agem, provocando mal no mundo, agredindo uns aos outros, adoecendo psicologicamente ou desenvolvendo 
patologias mentais. Ao concluir quais seriam as motivações principais para essas ações, Becker afirmou também 
que são razões primárias ou motivos universais, ou seja, que aparecem em todos os seres humanos. 
318STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 47. 
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 Por fim, podemos dizer que, com a teoria da negação da morte funcionando como um 

princípio organizador interpretativo, esse conjunto conceitual, que acabamos de citar, passa a 

compor o coração da teoria madura de Becker sobre o ser humano, como veremos a seguir.  

 

2.1.1  A animalidade humana, uma chocante realidade  

 

 Ao reformular sua perspectiva inicial, Becker passa a enfatizar que o ser humano é, 

em primeiro lugar, um animal: o que quer que se diga a respeito de sua natureza, é preciso 

levar esse fato em consideração, pois só assim é realmente possível compreender o 

comportamento humano de forma mais ampla.319 Afirmar a animalidade do homem não tem, 

para Becker, unicamente o intuito de chocar, embora essa também seja uma de suas intenções. 

Segundo Martin, o valor de choque deve-se à falta de costume do homem para pensar em si 

mesmo como um animal – essa animalidade “é a coisa que mais naturalmente negamos”.320 

Não é necessário muito esforço para perceber o mal-estar que a afirmação nos causa. Como 

diz Becker, “tente repetir algumas vezes ‘o homem é um animal’, só para observar como isso 

soa pouco convincente”.321 E acrescenta que  

 

parece não haver nenhuma maneira de enfiar essa ideia em nossas cabeças, 
exceto por ruminação longa sobre os fatos da evolução, ou talvez pela 
exposição a uma tribo primitiva ou por ter sido criado em uma fazenda. Por 
vezes, os primitivos vêem pouca diferença entre eles e os animais à sua 
volta.322 

 

 Bem, se esse é o caso de algumas tribos primitivas, na maior parte da cultura 

ocidental, entretanto, os homens trataram de colocar uma grande distância entre eles e o resto 

da natureza, usando a linguagem como uma das ferramentas para isso.323 Através de todo um 

conjunto de diferentes palavras e expressões que os diferencia do mundo animal, os homens 

conseguiram aumentar e reforçar essa distância. Por isso a insistência de Becker em repetir a 

afirmação sobre a animalidade do homem; porque nós também tentamos esquecer ou nos 

esquivar da realidade dessa condição através das palavras (até fugimos de algumas delas). 

Obviamente, não é repetindo inúmeras vezes a mesma frase que se vai desconstruir toda uma 

estrutura linguística que, dentre outras coisas, ajuda a destacar o ser humano do resto da 
                                                
319 Cf. BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 1. 
320 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 59. 
321 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 13. 
322 Ibid., p. 13. 
323 Cf. BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 13. 
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natureza. Becker sabia bem disso e afirmava o direito do homem em fazer tais distinções, já 

que ele é o único animal capaz de atribuir sentido ao mundo, dando nome a todas as coisas 

que o cercam. Claro que a linguagem foi uma das responsáveis por tornar o homem 

essencialmente humano, como afirma Becker: um “novo tipo de animal” capaz de um 

domínio sobre o mundo até então sem precedentes.324 Todavia, isso não elimina o fato de que 

o homem continua preso a uma estrutura física/biológica que obedece as mesmas leis naturais 

às quais estão sujeitos todos os seres vivos – ele também perece e morre, inevitavelmente. 

 Em parte inspirado pela teoria evolucionista, Becker afirma que a única coisa certa 

sobre este mundo é que ele é “um palco para a vida rastejante, organísmica, e pelo menos 

sabemos o que são os organismos e o que estão tentando fazer”.325 Mas as “almas mais 

sensíveis” chocam-se com essa verdade, da mesma forma que os contemporâneos de Darwin 

ficaram abalados com a sua teoria da evolução. Na opinião de Becker, essa teoria apresentava, 

para os homens que a viram nascer, o drama sangrento e esmagador da vida “em toda a sua 

elementaridade e necessidade: a vida não pode seguir em frente sem a devoração mútua dos 

organismos”. 326 Se todo ser vivo deseja perseverar, incluindo o homem, não há escapatória 

dessa realidade. No fundo, 

  
por trás da saborosa alegria de consumir outros organismos, está o cálido 
contentamento de simplesmente continuar a existir. [...] Assim que o 
organismo estiver saciado, essa torna-se a sua frenética e devoradora tarefa,  
a fim de se agarrar à vida a todo custo – e os custos podem ser catastróficos, 
no caso do homem. Essa dedicação absoluta a Eros327, para perseverar, é 
universal entre os organismos e é a essência da vida nesta terra; e porque 
somos iludidos por ela, a denominamos de instinto de auto-preservação.328  

 

 A fim de se auto-preservar, todo ser vivo tenta manter um alto nível de funcionamento 

e procura evitar que qualquer coisa se oponha a isso. No caso do ser humano, a evolução 

permitiu que adquirisse consciência da própria procura pela satisfação do apetite: “o homem é 

um organismo que sabe que quer comida e sabe o que acontecerá se não consegui-la; ou se 

                                                
324 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 12. 
325 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 1. 
326 Ibid., p. 2.  
327 Becker não se refere aqui ao conceito platônico, mas à soma de todos os instintos de preservação da vida que 
se manifestam como impulsos para satisfazer as necessidades básicas: impulsos sublimados e também impulsos 
para proteger e preservar o corpo e a mente (Cf. HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa. RJ: Objetiva, 2001, pp. 1189 e 2666). Como conceito psicanalítico, refere-se ao 
conjunto de pulsões de vida, oposto às pulsões de morte da teoria freudiana. (VER: FREUD, Sigmund. Futuro 
de uma Ilusão, Mal-estar na Civilização e Outros Trabalhos. Coleção Sigmund Freud, Vol. 21. Imago, 2006). 
328 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 2. 
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conseguir, mas falhar em aproveitar seus benefícios”.329 Baseando-se nas observações do 

antropólogo A. M. Hocart330, Becker diz que, no homem, o instinto de auto-preservação toma 

a forma de uma busca por prosperidade, que é “a ambição universal da sociedade humana”.331 

A capacidade para reconhecer que necessita dessa prosperidade faz com que ele veja qualquer 

ameaça a esse estado como algo mau. Com isso, Becker diz que podemos entender porque os 

seres humanos identificam a doença e a morte como os dois principais males da existência: “a 

doença destrói as alegrias da prosperidade, enquanto se está vivo; e a morte termina friamente 

com toda [e qualquer] prosperidade”.332 

 Dessa situação surge a condição ímpar do homem: como qualquer outro organismo 

vivo, o animal humano deseja sobreviver e perseverar, sendo movido pelo mesmo desejo de 

consumir e “desfrutar de uma experiência contínua”.333 Só que ele carrega um fardo que não é 

destinado a nenhum outro animal: o de ser consciente da inevitabilidade de seu próprio fim, 

de que “seu estômago irá morrer”.334 Ao adquirir a auto-consciência, essa característica que o 

distingue completamente dos outros animais, o homem perdeu sua “confortável ignorância na 

natureza”335 e passou a desejar nada mais, nada menos, do que prosperidade eterna. Desde o 

princípio, ele é uma criatura que não consegue suportar a perspectiva da morte pesando sobre 

sua cabeça.336  

   

 

2.1.2  Paradoxo Existencial: a natureza dual da condição humana 

 

 Quando Becker fala de algo peculiar e profundo que se encontra no âmago do ser 

humano, e que o destaca dos outros animais, não está pensando em uma essência como a 

discutida pelos filósofos durantes séculos, como ele mesmo declara.337 Pelo menos, não como 

                                                
329 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 2. 
330 VER: HOCART, A. M. The Progress of  Man - A short survey of his evolution, his customs and his works. 
London: Oxford University Press, 1933. 
331 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 2. 
332 Ibid., p. 3. 
333 Ibid., p. 3. 
334 Ibid., p. 3. 
335 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 48. 
336 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 3. 
337 BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 25. Ele não cita quem são esses filósofos, mas considerando sua 
vasta leitura de obras filosóficas, podemos imaginar, pelas referências bibliograficas que aparecem em seus 
livros e artigos, que esteja se referindo aos textos mais conhecidos sobre o assunto, de ARISTÓTELES 
(Metafísica, V. 1, Ensaio Introdutório. Loyola, 2002), passando por Tomás de AQUINO (O Ente e a Essência. 
Vozes, 2005), até autores da filosofia moderna e contemporânea, como Edmund HUSSERL (Ideas Pertaining to 
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“algo fixo” na natureza do homem, seja “uma qualidade ou [uma] substância especial”, já que 

esse tipo de coisa nunca foi verdadeiramente encontrada.338 Baseando-se na teoria de Erich 

Fromm339, Becker afirma que não há essência alguma no homem, porque ele não está 

pensando em essência como um atributo, ou conjunto de atributos, que definem o que o 

homem é fundamentalmente, mas em uma condição que caracteriza a sua existência como um 

ser único na natureza, e sem a qual o homem necessariamente não seria humano.340 Assim, o 

que realmente constitui a essência do homem, para Becker, é o fato de haver nele uma espécie 

de cisão, ou uma contradição, que o faz simultaneamente “metade animal e metade 

simbólico”.341 Isso é o que Becker chama de natureza paradoxal do homem, conceito que 

teve como uma de suas fontes de inspiração a análise do “Mito da Queda”342 feita pelo 

filósofo Sören Kierkegaard: Adão e Eva expulsos do Paraíso como uma representação do ser 

que é, basicamente, uma união de opostos (auto-consciência e corpo físico).  

 Um outro nome dado por Becker a essa condição essencialmente humana é 

individualidade dentro da finitude343, representando o surgimento de um ser auto-consciente 

que emerge da natureza e, ao mesmo tempo, está preso a ela e condenado a morrer. Nesse 

sentido, o que destaca o homem é sua identidade simbólica, ou eu simbólico, que Becker 

define como a consciência da criatura que se vê separada do resto do mundo, identificada por 

um nome e possuidora de uma história de vida.344 Assim, o homem  

 

                                                                                                                                                   
a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. Kluwer Academic, 1983), Jean Paul SARTRE 
(O Ser e o Nada. Vozes, 2005) e Martin HEIDEGGER (Ser e Tempo. Vozes, 2006). Devido à vastidão e 
complexidade dessa questão sobre a essência do homem, para o pensamento filosófico, não temos condições de 
abordá-la neste trabalho. Estamos apenas citando brevemente, dentro dos limites estabelecidos pelo próprio 
Becker, para explicar o que ele queria dizer com “essência do homem” em sua perspectiva antropológica. 
338 Ibid., p. 25. 
339 VER: FROMM, Erich. The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil. New York: Harper and Row, 1964, 
pp. 116-117 (O Coração do Homem: Seu gênio para o bem e para o mal. RJ: Guanabara Koogan, 1981). 
340 Cf. BECKER, Ernest. Op. cit., p. 26.  
341 Idem, A Negação da Morte, p. 48.  
342 Ibid., p. 48. Becker refere-se à análise de Kierkegaard apresentada na obra O Conceito de Angústia. 
Resumidamente, na opinião de Becker, o filósofo dinamarquês praticamente mapeia esse tópico para a 
psicologia moderna, quando fala do pecado humano. Em uma espécie de movimento de ruptura com a dogmática 
cristã, desde o tempo de Agostinho, Kierkegaard afirma que o “pecado hereditário” não é transmitido pelo sexo, 
não nos é inerente; ou seja, os homens não nascem em pecado. O pecado entra no mundo pela angústia, que é 
seu antecedente apropriado, digamos assim. O Mito da Queda é, então, a história de cada ser humano, pois todos 
nós somos Adão: todos cometemos o pecado original. Nenhum de nós conhecia o pecado até cometê-lo a 
primeira vez; antes disso só havia a angústia. Ao pecarmos pela primeira vez, só então o pecado entra no mundo. 
Logo, ele é fruto de um ato livre, escolhido por nós, e jamais é necessário. Uma vez tendo sido escolhido pelo 
homem, o pecado revela-se uma armadilha e nossa angústia atinge uma intensidade muito maior. (VER: 
KIERKEGAARD, Soren. The Concept of Anxiety. Kierkegaard’s Writings, Vol. 8. Princeton Universtity Press, 
1981).  
343 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 48. 
344 Ibid., p. 48. 
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é um criador com uma mente que voa alto para especular sobre o átomo e o 
infinito, que com imaginação pode colocar-se em um ponto no espaço e, 
extasiado, contemplar o seu próprio planeta. Essa imensa expansão, essa 
sagacidade, essa capacidade de abstração, essa consciência de si mesmo dão 
literalmente ao homem a posição de um pequeno deus na natureza [...].345 

 

 O eu simbólico é a parte do homem que o destaca do resto dos animais porque lhe dá 

liberdade interior, através do pensamento, da imaginação e da esfera infinita do 

simbolismo.346 Só que ele está aprisionado a um corpo físico que servirá um dia de alimento 

para os vermes, e aí temos o paradoxo: o homem está, ao mesmo tempo, dentro e fora da 

natureza. É por isso que Becker entende a condição humana como dual: porque vê o homem 

“literalmente dividido em dois”, com uma consciência “esplendida e ímpar” que o destaca dos 

outros animais, porém destinado a apodrecer e desaparecer no interior da terra.347 Esse 

paradoxo é a única coisa constante que encontramos no homem de todos os períodos 

históricos e todas as sociedades: 

 
O homem emergiu da instintiva ação reflexa dos animais inferiores e passou 
a refletir sobre a sua condição. Foi-lhe dada uma consciência de sua 
individualidade e de sua divindade parcial na criação, a beleza e o caráter 
ímpar de seu rosto e de seu nome. Ao mesmo tempo, foi-lhe dada a 
consciência do terror do mundo e de sua [própria] morte e deterioração.348 

 

 Estar fisicamente preso à natureza faz do homem, no fundo, um ser limitado e 

vulnerável. De certa forma, seu corpo acaba sendo um símbolo de seu destino fatal, já que o 

faz recordar que um controle total da vida é, em última análise, ilusório. Citando Laura 

Perls349, Becker acrescenta que o homem “está suspenso entre dois pólos: um pólo lhe dá um 

sentimento de enorme importância, e o outro lhe dá um sentimento de medo e frustração”.350 

Esse dilema existencial não é compartilhado pelos outros animais, que foram poupados desse 

fardo por não possuirem auto-consciência ou individualidade acentuada; consequentemente, 

não possuem o conhecimento de sua própria finitude. Basicamente, esse é um conhecimento 

reflexivo e conceitual, afirma Becker351, o que não significa que os animais não percebam 

                                                
345 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 49. 
346 Ibid., p. 65. 
347 Ibid., p. 49 (ambos os trechos entre aspas). 
348 Ibid., p. 95. 
349 VER: PEARLS, Laura. “One Gestalt Therapist’s Approach”. In: Gestalt Therapy Now: Theory, Techniques 
and Applications. Palo Alto: Science and Behavior Books Inc., pp. 125-129. 
350 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 141. 
351 Idem, A Negação da Morte, p. 49. 
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quando estão em perigo e, instintivamente, tentem se proteger de ameaças à sua vida; porém, 

eles não refletem sobre o que acontecerá caso não consigam se proteger. O medo e a sensação 

de aflição duram apenas enquanto o perigo está suficientemente próximo para ser percebido; 

uma vez que se afaste ou desapareça, o medo também vai embora. Já o homem tem a morte 

constantemente assediando seus sonhos e “até seus dias mais ensolarados”.352  

 Cada homem não carrega consigo apenas uma ansiedade básica, a qual também estão 

sujeitos todos os outros animais quando se sentem indefesos ou impotentes diante do 

perigo353; ele tem também que suportar um medo consciente de morrer – mais precisamente, 

um terror da morte.354 Afinal, ser consciente de si mesmo é saber-se “alimento para os 

vermes”.355 O fardo do homem é duplo e esse terror é algo que o atormenta, como nenhuma 

outra coisa, ao longo de toda a sua vida: “ter surgido do nada, ter um nome, consciência de si 

mesmo, profundos sentimentos íntimos, uma torturante ânsia íntima pela vida e pela auto-

expressão – e, apesar de tudo isso, morrer”.356  

 Obviamente, o homem deseja perdurar e, diante desse terror, usa todos os recursos à 

sua disposição para conseguir isso. Se o instinto para permanecer vivo está presente em todos 

os animais, não pode ser considerado como um mal em si mesmo. Entretanto, Becker sempre 

esteve ciente de que há um “lado negativo” na luta humana para não perecer, conforme 

observa Martin.357 Essa noção já aparece em seus trabalhos iniciais, mas a novidade agora é 

que a desvantagem se encontra na natureza da atividade humana, ao invés de ser resultado do 

fracasso do homem.358 No início, Becker afirmava que o ser humano poderia comprometer o 

processo evolutivo, caso não fosse capaz de “harmonizar adequadamente” cada símbolo 

criado por ele àquilo que o símbolo representa no mundo físico.359 Isso quer dizer que a 

desvantagem não estava propriamente no homem, mas no poder sedutor do símbolo360 para 

                                                
352 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 49. 
353 Isso é o que Becker chama de ansiedade de aniquilação: a experiência de “constrição no peito e na garganta, 
o coração batendo, o naufrágio interior – a sensação de caos iminente e completa destruição, contra os quais o 
organismo parece não ter quaisquer recursos” para se defender (Cf. BECKER, Ernest. The Birth and Death of 
Meaning, p. 41). 
354 Becker diz que seu livro tece “uma rede de argumentos” para defender a universalidade do terror da morte, 
“a fim de transmitir o quanto ele é exaustivo quando o encaramos de frente.” (Idem, A Negação da Morte, p. 36). 
355 Ibid., p. 115. 
356 Ibid., pp. 115-116. 
357 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 53. 
358 Cf. Ibid., p. 53 (grifo nosso). 
359 Ibid., p. 53. 
360 Ao indicar que há um poder de sedução no símbolo, Becker não tinha a intenção de invalidar a existência 
simbólica, já que essa foi a forma através da qual os seres humanos se adaptaram à natureza após adquirirem 
auto-consciência. O que ele intencionava era mostrar que pode ocorrer um engano, na medida em que vemos 
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tomar o lugar da realidade – em suma, o problema não era fruto de instintos ou desejos 

humanos inatos. Aliás, a imagem de impulsos inatos no homem era inconcebível para Becker, 

nesse primeiro período, porque “comprometia a ideia de controle, tornando os seres humanos 

objetos de forças superiores”.361 Já nas últimas obras, Becker afirma que há nos seres 

humanos uma consciência inerente de que eles “realmente não têm nenhum controle sobre sua 

finitude: mutilação, acidente e morte espreitam a cada respiração”.362 A despeito de todos os 

esforços para esquecer ou adiar o fato da morte, o ser humano sabe que vai morrer um dia; ou 

seja, a consciência da mortalidade é de fato inata.363 Graças ao processo evolutivo que deu ao 

homem a auto-consciência, inevitavelmente ele se dará conta, em algum momento, que seu 

corpo não durará para sempre – a auto-consciência empurra o homem para essa descoberta, 

quer ele queira quer não. Assim, independentemente dos mecanismos forjados para evitar ou 

reprimir esse conhecimento, a morte permanece presente, simplesmente porque é uma 

realidade física evidente e inescapável. Afinal, tudo o que é vivo no mundo perece e morre 

diante do olhos dos homens. 

 Em relação à questão do controle, Becker chama a atenção para o fato de que a 

consciência da falta de controle da própria vida não deve ser entendida em um sentido estrito, 

mas como uma incapacidade humana para “tomar nas mãos” o paradoxo da existência.364 O 

homem não é capaz de aceitar e conviver plenamente com sua real condição; não suporta 

sequer pensar nela, pois isso lhe provoca o desespero. Sua auto-consciência o faz desejar 

perdurar indefinidamente, mas seu corpo impede a realização desse desejo. Além do mais, 

não é somente o corpo que surpreende o homem e exige explicação, diz Becker, mas também 

“sua configuração interior, suas recordações e seus sonhos. As próprias entranhas do homem 

– o seu eu – lhe são confusas”.365  

 Na visão de Becker, o paradoxo existencial é de fato tão pesado, tão dolorosa é a 

percepção dessa dualidade, que uma plena apreensão de sua condição levaria o homem à beira 

da loucura. Ele chega a citar uma observação de Blaise Pascal que julga assustadora: “o 
                                                                                                                                                   
nossos problemas confinados a um universo simbólico que é só nosso, e isso nos isola do mundo físico (Cf. 
Ibid., p. 78 [nota 21]). Nas palavras de Becker: “as jogadas humanas podem até ser mais espertas que a 
adaptação humana propriamente dita. A ficção pode se tornar maior que a realidade física, e a luta pela 
sobrevivência torna-se uma luta com as ideias que o indivíduo herdou e não com a natureza.” (BECKER, Ernest. 
Beyond Alienation, p. 141). 
361 MARTIN, Stephen. Op. cit., p. 53. 
362 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 142. 
363 Cf. MARTIN, Decomposing Modernity, p. 53. Em A Negação da Morte, Becker vai discorrer brevemente 
sobre o tempo que a criança leva para perceber a morte e suas implicações, e como a gradatativa ampliação dessa 
percepção ocorre conforme a criança cresce. No entanto, isso não quer dizer que essa percepção seja aprendida. 
364 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 143.  
365 Idem, A Negação da Morte, p. 75 (grifo nosso). 
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homem é necessariamente louco, porque não ser louco resultaria em outras formas de 

loucura”.366 Interpretando o filósofo francês, Becker frisa a palavra necessariamente porque o 

dualismo existencial é uma condição impossível de ser evitada, logo, “um torturante 

dilema”.367 A loucura pode surgir justamente porque tudo o que o homem faz simbolicamente 

tem, na verdade, o objetivo de negar e até vencer o paradoxo (o que Becker tenta demonstrar 

com toda a teoria apresentada em A Negação da Morte). Para ele, a visão de Pascal é uma 

prova do que os “grandes estudiosos da natureza humana”, anteriores à psicanálise científica – 

dentre eles, principalmente Kierkegaard –, conseguiram enxergar: “por trás das máscaras” que 

os homens usam, escondem-se as mentiras sobre eles mesmos e sobre o mundo.368 Todavia, 

em sua opinião, a comprovação empírica – ou clínica – dessas visões só foi possível com o 

surgimento do pensamento psicanalítico, que revelou os mecanismos humanos para esconder 

tudo aquilo que o homem não consegue aceitar ou lidar conscientemente.  

 Becker também frisa que seu olhar sobre os motivos humanos não está embasado 

exclusivamente em proposições biológico-evolucionistas, mas que vai além delas; até mesmo 

além de Freud e de sua teoria dos instintos: 

 
Se tivéssemos que oferecer a mais breve explicação de todo o mal que os 
homens causaram a si mesmos e ao seu mundo, desde o início dos tempos 
até o amanhã, não seria em termos da hereditariedade animal do homem, de 
seus instintos e de sua evolução, mas simplesmente em termos do tributo 
que lhe é cobrado por sua pretensão de sanidade, enquanto ele tenta negar 
sua condição.369  

 

 O que ele está nos dizendo é que o lote de coisas que o homem precisa esconder de si 

mesmo, para não enlouquecer diante de sua condição existencial, é bem grande. Se quisermos 

realmente compreender o peso do dualismo corpo-alma – alma entendida aqui como o eu 

individual –, precisamos perceber que, desde a infância, o ser humano não tem condições de 

lidar de uma forma eficiente com nenhum dos dois. Devido ao longo período de dependência 

física, necessário para a criança se desenvolver e aprender a sobreviver, o mundo acumula-se 
                                                
366 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 49. A citação usada por Becker está no fragmento 414 da edição 
inglesa do Pensées: “Men are so necessarily mad, that not to be mad would amount to another form of madness.” 
(BLAISE, Pascal. Pascal’s Pensées. Echo Library, 2008, p. 91). 
367 Ibid., p. 49. 
368 Ibid., p. 52 (ambas os trechos entre aspas). 
369 BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 30. Através de uma breve exposição do problema das doenças 
mentais, mais precisamente da neurose e da esquizofrenia, Becker explica como os mecanismos psicológicos de 
auto-proteção (dos quais falaremos um pouco ainda neste capítulo) são, na verdade, necessários para garantir a 
funcionalidade do homem no mundo. Não entraremos em detalhes sobre as doenças mentais neste trabalho, mas 
podemos resumir que, de acordo com Becker, um desenvolvimento precário ou deficiente desses mecanismos 
pode ameaçar seriamente a sanidade mental do homem.    
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sobre ela. Todavia, como ela é dotada de um aparelho sensorial sofisticado, e que se 

desenvolve rapidamente, não demora a se tornar capaz de perceber o mundo ao seu redor 

“com uma sutileza extraordinária”.370 Se considerarmos ainda o igualmente rápido 

desenvolvimento da linguagem e do eu simbólico, somados à fragilidade do corpo e à 

dificuldade para aprender a controlá-lo (processo este que está sujeito a uma série de 

frustrações), podemos perceber como a criança fica cercada por inúmeras experiências que a 

oprimem consideravelmente. Em resumo, o problema do dualismo corpo-alma está presente 

desde o início da vida, mas a criança não está capacitada para enfrentá-lo.  

 Não sendo inicialmente um “eu social confiante”371, a criança precisará aprender a se 

movimentar em um mundo cheio de símbolos e regras que não compreende: ordens verbais 

sem sentido, códigos e símbolos cuja necessidade lhe parece um mistério, em suma, uma série 

de limitações que a afastam de seus prazeres e da livre expressão de suas energias. Becker 

considera essa situação comovente: é “a luta mais desigual que qualquer animal tem de 

enfrentar”372, travada sem que a criança realmente entenda o que está acontecendo, muito 

menos o que está em jogo. Essa luta deixa marcas profundas no ser humano, recordações de 

grandes dificuldades, incompreensíveis limitações e angústias, somadas a desejos ilimitados e 

sensações de espanto, beleza e mistério. Por essa razão, Becker diz que “crescer é esconder a 

massa de tecido cicatricial interno que lateja em nossos sonhos”.373  

 A partir disso, Becker chega a mais uma conclusão distinta da apresentada em seus 

trabalhos iniciais. Antes ele acreditava que havia uma certa unidade permeando toda a vida, e 

que as diferenças encontradas na existência humana poderiam se unir ou integrar, a fim de 

descortinar essa unidade subjacente e possibilitar a sua realização efetiva. Stephen Martin 

classifica essa perspectiva teórica inicial como um monismo dialético374, porque nela há um 

princípio único para interpretar a existência humana. Em poucas palavras, o eu individual 

entra em contato com o mundo através dos objetos externos com os quais interage e, 

conforme experimenta as resposta que mundo dá às suas ações simbólicas, “também 

                                                
370 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 50. 
371 Ibid., p. 50. 
372 Ibid., p. 51. 
373 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 52. 
374 Entendemos que Martin está usando a denominação monismo dialético em sua acepção genérica, como uma 
teoria que defende a existência de uma unidade do homem com a natureza, sem negar sua especificidade 
biológica e cultural (sexuada, pensante, falante, auto-consciente, capaz de abstrações e criativa). Para maiores 
esclarecimentos, VER: [1] MORA, J. Ferrater. Dicionário de Filosofia – Tomo III (K-P). SP: Edições Loyola, 
2004, pp. 2002-04; [2] AZAZIEL, Marcus. A revolução luminar: simultaneidade, relatividade e comunidade 
global. Rio de Janeiro: Hotbook, 2001. 
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experimenta o símbolo como [se fosse] o real”.375 Nessa dinâmica, o indivíduo sente um 

desejo de fusão com o mundo, de união entre o eu, o corpo e o mundo. Segundo Martin, esse 

desejo pode ser entendido como “um motivo ontológico singular que une as esferas 

fenomenológicas do corpo e do eu”.376 De acordo com essa ontologia inicial de Becker, 

experimentar as duas esferas humanas como se fossem separadas é algo anormal, que resulta 

em significados vazios e na fraqueza (do ego), diz Martin.377 

 Em sua visão madura, no entanto, Becker passa a considerar a negação da morte como 

o motivo humano fundamental, e não acredita mais que essa fusão imaginada inicialmente 

seja possível. Isso quer dizer que, a fim de reprimir a consciência de sua condição de criatura 

(animalidade e finitude), o ser humano tenta se diferenciar o máximo possível da natureza, 

exaltando sua individualidade e singularidade. Becker está colocando a individualidade do 

homem em contraposição à uniformidade da condição natural, e desconsiderando qualquer 

possibilidade de conciliação entre as duas dimensões da existência humana – pelo menos, não 

sem que isso deixe uma marca profunda no homem.378 Por isso, Martin diz que a perspectiva 

madura de Becker pode ser entendida como um dualismo.379  

 Para esclarecer esse ponto, ressaltamos que essa apresentação dual da condição 

humana é frequentemente usada para criticar Becker com acusações de que sua teoria seria 

uma espécie de dualismo cartesiano ou até maniqueísta.380 Concordamos com Martin quando 

afirma que essas acusações são impróprias, uma vez que Becker não tinha a intenção de 

privilegiar o eu (ou a mente) em oposição ao corpo, como é o caso desses dualismos.381Para 

Becker, não é apenas a auto-consciência – ou o surgimento de um eu simbólico – que nos 

                                                
375 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 58.  
376 Ibid., p. 58 (grifo nosso). 
377 Ibid., p. 58. 
378 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 52. Esse ponto ficará mais claro no decorrer desta dissertação. 
379 MARTIN, Stephen. Op. cit., p. 58. 
380 Esse tipo de crítica foi feita tanto por Eugene Bianchi, que retrata o dualismo de Becker como semelhante a 
um maniqueísmo (Cf. BIANCHI, Eugene. “Death and Transcendence in Ernest Becker”. In: Religion in Life, n. 
46, 1977, 460f), quanto por Lucy Bregman, que o vê de forma mais tradicional como um dualismo cartesiano 
(Cf. BREGMAN, Lucy. “Three Psycho-Mythologies of Death: Becker, Hillman and Lifton”. In: Journal of the 
American Academy of Religion, LII:3, 1983, 461f). Robert Jay Lifton também expressa uma certa reserva em 
relação ao “cartesianismo” de Becker, na revisão que fez de seu último livro (Cf. LIFTON, Robert J. “Review of 
Escape from Evil”. In: New York Times Book Review, Dec 12, 1975). Já Sally Kenel sequer concorda com o 
termo dualismo: para ela, seria melhor chamar a teoria de Becker de dialética, já que uma interpretação dualista 
defende, de certa forma, uma escolha da imortalidade em detrimento da mortalidade (VER: KENEL, Sally A. 
Mortal Gods: Ernest Becker and Fundamental Theology. Lanham, MD: University Press of America, 1988). 
Stephen Martin discorda de todos, incluindo Sally Kenel, dizendo que os modelos cartesiano e maniqueísta não 
são os únicos tipos de dualismo que podemos encontrar na humanidade, portanto ele não vê justificativa para 
abdicar do termo dualismo (Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 80 [nota 46]). 
381 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 59. 
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torna humanos, mas o próprio paradoxo existencial: justamente o fato de estarmos divididos 

entre dois pólos ou duas dimensões contraditórias, porém inseparáveis. O homem não pode 

ter uma vida apenas física, nem uma existência desencarnada no mundo: “é dentro dos 

interstícios do paradoxo que a humanidade está localizada – tanto o eu como o corpo devem 

ser mantidos juntos”382 (mesmo que uma fusão equilibrada entre eles não seja possível). Além 

disso, Martin também é coerente ao afirmar que o conceito de individualidade dentro da 

finitude de Becker assemelha-se bastante ao pensamento de Sören Kierkegaard, quando este 

discute a relação entre finitude e infinitude em sua obra The Sickeness Unto Death.383  

 Outra questão do trabalho de Becker que exige algum esclarecimento diz respeito à 

forma como ele usa certos termos importantes, ou como os conecta entre si. Becker coloca 

todas as palavras que representam finitude ao lado do termo condição de criatura, indicando 

que o primeiro passa a definir o segundo; ou seja, o que define uma criatura é o fato que ela 

morre. Além disso, lembrando nosso comentário anterior sobre a contraposição entre 

individualidade e uniformidade, quando Becker fala de transcendência, está se referindo, 

genericamente, à condição de obtenção de singularidade ou diferenciação de um eu simbólico 

em relação aos outros eus. Portanto, a transcendência também pode ser entendida como o 

contraposto da finitude: representa a superação das limitações que são compartilhadas por 

todas as criaturas enquanto tais, através da afirmação de singularidade por parte do ser 

humano. Logo, se os termos auto-consciência e individualidade estão ligados ao termo 

transcendência384, Becker também poderia estar considerando, ao utilizar a expressão 

individualidade dentro da finitude, que a possibilidade de transcendência faz parte da 

condição humana; ou melhor, que a necessidade de transcendência é inerente a essa condição.  

 

 

 

 

                                                
382 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 60.  
383 Ibid., p. 80 [nota 46]. Segundo Martin, Kierkegaard apresenta o ser humano como uma união da finitude (ou 
falta de infinitude) com a infinitude (ou falta de finitude), em outras palavras, uma união entre necessidade e 
possibilidade. Tanto uma como a outra possui seu próprio caráter e seu próprio desespero. “O desespero da 
finitude é a falta de possibilidade”, enquanto “o desespero da infinitude é a falta de necessidade”, diz o filósofo 
dinamarquês. A solução de Kierkegaard não é colocar uma contra a outra, assim como Becker em sua teoria 
madura, mas afirmar o eu em relação a Deus, o que serve para equilibrar a dualidade finitude-infinitude. Mais 
para o fim do trabalho de Martin, ele tenta mostrar o que seria um esforço de Becker em direção a um equilíbrio 
semelhante ao de Kierkegaard. Trataremos da visão de Becker sobre parte do pensamento kierkegaardiano no 
terceiro capítulo de nosso trabalho. Para mais detalhes, VER: KIERKEGAARD, Sören. The Sickeness unto 
Death. Translation: Howard and Edna Hong. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980, pp. 30-37. 
384 Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 58. 
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2.1.3  Temor da Morte e Temor da Vida: duas faces de um mesmo afeto 

 

 Não há unanimidade de opinião quando se trata do medo da morte, principalmente 

quando se leva em consideração a criança. Becker sabia disso e discorreu brevemente sobre o 

assunto no início de A Negação da Morte, comentando a respeito de dois argumentos opostos 

em torno dessa questão. No primeiro, que ele chama de argumento da mente sadia, o medo da 

morte não é considerado como um sentimento natural ao homem.385 Na infância, como a 

criança está muito cercada de vida e não tem como entender prontamente o significado do 

desaparecimento definitivo provocado pelo morte, os que defendem esse argumento afirmam 

que a criança pode crescer com maior segurança, e capacidade para lidar com temores 

mórbidos, se tiver boas experiências, principalmente no contato com a mãe. Todavia, se 

vivenciar experiências de muita privação, a criança passará a temer a aniquilação e ficará 

mais propensa a sofrer de uma ansiedade exagerada em relação à morte. Segundo Becker, 

esse ponto de vista, muito popular em sua época, coloca toda a responsabilidade pelo medo da 

morte na educação da criança e não em sua natureza: o medo da morte é visto como algo 

criado pela sociedade e usado contra as pessoas para mantê-las submissas. 

 O segundo argumento é chamado de mentalidade mórbida e afirma que o medo da 

morte está presente em todos os indivíduos, independente do tipo de educação que receberam 

ou do meio onde se desenvolveram.386 Essa também é a posição dos que seguem ou praticam 

a psicoterapia existencial, como Irvin Yalom, mencionado no início deste capítulo. Ele afirma 

que vida e morte são interdependentes, existindo simultaneamente e não consecutivamente, 

como poderíamos pensar a princípio. Sua influência sobre a experiência e o comportamento 

humano é muito mais vasta do que se imagina, a ponto de Yalom dizer que a morte está 

sempre fazendo “um zunido contínuo por baixo da membrana da vida”.387 Talvez o fato que 

mais evidencie essa afirmação é que a preocupação com a morte é uma fonte primordial de 

ansiedade para o homem, e não aparece apenas na idade adulta. Todo o conjunto de reações 

que o temor da morte provoca, assim como a dificuldade para delinear e apreender esse 

fenômeno, não nos permite considerá-lo superficial.388 Muito pelo contrário, o temor da morte 

e a ansiedade que ele provoca estão “profundamente enraizados no passado”389 de cada 

                                                
385 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 33. 
386 Cf. Ibid., p. 35. 
387 YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, p. 29. 
388 YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, p. 75. 
389 Ibid., p. 75. 
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indivíduo, e sofrem extensas transfigurações ao longo da vida, sem realmente nunca 

desaparecerem por completo.  

 Por essa razão, pensamos que todos que estudam esse fenômeno não deveriam 

negligenciar o período da infância, para o qual a psicanálise chamou tanto a atenção. Becker 

certamente não o fez, e focou uma parte de seus estudos na compreensão do processo de 

desenvolvimento da criança e nas formas como ela percebe e lida com a morte. Segundo ele, 

na primeira infância, a criança não é capaz sequer de lidar consigo mesma, com sua própria 

condição de dualidade, de um corpo que é exterior e um eu que é interior. Enquanto não 

adquirir domínio do próprio corpo, como os adultos ao seu redor, este a controlará com suas 

exigências e necessidades, e com os produtos desagradáveis que regularmente expele.390 

Como se não bastasse, a criança também leva um certo tempo para domínar as palavras e os 

próprios pensamentos, sendo logicamente incapaz de compreender as complexidades do 

mundo cultural em seus primeiros anos de vida. Na realidade, a vida como um todo já é muita 

coisa para ser assimilada nesse período, que dirá a morte com toda a sua complexidade física 

e, principalmente, simbólica.391 Nesse sentido, Becker compreende bem a dificuldade de se 

estipular padrões de comportamento, ou fazer generalizações, em relação à percepção da 

morte pela criança; tanto que afirma que essa percepção não é “uma coisa única, mas sim uma 

composição de paradoxos”, cujo significado “irá variar de uma pessoa para outra e de uma 

cultura para outra”.392 No entanto, isso não significa que ele acredite que a preocupação com a 

morte simplesmente não ocupa a mente da criança, muito menos que não lhe causa nenhum 

tipo de ansiedade ou temor.393 

 Baseando-se em vários estudos sobre a percepção e o significado da morte na infância, 

Becker diz que a morte só aparecerá como um conceito consciente, possivelmente, por volta 

                                                
390 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 49. 
391 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 40. Becker baseia-se na afirmação de Charles W. Wahl (WAHL, 
Charles W. "The Fear of Death". In: The Meaning of Death. New York: McGraw Hill, 1959, pp. 23-25). 
392 Ibid., p. 40 (ambos os trechos entre aspas).  
393 Assim como Becker, Irvin Yalom pensa que estudar a infância pode fornecer uma oportunidade sem 
paralelos para entender como o ser humano lida com a morte; mas afirma que há uma grande deficiência de 
estudos sobre a influência da morte nesse período de formação do indivíduo, e o que conseguimos encontrar é 
razoavelmente superficial. São raros os estudos empíricos sobre o surgimento do conceito da morte na infância, e 
muito do material pertinente é encontrado em publicações antigas, logo, desatualizadas em relação à literatura 
atual sobre o desenvolvimento da criança. Os cientistas comportamentais, por exemplo, descobriram que as 
crianças são extraordinariamente preocupadas com a morte, que essa é uma preocupação tão penetrante que 
influencia suas experiências muito mais do que se costuma admitir (Cf. YALOM, Irvin. Existential 
Psychotherapy, pp. 75-76). 
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dos três aos cinco anos de idade394; antes disso, a criança não tem condições de compreender 

que o desaparecimento físico definitivo é algo inevitável e irreversível. Como nos informa 

Yalom, ainda hoje há muitas dúvidas quanto ao momento da primeira percepção da morte 

pelo ser humano. Na visão da psicoterapia existencial, algumas pesquisas mais objetivas 

indicam que isso ocorre quando a criança começa a dominar a linguagem. Outras pesquisas, 

no entanto, indicam que a primeira percepção da morte pode ocorrer com o desenvolvimento 

do conceito de vida ou do viver; ou seja, somente quando a criança finalmente entende a 

diferença entre seres vivos e objetos inanimados é que se torna capaz de apreender o 

significado da cessação definitiva da vida.395 De qualquer forma, Yalom alega que a maioria 

das pesquisas nessa área indica que toda criança é capaz de captar a “essência do problema”, 

independentemente de estar ou não equipada intelectualmente para entender a morte.396 Seu 

vocabulário inicial pode muito bem ser um indicativo razoável disso: 

 
"Acabou" é uma das primeiras palavras no vocabulário da criança e um tema 
comum dentre os medos da infância. As crianças notam quando uma galinha 
desaparece na hora das refeições ou, uma vez que o ralo [do banheiro] é 
puxado, como a água do banho desaparece [...]. Rara é a criança que não 
teme ser devorada, arrastada pela água [do vaso sanitário] ou sugada pelo 
ralo.397 

 

 Obviamente que, para formular seu exemplo, Yalom pensou em crianças que tem 

experiência com os confortos básicos de uma moradia moderna, mas isso não altera em nada 

o que ele quer dizer; o uso de outros exemplos mais extremos não implica necessariamente 

em maior clareza para ilustrar a questão. Seja lá em que ambiente a criança crescer, vários 

serão os temores a povoar o seu mundo interior, sejam eles uma fobia de insetos e cachorros 

bravos, o medo de ser castigada pelos pais, ou o pavor de ser atacada, durante a noite, por um 

animal selvagem que vive no mesmo terrritório de sua tribo – independente do motivo, eles 

atormentam a criança e até provocam pesadelos recorrentes. O importante é ressaltar que a 

percepção da morte ocorrerá, de uma forma ou de outra, independente do tipo de vida que a 

                                                
394 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 33. Para os estudos nos quais se baseia Becker, segundo nota do 
próprio autor, VER: [1] FEIFEL, H. (editor). The Meaning of Death. New York: McGraw-Hill, 1959, chapter 6; 
[2] ROCHLIN, G. Griefs and Discontents: The Forces of Change. Boston: Little, Brown, 1967, p. 67. 
395 Cf. YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, pp. 82-83. 
396 Ibid., p. 88. 
397 Ibid., p. 90. A tradução “arrastada pela água” foi uma adaptação para o português que consideramos 
necessåria para simplificar a citação. Na verdade, o autor usou a expressão flushed down, sem sinônimo direto 
em português, referindo-se à ação de descarga daquilo que se encontra em um vaso sanitário. 
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criança leva. E especificamente para Becker, é o desaparecimento de coisas vivas que 

despertará a atenção da criança para a morte.  

 Para resumir a sua explicação, podemos dizer que, ao se dar conta de que aqueles que 

desaparecem de seu dia-a-dia nem sempre retornam, a criança começa a entender o que é esse 

sumisso definitivo que chamam de morte. Em um primeiro momento, é a perda da mãe – ou 

do principal cuidador – que amedronta a criança, mas o objeto desse temor vai sendo 

ampliado para incluir também outras pessoas ou seres vivos (animais de estimação, por 

exemplo), conforme a criança desenvolve novas ligações emocionais além daquela que 

mantém com os pais. Isso provocará ansiedade e a criança sentirá necessidade de afastar esse 

sentimento. Vários mecanismos serão desenvolvidos e empregados nessa tarefa, e também 

nas tentativas da criança de se proteger contra a ameaça do próprio desaparecimento. Dessa 

forma, no processo para tentar afastar ou controlar a ansiedade, ela passa a negar a realidade 

da morte de formas cada vez mais sofisticadas, até que essa percepção acabe finalmente 

“escorregando para o inconsciente”.398 Para Becker, essa é a grande contribuição científica 

oferecida pela psicanálise: a compreensão de que toda experiência inicial da criança é uma 

tentativa para “negar a ansiedade com que ela vivencia o seu aparecimento neste mundo”.399 

 Desde seus textos iniciais, Becker já reconhecia que a questão da ansiedade está 

relacionada ao instinto de sobrevivência humano, mas agora ele declara explicitamente que a 

morte é a principal fonte de ansiedade para o homem, ou ainda, que o temor da morte é 

subjacente a todos os demais temores.400 Se Becker está certo, se os seres humanos realmente 

“não podem ou não conseguem crescer tolerando diretamente [todos] os fatos sobre a vida e a 

morte”401, como diz Yalom, compreendemos porque Becker afirma que a necessidade mais 

profunda de todo ser humano é se ver livre da angústia provocada por sua condição finita.402 

Todavia, a morte não é a única responsável pela angústia. Se olharmos por outro ponto de 

vista, a própria vida também desperta angústia, pois sabendo que estamos vivos, e desejando 

ardentemente continuar assim, tememos nosso próprio aniquilamento. As ameaças e perigos 
                                                
398 YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, p. 91. Yalom está obviamente falando dos mecanismos de 
defesa, especificamente da repressão, também tratada por Becker, como veremos mais a frente. Em relação ao 
inconsciente, acreditamos que Yalom refere-se a definição psicanalítica genérica do termo, que diz respeito a 
uma parcela da mente cujos processos mentais se manifestam sem que a pessoa tenha percepção consciente de 
sua ocorrência. Mesmo dentro da psicanálise há divergências em relação ao que seria o inconsciente, portanto 
não abordaremos essa discussão aqui. Deixamos como referência para maiores esclarecimentos: [1] 
LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, J. B. The Language of Psychoanalysis. London, UK: Karnac Books, 2006; [2] 
GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Freud e o Inconsciente. Zahar, 12a ed., 1996. 
399 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 79. 
400 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 49. 
401 YALOM, Irvin. Existential Psychotherapy, p. 76. 
402 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 92. 
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que percebemos, no mundo ao nosso redor, podem provocar uma recusa em vivermos 

plenamente as experiências que a vida oferece. E essa recusa pode produzir o que Becker 

chama de temor da vida.403 

 Em relação a esse temor, ele acompanha, em um primeiro momento, a visão de Rudolf 

Otto. De forma breve, Becker expõe que, no processo de emergência da auto-consciência, o 

animal humano viu-se tomado por uma “sensação de espanto, assombro e medo avassaladores 

diante da criação”, diante do milagre e do mistério “de cada coisa isolada, do simples fato de 

que elas existem”.404Em outras palavras, o homem foi tomado por um verdadeiro sentimento 

de criatura. Otto diz que essa sensação “já foi descrita como o sentimento de insignificância 

pessoal e humilhação diante do objeto inspirador diretamente experimentado”405 – no caso, a 

natureza como um todo. O ser humano, com a auto-consciência recém adquirida, foi tomado 

por um sentimento natural de inferioridade diante de algo que não podia compreender e nem 

ignorar. A partir desse momento, ele teve de carregar, além do peso da consciência da morte, 

a consciência do mysterium tremendum406 da existência; o ser humano não foi mais capaz de 

simplesmente “pulsar no tempo com o resto da natureza”.407  

 A evolução nos trouxe até aqui e não somos mais tomados por esse assombro que 

atingia o homem primitivo, mas ainda experimentamos um espanto com o mistério da vida 

quando crianças, antes que essa sensação nos abandone de vez; ou melhor, antes que a 

maioria de nós a reprima ou isole, ao deixar a infância para trás. Uma vez ou outra, no 

entanto, podemos reconstituir essa percepção da “experiência desarmada”408, como a chama 

Becker, com alguma lembrança da infância carregada de emoção; ou quando experimentamos 

algo que nos impressiona consideravelmente, como numa primeira visita a um local cuja 

paisagem natural é carregada de grande beleza, por exemplo. Mas a sensação não dura muito, 

já que nós 

 

                                                
403 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 92. 
404 Ibid., p. 74 (ambos os trechos entre aspas). 
405 Cf. OTTO, Rudolf. The Idea of the Holy. NY: Galaxy Books, 1958, p. 18. 
406 O próprio Becker coloca em itálico essa expressão, também utilizada por Rudolf Otto ao falar do “elemento 
mais profundo e fundamental” encontrado em toda emoção religiosa que é experimentada com sinceridade (Cf. 
OTTO, Rudolf. Op. cit., pp. 12-24). Becker não está falando de religiosidade ou religião nesse ponto, portanto 
utiliza a expressão basicamente para representar o mistério esmagador da criação, como ele assim o denomina, 
sem a mesma conotação imposta por Rudolf Otto (Cf. BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 
143). 
407 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 143. 
408 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 74. 
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alteramos essas percepções altamente emocionais precisamente porque 
precisamos nos deslocar pelo mundo com um certo tipo de equanimidade, 
um certo tipo de força e retidão. Não podemos ficar estupefatos com o 
coração na boca, sorvendo avidamente com os olhos tudo o que de grande e 
poderoso chamar nossa atenção.409  

 

 O homem adulto protege-se dessa sensação, mas a criança, sendo tão vulnerável e 

indefesa, fica espantada com todas as coisas e seres ao ser redor, na pequena parte do mundo 

que sua percepção consegue abarcar. Como enfatiza Becker: 

 
Diante do terror do mundo, do milagre da criação, da esmagadora força da 
realidade, nem mesmo o tigre tem um poder seguro e ilimitado, quanto mais 
a criança. O seu mundo é um mistério transcendental; até mesmo os pais, 
com quem ela se relaciona numa dependência natural e segura, são milagres 
primários.410 

 

 Se a criança cedesse completamente à sensação esmagadora que a realidade e a 

experiência provocam, não poderia viver de uma forma minimamente equilibrada no mundo 

não-instintivo. Logo, ela precisa abandonar essa sensação, em algum momento de seu 

desenvolvimento, a fim de adquirir uma certa autoconfiança. Além disso, dependendo de suas 

experiências enquanto cresce, a criança poderá adquirir uma percepção de controle de si 

mesma, e do mundo ao seu redor, em maior ou menor intensidade. Um maior controle 

possibilita que a pessoa, ao se tornar adulta, consiga dominar o temor da vida de uma forma 

mais eficiente; caso contrário, ele poderá tomar conta dela completamente, tornando-se  

 
um problema real para a pessoa. Ela se sente vulnerável – o que é verdade! 
Mas reage com demasiada totalidade, demasiada inflexibilidade. Tem medo 
de sair à rua ou andar de elevador, ou entrar em qualquer tipo de transporte. 
Nessa situação extrema, é como se dissesse a si mesma: “Se fizer qualquer 
coisa... eu morro.”411 

 

 O que Becker tenta mostrar é que o temor da vida também pode causar uma angústia 

tão profunda quanto o temor da morte. Mas os dois não são, na verdade, independentes: são 

como duas faces de uma mesma moeda, duas faces de um único temor. Becker também 

trabalha aqui com um motivo duplo, da mesma forma que em sua descrição da condição 

                                                
409 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 74. 
410 Ibid., p. 79. 
411 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 221. Aqui Becker baseia-se em Otto Rank, lembrando de uma 
citação sua em: RANK, Otto. Will Therapy and Truth and Reality. New York: Knopf, 1936; one volume edition, 
1945, pp. 148-149. 
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paradoxal humana, do homem dividido entre a animalidade (finitude) e a auto-consciência 

(individualidade). Essa ideia foi assimilada a partir do trabalho de Otto Rank, especificamente 

quando afirma que o homem enfrenta “um tipo de medo duplo: por um lado, o temor da vida, 

que aponta para o desejo de evitar ou adiar a morte; e por outro lado, o temor da morte, que 

está na base do desejo pela imortalidade”.412 Em última análise, o temor da vida existe como 

“uma manifestação do temor da morte”.413  

 Além disso, de acordo com a dinâmica desses dois temores em cada indivíduo, ou da 

predominância de um sobre o outro, o espectro de possibilidades ou maneiras de lidar com 

eles pode ser realmente amplo. Segundo Rank, isso torna muito difícil uma descrição precisa 

das formas como eles se manifestam em cada indivíduo.414 Mas, em linhas gerais, podemos 

dizer que uma forte preponderância do temor da vida deixa o indivíduo travado diante da 

experiência, incapacitado para agir até nas situações mais banais e cotidianas. Esse tipo de 

bloqueio da ação pode levá-lo a fugir da experiência, a abandonar a vida – psicologicamente 

e, muita vezes, até fisicamente – por medo de ser absorvido por ela (o que significa a própria 

aniquilação: física, simbólica ou ambas). Qualquer ameaça à sua sobrevivência pode solapar 

seu autocontrole, expondo-o a uma sucessão de contingências que ele não tem como prever. O 

indivíduo, então, “esquiva-se da vida com medo de perder a própria vida”.415 Já o temor da 

morte leva o indivíduo a procurar superar o fato de que, em um futuro próximo ou distante, 

ele vai inevitavelmente deixar de existir. Uma das principais formas de fazer isso é buscando 

algum tipo perpetuação – ou imortalidade, como diz Becker – simbólica, algo que pode variar 

desde a ideia de continuidade física através da prole (continuidade da família, da linhagem, da 

raça, da nação, etc), até uma imortalidade alcançada pela ação heróica, ou, no caso específico 

descrito por Otto Rank, através do trabalho criativo ou artístico.416 

 Não podemos deixar de mencionar, ainda que de forma muito breve, que foi na 

filosofia que Becker encontrou uma outra fonte de inspiração para pensar sobre os temores da 

morte e da vida. Mais precisamente, no pensamento de Martin Heidegger que, segundo ele, 

situou os mesmos temores no centro de sua filosofia existencial. Para Becker, quando o 

filósofo alega que “a ansiedade básica do homem é a ansiedade por estar no mundo, bem 

                                                
412 RANK, Otto. Art and Artist, pp. 47-48. A imortalidade é vista por ele, principalmente, como o desejo de 
perpetuação do eu simbólico ou daquilo que caracteriza cada indivíduo de forma especial. 
413 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 49. 
414 Cf. RANK, Otto. Op. cit., p. 48. 
415 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 78.  
416 VER: RANK, Otto. Art and Artist: Creative Urge and Personality Development. NY: W.W. Norton & 
Company, 1989. 
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como a ansiedade de estar no mundo”417, ele está falando, na verdade, do temor da 

experiência (morte) e do temor da individuação (vida). O temor da individuação surge porque 

o homem “sente em que tipo de planeta foi colocado”418, vê com os próprios olhos uma 

infinidade de perigos que podem impedi-lo de sobreviver e se expandir, e é capaz de imaginar 

outros tantos que não consegue ver (ou que sequer existem realmente). A ansiedade de estar 

no mundo surge porque o homem sabe que é vulnerável a todos esses perigos e sujeito a 

aniquilação. O temor da experiência surge porque estar vivo como um ser singular, possuidor 

dessa auto-consciência que coloca o homem acima de todos os outros animais, joga sobre 

seus ombros uma responsabilidade esmagadora. Sendo o que é, o homem tem de sobreviver 

não apenas com seu corpo físico, mas também com seu eu simbólico, que vive dentro dele 

tanto quanto seu corpo vive no mundo. Assim, ele tem de desenvolver mecanismos especiais 

para sobreviver tanto com o corpo como com a mente. Só que esses mesmos mecanismos 

também dão ao homem um desejo insaciável pela vida, uma ânsia contínua pela auto-

perpetuação. É a possibilidade de não conseguir satisfazer esse desejo que produz a ansiedade 

por estar no mundo e não poder continuar nele indefinidamente. 

 Antes de seguir em frente, é importante salientar que Becker afirma abertamente sua 

tentativa de conciliar as duas posições divergentes em relação ao temor da morte: uma que o 

vê como um produto do ambiente (argumento da mente sadia) e outra que o considera inato 

no homem (argumento da mentalidade mórbida). Em sua opinião, ambas fazem parte “do 

mesmo quadro, fundindo-se naturalmente uma na outra”.419 Outra consideração a ser feita é 

que, apesar de Becker afirmar que o temor da morte faz parte da estrutura humana, isso não 

significa, segundo Stephen Martin, que esse medo esteja “programado dentro da criança” e 

que, se mudarmos o programa, resolveremos a situação420– pelo menos, não no caso de sua 

perspectiva madura. Essa é uma mudança significativa para alguém que, inicialmente, havia 

afirmado que “o projeto para uma humanidade renovada começava com a mudança na forma 

como as crianças são criadas e educadas”421– a tal mudança, já comentada no começo deste 

                                                
417 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 78. Nesta dissertação, não temos condições de discutir em 
profundidade a leitura que Becker faz do pensamento de Heidegger, mas podemos dizer que ele se inspirou na 
abordagem dos conceitos heideggerianos feita pela psicoterapia existencial, mais especificamente por Medard 
Boss (conforme nota do próprio autor, em A Negação da Morte). VER: BOSS, Médard. Meaning and Content of 
Sexual Perversions: A Daseianalytic Approach to the Psychopathology of the Phenomenon of Love. New York: 
Grune and Stratton, p. 46.  
418 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 78. 
419 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 45. 
420 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 55. 
421 Ibid., p. 55. Para a exposição de Becker sobre a educação da criança, ver o capítulo 12 de seu livro The 
Structure of Evil. 
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capítulo, de um argumento educacional para um argumento natural. No entanto, mesmo que 

Becker estivesse, no fundo, tentando conciliar as duas visões, sua alegação da naturalidade e 

universalidade do temor da morte levanta dois problemas: o primeiro é considerar essas 

alegações para todas as crianças em desenvolvimento; o segundo é considerá-las para todos 

os adultos, sem exceção, até aqueles considerados como “bem-ajustados”.422  

 Em linhas gerais, o primeiro problema já foi respondido, quando mencionamos a 

questão da complexidade do símbolo da morte e como Becker confirma a impossibilidade de 

se fazer generalizações em relação à percepção da criança (pág. 24). A forma como a morte 

será percebida depende, em grande parte, “da natureza e das vicissitudes” do processo 

evolutivo de cada pessoa: “quanto mais favorável a criação da criança”, mais eficientes os 

mecanismos psicológicos de defesa (dentre eles, a repressão), e “maior a ocultação do temor 

da morte”.423 Já no caso dos adultos, Becker não crê que o símbolo da morte possa realmente 

estar ausente em qualquer momento da vida, independentemente do “grau de vitalidade e de 

sustentação interna que uma pessoa tenha”.424 O que dá conta desse símbolo complexo, na 

maioria dos casos, é justamente o controle do ego, que começa a se desenvolver desde cedo e 

acaba tornando natural o surgimento da repressão. Na verdade, Becker vê uma certa 

interdependência entre controle e repressão, pois através da repressão também é possível ao 

homem obter um maior poder de controle interno, ou seja, um ego mais forte. 

 Segundo Jarvis Streeter, embora Becker queira enfatizar como o temor da morte e da 

vida ameaçam o bem-estar do homem, exercendo assim uma função negativa, ele também 

está ciente de sua função positiva. Becker afirma que esses temores são, primeiramente, 

expressões do instinto de autopreservação, de uma luta contra a desintegração do 

organismo.425 Para ele, os argumentos biológicos e evolutivos reforçam essa concepção ao 

afirmarem que as reações de medo são necessárias para a sobrevivência de todos os animais, 

porque os protegem uns dos outros e dos perigos que encontram na natureza. No entanto, 

ambos os temores, principalmente o da morte, não podem estar constantemente presentes no 

plano consciente, caso contrário o homem não consegue funcionar normalmente e com um 

mínimo de conforto. Daí a necessidade de reprimi-los e de manter esse mecanismo de 

proteção funcionando. Mas, mesmo que esqueçamos dele totalmente, o temor da morte 

continua sempre presente no “funcionamento psicológico normal de nosso instinto de 

                                                
422 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 55. 
423 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 44 (todos os trechos entre aspas).  
424 Ibid., p. 44. 
425 Cf. STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 50.  
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autopreservação”.426 A princípio, essa afirmação de Becker parece equivocada, já que muitas 

pessoas lembram constantemente que vão morrer; entretanto, ele não está se referindo ao 

conhecimento intelectual do fato, mas ao afeto relacionada a ele.427 Para esclarecermos essa 

afirmação, vejamos o que diz Otto Rank sobre afeto e sua diferença em relação a sentimento: 

 
Digo que o termo sentimento “inconsciente” não é tanto uma 
impossibilidade linguística – no que faço referência ao fato interessante que 
a palavra sentimento [Gefühl] significa para nós algo vago, indefinido e 
indefinível. Na literatura psicanalítica, ela é pouco utilizada, embora, em 
essência, toda a nossa vida emocional baseia-se em sentimentos e é dirigida 
por sentimentos. O conceito de afeto [Affekt], que foi utilizado no início da 
literatura psicanalítica, parece sugerir algo diferente do conceito de 
sentimento. O que descrevo como “afeto” é um sentimento patologicamente 
intensificado, que exige energicamente uma saída (patologicamente é usado 
aqui no sentido original da palavra pathos). Assim, chamo de afetos a 
ansiedade, o ciúme e o ódio. O amor, a saudade e a esperança, chamo de 
sentimentos. Parece que os afetos são dolorosos, ou liberam a dor, logo são 
sentimentos “patológicos”, enquanto que aquilo que denomino por 
sentimento, no sentido real da palavra, é de natureza mais agradável. Mas 
essa diferenciação, embora correta em certo sentido, talvez não seja 
fundamental o suficiente: como um exemplo, usemos o “sentimento de 
culpa” – que é tudo menos agradável. Então, pode-se dizer que o sentimento 
de culpa é um afeto. Penso, no entanto, que há ainda outro critério: a saber, 
os “sentimentos” são unificadores ou conectores, os “afetos” são separadores 
ou isolantes. Ou ainda melhor, o afeto é uma reação ao sentimento de 
separação, de isolamento.428 

 

 Assim, o que é reprimido no homem não é a consciência da morte como um fato da 

vida, e nem mesmo o conhecimento do pavor que ela provoca (pois muitas pessoas admitem 

que a morte lhes causa estranheza e medo), mas sim o afeto relacionado ao temor da morte. É 

a reação do homem ao sentimento doloroso e complexo, que o paradoxo de sua existência 

provoca, que se mantém escondida de sua percepção consciente (simultaneamente, temor 

                                                
426 Cf. BECKER, A Negação da Morte, pp. 36-38. Nessa análise, Becker segue o psicanalista Gregory Zilboorg 
ao afirmar que “a maioria das pessoas pensa que o temor da morte está ausente porque ele raramente mostra sua 
verdadeira face” e que esse temor, como expressão do instinto de autopreservação, “funciona como um constante 
impulso de manter a vida e dominar os perigos que a ameaçam.” Para a análise de Zilboorg, VER: ZILBOORG, 
Gregory. “Fear of Death”. In: Psychoanalytic Quarter, n. 12, 1943, pp. 465-75). 
427 Ibid., pp. 37-38. Na psicanálise, o afeto é o estado emocional ligado à realização de uma pulsão (tendência 
permanente, em geral inconsciente, que dirige e incita toda a atividade do indivíduo). Uma vez reprimida, a 
pulsão transforma-se em angústia ou leva à manifestação neurótica. Em geral, considera-se que o afeto nem 
sempre está ligado a uma ideia específica; no caso de uma recordação muito dolorosa ou ameaçadora, o ego 
reprime a memória do acontecido, mas o afeto correspondente pode se deslocar para outras ideias associadas 
menos perigosas, ludibriando a censura do ego e liberando-se parcialmente ao chegar à consciência. VER: [1] 
FREUD, S. Cinco lições de psicanálise. São Paulo: Abril Cultural, 1978; [2] FREUD, S. Obras Completas, V.12 
- Ensaios de Metapsicologia e Outros Textos (1914-1916). Companhia das Letras, 1a edição, 2010.  
428 RANK, Otto. A Psychology of Difference, pp. 153-154 (grifos do autor). 
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como sentimento de reverência e espanto diante do mistério de sua existência, e medo como 

estranheza diante da percepção de ruptura ou separação em relação à natureza e à vida). 

 

2.1.4  O eixo ontológico, os dúplices motivos e o vínculo da culpa 

 

 Ao escrever os últimos trabalhos que seriam considerados como parte de sua 

perspectiva madura, Ernest Becker já se encontrava comprometido com um “quadro de 

referência existencialista” para a compreensão da condição humana, como afirma Daniel 

Liechty.429 No entanto, ele não trouxe esse quadro de referência para seu trabalho a partir de 

uma doutrina filosófica prévia, o que torna essa constatação um tanto intrigante. Becker 

começou sua carreira como um cientista social empírico – ou um fenomenólogo empírico, 

como diz Liechty – com uma base sólida em antropologia, sociologia e psicanálise. 

Poderíamos dizer que ele foi levado a aproximar-se de uma visão existencialista por ter 

seguido seu método empírico até sua conclusão. Mas, essa perspectiva existencialista tomou 

forma vagarosamente e só começou a aparecer tardiamente em seus escritos.430 A partir 

dessas considerações, podemos afirmar que Becker encara a existência humana, em sua 

perspectiva madura, como dividida entre forças de atração ontológicas, por um lado, e forças 

de atração existenciais por outro. Liechty denomina essas forças de eixo ontológico e eixo 

existencial, respectivamente.  O eixo ontológico é caracterizado pelos já mencionados temores 

da vida e da morte, e pelos dúplices motivos Eros e Ágape, que veremos agora. O eixo 

existencial, que veremos mais à frente, é constituído pela ansiedade inerente à condição 

humana e pela repressão, que é o principal mecanismo de defesa contra essa ansiedade.  

 Basicamente, podemos dizer que os seres humanos são impelidos ou atraídos por duas 

forças contraditórias: de um lado, por um impulso de unificação e identificação, e de outro, 

por um impulso de individuação e singularidade. Nesse sentido, seguindo a interpretação de 

Liechty, vemos que uma das extremidades do eixo ontológico está relacionada ao temor da 

vida que, como já vimos até agora, é descrito por Becker como um aspecto fundamental da 

motivação humana, que faz o homem recuar diante de uma total individuação. Como todos os 

seres humanos desejam, consciente e inconscientemente, evitar a ansiedade que a vida 

provoca, Becker afirma que há uma necessidade ontológica de fusão com algo maior do que o 

próprio indivíduo.431 Na infância, essa condição é experimentada através da dependência em 

                                                
429 LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, p. 115. 
430 Ibid., p. 115. 
431 Cf. LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, pp. 117-118. 
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relação aos pais ou cuidadores; em outras palavras, da entrega da própria individualidade em 

troca da proteção, cuidado e valorização dos pais. Com o desenvolvimento da criança até a 

idade adulta, esse temor de individuação pode tomar a forma de um desejo de fusão ou 

imersão na família, na tribo, na nação, na natureza ou até mesmo em Deus. Segundo Liechty, 

essa força de atração ontológica é o que alivia o homem da ansiedade pela responsabilidade 

pessoal para com a existência.432 Becker chama essa ânsia de fusão com a natureza, de 

imersão nos processos que transcendem o ser humano, de Ágape. Esse primeiro motivo 

ontológico representa a rendição ao outro, ou “a doação de si mesmo” para algo externo, 

desde que esse algo ultrapasse a percepção que o indivíduo tem de si mesmo.433 

 Ágape denota uma necessidade de pertencer a alguma coisa, um movimento em 

direção à vida e ao outro, seja ele um outro ser humano, outro ser vivo, a natureza como um 

todo ou uma realidade transcendente. Segundo Martin, essa descrição de Becker pode soar um 

tanto “redentora”, no sentido cristão de auto-sacrifício por amor ao próximo – como no 

exemplo de Cristo “doando sua vida” pelo bem supremo de toda a humanidade.434 No entanto, 

não era bem isso que Becker tinha em mente, em um primeiro momento, embora mencione 

abertamente que Ágape é um motivo cristão. Ele não estava pensando nessa doação de si 

mesmo como um ato livre e voluntário do eu, mas, antes de tudo, como uma parte necessária 

do que constitui a condição de ser de uma criatura humana.435 Em suas próprias palavras: 

 
O primeiro motivo – fundir-se e perder-se em algo maior – vem do horror 
que o homem tem pelo isolamento, de ser obrigado a voltar a viver apenas 
de suas débeis energias. Ele se sente temeroso, pequeno e impotente diante 
da natureza transcendente. Quando se entrega ao seu sentimento natural de 
dependência cósmica, ao desejo de fazer parte de algo maior, isso o faz 
sentir-se em paz e integrado, dá-lhe uma sensação de auto-expansão num 
além maior e, assim, eleva o seu ser, dando-lhe verdadeiramente um 
sentimento de valor transcendente.436 

 

 O que Becker está dizendo é que, para afastar o horror do completo isolamento, e da 

impotência diante da realidade esmagadora do mundo, o homem anseia por depositar o fardo 

da própria vida em algum outro lugar além de si mesmo. De uma forma mais ampla, Ágape 

representa o movimento através do qual “a pessoa estende as mãos para um eu além de seu 

                                                
432 Cf LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, pp. 117-118. 
433 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 60.  
434 Ibid., p. 80 [nota 50]. 
435 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 80 [nota 50]. 
436 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 188. 
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próprio eu, para saber quem ela é, enfim, para sentir que faz parte do universo”.437 Todavia, 

há um preço a pagar pela imersão em um poder externo, como aponta Liechty, que é o custo 

da própria individualidade; sem contar que uma imersão completa e definitiva significaria a 

morte da existência individual. Esse problema põe em jogo o outro aspecto fundamental da 

motivação humana que é o temor da morte. 

 Em relação à outra extremidade do eixo ontológico, lembremos que o temor da morte 

é descrito por Becker como um sentimento movido pelo desejo de perpetuação do eu, pela 

ânsia por mais independência e confiança em si mesmo. Esse desejo é perceptível desde os 

primeiros estágios da infância, quando a criança procura se desenvolver explorando e 

manipulando o mundo dos objetos. Logo, temos no ser humano um outro desejo que vai em 

sentido oposto ao Ágape, um desejo por individuação e singularidade que Becker chama de 

Eros. Esse outro motivo ontológico representa o desejo dos seres humanos por se destacarem 

da natureza, dos demais seres vivos e também entre si. É a necessidade que cada indivíduo 

tem de expandir seus poderes, desenvolver ao máximo a percepção do próprio valor e 

importância (amor-próprio ou auto-estima), destacar-se por sua singularidade característica; é 

o desejo de ser um herói, de ganhar “mais vida” no sentido mais amplo do termo e, assim, 

qualificar-se para a imortalidade.438 Nas palavras de Becker, é  

 
a ânsia por mais vida, pela experiência emocionante, pelo desenvolvimento 
de poderes próprios, pela singularidade da criatura individual, pelo 
destacamento e brilho na natureza. A vida é, afinal de contas, um desafio 
para a criatura, uma fascinante oportunidade de expandir-se. 
Psicologicamente, é a ânsia de individualização: como realizar meus dons 
característicos e dar a minha contribuição para o mundo através de minha 
auto-expansão.439 

 

 Da mesma forma que acontece com o primeiro motivo, a dinâmica representada pelo 

Eros também tem seus custos, pois a independência implica na possibilidade de solidão e 

isolamento. O mundo dos objetos não é apenas um campo de exploração e interação para o 

indivíduo (e para o ego em desenvolvimento, no caso da criança), mas também uma fonte de 

perigos para um eu isolado e sozinho. Como lembra Liechty, o isolamento provoca a 

ansiedade pela perda dos objetos com os quais o ser humano interage, incluindo as fontes de 

                                                
437 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 188. 
438 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, pp. 55-56. 
439 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 189-190. 
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poder (pessoas, coisas, ideias, entidades abstratas); mais do que isso, provoca a angústia pela 

possibilidade de aniquilamento.440  

 Em resumo, através do Ágape, o indivíduo pode desfrutar de um sentimento agradável 

de segurança passiva, mas esse sentimento é adquirido à custa de sua individualidade. Apesar 

dos perigos que percebe no mundo, o indivíduo procura por interação e, nessa busca, acaba 

reprimindo o temor da vida. Através do Eros, o indivíduo consegue desenvolver-se e adquire 

um sentimento igualmente agradável de auto-realização, que vem do domínio do mundo ao 

seu redor; mas o custo desse domínio é o sensação subjacente de ansiedade por se encontrar 

sozinho diante dos perigos reais desse mundo. Essa ansiedade impele o indivíduo novamente 

a tentar uma união com alguma fonte de poder que pareça transcendê-lo e oferecer uma 

sensação de proteção; se conseguir, acaba reprimindo o temor da morte.441 Assim, embora os 

dois motivos atraiam o homem para direções opostas, o custo de cada um deles o empurra 

novamente na direção do motivo oposto, em um ciclo contínuo para tentar equilibrar os dois 

pólos do eixo ontológico. É nesse oscilar de forças contraditórias, nessa dinâmica cíclica entre 

os dois motivos ontológicos, que Becker enxerga a condição exclusiva do ser humano: um 

problema de tensão fundamental entre dois lados que são inseparáveis, mas essencialmente 

irreconciliáveis. Se homem se entregar completamente a qualquer um dos dois, falhará em 

satisfazer o outro; e ele não pode sobreviver em apenas um dos pólos desse eixo. Logo, é na 

dinâmica da luta constante para superar o desequilíbrio, vencer as contradições, enfim, para 

ultrapassar o paradoxo, que a existência humana se realiza. Para Becker, essa é a tragédia 

ontológica da criatura humana, pois se ela 

 

cede ao Ágape, corre o risco de não se desenvolver, o que é a sua 
contribuição ativa ao resto da vida. Se expande Eros em demasia, arrisca-se 
a separar-se da dependência natural, do dever para com uma criação mais 
ampla, afastando-se do poder curativo da gratidão e da humildade que deve 
sentir naturalmente por ter sido criado, por lhe ter sido concedida a 
oportunidade de experimentar a vida.442 

 

 Em Becker, estamos sempre no domínio do paradoxo existencial, uma condição para a 

qual, em última análise, não há solução. Para ele, o que o homem deseja é algo impossível: 

deseja “perder seu isolamento e, ao mesmo tempo, mantê-lo”.443 O homem não consegue 

                                                
440 Cf. LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, p. 119. 
441 Cf. Ibid., pp. 119-120. 
442 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 190. 
443 Ibid., p. 191. 
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suportar a sensação de separação, mas também não pode admitir que sua vitalidade e 

individualidade sejam completamente sufocadas. Lembrando de Otto Rank444,  Becker diz: 

 
o homem tem, assim, a tensão absoluta do dualismo. Individualização 
significa que a criatura humana tem que se opor ao restante da natureza. Ela 
cria precisamente o isolamento que a pessoa não suporta – e do qual precisa, 
no entanto, para poder desenvolver-se de forma distinta. Ela cria a diferença 
que se torna um fardo muito pesado; acentua a pequenez do indivíduo e, ao 
mesmo tempo, a vontade de sobressair. Isso é culpa natural. A pessoa sente 
isso como “demérito” ou “maldade” e um surdo descontentamento íntimo. E 
a razão é realista. Comparado com o restante da natureza, o homem não é 
uma criação muito satisfatória. Está cheio de medo e impotência.445  

 

 Em relação ao custo tanto do processo de individuação quanto do processo de 

identificação, proporcionados pelos motivos ontológicos Eros e Ágape respectivamente, o ser 

humano pode tornar-se uma vítima de ambos os motivos, pois a impossibilidade de atingir um 

equilíbrio permanente entre eles deixa o homem intimamente insatisfeito consigo mesmo. 

Claro que estamos falando aqui de algo que não é percebido conscientemente por nenhum 

indivíduo, pelo menos não nestes termos, que usamos apenas como ferramenta descritiva de 

processos que são, na realidade, bastante complexos. Becker e Rank sabiam disso mas, como 

estudiosos do ser humano que eram, não poderiam dispensar tais ferramentas. Com isso em 

mente, podemos afirmar que o homem não sente o desequilíbrio entre os dois motivos – ou 

melhor, entre os dois desejos – como algo inevitável, mas como o resultado de uma 

incapacidade ou inaptidão pessoal para resolver o problema. Mesmo que, sob a lente de 

Becker, entendamos essa impossibilidade de resolução como inerente à própria condição 

humana, não é assim que cada indivíduo percebe a insatisfação constante de seus desejos. Por 

isso, Becker refere-se a essa sensação de demérito, de culpa natural do homem por não 

conseguir manter em equilíbrio os dois pólos de atração do eixo ontológico. Esse sentimento 

de culpa – esse afeto, como o chama Otto Rank – é fruto de uma contradição para a qual não 

há realmente uma solução definitiva.  

 Precisamos ressaltar que, ao mencionar essa reação interna do homem provocada pelo 

dois motivos, Becker não está falando de culpa como um sentimento provocado pela violação 

de algum código moral ou por uma vergonha subjetiva. A culpa por destacar-se da natureza, 

relacionada ao Eros, vem com o surgimento da auto-consciência: quanto mais o homem se 

destaca, mais individualizado e também mais auto-crítico ele se torna em relação às suas 

                                                
444 Cf. RANK, Otto. Art and Artist, p. 42 
445 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 190 (grifo nosso). 
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limitações. Diante da grandiosidade do universo e do mistério de seu aparecimento na 

natureza, o homem sente necessidade de alcançar importância, durabilidade, de provar seu 

valor para os outros e para si mesmo. Nesse processo, ele corre o risco de acabar acreditando 

“ser maior e melhor do que realmente é”446, de modo que qualquer mínimo fracasso para 

sustentar essa crença provocará descontentamento. Consequentemente, quanto maior a 

necessidade de acreditar que é especial, maior a dificuldade para suportar os fracassos.  

 Embora o sentimento de culpa seja extremamente desagradável, Becker salienta a 

importância dessa dinâmica para o ser humano: estar constantemente insatisfeito consigo 

mesmo é a única maneira do homem superar, de certa forma, a sensação de limitação inerente 

à sua verdadeira condição. Ao idealizar o eu, elevando-o a níveis heróicos, por exemplo, o 

homem tem a oportunidade de vencer a percepção de demérito pessoal e sentir-se uma criação 

da natureza realmente superior.447 Todavia, destacar-se em demasia da multidão de outros 

seres humanos provoca um peso maior do que a maioria das pessoas pode suportar, já que é 

muito difícil manter-se nessa posição todo o tempo. Assim, o ser humano sente uma culpa que 

se instala tanto pelo excesso de auto-valorização, que não pode ser mantido permanentemente, 

como pela constante insatisfação consigo mesmo, que nunca pode ser eliminada por 

completo. Em resumo, Becker descreve um dilema que parece ser, no fundo, insuperável.  

  

2.2  Defesas Humanas contra o Temor da Morte 

 

 Insuperável, uma palavra dura e desesperançosa, intragável, claustrofóbica. Ao menos 

no que diz respeito à existência humana, todos os adjetivos se aplicam. Quem suportaria sem 

susto, sem gemer de tristeza ou se contorcer em descontentamento diante de uma declaração 

como essas, se tivesse uma irrefutável certeza de que ela é verdadeira? De que a condição 

essencial da própria vida é realmente insuperável, não importa o que se faça para tentar mudar 

isso? A resposta talvez devesse ser “ninguém”, mas não é bem assim. Há aqueles que 

conseguem engolir essa classificação indigesta e, entre eles, está Ernest Becker. Ao que 

parece, ele não só a aceitou, como resolveu investigá-la e declará-la em seu trabalho teórico. 

Porém, esquiva-se de usar a desagradável palavra, e prefere dizer a mesma coisa de outra 

forma; talvez porque ainda tivesse esperança de que essa condição não fosse assim tão 

definitiva como parece. Não podemos ter certeza de seus sentimentos a respeito, mas 

podemos acompanhar suas afirmações até o fim, até sua última conversa com Sam Keen, por 
                                                
446 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 190. 
447 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 191. 
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exemplo, para tentar imaginar se sua visão era mesmo tão pessimista. E fizemos isso, mas 

preferimos ficar não com as palavras ditas praticamente no leito de morte, mas com a 

afirmação inconfundível, escrita e publicada em sua obra mais importante: "simplesmente não 

há maneira de transcender os limites da condição humana ou de modificar as condições 

estruturais e psicológicas que tornam a humanidade possível".448  

 Como vimos até agora, a essência do argumento de Becker sobre a condição humana é 

que o problema central do homem é a sua própria vida, o fato de que ela necessariamente 

termina em morte. Pode não haver mesmo maneira alguma de transcender esse limite 

definitivo, mas isso não impede em nada o homem de continuar tentando negar sua condição 

e buscar formas de superar a morte. Mas, para conseguir isso, ele precisa expandir-se para 

além de seus limites físicos. Para Becker, a única forma de conseguir algo assim, sem 

restrições, encontra-se no terreno dos símbolos. No entanto, a procura por expansão e 

perpetuação não é uma prerrogativa humana. Segundo Becker, até o organismo mais 

elementar “funciona ativamente contra a sua própria fragilidade”, deslocando-se em direção a 

mais vida, ao invés de encolher-se.449 Só que no caso do homem, a ânsia natural por expansão 

“pode ser alimentada ilimitadamente no terreno dos símbolos”450, graças à sua complexa 

estrutura mental que lhe permite alcançar outros mundos e realidades que ultrapassam a 

matéria. Através de seu pensamento singular, o homem é confrontado com o terror de sua 

finitude, mas também pode sonhar com a eternidade e desejar ser imortal. Nesse sentido, 

quando Becker alega que toda a vida do homem é como um enredo, através do qual ele tenta 

negar seu desaparecimento e transcender a morte simbolicamente451, ele não está 

considerando que todas as ações humanas sejam meramente um reflexo da angústia da morte. 

Elas também são uma manifestação do impulso erótico (o motivo ontológico do Eros) e do 

impulso agápico (o motivo ontológico do Ágape), como vimos há pouco.  

 Para expandir-se além de sua realidade física, o homem tem de focar sua atenção em 

seu eu simbólico e encontrar meios para fugir da consciência de sua mortalidade, a fim de 

alcançar algum tipo de imortalidade simbólica. Conforme o ego se desenvolve no plano 

simbólico, afirma Liechty, as ameaças simbólicas são projetados em várias direções. Da 

mesma maneira, as fontes de poder protetor nas quais o indivíduo se ampara, para ter coragem 

diante dessas ameaças, também podem ser projetadas simbolicamente em várias direções. 

                                                
448 BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 277. 
449 Idem,  A Negação da Morte, pp. 42-43. 
450 Idem, Op. cit., p. 3. 
451 Ibid., p. 104. 
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Assim, o eixo ontológico do temor da vida e da morte, do Eros e do Ágape, apresentado por 

Becker, toma a forma de um eixo existencial constituído por outras duas forças agindo sobre o 

ser humano: a ansiedade de um lado, e a repressão do outro.452  

 Becker dedica uma parte substancial de seus últimos textos para descrever os 

principais meios disponíveis ao homem para negar a morte e obter a imortalidade, dentre eles: 

os mecanismos de defesa do ego ou defesas de caráter, a obtenção e manutenção da auto-

estima, a transferência, a aquisição de poder, a expiação da culpa453 e a possibilidade de 

heroísmo. Por hora, o que mais nos interessa é a repressão, o principal mecanismo de 

defesa454 abordado por Becker, a formação da armadura de caráter e a transferência. 

 

 2.2.1  Repressão, um mecanismo de defesa indispensável 

 

 Em Becker, o conceito de repressão aparece apenas em seu trabalho maduro, embora 

esteja, de certa forma, relacionado ao que ele chamou de abstração, em seu livro The 

Revolution in Psychiatry (1964).455 Nessa obra, ele afirma que todos os animais usam a 

abstração implicitamente, mas que o ser humano a executa com “extremo refinamento”: não é 

uma “singularização conceitual a partir de um aspecto particular de uma coisa, mas um 

progresso que o organismo fez, a fim de ser capaz de se ajustar à essa coisa de uma certa 

                                                
452 Cf. LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, pp. 115-123. 
453 Não trataremos desse assunto em nosso trabalho. Para mais saber mais a culpa e as formas de expiação, 
VER: BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 58, 65-70, 77, 107-108, 142-146, 170-179, 190-207, 221, 
231-239, 256-264, 289, 311-314, 322. 
454 Resumidamente, podemos dizer que, no decurso de seu desenvolvimento, o ego aprende a adotar defesas e a 
tratar os instintos como perigos externos. Mais tarde, durante o processo de educação da criança, o ego domina o 
perigo interno antes que ele se tenha tornado externo. Nessa luta, o ego faz uso de diversos procedimentos – que 
são os mecanismos de defesa – para desempenhar sua tarefa, que consiste em evitar o perigo, a ansiedade e o 
desprazer. O funcionamento desses processos ainda não é inteiramente conhecido. O aparelho psíquico não 
tolera o desprazer e se a percepção da realidade provoca o desconforto, então é sacrificada. Como o indivíduo 
não pode fugir dos perigos internos, os mecanismos de defesa falsificam sua percepção sobre o que ocorre 
internamente. Em geral, esses mecanismos são bem-sucedidos e o ego não pode passar sem eles no seu 
desenvolvimento, mas também podem acarretar tantas restrições ao indíviduo, para continuarem funcionando, 
que acabam se tornando um ônus pesado. Além disso, eles não são abandonados após terem servido ao ego: o 
ego do adulto continua a se defender contra perigos que não mais existem e vê-se compelido a buscar as 
situações que sirvam como substituto do perigo original, de modo a poder se justificar com elas. A partir daí, 
pode-se entender como os mecanismos defensivos preparam o caminho para as neuroses e as incentivam. Mas, 
ninguém faz uso de todos os mecanismos de defesa disponíveis. Cada pessoa utiliza uma seleção deles que se 
fixa e torna-se parte de seu caráter, sendo repetidos sempre que volta a ocorrer uma situação semelhante à 
original. A repressão não é o único procedimento que o ego pode empregar para se defender, mas acredita-se que 
ela é a mais diferenciada dos mecanismos de defesa. VER: [1] RANK, Otto. The Trauma of Birth. Dover 
Publications, 2nd edition, January 18, 1994; [2] FREUD, Sigmund. Obras Completas, V. 12, Ensaios de 
Metapsicologia e Outros Textos (1914-1916). Tradução: Paulo Cesar de Souza. Companhia das Letras, 2010; [3] 
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da Personalidade. Harbra, 1986 (Reimpressão 2002). 
455 Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 56. 
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maneira”.456 Já em A Negação da Morte, o ser humano é apresentado como uma animal que 

não possui instintos programados457, mas que é continuamente bombardeado por estímulos 

sensoriais. Para não ficar esmagado sob o peso desses estímulos, ele adquiriu a capacidade de 

selecionar, de forma não consciente, sobre quais deles vai agir e quais vai ignorar. O que 

Becker chamou inicialmente de abstração agora é chamado de repressão: um mecanismo que 

excluí da consciência os estímulos que causam ansiedade no ser humano, deixando-os 

limitados a operar apenas no inconsciente.458 Assim, consistente com a definição dada em 

seus trabalhos iniciais, Becker compreende a repressão, genericamente, como um 

estreitamento das possibilidades perceptivas, cognitivas e de ação do indivíduo.459  

 Apesar desse estreitamento de possibilidades carregar uma conotação negativa, não 

podemos dizer que Becker entendia a repressão apenas por esse viés, se levarmos em conta 

uma de suas primeiras afirmações sobre esse mecanismos de defesa:  

 

A grande dádiva da repressão é a de possibilitar ao homem viver de forma 
decisiva em um mundo esmagadoramente miraculoso e incompreensível, 
mundo tão cheio de beleza, majestade e terror que, se os animais o 
percebessem, ficariam paralisados e sem ação.460  

 

 Na opinião de Becker, foi a condição singular do homem, sua auto-consciência, que 

tornou necessário o desenvolvimento de mecanismos de defesas internos como a repressão; 

sem esses mecanismos, o ser humano ficaria incapacitado para funcionar no mundo. O 

próprio processo evolutivo deve ter favorecido o seu aparecimento. Se o homem precisa se 

proteger como qualquer outro animal, mas é desprovido de instintos programados, terá de 

fazer isso “reduzindo o tamanho do mundo, barrando a entrada da experiência, desenvolvendo 

                                                
456 BECKER, Ernest. The Revolution in Psychiatry, pp. 24-25 (ambos os trechos entre aspas). Sucintamente, 
Becker diz que a integração com o mundo é algo imensamente complicado para um animal simbólico como o 
homem: “o uso de símbolos para lidar  com o mundo amplia os problemas de um organismo em tensão”. No 
caso da abstração, o objeto real e a forma como o entendemos, a classificação que damos a ele, é apenas um 
fragmento desse objeto, nunca sua totalidade (Cf. Ibid., p. 232). Isso provoca uma série de problemas para o 
homem no processo de lidar com a realidade; logo, esse processo de abstração também implica uma redução da 
percepção, da mesma forma que a repressão. 
457 Becker define instinto como “uma percepção programada que mobiliza uma reação programada”. Diz que a 
natureza protegeu todos os animais, excetos os humanos, dotando-os desses instintos. Os animais somente são 
provocados por aquilo a que podem reagir: “vivem em um mundo pequenino, um fragmento de realidade, dentro 
de um programa neuroquímico que os mantém andando atrás de seu focinho e isola tudo o mais”. No caso do 
homem, a natureza “parece ter deixado de lado a cautela e os instintos programados”. O animal humano não tem 
nenhuma defesa contra a percepção do mundo exterior, ou seja, está totalmente “aberto à experiência”. Diante 
disso, Becker alega que o homem suporta um fardo experiencial estarrecedor (Cf. BECKER, Ernest. A Negação 
da Morte, pp. 74-75).  
458 Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 56.  
459 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 53. 
460 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 74. 
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uma alienação tanto dos terrores do mundo quanto de suas próprias angústias.”461 Sem esses 

mecanismos, o homem sucumbiria. 

 Em sua visão da repressão, Becker apoia-se tanto em Freud quanto em Rank. A 

“grande lição da psicologia freudiana”, segundo ele, é que a repressão serve como um 

substituto natural para o instinto, uma autoproteção normal para o homem.462 Apesar de 

restritiva, a repressão não deixa de ser um mecanismo de proteção criativo463, uma espécie de 

solução evolutiva para a falta dos instintos programados no homem. Já através de Rank, 

Becker compreende que uma falha no mecanismo de repressão, durante momentos 

significativos do desenvolvimento do indivíduo, é uma das causas mais importantes da 

neurose; além disso, aquilo que é reprimido, mesmo quando o processo é bem sucedido, 

continua vivo e ativo no inconsciente. Nas palavras de Rank: 

 
mesmo a repressão bem sucedida – como a criança tem que realizar desde o 
dia de seu nascimento, para fins de adaptação – mantém, no inconsciente, 
uma vida subterrânea. Isso pode ser comparado ao submundo nos poemas 
homéricos, onde habitavam as sombras dos heróis permanentemente 
assassinados, que poderiam reviver a qualquer momento se bebessem 
sangue. Assim, a lei fundamental da repressão é realmente a contrapartida 
psicológica da lei física de conservação de toda a matéria. Pois, também no 
mundo psíquico, nada pode desaparecer sem deixar rastros, sem deixar 
quaisquer lembranças, impressões ou afetos! Aqui também, como no 
universo físico, só pode haver mudança, deslocamento, transformação.464 

 

 No caso do temor da morte, essa noção apresentada por Rank é de vital importância, 

implicando que esse temor não pode efetivamente desaparecer por completo, independente da 

intensidade de repressão empregada para conseguir isso. Também indica que um maior ou 

menor sucesso na repressão desse temor, durante o processo de desenvolvimento da criança, 

influencia diretamente a forma e a intensidade com que o adulto negará a morte. Becker diz 

que a criança “reprime a si mesma” quando consegue assumir o controle do próprio corpo, 

justamente porque isso lhe dá condições de reagir à totalidade da experiência e não apenas aos 

                                                
461 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 219. 
462 Ibid., p. 219. 
463 Basicamente, nos termos de Freud, são dois os meios para a psique evitar que ocorram danos profundos ao 
eu: por um lado, a psique reage às ameaças externas excluindo-as da consciência (repressão), de modo a se auto-
preservar; por outro, ela mesma é retardada por suas próprias medidas para evitar a ansiedade (Cf. PIVEN, Jerry. 
“Death, Neurosis, and Normalcy”, p. 144). Isso quer dizer que o ego tenta separar de si mesmo tudo o que 
representar uma fonte de desconforto ou desgosto. Mas, embora a defesa psicológica seja inerentemente auto-
debilitante, a vida é muito dolorosa e, por isso, “não podemos prescindir de medidas paliativas”. (Cf. [1] 
FREUD, Sigmund. Civilizantion and Its Discontents, p. 76 e [2] PIVEN, Jerry. “Death, Neurosis, and 
Normalcy”, p. 144). Essa percepção de Freud é claramente compartilhada por Becker. 
464 RANK, Otto. A Psychology of Difference, p. 58. 
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próprios desejos: “a repressão exerce a função vital de permitir que a criança atue sem 

angústia, realize a experiência e crie respostas confiáveis em relação a ela”.465 Sendo uma 

criatura indefesa e frágil, a criança está naturalmente inclinada à dor intensa, ao medo e à 

ansiedade, o que não torna nada fácil a tarefa de educá-la. Por pelo menos dois anos, nenhum 

tipo de discussão racional surtirá efeito, o que implica que os métodos empregados pelos 

adultos passarão necessariamente por algum tipo de proibição ou privação – justamente aquilo 

que ela menos consegue tolerar.466 Em algum momento, a criança acabará percebendo que 

seus desejos não serão sempre satisfeitos e que nem todos os seus medos desaparecerão por 

completo, mesmo se for tratada com muito carinho e compreensão; e essa percepção 

provocará, inevitavelmente, frustração e ansiedade. Por outro lado, se a criança for 

excessivamente protegida de qualquer estímulo ameaçador ou frustrante, ela não sentirá as  

limitações (privações, medos e ansiedades) o suficiente para crescer com um mínimo de 

tolerância ao sofrimento – isso sem contar a possibilidade dela se tornar incapaz de pensar ou 

agir por si mesma.  

 Chegamos aqui ao ponto sobre o qual Becker já insistia desde seus primeiros 

trabalhos: o resultado inevitável do processo de desenvolvimento do homem continua sendo a 

luta e a necessidade de limitações. O crescimento acontece com a aquisição gradativa de 

controle sobre a ansiedade, o medo e a frustração. Mesmo que a criança seja muito bem 

cuidada, ainda assim será confrontada com a impossibilidade de uma satisfação irrestrita de 

seus desejos, sendo forçada a se defender da ansiedade que isso que lhe causa e de outros 

estímulos dolorosos ou desagradáveis vindos do exterior. Para Freud, o processo de 

crescimento e aprendizado sufoca uma boa parte da vitalidade natural da criança, e 

dificilmente ela conseguirá se esquecer completamente dele; por isso, ele diz que “a criança é 

psicologicamente o pai do adulto”467, afirmação com a qual Becker concorda.  

 Em resumo, Becker afirma que  o indivíduo “reprime globalmente”, a partir de todo o 

espectro de sua experiência de vida.468 Primeiramente, reprime o temor da vida – a angústia 

diante do mistério da criação – que, caso fosse internalizado, paralisaria o ser humano, como 

mencionado anteriormente. Em segundo lugar, reprime o temor da morte em toda a 

complexidade de suas manifestações. Assim, o que realmente está em jogo são os “dúplices 

                                                
465 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 313 (ambos os trechos entre aspas).  
466 Cf. PIVEN, Jerry. “Death, Neurosis, and Normalcy”, pp. 146-147.   
467 FREUD, Sigmund. An Outline of Psychoanalysis, p. 187. 
468 Cf. BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 52. 
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temores da vida e da morte”469, revelados graças ao gênio de Freud e ao trabalho de todo o 

movimento psicanalítico:  

  
Os medos dos homens são enterrados profundamente pela repressão, o que 
dá à vida cotidiana sua fachada de tranquilidade; apenas ocasionalmente o 
desespero transparece, e somente para algumas pessoas. É a repressão, então, 
aquela grande descoberta da psicanálise, que explica quão bem os homens 
podem esconder suas motivações básicas, até de si mesmos. Mas os homens 
também vivem em uma dimensão de despreocupação, confiança, esperança e 
alegria que lhes dá uma vivacidade para além dessa fachada, [algo] que 
somente a repressão poderia proporcionar.470 

 

 Além disso, por ser o temor da vida, fundamentalmente, uma manifestação do temor 

da morte, como já vimos neste capítulo, Becker afirma que a consciência da morte é a 

repressão primária, e não a sexualidade, como imaginava Freud471: “essa é a repressão sobre a 

qual a cultura é construída, uma repressão sem igual para o animal consciente de si 

mesmo”.472 Por conseguinte, todas as repressões específicas – a dificuldade com as limitações 

corporais, os sentimentos de inadequação pessoal, o ódio ou rancor por ser bloqueado pelos 

outros, dentre tantas outras coisas – servem a função de manter uma “aconchegante sensação 

de valor próprio”473 e de negar o símbolo complexo da morte. O mecanismo da repressão 

permite ao homem levantar as defesas que podem encobrir a sua vulnerabilidade diante da 

realidade da criação. Assim, citando Abraham Maslow, Becker enfatiza a tendência do ser 

humano para temer qualquer coisa que possa ferir sua auto-estima, que provoque o desprezo 

por si mesmo e o sentimento de inferioridade, fraqueza ou vergonha. Protegemos nossa 

sensação de valor próprio ideal através da repressão e de outros mecanismos de defesa, que 

“são essencialmente técnicas pelas quais evitamos a consciência de verdades desagradáveis e 

perigosas” sobre nós mesmos.474 

 

 

 

                                                
469 Cf. BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 92. A expressão twin fears, que pode ser traduzida como dúplices 
temores ou temores gêmeos, aparece apenas nesta obra. 
470 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 92. 
471 Cf. Ibid., p. 96 (grifo do autor).  
472 Ibid., p. 96. Segundo Becker, Otto Rank e Norman O. Brown perceberam isso, mas Freud, embora tenha 
dedicado sua vida e usado toda a sua capacidade para revelar “a maldição” do ser humano, ironicamente 
enganou-se quanto à “razão científica precisa” para essa maldição (Ibid., p. 96).  
473 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 53. 
474 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 76 (citando MASLOW, Abraham H. “The need to know and the 
fear of knowing”. In: Journal of General Psychoogy, n. 68,  1963, pp. 111-25 [118-19]). 
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 2.2.2 Auto-estima e narcisismo básico 

 

 Como vimos, Becker não abandonou, em sua visão madura, a ideia de que uma das 

maneiras pelas quais as pessoas conseguem lidar com o temor da morte é através da 

manutenção de uma saudável sensação de valor próprio ou auto-estima.475 Em seus primeiros 

trabalhos, ele entendia a auto-estima como um mecanismo que efetivamente contribuía para 

criar uma proteção duradoura contra a ansiedade de um modo geral. Depois, a visão dessa 

necessidade humana é expandida, quando ele a conecta com o “narcisismo natural” dos seres 

humanos476: “no homem, um nível prático de narcisismo é inseparável da auto-estima, de um 

sentimento básico de valorização de si mesmo”.477  

 Segundo Becker, todos os organismos são naturalmente auto-centrados em sua busca 

pela sobrevivência: todos buscam “a continuação das pulsações prazerosas da simples 

existência biológica e a expansão natural dos seus poderes ao máximo de seu potencial, 

independentemente do custo para os outros organismos em seu ambiente”.478 No caso dos 

seres humanos, todavia, o desejo de continuação da vida e dessa sensação prazerosa não é 

somente muito mais intenso, mas estende-se além do domínio animal, invadindo a consciência 

e o reino simbólico. No reino simbólico, a sensação de prazer consigo mesmo é o que 

chamamos de auto-estima ou amor-próprio: uma auto-valorização fundamental que só pode 

ser constituída simbolicamente, “de acordo com uma ideia abstrata do próprio valor no 

esquema total das coisas”.479 Nas palavras de Becker,  

 
quando se combina o narcisismo natural com a necessidade básica por auto-
estima, tem-se uma criatura que precisa se sentir um objeto de valor 
primordial: a primeira no universo, representando em si mesma toda a 
vida.480  

 

 Essa sensação de valor próprio começa a ser construída na infância, à medida que a 

criança vai superando os obstáculos de seu ambiente ou quando consegue demonstrar seu 
                                                
475 Apesar do termo auto-estima estar um pouco desgastado hoje em dia, digamos assim, e do tradutor da edição 
brasileira de A Negação da Morte ter optado por usar amor-próprio para substituir self-esteem (que pode ser 
traduzido das duas formas), optamos por usar, em nosso trabalho, o termo auto-estima com mais frequência do 
que amor-próprio. Pensamos que seria apropriado manter uma continuidade com a obra inicial de Becker, 
escrita quando esse termo ainda não havia sido empregado à exaustão em livros de auto-ajuda e assumido uma 
conotação um tanto pejorativa por conta disso (conforme a nossa percepção pessoal). 
476 Cf. STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 57. 
477 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 21. 
478 STREETER, Jarvis. Op.cit, p. 57. 
479 Ibid., p. 57. VER também: BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 11. 
480 BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 3. 
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domínio em alguma atividade, incluindo triunfos à custa dos outros ao seu redor. Esse é o 

período do narcisismo primário, quando a criança adquire o controle de seu mundo a partir do 

controle da mãe e do próprio corpo.481 O sucesso no controle desse mundo aumenta a 

sensação de auto-importância e de poder corporal e simbólico da criança. Assim, numa 

perspectiva mais ampla, Becker diz que o ser humano 

 
expande sua organização, em complexidade, através de jogos, quebra-
cabeças, enigmas, truques mentais de todos os tipos; ao gabar-se de suas 
realizações, ao insultar e humilhar seus adversários, ou ao torturá-los e matá-
los. Qualquer coisa que reduza os outros organismos, e aumente sua 
grandeza e importância, é uma maneira direta de ganhar a sensação de valor 
próprio; é um desenvolvimento natural a partir da simples incorporação [de 
outros seres vivos] e do comportamento de luta dos organismos inferiores.482 

 

 O auto-engrandecimento proporcionado pelas experiências da infância faz com que a 

criança se sinta especial, o que, por sua vez, fornece uma base de confiança para que enfrente 

os problemas e as crises da vida. Ainda mais importante do que isso, de acordo com Becker, é 

que uma auto-estima sólida pode dar ao homem uma sensação de invulnerabilidade que o faz 

sentir que tem alguma proteção especial contra a morte.483 Por outro lado, se a criança tiver 

problemas para lidar satisfatoriamente com o mundo, o resultado pode ser uma tendência para 

se retrair ou se esconder das dificuldades e desafios da vida, com uma consequente percepção 

de inaptidão pessoal em relação aos outros e uma baixa auto-estima.484 Assim, com uma 

percepção do próprio valor comprometida, a capacidade da pessoa para negar a morte, e 

acreditar na possibilidade da própria imortalidade, ficará prejudicada. Partindo dessa ideia, 

Becker chega a propor uma equação para o problema da sensação de segurança no homem, 

dizendo que “[auto-]importância é igual à durabilidade que é igual à vida”.485 Com sua 

dramaticidade característica, ele explica que 

 
ser ofuscado por outro é ser atacado em algum nível básico de durabilidade 
organísmica. Perder, ser de segunda categoria, falhar em manter-se em pé de 
igualdade com os melhores e mais importantes, envia uma mensagem ao 
centro nervoso de ansiedade do organismo: "Sou ofuscado, inadequado, por 

                                                
481 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 60. 
482 Idem, Escape from Evil, p. 11. 
483 Cf. [1] STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 58; [2] BECKER, Ernest. The 
Denial of Death, pp. 229-230. 
484 Cf. STREETER, Jarvis. Op. cit., p. 58. 
485 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 13. 
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isso, não estou qualificado para uma contínua durabilidade, para a vida, para 
a eternidade; consequentemente, eu vou morrer”.486 

 

 A conclusão de Becker é que a auto-estima é fundamentalmente construída para 

possibilitar ao homem negar sua condição de criatura e sua mortalidade, além de favorecer a 

busca pela imortalidade simbólica – algo que geralmente se manifesta numa ânsia por 

heroísmo. Por isso ele afirma, logo no início de A Negação da Morte, que o conceito-chave 

para se compreender essa ânsia do homem é o conceito de narcisismo, uma das “grandes e 

duradouras contribuições de Freud”.487 Cada um de nós repete a tragédia apresentada no mito 

grego de Narciso, aponta Freud: o herói que, após ver sua imagem refletida na água, 

apaixona-se por ela; e por não conseguir mais abandonar a contemplação do próprio reflexo, 

ele acaba morrendo. Através desse mito, temos a ideia de que o ser humano está perdidamente 

absorto em si mesmo – uma visão que não cativou apenas Freud e Erich Fromm, como nos 

lembra Becker, mas muitos outros pensadores.488 Para Becker, foi Fromm quem manteve viva 

a compreensão de Freud sobre o narcisismo “como característica primordial do homem”, que 

o faz “inflar-se com a importância de sua própria vida e contribui para a desvalorização da 

vida dos outros”.489 Becker chega a ironizar a situação, dizendo que se passaram dois mil e 

quinhentos anos de história e o narcisismo básico do homem permanece inalterado.490 

 Essa é uma das razões para que Becker perceba o destino do homem como trágico: a 

contínua e desesperada necessidade do ser humano em justificar seu próprio valor, “se 

destacar, ser um herói, dar a maior contribuição possível para a vida no mundo, mostrar que 

vale mais que qualquer outra coisa ou pessoa”491 – tudo isso coloca sobre seus ombros um 

fardo bastante pesado. Essa compreensão demonstra, segundo ele, como a luta para ser um 

herói é algo natural no ser humano, penetrando profundamente em sua constituição evolutiva 

e organísmica. Aliás, uma condição que pode ser percebida ainda na infância e, por isso 

mesmo, torna mais curioso “o grau de ignorância que a maioria de nós tem, conscientemente, 

                                                
486 BECKER, Ernest. Escape from Evil, pp. 11-12. 
487 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 20. Para a visão de Freud sobre o narcisismo primário, VER: 
FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
488 Cf. Ibid., p. 20. 
489 Ibid., p. 168 (ambos os trechos entre aspas). Segundo Becker, Erich Fromm desenvolveu as ideias de Freud – 
“sobre a necessidade de uma auxiliar mágico” para o ser humano – desde seu trabalho inicial em Escape from 
Freedom (Holt Paperbacks, Owl Book edition, 1994) até a obra The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil 
(American Mental Health Foundation Books, 2010). 
490 Cf. Ibid., p. 20. 
491 Ibid., p. 22. 
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daquilo que realmente queremos e de que precisamos”.492 O ser humano nasce, cresce, torna-

se adulto e não consegue perceber, na maior parte do tempo (e na maioria dos casos), quais 

são suas necessidades básicas.  

 Vale ressaltar que, em paralelo à sua percepção inicial sobre a inter-relação entre a 

necessidade de se evitar a ansiedade e a capacidade de manter a auto-estima (amor-próprio), 

Becker nota, em seu trabalho maduro, a circularidade existente entre a habilidade do 

indivíduo para negar a morte e para manter um nível elevado de auto-estima. Enquanto um 

nível “saudável de auto-estima é necessário para que se possa negar a morte e acreditar na 

imortalidade pessoal”, ressalta Streeter, “a capacidade do indivíduo para acreditar em sua 

imortalidade também é necessária para que ele mantenha uma saudável auto-estima”.493 Desse 

modo, Becker pensa que é precisamente no momento em que a capacidade do indivíduo, para 

transcender seu destino “de forma heróica”, é colocada mais em dúvida, que ele também 

“duvida de sua imortalidade, do valor permanente de sua vida”.494  

 

 2.2.3 Caráter como Mentira Vital: armadura protetora ou defesa neurótica? 

 

 Como vimos até agora, Becker tenta mostrar como são profundas as razões para a falta 

de coragem do ser humano em enfrentar as limitações de sua própria condição – todo o seu 

estudo visa, entre outras coisas, entender essas razões. Para organizar e sintetizar as formas 

como o homem lida com essa condição existencial, Becker reúne todos os tipos de técnicas, 

empregadas no esforço humano de auto-proteção, sob uma única denominação, chamando-as 

de defesa ou armadura de caráter – na verdade, uma expressão cunhada por Wilhelm Reich, 

e também utilizada por Otto Rank. Esse conceito baseia-se na noção de blindagem defensiva 

(defensive armoring), que Reich articulou de forma mais completa enquanto ainda era um 

membro do círculo de Freud.495 A armadura ou blindagem do eu é criada para afastar da 

consciência a ansiedade provocada pelas ameaças que o indivíduo percebe no mundo. Como 

muitas dessas ameaças apresentam-se sob a forma de informações que podem perturbá-lo, e 

                                                
492 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 22-23. 
493 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 59. Não podemos dizer ao certo o que 
Streeter quer dizer com “auto-estima saudável”, uma vez que ele não deixa claro em sua obra, mas imaginamos, 
baseando-nos no próprio Becker, que diga respeito a um nível equilibrado de auto-satisfação, um estado 
intermediário entre o sentimento de desprezo completo por si mesmo – ou percepção exagerada de inaptidão 
para a vida – e um sentimento excessivo de onipotência e invulnerabilidade pessoal. Ambas as posições 
poderiam ser consideradas extremas no que diz respeito a gerar problemas para o indivíduo, dentre eles, 
desequilíbrios internos como a depressão e a neurose, por exemplo.  
494 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 255.  
495 VER: REICH, Wilhelm. Character Analysis. Farrar, Straus and Giroux, 1980. 
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não como perigos físicos reais, a defesa de caráter é, em parte, uma armadura da atenção: 

tudo o que oprime o indivíduo internamente precisa ser afastado de sua percepção consciente, 

isto é, desviado de sua atenção. 

 Segundo Daniel Goleman, as defesas empregadas com maior frequência pelo 

indivíduo, por funcionarem bem em momentos-chave, acabam se tornando suas manobras 

mentais habituais para manter a ansiedade sob controle. Se os resultados obtidos forem 

gratificantes, provavelmente essas manobras serão utilizadas novamente.496 Quanto mais 

vezes elas forem empregadas, maiores as chances de serem incorporadas ao estilo de vida da 

pessoa. Assim, uma defesa bem-sucedida torna-se um hábito e  

 
o hábito molda o estilo de vida. Essas táticas familiares tornam-se uma 
segunda natureza: quando a dor psíquica nos confronta, caímos novamente 
em seus braços tranquilizadores. O que pode ter sido, no princípio, uma 
descoberta casual na batalha contra a ansiedade, vem a definir nosso modo 
de percepção e nossa resposta para o mundo. Tornar-se adepto de tais 
estratégias significa que favorecemos algumas partes da experiência, 
enquanto bloqueamos outras. Estabelecemos limites ao alcance de nossos 
pensamentos e sentimentos, e limitamos nossa liberdade de percepção e 
ação, a fim de nos sentirmos em paz.497 

 

 Podemos dizer, então, que o conjunto de estratégias habituais, ou estilo defensivo, 

desenvolvido por cada indivíduo é a sua armadura de caráter. Ou ainda, pensando na 

concepção de Wilhelm Reich, a armadura de caráter incorpora-se a tal ponto ao estilo de vida 

do indivíduo, que pode ser percebida até nos modos como ele se expressa fisicamente, pois 

ela também engloba 

 
os traços de caráter rígidos que, muitas vezes, se manifestam através da 
postura corporal e, dessa forma, criam uma muralha defensiva, por assim 
dizer, em torno da estrutura psíquica mais profunda. Tal “couraça de caráter” 
inclui até a maneira como as pessoas respiram, ficam de pé, andam e 
movem-se, com todos aqueles atributos músculo-esqueléticos que servem o 
propósito de descarga instintiva e de defesa do ego.498 

 

 A marca de uma armadura de caráter – aquilo que a define e caracteriza – pode ser 

observada em todo o modo de ser de uma pessoa: além da expressão física, todo o seu aparato 

mental é formado, em parte, por seu estilo defensivo; “cada parte da seqüência, partindo da 

percepção, através da cognição, até a resposta” dada pelo indivíduo, tudo está vulnerável a 

                                                
496 GOLEMAN, Daniel. “Cognition Creates Character: Neurotic Styles”, p. 41. 
497 Ibid., p. 41. 
498 AKHTAR, Salman. Comprehensive Dictionary of Psychioanalysis, p. 45. 
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distorções a serviço da auto-defesa.499 Na luta para evitar o que é desagradável, as manobras 

defensivas dão uma série de voltas e reviravoltas, e todos esses movimentos ficam gravados 

na armadura de caráter. Por isso, Goleman diz que o caráter pode revelar a estrutura defensiva 

de uma pessoa, da mesma forma que “o esqueleto de um cadáver é revelado sob a faca do 

anatomista que disseca o corpo”.500 Em última análise, a estrutura defensiva revelada pelo 

caráter é como um mapa que descreve os contornos característicos da experiência de vida de 

cada indivíduo. 

 Na obra Angel in Armor (1969), Becker já apresenta uma definição para a armadura de 

caráter, dizendo que ela representa o fortalecimento da personalidade. É como um 

“escoramento ou represamento do frágil senso de valor próprio, a fim de manter esse valor a 

salvo do enfraquecimento provocado pelos acontecimentos e pelas outras pessoas”. 501 Nesse 

sentido, todos nós precisamos organizar nossa personalidade de modo a poder agir com certa 

segurança e, consequentemente, todos possuímos algum tipo de armadura de caráter. No 

processo de organização, algumas coisas são mais valorizadas do que outras: “alguns atos são 

permitidos e outros proibidos, algumas linhas de conduta devem ser encerradas, alguns tipos 

de pensamento podem ser acolhidos e outros são tabu, e assim por diante”.502 Cada indivíduo 

constrói uma barreira de proteção em torno de si, isolando-se de uma parte da experiência, a 

fim de manter algum tipo de controle centralizado sobre suas atividades – algo que só é 

possível limitando-se o raio de ação, assim como a esfera de pensamento e de sentimentos. 

Becker diz que esse controle centralizado é o que chamamos de ego: ele surge a partir da 

própria necessidade de controle, mas também, “em parte, pela auto-repressão, pela limitação 

da própria liberdade de percepção e ação. [...] E essa limitação da percepção e da ação é o que 

entendemos por armadura de caráter”.503 Assim, as estratégias necessárias, porém restritivas, 

de proteção favorecem o surgimento do ego, que proporciona a construção do caráter (da 

armadura protetora), a qual, por sua vez, fortalece o desenvolvimento do ego. Em resumo, o 

ego e a armadura de caráter são interdependentes e aparentemente indissociáveis. 

 Temos, então, duas condições básicas: primeiro, essa estrutura de proteção é formada 

durante o crescimento e desenvolvimento de toda criança, sem exceção; segundo, todas as 

pessoas necessitam dessa proteção, e de algum tipo de isolamento interno, para agir com 

segurança no mundo. Levando em consideração essas duas condições, Becker não acredita na 
                                                
499 GOLEMAN, “Cognition Creates Character: Neurotic Styles”, p. 42. 
500 Ibid., p. 42. 
501 BECKER, Ernest. Angel in Armor, p. 83. 
502 Ibid., p. 83.  
503 BECKER, Ernest. Angel in Armor, p. 83. 



 

 

 

135 

 
 

possibilidade de sobrevivência sem algum tipo de armadura de caráter; em outras palavras, ele 

não acredita que o ser humano possa viver com uma total abertura da percepção, como 

Norman O. Brown e alguns outros pensadores acreditavam. Tanto que Becker procura 

demonstrar, no final de A Negação da Morte, como eles estavam equivocados.504 Para ele, o 

ego não é fruto de um erro que a evolução cometeu em relação ao homem. Embora seu 

aparecimento se dê através de limitação e controle restritivo, o ego representa, na verdade, um 

“imenso alargamento da experiência e do controle potencial” humano em relação ao mundo. 

O que Becker tem em mente é que a vida no corpo não é a única vida disponível ao homem, 

porque ele possui um ego.505 Mais do que isso, o ego representa “uma ânsia natural, por parte 

da própria força vital, por uma expansão da experiência e da vida”.506 Assim, imaginar o 

homem sem nenhum tipo de limitação perceptiva é imaginar o homem sem ego; ou, como 

Brown afirmava, um homem no qual o ego funde-se totalmente ao corpo. Para Becker, essa 

não seria uma criatura super-humana, como pensava Brown, mas sim “subumana”.507  

 Afinal, o que faria o homem comum com uma plena consciência do absurdo de sua 

situação? – pergunta Becker. Sua resposta é que o homem comum não se sustentaria diante 

de um completo desmoronamento das ficções que construiu sobre si mesmo. Se alguém for 

capaz de sobreviver a um profundo autoconhecimento, então esse é um homem raro, pois um 

acentuado enfraquecimento das defesas de caráter (e nunca a sua completa destruição, que é 

impossível para Becker), na maioria dos casos, leva o indivíduo a “sofrer um colapso mental, 

a mudar seu estilo de vida ou a cair de joelhos em submissão”.508 Isso ocorre porque o caráter 

humano, na visão de Becker, foi moldado com “o exato propósito”509 de ser colocado entre o 

homem e a realidade do mundo, como uma blindagem, um escudo, uma armadura – todas 

essas denominações servem ao mesmo propósito de indicar a sua função principal. A 

construção dessa armadura de proteção é uma proeza do homem que “lhe permite ignorar as 

                                                
504 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 310-319. Becker refere-se à principal obra de Brown, que ele 
admira, mas com a qual discorda totalmente nesse sentido (VER: BROWN, Norman O. Life Against Death: The 
Psychoanalytical Meaning of History. New York: Virginia Books, 1959). 
505 Ibid., p. 313. 
506 Ibid., p. 313. Becker insiste enfaticamente em sua visão de que a evolução humana não foi um “erro crasso”, 
pois acreditar nisso implica “por em dúvida toda a criação”, encaixando-a “no molde estreito de nossas 
preferências quanto ao que ‘mais vida’ deveria ser” (Ibid., pp. 313-314). Fica óbvio que ele considera esse ponto 
de vista arrogante e o está criticando abertamente, pois não acha que nós, como homens, temos condições de 
fazer uma suposição dessas.  
507 Não temos a intenção e nem condições aqui de fazer uma análise se o super-homem nietzschiano se 
encaixaria na descrição de um homem possuidor dessa abertura total da percepção, como imaginado por Norman 
O. Brown. E nem podemos afirmar com certeza que Becker pensou nessa hipótese. Mas, se pudessemos fazer 
essa aproximação, diríamos que a crítica de Becker certamente se aplica à ideia de Nietzsche. 
508 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 69. 
509 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 84. 
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incongruências, alimentar-se de impossibilidades, vicejar na cegueira. Com isso, ele obtém 

uma vitória caracteristicamente humana: a capacidade de ser presunçoso em relação ao 

terror”.510  

 Essa presunção vista por Becker, essa confiança excessiva do homem, só é possível 

porque, no processo de auto-limitação imposto pelo ego, a maioria das pessoas afasta-se de si 

mesmo, temendo um autoconhecimento mais profundo; em muitos casos, temem até qualquer 

tipo de auto-reflexão. Como já dissemos algumas vezes, o homem não quer – e, em certa 

medida, realmente não consegue – enfrentar toda a realidade de sua condição paradoxal. Para 

Becker, o homem só consegue viver graças às mentiras e às fantasias que imagina sobre si 

mesmo e sobre o mundo. Por isso, ele conclui que o caráter humano é uma mentira vital511, 

uma “desonestidade necessária e básica”512 que possibilita ao indivíduo sobreviver, 

enganando-se acerca de sua capacidade para controlar a própria vida.  

 No entanto, como nos lembra Streeter, há um custo para essa mentira vital: “uma vez 

que as técnicas de auto-proteção são automáticas e inconscientes, elas aprisionam a pessoa, 

restringindo sua liberdade”.513 Ainda na infância, enquanto desenvolve formas de auto-

proteção, a criança fica dependente desses mecanismos e torna-se prisioneira de sua própria 

armadura de caráter. Depois, conforme ela cresce, fica cada vez mais “incapaz de ver além de 

sua prisão”, ou dentro de si mesma, aquilo que está determinando “a sua não-liberdade”.514 

Nesta afirmação, Becker inspira-se de forma declarada em Sören Kierkegaard, mais 

especificamente em suas duas obras The Concept of Dread (1844) e The Sickness Unto Death 

(1849), numa visão que denominou de Caracterologia de Kierkegaard. Para Becker, a visão 

do filósofo dinamarquês “é quase que exatamente uma recapitulação do moderno retrato 

clínico do homem” que ele esboça nos primeiros capítulos de A Negação da Morte.515 A 

compreensão que Kierkegaard tinha do caráter humano, diz ele, aproxima-se muito de uma 

estrutura que serve para evitar o terror e o aniquilamento que se avizinham de todo homem.516  

                                                
510 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 84. 
511 Ibid., p. 76. 
512 Ibid., p. 80. 
513 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 70. 
514 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 99. 
515 Ibid., p. 94. Na época em que escreveu o livro, Becker disse que muitos teóricos, incluindo ele mesmo, 
estavam comparando a “estatura de Kierkegaard na psicologia à de Freud” (Ibid., p. 94)  
516 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 96. Esta afirmação baseia-se em uma citação de Kierkegaard: 
"Quando uma pessoa, portanto, sai da escola de possibilidade e sabe, mais profundamente do que uma criança 
conhece o alfabeto, que ele não pode exigir da vida absolutamente nada, e que o terror, a perdição, a 
aniquilação, são vizinhos de cada homem [...].” (Cf. KIERKEGAARD, Soren. The Concept of Dread (1844). 
Princeton University Press, 1957, p. 140. Tradução de Walter Lowrie). Em português, esta obra de Kiekergaard 
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 Segundo Becker, Kierkegaard procurou descobrir as estratégias ou estilos que as 

pessoas usam para “funcionar automaticamente e sem espírito crítico no mundo”, de modo a 

evitar a angústia.517 A psicanálise fala de mecanismos de defesa, enquanto o filósofo utilizava 

termos diferentes para falar das mesmas coisas: que o homem vive em “semi-obscuridade” 

em relação à sua condição, que se encontra em um estado de “confinamento” que bloqueia 

suas percepções da realidade, e assim por diante.518 Becker lê o confinamento de Kierkegaard 

como repressão, que é a indicação de uma personalidade fechada, erguida em torno do 

indivíduo quando este ainda era criança; uma espécie de prisão que o impede de testar todos 

os seus poderes, de ser livre para descobrir sobre si mesmo e sobre o mundo de “maneira 

descontraída”.519 Aqui Becker está falando da forma como a criança é criada: dos bloqueios 

que sofre por parte dos pais e de como as angústias que não são originalmente suas, mas dos 

que cuidam dela, podem contaminá-la e impedir que se torne mais flexível e aberta em 

relação às experiências. Uma criação que não se intrometa demais nas ações da criança, a não 

ser que seja absolutamente necessário, permite que ela desenvolva autoconfiança, e lhe dá a 

tal “sustenção interior” para enfrentar as dificuldades da existência e a angústia que 

provocam.520 Assim, o confinamento de Kierkegaard é também o que Becker chama de 

mentira vital ou armadura de caráter; nas palavras do filósofo, “o entrincheiramento do ego 

na individualidade”, uma “inverdade” que “é precisamente não-liberdade”.521   

 Tudo o que for capaz de sustentar a mentira vital do caráter humano – a mentira 

caracterológica – atrai o homem, porque pode proporcionar serenidade e segurança interior. 

Mas nesse mesmo movimento, somos levados ao encontro daquilo que nos angustia, a fim de 

testarmos nossa habilidade para controlar e desafiar as ameaças à nossa tranquilidade interior. 

Becker aponta que uma das lições de Kierkegaard é que 

 
namoramos o nosso crescimento, mas também de forma desonesta. [...] 
Estabelecemos relações simbióticas a fim de obtermos a segurança que 
precisamos, o alívio de nossas angústias, nossa solidão e nosso desamparo. 
Mas essas relações também nos prendem e nos escravizam ainda mais 

                                                                                                                                                   
chama-se O Conceito de Angústia (ver bibliografia). A rejeição da possibilidade de Kierkegaard é, para Becker, 
justamente a mentira de caráter. 
517 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 96. Becker acha que o brilhantismo e o vocabulário de Kierkegaard resumem 
grande parte da teoria psicanalítica sobre as defesas do caráter. 
518 Cf. Ibid., p. 97. Aqui Becker ainda está fazendo referência ao The Concept of Dread de Kierkegaard. 
519 Ibid., p. 97. 
520 Ibid., p. 98. 
521 Ibid., p. 98 (todos os trechos entre aspas). Esses termos, citados por Becker, são usados por Kierkegaard em 
The Concept of Dread (VER: KIERKEGAARD, Soren. The Concept of Dread (1844). Princeton University 
Press, 1957, pp. 114-115) 
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porque sustentam a mentira que criamos. [...] É fatídico e irônico o fato de 
que a mentira que precisamos para viver nos condena a uma vida que nunca 
é realmente nossa.522 

 

  Enfrentamos nossas angústias através de nosso caráter, ou seja, lidando com o que está 

fora - as pessoas, as coisas, a natureza, a sociedade – apoiados pelas mentiras que criamos 

para nos proteger. Construímos todo um universo de relações amparadas no que é inautêntico, 

presos em nossas armaduras. Assim, quando a mentira não é satisfatória, porque o próprio 

indivíduo não consegue sustentá-la internamente, ou não encontra no mundo nada que a 

justifique, seu sofrimento pode ser terrível; em alguns casos, pode provocar até o 

aparecimento de distúrbios psicológicos, ou levar à loucura e à morte, como diz Becker. Sob 

esse aspecto, o caráter humano não é apenas uma armadura protetora e vital, mas também 

pode ser visto como “uma defesa neurótica contra o desespero” – sem esquecer que, nesse 

momento, Becker define a neurose como um “uma técnica complicada para evitar o 

sofrimento”.523 Afinal, a vida está cheia de sofrimento – ou melhor, ela é sofrimento – e o ser 

humano não tem condições de encarar uma percepção plena de sua verdadeira condição, se a 

armadura de caráter for completamente abandonada.524  

 Não pretendemos nos aprofundar na questão da neurose apresentada por Becker, mas 

podemos salientar que esse problema se encontra precisamente no fato de que algumas 

pessoas tem muito mais dificuldade em lidar com suas mentiras caracterológicas do que as 

outras. As técnicas que elas desenvolveram para lidar com o peso do mundo não são 

suficientemente eficientes para mantê-las afastadas da totalidade da experiência. Por isso, 

Becker dirá que a neurose é, em poucas palavras, “o fracasso das precárias mentiras que 

utilizamos para encobrir a realidade”.525 Nesse ponto, Becker assume uma postura bem crítica 

quando afirma que, se vemos pessoas que parecem bem-ajustadas, é porque, no fundo, elas 

mentem melhor do que as demais. Em outras palavras, são pessoas que conseguem reprimir 

seus temores básicos da vida e da morte de uma forma mais eficiente, chamando-os por outros 

nomes.526 Nessa ideia, Becker ampara-se explicitamente em Otto Rank, quando este diz que 

“o homem será tanto mais normal, saudável e feliz quanto mais ele conseguir [...] reprimir, 

                                                
522 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 81-82. 
523 Ibid., p. 82 (ambos os trechos entre aspas). 
524 Há uma possibilidade hipotética de abandono da armadura de caráter, realizada por um homem ideal descrito 
por Becker que, após esse abandono, seria capaz de viver no mundo sem ser escravo dessa armadura; mas 
também sem destruí-la por completo. Falaremos um pouco mais sobre isso no terceiro capítulo. 
525 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 220. 
526 Cf. MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 56. 
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deslocar, negar, racionalizar, dramatizar a si mesmo e enganar os outros [...]”.527 Para Rank, o 

tal indivíduo bem-ajustado ou normal é aquele que assimila apenas uma parte do que está ao 

seu redor, que parcializa o mundo para poder agir de forma satisfatória.528 Esse “talento 

natural do homem”529 para se auto-proteger, e sem o qual a vida humana seria impossível, é 

chamada de parcialização por Otto Rank. Becker prefere empregar o termo fetichização530 

para refletir a mesma ideia:  

 
o homem “normal” abocanha da vida aquilo que ele tem condições de 
mastigar e digerir, e nada mais. Em outras palavras, os homens não são 
feitos para serem deuses, para assimilarem o mundo inteiro; são feitos, como 
outras criaturas, para assimilar o pedaço de terra que está diante de seus 
focinhos. [...] Assim que o homem levanta o nariz do chão e começa a 
farejar problemas eternos, como a vida e a morte, o significado de uma rosa 
ou um grupo de estrelas – aí ele se complica. A maioria dos homens se 
poupa dessa complicação, mantendo a mente concentrada nos pequenos 
problemas de suas vidas, tal como a sociedade em que vivem traça esses 
problemas para eles.531 

  

 E isso não é tudo: não existe, na realidade, um limite exato entre normalidade e 

neurose, uma vez que todas as pessoas mentem, de uma forma ou de outra, e estão 

comprometidas por suas mentiras – razão para Becker também chamar a armadura de caráter 

de “escudo neurótico contra o pavor da verdade”.532 Logo, um homem normal é aquele cujas 

mentiras não provocam problemas visíveis, não sendo prejudiciais para ele nem para as outras 

pessoas, como é o caso do neurótico. Daí a declaração propositadamente enfática de Becker 

de que a neurose é partilhada por todos nós, ou seja, é universal – “normalidade é neurose, e 

                                                
527 Cf. RANK, Otto. Will Therapy and Truth and Reality. New York: Knopf, 1936; One Volume Edition, 1945, 
pp. 251-252. Becker usa a citação, do qual esse trecho faz parte, como epígrade para o capítulo 9 de seu livro A 
Negação da Morte. 
528 Idem, Will Therapy. W W Norton & Co Inc, 1978, capítulo 12.  
529 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 219. 
530 Para Becker, o fetiche representa um conjunto de experiências que atraem o fluxo de atenção de uma pessoa 
(Freud usa o termo catexia para se referir à mesma coisa) e que se tornam um foco intenso de percepção. Daí, o 
processo de transformar algo em um fetiche, que é a fetichização, “significa a organização da percepção e da 
ação, pela personalidade, em torno de um tema muito marcante e convincente, porém estreito” (BECKER, 
Ernest. Angel in Armor, p. 85). A pessoa dá um valor alto demais para uma pequena parte do mundo – um tipo 
específico de experiência, um objeto, uma ideia –,  porque sente que pode se apoiar firmemente nessa área, que 
pode manipulá-la com maior habilidade e, assim, usá-la “para justificar a si mesmo – suas ações, sua percepção 
de si mesma, sua opção no mundo. O fetiche [...] representa um foco arbitrário de onde se extrai valor próprio” 
(Ibid., p. 85). 
531 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 219. 
532Ibid., p. 83 (grifo nosso). 
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vice-versa”.533 Sendo assim, “a essência da normalidade é”, em última análise, “a recusa da 

realidade”.534 

 

2.2.4 A dependência, o fascínio pelo poder e o mecanismo da transferência 

 

 Becker entende que, ainda criança, o ser humano sente-se impotente para lidar sozinho 

com a realidade ao seu redor, se tiver de contar apenas com seus próprios poderes. 

Inicialmente, a criança controla seus temores da vida e da morte ao contar com os poderes de 

seus pais ou cuidadores. Durante seu crescimento, quanto maiores forem os temores da 

criança, e mais fraco o desenvolvimento de seu ego, mais intensa será essa identificação com 

os adultos que cuidam dela; consequentemente, maior será sua dependência e submissão.535 

Nas palavras de Becker,  

 

uma das primeiras coisas que a criança aprende é quanto poder ela tem e 
quanto existe nos outros e no mundo. Somente se ela aprender isso pode 
estar certa de sobreviver [...]. Assim, o poder torna-se a categoria básica do 
ser pela qual [a criança] tem, por assim dizer, um respeito natural [...].536 

  

 Se o ser humano não pode controlar completamente o mundo à sua volta, então sua 

ânsia por segurança e controle deve ser direcionada para uma parcela mais limitada de seu 

ambiente, e várias são as formas para que essa limitação aconteça. Na infância, além do 

espanto com tudo o que é novo, algumas das primeiras reações da criança ao mundo são a 

inquietação e a ansiedade, e uma das formas básicas de lidar com isso é através da repressão, 

como vimos anteriormente. Há, porém, um outro mecanismo de defesa, a chamada 

transferência, que está enraizado justamente nessa falta de controle sentida pela criança.537 

Basicamente, a transferência implica em um processo de atribuição inconsciente dos próprios 

impulsos, emoções, sentimentos ou crenças a outras pessoas ou coisas – em psicanálise, esse 

processo de atribuição é conhecido como projeção.538 Tudo aquilo que serve de ponto de 

convergência para esses sentimentos é chamado de objeto de transferência: um local 

específico para onde o ser humano desvia tudo o que lhe causar angústia, ou onde ele pensa 

                                                
533 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 220. 
534 Ibid., p. 220 (grifo do autor em expressão de Otto Rank).  
535 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, pp. 54-55. Referência a BECKER, Ernest. 
The Denial of Death, pp. 146-148. 
536 BECKER, Ernest. Escape from Evil, pp. 45-46. 
537 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 62. 
538 VER: EWEN, Robert B. An Introduction to Theories of Personality. Psychology Press, 6th ed., 2003, p. 23. 
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que pode encontrar segurança e proteção. Assim, os objetos de transferência transformam-se 

nos focos de todos os medos e esperanças do indivíduo, aos quais ele se sujeita para 

amortecer sua ansiedade. 

 Segundo Becker, a transferência diz respeito à dinâmica de extrair poder simbólico 

pessoal a partir de fontes externas. Através desse mecanismo psicológico, o indivíduo sente-se 

firme no mundo dos objetos e, ao mesmo tempo, poderoso, importante e único, estando acima 

da natureza. Devido à necessidade de se sentir dessa forma, o indivíduo escolhe uma 

combinação de objetos de transferência que simbolizem força, poder ou beleza para a maioria 

das outras pessoas vivendo em sua cultura particular.539 Ou seja, esse objetos funcionam 

como ícones simbólicos de poder aos quais o indivíduo se submete, pela necessidade de sentir 

o respeito e a proteção desses supostos detentores de poder – para Becker, uma submissão que 

visa, basicamente, negar ou evitar o reconhecimento da própria finitude.540 

 Ao afirmar que a aquisição de poder físico e simbólico é um dos modos que sustentam 

a negação da morte, e podem garantir ao homem uma imortalidade simbólica, Becker está 

desenvolvendo uma linha de pensamento que já havia aparecido em seus últimos trabalhos do 

período inicial (como Angel in Armor, por exemplo). Essa afirmação baseia-se, inicialmente, 

em sua percepção de que os seres humanos são altamente conscientes das relações de poder 

no mundo, assim como do fato de que sua sobrevivência contínua depende, dentre outras 

coisas, da quantidade de poder pessoal que conseguirem reunir.541 Nesse sentido, Becker 

compreende poder como uma possibilidade “de ampliar a si próprio, de mudar a própria 

situação natural de pequenez, desamparo e finitude, para uma de grandeza, controle, 

durabilidade e importância”.542 Cada pessoa tenta se fortalecer contra a morte adquirindo o 

máximo de poder que conseguir, em todas as suas formas – físico, espiritual e simbólico –, e 

quanto mais poder ela achar que possui, mais será capaz de acreditar que controla sua vida e 

também sua própria morte.543 

 Becker conta que Freud percebeu esse “fenômeno excepcional” que chamou de 

transferência quando observava o comportamento de afeição excessiva que alguns pacientes 

                                                
539 LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, p. 92. 
540 Ibid., p. 87. 
541 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 52. 
542 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 81. 
543 Cf. [1] BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 55; [2] Idem, Escape from Evil, pp. 149, 161-162. 



 

 

 

142 

 
 

sentiam por ele, assim como uma avaliação exagerada de suas qualidades, uma adoração por 

seus interesses e até um ciúme de todos os que eram ligados a ele. 544 Resumidamente,  

 
o paciente transfere os sentimentos que tinha para com os pais, quando 
criança, para a pessoa do médico. [...] Torna-se dependente, extrai dele 
proteção e força, assim como a criança funde o seu destino com o dos pais, e 
assim por diante. Na transferência, vemos a pessoa adulta como uma criança, 
no íntimo, uma criança que distorce o mundo para aliviar seu desamparo e 
seus temores, que age automática e acriticamente [...].545 

 

 Embora as pessoas sejam tomadas por tais sentimentos, isso não ocorre unicamente de 

forma passiva ou automática, como nos lembra Liechty. Elas também procuram ativa e 

conscientemente por ícones simbólicos de poder aos quais possam se submeter, “mesmo 

quando – talvez especialmente quando – isso é feito sob a cobertura ideológica de uma 

procura por independência, individuação, auto-realização e autonomia”.546 Por isso Becker 

afirma que Freud compreendeu bem a transferência, quando a considerou como mais uma 

forma de expressão da “sugestibilidade humana básica” 547. No entanto, sua teoria alega que o 

desejo humano de submissão a uma autoridade está enraizado na motivação sexual, e Becker 

discorda dessa ideia. Ele alega que, mesmo quando Freud começou a acentuar cada vez mais 

o terror da condição humana, em sua obra posterior, ainda não havia abandonado 

completamente suas observações iniciais sobre a transferência como um mecanismo 

fundamentalmente dotado de um caráter erótico. Baseando-se em outros pensadores como 

Alfred Adler, mas principalmente Otto Rank, Becker remodela a ideia de Freud em uma 

direção mais existencial/ontológica, digamos assim, quando procura fundamentar sua visão na 

condição humana em geral, em vez de em pulsões eróticas específicas.548 Em suas palavras:  

 
Poderíamos dizer que a criança, então, procuraria se fundir com a 
onipotência parental não por desejo, mas por covardia. E agora estamos num 
terreno inteiramente novo. O fato de que a transferência poderia levar a uma 
completa submissão prova não o seu “caráter erótico”, mas algo bastante 
diferente: o seu caráter “verdadeiro”, por assim dizer.549 
  

                                                
544 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 163. Para as observações de Freud, VER: FREUD, Sigmund. A 
General Introduction to Psychoanalysis. New York: Garden City edition, 1943, p.384. 
545 Ibid., p. 163.  
546 LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, pp. 87-88. 
547 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 163. 
548 LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, p. 90.  
549 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 177. 
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 Becker está pensando que a criança se sente vulnerável e, por essa razão, procura por 

proteção, segurança e satisfação, antes de tudo, através dos pais. É essa a sua motivação 

básica e não o desejo sexual. Por isso, ele considera a possibilidade de que a transferência está 

mais relacionada ao medo e à ansiedade da criança do que qualquer outra coisa; e a principal 

prova disso seria a submissão que a transferência pode provocar. Além disso, com o 

desenvolvimento da habilidade para simbolizar, a criança aprende a usar o mecanismo de 

transferência com praticamente qualquer objeto, não apenas com pessoas, desde que esse 

objeto de transferência seja suficiente para fazê-la sentir segurança e proteção. Nesse 

momento, diz Becker, está sendo formado um mundo psicológico e simbólico que o ser 

humano inventa para poder superar suas reais limitações. Nesse mundo simbólico,  

 
a criança pode crescer, e crescer "enormemente", conforme se identifica com 
os gigantes, os deuses, os hróis do mito e da lenda, ou as figuras históricas 
de uma cultura particular. O fardo de sua dolorosa existência, no aqui e 
agora, é superado conforme ela projeta a si mesma em um passado heróico 
ou um futuro vitorioso. Todo o ego ou o eu torna-se indistinguível da visão 
de mundo cultural, precisamente porque a própria visão de mundo protege o 
indivíduo finito contra a ansiedade; o ego agora sente-se confortável com 
suas experiências, em qualquer tempo e lugar em que forem simbolicamente 
projetadas. A mente voa para fora dos limites de seu corpo franzino e eleva-
se a um mundo de beleza, significado e justiça atemporais. É assim que os 
homens passam a existir em mundos basicamente fabricados, inventados por 
eles, e obtêm seu sustento básico a partir dessas invenções.550 

  

 Essa é uma das formas de Becker entender a cultura (mas não a única): como um 

conjunto de ficções que surgem porque o ser humano, sendo um animal simbólico, 

naturalmente se expande através da mente e projeta-se em mundos que não existem 

realmente; e porque essa também é uma das formas do ego proteger o indivíduo contra as 

ameaças internas (inquietação, medo, ansiedade). Assim, quando a criança começa a partilhar 

uma vida em grupo, fora da família, inicia-se o processo de socialização e ela começa a 

aprender modos de agir, regras de conduta, impostas pela sociedade onde vive. Na verdade, 

esse processo começa com os pais, é claro, que formam a criança para seguir certos padrões 

de comportamento de forma automática, porque eles próprios, assim como a maioria das 

pessoas que vive em seu mundo, também os seguem automaticamente. Por isso, Becker dirá 

que a socialização é uma espécie de processo de “instintivação” (uma palavra inventada), 

uma forma de tornar o animal humano novamente instintivo, porque o faz agir de forma 

automática, praticamente sem refletir sobre essa conduta que lhe foi ensinada – um processo 
                                                
550 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, pp. 126-127. 



 

 

 

144 

 
 

“paradoxalmente simbólico, mas que representa o mesmo endurecimento de comportamento 

que é encontrado entre os animais inferiores”.551 Esse processo ajuda a proteger o indivíduo e 

capacitá-lo para viver no mundo, mas ele continuará precisando de fontes externas de poder 

nas quais se apoiar. Aparecerão outras figuras, além dos pais, que suprirão essa necessidade, 

tais como líderes, figuras religiosas, heróis reais ou imaginários (hoje em dia, as chamadas 

celebridades também ocupam esse papel), dentre outros. Esse mecanismo de identificação 

com figuras e objetos de poder continuará funcionando durante toda a vida do indivíduo, e 

cada pessoa se identificará com a figura que lhe parecer mais onipotente, mais forte, mais 

cheia de vida e “favorecida pelos deuses ou pela sorte”.552 No entanto, geralmente a pessoa 

projetará mais poder no objeto de transferência do que ele realmente possui; isso é o que 

permite o vínculo com o objeto e, possivelmente, uma dependência excessiva e indesejável. 

 Para Becker, “a dinâmica da transferência permeia toda a vida e é inseparável do fato 

ontológico de nossa condição humana”.553 Devido ao desenvolvimento da auto-consciência e 

de um ego individualizado, os seres humanos são os únicos que precisam arcar com o terror 

diante da impotência, da fraqueza e da solidão, e a transferência é um dos meios de lidar com 

esse terror. A partir das observações de Alfred Adler, Becker afirma que a transferência “é, 

fundamentalmente, um problema de coragem”.554 No entanto, sendo fruto das tentativas do 

homem para eliminar a angústia, para tornar seu ambiente mais seguro e confortável, ela não 

é necessariamente uma questão de falta de coragem “fora do comum, mas sim de problemas 

básicos da vida do ser humano, problemas de poder e controle: a força para se opor à 

realidade e mantê-la ordenada para a expansão e a realização humanas”.555 Só removendo o 

terror, pode o homem sentir-se forte o bastante para enfrentar os perigos do mundo e tentar se 

expandir. Logo, “a essência da transferência” é a necessidade de “subjugar o terror”. 556 

 Becker cita vários outros autores, dentre eles Silverberg, Erich Fromm e Jung, para 

mostrar as várias descrições da transferência com as quais ele concorda, respectivamente: (1) 

“que a transferência indica uma necessidade de exercer um controle total sobre as 

circunstâncias externas [...], com toda a sua variedade e multiplicidade de manifestações” 557; 

(2) que “a fim de superar seu sentimento de vazio interior e impotência, [o homem] [...] 

                                                
551 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 86. 
552 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 55. 
553 LIECHTY, Daniel. Op. cit., p. 94. 
554 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 177. 
555 Ibid., p. 179. 
556 Ibid., p. 181. 
557 SILVERBERG, W.V. “The Concept of Transference”. In: Psychoanalytic Quarterly, 1948, 17:319 e 321.  
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escolhe um objeto no qual projeta todas as suas qualidades humanas: seu amor, sua 

inteligência, sua coragem, etc.”558; e (3) que o fascínio que desencadeia a transferência é, 

basicamente, “uma manobra, ou tática, pela qual o paciente procura perpetuar o seu estilo 

familiar de existência, que depende de uma continuada tentativa de despir-se do poder e 

colocá-lo nas mãos do ‘Outro’”559. Todas essas leituras justificam a visão de Becker, mas são 

as ideias de Rank e de Norman O. Brown que mais chamam a sua atenção, pois ambos 

também contrariam Freud em um ponto crucial: eles afirmam que as paixões humanas são 

muito mais motivadas pelo desejo de imortalidade “do que pelo componente sexual”.560 Para 

Becker, olhar para a transferência sob a perspectiva dos temores da vida e da morte, como fez 

Rank, demonstra que a sensação de fascínio que desperta esse mecanismo é “um reflexo da 

fatalidade da condição humana”.561 

 Como chama a atenção o próprio Becker, ao desenvolver todo um estilo de percepção 

e ação para afastar de si a angústia, o indivíduo está eliminado algo que é básico em sua 

condição humana e, assim, fundamentalmente adulterando seu mundo.562 Os objetos de 

transferência tornam-se vínculos emocionais para o ego e podem aprisionar o indivíduo que, 

então, passa a sofrer pela possibilidade de perdê-los, pelo medo de não ser capaz de viver sem 

eles. Os objetos deixam de ser apenas fonte de fascínio para ser também fonte de terror: o 

indivíduo percebe-os com um “tamanho exagerado” e pode até ser completamente subjugado 

por eles.563 Isso é o que Becker chama de terror da transferência, uma condição que 

demonstra a ambivalência dessa dinâmica.  Nesse sentido, ele vê a transferência também 

como um tipo de fetichismo, uma espécie de idolatria: “pegamos nossa desvalia, nossa culpa, 

nossos conflitos e [...] podemos criar qualquer lugar para projetar no mundo nossas 

inquietações, até mesmo em nossos braços e pernas”.564 Ancoramos nossos problemas no 

objeto de transferência e passamos não só a depender dele, mas a sentir adoração por aquilo 

que ele representa para nós. Logo, o problema com essa dinâmica não é propriamento o 

processo, como nos lembra Liechty, mas o fato de escolhermos objetos irrefletidamente ou, na 

maioria dos casos, de forma inconsciente. É por isso que, geralmente, os objetos de 

transferência são inadequados: porque as pessoas não possuem “qualquer consciência de seu 
                                                
558 FROMM, Erich. Beyond the Chains of Illusion: My Encouter with Marx and Freud. New York: Simon and 
Schuster, 1962, p. 52. 
559 JUNG, C.G. The Psychology of the Transference. Princeton: Bollingen Books, 1969, p. 156. 
560 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 177. 
561 Ibid., p. 180. 
562 Ibid., p. 178. 
563 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 182. 
564 Ibid., pp. 179-180 (grifo do autor). 
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lado escuro [...], ou do preço que deve ser pago por fazermos de qualquer objeto em particular 

o local de ordenação de nossas vidas”.565 Os objetos de transferência são mediados para nós 

sem nosso controle consciente e, talvez, se fossemos capazes de exercitar algum “julgamento 

cuidadoso” na escolha desses objetos, seus “efeitos colaterais negativos seriam razoavelmente 

reduzidos”.566 

 Becker também se aproxima do fenômeno da transferência ao considerar o modo 

como ela satisfaz os dúplices motivos ontológicos Eros e Ágape. Ele não se estende muito 

sobre isso, mas Streeter ajuda-nos a sintetizar a visão de Becker, afirmando que, no caso do 

objeto de transferência ser um grupo e o seu líder, o motivo agápico do indivíduo é satisfeito 

quando, por exemplo, ele se une ao grupo e à sua causa. Dessa forma, a imersão no grupo 

supre a necessidade típica de Ágape: identificação com algo que aparenta ter mais poder e 

significado do que o indivíduo isolado.567 De forma geral, essa união é assegurada pela 

submissão do indivíduo às regras comportamentais estabelecidas pelo líder. Já o motivo 

erótico é satisfeito, usando o mesmo exemplo de objeto de transferência, pelas formas de 

auto-expansão heróica determinadas pelo líder. Em outras palavras, como esse motivo refere-

se à necessidade do indivíduo de desenvolver e expandir seus poderes e seu amor-próprio ao 

máximo – sobressair-se como alguém singular, ser um herói, qualificar-se para a imortalidade 

–, a satisfação do Eros é conseguida através da aprovação e validação que o indivíduo recebe 

do grupo e do líder, quando se submete ao heroismo apropriado, isto é, o heroísmo aceito pelo 

grupo.568 

 Ainda em relação à dinâmica dos grupos, Becker mostra que os indivíduos podem 

compartilhar do poder e da imortalidade que parece haver no conjunto de seguidores de uma 

figura de liderança. Os membros de um grupo projetam seus problemas no líder e isso lhe 

confere importância e a posição de maior poder dentro do grupo. Reciprocamente, o líder 

precisa tanto do grupo quanto o grupo precisa dele: ele projeta em seus seguidores sua própria 

inabilidade para permanecer sozinho, seu medo de isolamento. Essa dinâmica de transferência 

é tão poderosa que Becker chega a dizer que “se não houvesse líderes naturais possuidores da 

magia do carisma, os homens teriam de inventá-los, assim como os líderes tem que criar 

seguidores se não houver nenhum disponível”.569 Por isso, Becker insiste que ninguém está 

centrado em seus próprios poderes, ninguém é capaz de ficar só; todos procuram por apoio em 
                                                
565 LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, p. 97. 
566 Ibid., p. 94 (ambos os trechos entre aspas). 
567 Cf. STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 56. 
568 Cf. STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 56. 
569 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 174. 
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outras pessoas, em certos sistemas de ideias ou outras fontes de poder, que possam lhes dar 

alguma segurança para a vida no presente e possibilitar alguma forma de imortalidade 

pessoal.570 Citando Rank, Becker afirma que “o homem está sempre com fome de material 

para a sua imortalização”.571 Há uma ânsia no homem pela “deificação do outro”: colocando 

certas pessoas em pedestais, elas adquirem “poderes extraordinários” que podem passar para 

aqueles que as adoram; dessa forma, o homem sente ou imagina que participa da imortalidade 

dessas pessoas.572 

 Podemos dizer que, para Becker, todo poder é, em última análise, uma forma de negar 

a morte, de negar o paradoxo existencial humano. Assim, a transferência pode ser vista como 

a “conquista de imortalidade através da sujeição a um outro”.573 Nesse aspecto, como já 

mencionamos, ela é um “um reflexo da covardia diante tanto da vida como da morte”574, mas 

não é só isso: também reflete o desejo pelo desenvolvimento pessoal e pelo heroismo. A 

“fome” que o homem tem por fontes de poder explica, na opinião de Becker, sua ânsia 

constante por heróis.575 Os heróis representam a imortalidade tão desejada, não apenas como 

uma rota de fuga da condição de finitude, mas como uma forma de expansão do indivíduo que 

anseia sempre por mais vida:  

 

Quando a pessoa se funde com os pais ou o grupo social autotranscendente, 
ela está, em certo sentido, tentando viver em alguma expansibilidade de 
significado maior. Não compreenderemos a complexidade do heroísmo se 
não conseguirmos entender esse detalhe; não compreenderemos seu domínio 
completo da pessoa – um domínio que se reflete não apenas no poder que a 
autotranscendência dá ao indivíduo, mas também no controle de todo o seu 
ser na alegria e no amor. A ânsia pela imortalidade não é apenas um reflexo 
da angústia da morte, mas um movimento de todo o ser estendendo-se em 
direção à vida. 576 

 

 Considerando tudo o que vimos até agora, a transferência parece ser também uma 

função do heroísmo, como diz Liechty, “uma projeção necessária para [o homem] suportar a 

vida, a morte e a si mesmo”, ou seja, um meio para que o homem evite encarar a vida de 

frente.577 Mas ela também possibillita a autotranscendência: a possibilidade do indivíduo 

                                                
570 Cf. STREETER, Jarvis. Op. cit., p. 55. 
571 BECKER, Ernest. Op. cit, p. 184. 
572 Ibid., p. 184. 
573 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 63. 
574 BECKER, Ernest. Op. cit, p. 186. 
575 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 184. 
576 Idem, The Denial of Death, p. 152-153. 
577 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 63. 
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ultrapassar os limites estreitos de sua individualidade isolada, ampliando sua sensação de 

poder, de controle da própria vida, de superação da morte através da imortalidade simbólica. 

Assim, o homem não está apenas lutando para negar a morte, mas também procurando 

expandir sua existência até onde for possível. Para Becker, essa “expansão natural da 

criatura” humana talvez sirva de explicação para a transferência ser “uma paixão tão 

universal”.578 

 

2.3  Transição edipiana, Socialização e Projeto Causa Sui 

 

 Embora Becker reconheça toda a imensa contribuição de Freud para a compreensão do 

comportamento humano, é em Alfred Adler, e sua reinterpretação do Complexo de Édipo, que 

ele apoia sua teoria. Em termos gerais, essa reinterpretação, chamada de transição edipiana, 

serve para compreender o aparecimento do homem como um animal simbólico, ou que 

adquire auto-estima a partir de comportamentos simbólicos. Becker prefere falar de uma 

transição, ao invés de um complexo, que não depende dos instintos (sexuais ou agressivos) 

para o desenvolvimento da personalidade. Do ponto de vista psicológico, essa transição é um 

período de mudanças no qual a criança aprende a buscar e se satisfazer com o envolvimento 

contínuo dos pais ou cuidadores, em um nível psicológico-simbólico, em vez de diretamente 

fisiológico (como pensava Freud). Durante a transição edipiana, a criança deixa de ser um 

agente essencialmente biológico para se tornar um indivíduo fundamentalmente social.579  

 A criança é desabituada das satisfações meramente físicas580, que ela compreende, e 

ensinada a conseguir satisfações simbólicas, que ela não compreende a princípio. No 

momento em que atravessa a transição edipiana, ela aprende a manter a auto-estima, de uma 

maneira simbólica, quando aceita e passa a repetir os estilos de comportamento dos pais. Por 

não entender exatamente a razão para seguir esses estilos de comportamento, a criança acaba 

desenvolvendo um sentimento ambivalente em relação aos valores e modos de percepção 

habituais dos cuidadores. Como não foram escolhidos livremente pela criança, esses padrões 

automáticos, destinados a ganhar satisfação e evitar a ansiedade, acabam limitando as 

escolhas conscientes do ego, em relação a um espectro bem mais amplo de comportamentos 
                                                
578 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 189. 
579 LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, p. 41. 
580 O corpo, como objeto, é o primeiro veículo de entrada da criança no mundo adulto de significados 
simbólicos. O método inicial de manutenção da auto-estima está baseado na gratificação imediata das demandas 
corporais; mas, durante a transição edipiana, essa gratificação é substituida por uma forma simbólica de 
manutenção (para evitar a ansiedade pelo medo de perda do objeto, os pais) através da demonstração de domínio 
do ego sobre as funções corporais (Cf. Ibid., p. 57). 
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possíveis. Isso necessariamente amarra a criança às mesmas limitações que formam o mundo 

dos pais e, assim, seu caráter acaba refletindo parcialmente “o mesmo tipo de percepções 

peculiares, comportamentos, valores e ansiedades” dos cuidadores.581 Esses são os primeiros 

passos em direção à socialização, ao processo de adaptação da criança à vida em grupo. 

 Para Becker, a socialização no meio cultural significa, acima de tudo, uma 

continuação direta do estreitamento imposto pelo ego em desenvolvimento, durante a primeira 

infância; continuará ocorrendo uma limitação da liberdade e das possibilidades do indivíduo, 

“em troca de uma percepção de si mesmo como um centro de valor, em um mundo de 

significados”.582 Aprendendo a utilizar os meios aceitos socialmente, e prescritos pela cultura, 

para transitar no mundo, como mencionamos anteriormemte, o indivíduo garante para si um 

lugar nesse mundo e assegura-se de seu valor simbólico de forma contínua. Assim, a função 

básica da cultura e da sociedade, segundo Liechty, é dar aos indivíduos um palco e um script 

através dos quais eles poderão manter funcionando esse processo que garante seu valor 

pessoal e um significado para suas vidas. Neste ponto, é importante esclarecer o que Becker 

está pensando quando fala em cultura. A primeira definição dada por ele, que nos interessa, 

afirma que a cultura  

 

é uma extensão lógica do desenvolvimento inicial do ego e da necessidade 
de auto-estima. A tarefa do ego é navegar em seu mundo sem ansiedade, e 
ele faz isso aprendendo a escolher as ações que são satisfatórias e trazem 
louvor e gratificação em vez de censura. Somente dessa forma o ego pode 
ganhar a auto-estima vital que serve de proteção contra a ansiedade. A 
cultura fornece justamente as regras e costumes, as metas de conduta, que 
colocam ações corretas automaticamente à disposição do indivíduo.583  

 

 Logo, se a função da auto-estima, do sentido de valor próprio, é dar ao ego “uma 

proteção estável contra a ansiedade”, Becker conclui que uma das funções da cultura é 

“possibilitar uma auto-estima contínua”, possibilitando que o indivíduo se convença de seu 

valor através de ações que sejam significativas em seu mundo.584 Em outras palavras, “a 

cultura e a sociedade podem ser vistas como um amálgama de caminhos para criar e sustentar 

o significado simbólico individual”.585 Podemos encontrar uma confirmação dessa ideia no 

trabalho de Zygmunt Bauman sobre a morte e a imortalidade, especialmente quando ele 

                                                
581 Cf. LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, pp. 42-43.  
582 Ibid., p. 44. 
583 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, pp. 78-79. 
584 Ibid., p. 79 (ambos os trechos entre aspas – grifo do autor). 
585 LIECHTY, Daniel. Transference and Transcendence, p. 45. 
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afirma que a cultura humana é, por um lado, um “esforço contínuo e gigantesco 

(espetacularmente bem sucedido) para dar significado à vida humana”; por outro, é “um 

esforço obstinado (e sem tanto sucesso) para suprimir da consciência o caráter frágil e 

irreparavelmente substitutivo [provisório] de tal significado”.586 O primeiro esforço seria 

terrivelmente ineficiente, acrescenta Bauman, se o segundo não lhe desse uma sustenção 

contínua587; ou seja, para que a cultura mantenha funcionando os meios de criação e 

manutenção de significados simbólicos, ela precisa também impedir que os indivíduos 

percebam o quanto esses significados são, no fundo, frágeis e passíveis de serem destruídos. 

Para Becker, uma boa parte das respostas que os homens dão para os principais problemas de 

sua existência são fictícias: “suas noções de tempo, espaço, poder, o caráter de seu diálogo 

com a natureza, seus empreendimentos com seus semelhantes, seu heroísmo primário”, tudo 

isso faz parte de uma imensa “rede de significados codificados e percepções que são, em 

grande parte, arbitrários e ficcionais”.588  

 Becker também diz que, se passarmos os olhos pela história, podemos perceber que a 

cultura absorve a consciência da condição de criatura (animalidade e finitude) do homem, 

opondo-se à natureza e transcendendo-a através de suas criações. Assim, a cultura, “em sua 

mais recôndita intenção, é uma negação heróica da condição de criatura”589: reflete o estilo 

adotado por um grupo de pessoas, por toda uma sociedade, para negar o desespero que essa 

condição provoca – de certa forma, é uma mentira coletiva sobre a realidade da existência 

humana. Além disso, se Becker tem razão quando diz que a ânsia pelo heroísmo é natural no 

homem – por tudo que caracteriza sua existência paradoxal, como apresentamos até agora –, 

toda a estrutura de regras, costumes e ideias da cultura serve também como um veículo para o 

heroísmo: 

 
cada roteiro é único e singular, já que cada cultura tem um sistema de 
heroísmo diferente. O que os antropólogos chamam de “relatividade 
cultural” é, na verdade, a relatividade dos sistemas de heróis em todo o 
mundo. Um sistema cultural é uma dramatização de seres heróicos sobre a 
terra.590 

   

 Cada um desses sistemas culturais cria papéis específicos para a realização de vários 

graus de heroísmo, e os indivíduos de cada sociedade são apresentados a esses papéis quando 
                                                
586 BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Immortality and other Life Strategies, p. 8 (ambos os trechos entre aspas). 
587 Cf. Ibid., p. 8. 
588 BECKER, Ernest. Op. cit., pp. 126-127. 
589 BECKER, Ernest. The Denial of Death, p. 159. 
590 Idem, A Negação da Morte, p. 23. 
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ainda são crianças. Durante o processo de socialização na infância, as formas de heroísmo 

constituídas culturalmente são aprendidas pela criança, primeiramente através dos pais. Essa 

ideia de Becker é inspirada por Norman O. Brown, que liga o processo de socialização ao 

projeto edipiano, que Becker chama de projeto causa sui, afirmando que a criança procura 

escapar “da passividade, da destruição e da contingência” tornando-se criadora e sustentadora 

da própria vida.591 Como diz Brown, 

 
o projeto edipiano não é, como insinuam as primeiras formulações de Freud, 
um amor natural pela mãe mas, como reconhecem seus trabalhos posteriores, 
um produto do conflito de ambivalência e uma tentativa de superar esse 
conflito por meio da pomposidade narcísica. A essência do complexo 
edipiano é o projeto de se tornar Deus – na fórmula de Spinoza, causa sui.592 

  

                                                
591 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 63 (citando BECKER, Ernest. A Negação 
da Morte, p. 59). 
592 BROWN, Norman O. Life Against Death, p. 118. A expressão causa sui quer dizer “causa de si mesmo” 
(latim) e parece ter sido introduzida na literatura filosófica medieval por meio de traduções latinas de Alfarabi, 
sendo usada pela primeira vez no séc. XII (Cf. MORA, J. Ferrater. Dicionário de Filosofia – Tomo I (A-D). SP: 
Edições Loyola, 2004,  p. 432). Muitos autores escoláticos, dentre eles Tomás de Aquino, usaram esse termo 
que, alguns séculos depois, foi novamente empregado por Descartes e por Spinoza. Originalmente, causa sui não 
se referia a Deus (Deus era, antes, principium sui, como empregado por Alberto Magno): podia ser aplicado ao 
homem enquanto homem livre, indicando que ele se determinava a si mesmo livremente. Contudo, nada é 
propriamente causa sui, já que todo ente é causado por uma origem distinta de si mesmo. Foi Descartes quem 
primeiro apresentou Deus como causa sui, para provar sua existência (uma prova denominada de “ontológica” 
por Kant). Já Spinoza começa sua Ética (Livro I, Definição 1) com uma definição do conceito causa sui: ele 
afirma que entende a causa de si mesmo como “aquilo cuja essência envolve a existência, isto é, aquilo cuja 
natureza não pode ser concebida senão existindo.” (VER: SPINOZA, Baruch de. Ética. Autêntica, Edição 
Bilingue, 2007). Em Descartes, a causa sui aplica-se à substância, mas, como a única substância que preenche 
as condições requeridas para ser causa de si mesmo é a “substância” infinita, Deus acaba sendo definido como 
causa sui por excelência – o mesmo que acontece com Hegel (Cf. MORA, J. Ferrater. Dicionário de Filosofia – 
Tomo I (A-D). SP: Edições Loyola, 2004,  p. 432). Spinoza introduz a causa sui como uma das principais 
características da substância ou de Deus, que não é causado por nada a não ser por si mesmo. Aqui “causa” não é 
usado no sentido comum, para representar a ação que faz com que algo exista. Como Tomás de Aquino já havia 
apontado, dizer que Deus é causa de si mesmo no sentido ordinário é contraditório, pois a ideia de um poder de 
causa desse tipo implica uma separação entre a causa propriamente dita e seu efeito. O que Spinoza está 
querendo dizer é que a razão para a existência de Deus está nele mesmo, em sua “natureza” ou “essência”: Deus 
é a fonte de sua própria existência (Cf. BUNNIN, Nicholas; YU, Jiyuan. The Blackwell Dictionary of Western 
Philosophy. UK: Blackwell Publishing, 2004, p. 104). Em relação ao homem, Ortega y Gasset afirma, em sua 
História como Sistema, que o homem é causa sui em um sentido mais radical do que o tradicional: o homem tem 
de decidir constantemente qual “si mesmo” deve causar (Cf. MORA, J. Ferrater. Dicionário de Filosofia – Tomo 
I (A-D). SP: Edições Loyola, 2004,  p. 432). Nas palavras de Ortega y Gasset: “O homem é a entidade que cria a 
si mesmo, uma entidade na qual a ontologia tradicional apenas tropeçou, precisamente quando seu curso estava 
chegando a um fim, e que, em consequência, ela [ontologia] desistiu da tentativa de compreender: a causa sui. 
Com essa diferença, a causa sui tinha apenas que "esforçar-se" para ser a causa de si mesma e não para 
determinar que eu seria. Para começar, tinha um eu previamente determinado e invariável, consistente, por 
exemplo, com o infinito. Mas o homem não só deve criar a si mesmo: a coisa mais pesada que tem a fazer é 
determinar o que ele será. Ele é causa sui de segunda potência. [...] o ego de cada indivíduo [é] escolha sua, a 
partir de diversas possibilidades de ser que, a cada instante, abrem-se diante dele“ (Cf. ORTEGA Y GASSET, 
Jose. History as a System and Other Essays toward a Philosophy of History. W. W. Norton & Company, 1962,  
p. 201). 



 

 

 

152 

 
 

 Segundo Martin, não há uma implicação de megalomania nessa afirmação de Brown 

utilizada por Becker: uma vez que o ser humano sempre precisa manter um sensação de 

domínio de suas ações no mundo, a melhor maneira da criança fazer isso é “pensar em si 

mesma na posição de um deus”593, alguém que pode realmente controlar tudo que acontece ao 

seu redor. Em outras palavras, o modo da criança “vencer a morte” é tornar-se a causa de si 

mesma – ou o “pai de si mesma” – ao dominar a própria vida, criando seus próprios meios de 

superar a ansiedade e expandir seu eu simbólico.594  

 Becker enxerga a situação da criança, durante seus primeiros anos, como 

extremamente difícil e carregada de uma ansiedade maciça, com a qual ela tem de conviver 

devido à sua vulnerabilidade e impotência. Na verdade, são as tentativas de superar essa 

vulnerabilidade (que incluem todos os mecanismos abordados neste capítulo) que Becker 

chama de projeto causa sui da criança; um projeto que está fadado a falhar, porque a criança 

logo descobre que não pode realmente controlar o mundo a partir do controle da mãe, muito 

menos do próprio corpo. Em pouco tempo, “a fortaleza do corpo, a base fundamental para as 

operações narcísicas contra o mundo, a fim de garantir os ilimitados poderes do indivíduo, 

desaba como se fosse areia”.595 Diante da descoberta de que não é possível controlar o mundo 

ao seu redor apenas a partir de seus próprios poderes, a criança passa a procurar fontes de 

poder fora de si mesma (dando início ao mecanismo de transferência), momento no qual se 

inicia a socialização. Com o avanço da socialização e a inserção do indivíduo em seu meio 

cultural, o projeto causa sui individual torna-se um projeto causa sui cultural que, para 

Becker, é o mesmo que um sistema de heroísmo cultural: uma “programação” da cultura que 

diz ao indivíduo o que ele deve perceber, o que deve pensar e como deve agir, de modo a se 

tornar um herói, em concordância com os mitos dessa cultura.596 E não importa, para Becker, 

se o sistema de heroísmo de uma cultura é “mágico, religioso e primitivo ou secular, 

científico e civilizado”597; em última análise, ele é sempre um sistema de heróis mítico. 

Através desse sistema, o indivíduo pode viver com a sensação de que possui uma certa 

invulnerabilidade e um valor próprio relativamente seguro.  

 Seguindo essa ideia, podemos dizer, então, que um indivíduo está totalmente 

socializado quando começa a agir de forma automática dentro do sistema de heroísmo 

cultural de sua sociedade. Entretanto, mesmo que os indivíduos sejam amplamente amparados 
                                                
593 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 57. 
594 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 59. 
595 Idem, The Denial fo Death, p. 41. 
596 Cf. Idem, A Negação da Morte, p. 89. 
597 Ibid., p. 24 . 
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pela cultura, o projeto causa sui cultural também corre o risco de fracassar, não sendo capaz 

de esconder completamente a realidade da condição humana:  

 
A paixão causa sui é uma fantasia que encobre a fundamental condição de 
criatura do homem, ou o que podemos chamar, agora, de forma mais precisa, 
de sua inapelável falta de autêntica centralização em suas próprias energias 
para assegurar a vitória de sua vida. Nenhuma criatura pode garantir isso, e 
o homem só pode tentar fazê-lo em sua fantasia. 598  

 

 De acordo com tudo o que vimos neste capítulo, o homem não se sustenta apenas com 

seus próprios poderes e, assim, precisa contar com fontes de poder externo. Ao apoiar-se 

nessas fontes, o homem encontra possibilidades de transcender suas limitações individuais. 

Essa transcendência não visa apenas negar a realidade da morte, mas também proporcionar 

formas para o homem se expandir como um indivíduo e ampliar sua experiência da vida. A 

imortalidade simbólica seria a forma mais importante de transcendência, pois dá ao homem a 

sensação de ter superado a morte. Os homens utilizam as invenções da cultura como 

“amuletos com os quais tentam transcender a realidade natural” e isso, na verdade, é uma 

espécie de continuação do problema da infância, como diz Becker: “o abandono do corpo 

como projeto causa sui, em favor da nova magia da transcendência cultural”.599 Mas essa 

realidade está sempre à espreita, ameaçando as ficções que os seres humanos constroem para 

esconderem de si mesmos que são fundamentalmente incapazes e impotentes. Para Becker, 

essa é justamente a ambivalência do projeto causa sui. O mundo real mostra que o homem 

está destinado a decair e morrer, mas a ilusão esconde essa realidade, fazendo com que ele se 

sinta importante,  “fundamental para o universo” e até imortal.600 Quem possibilita essa ilusão 

é justamente o projeto causa sui, que é  

 
uma presunção de que o indivíduo é invulnerável porque está protegido pelo 
poder dos outros e da cultura, que é importante por natureza e pode fazer 
alguma coisa em relação ao mundo. Mas por trás do projeto causa sui 
sussurra a voz da possível verdade: de que a vida humana pode não passar de 
um interlúdio insignificante de uma perverso drama de carne e osso que 
chamamos de evolução; que o Criador talvez não se importe com o destino 
do homem ou com a autoperpetuação de indivíduos mais do que parece ter 
se importado com os dinossauros ou com os tasmânios. Essa voz que 
sussurra é a mesma que nos chega incongruentemente da Bíblia, nas palavras 
do Eclesiastes: tudo é vaidade, vaidade das vaidades.601 

                                                
598 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 139. 
599 Idem, p. 236 (ambos os trechos entre aspas). 
600 Ibid., p. 168 
601 Ibid., p. 230. 
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  O homem não está completamente protegido contra aquilo que lhe mostra a natureza: 

que é mais um animal, embora singular e especial, sujeito à desaparecer sem deixar rastros, 

assim como qualquer outro ser vivo – a morte espreita a todos, sem exceção. Até a Biblía 

declara a presunção do homem em se achar invulnerável e superior. Aqui Becker deixa 

entrever uma ideia que também procura demonstrar em seu livro, e que desenvolveremos no 

terceiro capítulo: que a religião, em alguns aspectos, pode apresentar uma visão da condição 

humana tão profunda quanto a da psicologia e da psicanálise.  

 Becker acrescenta que, independentemente dos poderes da ilusão cultural para ampliar 

a sensação de auto-importância do ser humano, o homem comum só pode viver em uma 

espécie de esquecimento da angústia “porque erigiu um maciço muro de repressões para 

esconder o problema da vida e da morte”602 – o caráter humano é a manifestação desse muro. 

Mas Becker consegue enxergar um lado positivo para a ilusão cultural: na função de nutrir o 

indivíduo, ela é criativa “no seu mais alto nível”603, e necessária para o homem se 

autojustificar. Além disso, o homem pode encontrar, através dela, uma dimensão heróica para 

a sua vida. Dessa forma, vemos que a ilusão cultural é também uma ilusão heróica e vital para 

a segurança do homem. Para Becker, perder essa ilusão equivale a morrer.604 

 Por fim, gostaríamos de ressaltar que, a despeito das críticas de Becker à cultura, ele 

não deixa de insistir que a ilusão cultural é necessária; a despeito da “autotapeação no projeto 

cultural causa sui”605, como ele afirma (alegando não ter a intenção de ser irônico com isso), 

o homem precisa de um outro mundo na qual possa viver, um mundo simbólico de 

significados criados humanamente. Becker sabe muito bem e declara que essa visão da 

cultura, como uma construção de ficções, está ligada à visão psicanalítica da condição 

humana. Em suas palavras, “a psicanálise é, afinal de contas, a ciência do condicionado e não 

do espontâneo, como o próprio Freud admitiu. Ela não lida com a intuição, com a emoção 

espontânea, com a atração do homem pela reverência e pelo infinito [...]”.606 E a cultura é  

 
mais do que um simples reflexo das ansiedades da infância. Certamente a 
estrutura grandiosa das artes humanas, ciências, religiões, arquitetura e 
tecnologia representa uma qualidade de criatividade e aspiração que deixa as 
experiências de uma criança de cinco anos totalmente para trás. [...] Há 

                                                
602 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, 230. 
603 Ibid., p. 232. 
604 Ibid., p. 232. 
605 Ibid., p. 232. 
606 Idem, The Birth and Death of Meaning, pp. 147-148. 
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desejos no homem que não são comandados pelas ansiedades da infância ou 
pelas crenças padronizadas da sociedade. Há um sentimento de curiosidade e 
mistério, um prazer natural e espontâneo, uma agitação em relação à beleza e 
às suas manifestações, um pulsar de esperança que se baseia em admiração 
natural – essas coisas não podem ser reduzidas a um reflexo do medo. As 
catedrais góticas, as pinturas de Rembrandt, a música de Beethoven, as 
fórmulas de Einstein, a religião de Agostinho – todas essas coisas retratam o 
espectro de mistério e reverência ao qual uma parte da emoção humana 
responde; e representam o desejo de um triunfo criativo sobre as limitações 
do homem.607 

  

 Assim, nesse outro mundo criado pelo homem, ele pode transcender suas limitações, 

alcançar uma imortalidade simbólica e encontrar alimento criativo para a sua existência ou, 

em outras palavras, pode encontrar sentido. A busca e as formas disponíveis ao homem para 

encontrar ou criar sentido é um assunto vasto, e não poderemos tratar de todas neste trabalho. 

A que mais nos interessa é justamente a religião ou a perspectiva mítico-religiosa, pois 

Becker viu nela uma possibilidade de “fusão” com a psicologia e a psicanálise, baseando-se 

principalmente na obra de Otto Rank, e no que o pensamento de Kierkegaard lhe possibilitou 

considerar.608 Esse é o assunto de nosso próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
607 Ibid., pp. 146-147. 
608 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 14.  
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CAPÍTULO III 

Psicologia, Religião e Heroísmo:  
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CAPÍTULO III 

Psicologia, Religião e Heroísmo: aproximações teóricas e expectativas 
 

 

O mais profundo que há em nós é a preocupação religiosa. 
Enquanto se apodera de nós, parece como se remontássemos às 
fontes mesmas do nosso ser. E, ademais, é certo que a religião 
se confunde com os nossos começos, com o melhor que havia 
neles. (Emil Cioran)609 
 

 

 Após atravessar os aspectos principais que caracterizam a condição humana, sob o 

olhar antropológico – e obviamente inspirado pela psicanálise – de Ernest Becker, chegamos 

ao ponto onde ele encerra seu dois últimos trabalhos: em preocupações e considerações a 

respeito do heroísmo, e qual seria o papel da religião para ajudar o homem a encontrar formas 

menos destrutivas de viver. Tentamos mostrar que sua ênfase na negação da morte tinha o 

propósito específico, como ele mesmo afirmou, de chamar a atenção para algo que os homens 

procuravam esquecer com todas as suas forças, pelo menos desde o início da modernidade.  

 Essa é uma condição das sociedades modernas, principalmente as ocidentais, que não 

passou despercebida por alguns pensadores contemporâneos de Becker, dentre eles o 

historiador Phillipe Ariès, assim como muitos outros que vieram depois. Ariès declarou, um 

ano após o lançamento do livro de Becker (em 1973, numa visita aos EUA), que vinha 

surgindo um número cada vez maior de trabalhos sociológicos e psicológicos sobre as 

condições da morte nas sociedades contemporâneas, principalmente entre os pensadores 

norte-americanos.610 Em suas palavras, “a morte perdeu o lugar proeminente que o costume 

lhe garantiu ao longo dos milênios” e sua “interdição” paralisa os homens ocidentais como 

nunca antes em toda a sua história.611 Becker foi um dos que percebeu essa condição e 

resolveu abordá-la, embora Ariès não faça menção a seu nome.  

 Acompanhando a teoria de Becker, percebe-se que o problema da negação da morte 

funciona, na verdade, como um princípio organizador e integrativo de sua teoria, mas esta 

não é sua única preocupação, nem mesmo a única motivação percebida por ele no ser 

humano. A despeito do título que Becker deu ao livro, a própria organização de seu conteúdo 

evidencia em que ponto seu olhar está realmente focado: pelos títulos das três seções que o 

                                                
609 CIORAN, E. M. Cahiers: 1957-1972, Paris: Gallimard, 1997, p. 462. 
610 ARIÈS, Philippe. Western Attitudes Toward Death – From the Middle Ages to the Present, p. 102. 
611 Ibid., pp. 102-103. 
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compõe, vemos que o que Becker procura é realmente dissecar a questão do heroísmo. Sua 

primeira explicação para isso é dada logo no primeiro capítulo, quando afirma que a ideia de 

heroísmo é “uma dessas verdades vitais conhecidas há muito tempo”, embora não 

costumemos pensar nela como um conceito central.612 Sob esse ponto de vista, poderíamos 

dizer, resumidamente, que a necessidade de sentido para a vida humana e os mecanismos que 

possibilitam encontrá-lo – dos quais o heroísmo é a expressão fundamental – constituem o 

cerne de seu trabalho, porque são meios que permitem suportar a angústia do paradoxo 

existencial humano. Assim, a intenção deste capítulo é abordar as ideias de Becker sobre essa 

busca por sentido, pela imortalidade simbólica, especificamente através da religião. 

 Os seres humanos precisam adquirir um sentimento básico de valor próprio para 

acreditarem que suas vidas possuem algum significado; precisam encontrar um lugar na 

natureza (que não lhes é dado automaticamente, como acontece com os outros animais); 

precisam construir algo que reflita seu valor como, por exemplo, “um templo, uma catedral, 

um totem, um arranha-céu ou uma família que se estenda por três gerações”.613 O homem 

necessita acreditar que o mundo que constrói ao seu redor, seja físico ou simbólico, possui um 

significado e pode fazê-lo superar a decadência e a morte. Nesse sentido, mesmo que a crença 

do homem ocidental em suas criações seja tão científica e secular quanto aparenta, ela 

também é tão “religiosa” quanto qualquer outra, afirma Becker (citando Norman O. 

Brown).614 Em outras palavras, a “sociedade ‘civilizada’ é uma esperançosa crença de que a 

ciência, o dinheiro e os bens façam com que o homem valha mais do que qualquer outro 

animal”.615 Se pensarmos que a necessidade de heroísmo é uma expressão fundamental desse 

desejo de se destacar e se sentir importante, de encontrar sentido para a própria existência, 

tudo o que o homem faz “é religioso e heróico e, no entanto, corre o perigo de ser fictício e 

falível”.616 Assim, Becker sugere que 

 
o problema da atividade heróica é o problema central da vida humana, que 
ele penetra mais na natureza humana do que qualquer outra coisa, porque é 
baseado no narcisismo organísmico e na necessidade que a criança tem de 
amor-próprio, como a condição mesma de sua vida. A própria sociedade é 
um sistema codificado de heróis, o que significa que a sociedade, em toda 
parte, é um mito vivo do significado da vida humana, uma criação, aliás, que 
desafia significados. Toda sociedade é, assim, uma “religião”: a “religião” 

                                                
612 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 19. 
613 Ibid., p. 24. 
614 Ibid., p. 24. 
615 Ibid., p. 24. 
616 Ibid., p. 24. 
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soviética e a “religião” maoísta são tão verdadeiramente religiosas quanto a 
“religião” científica e a do consumismo, não importa o quanto elas tentem se 
disfarçar omitindo ideias religiosas e espirituais em suas vidas.617 

 

 Percebe-se, aqui, uma primeira alusão ao que Becker entende, genericamente, como 

religioso ou religião: toda expressão que, em seu âmago, busca encontrar um significado para 

a existência humana. Segundo ele, foi Otto Rank quem mostrou “psicologicamente essa 

natureza religiosa de toda a criação cultural”, uma ideia posteriormente retomada por Norman 

O. Brown e Robert Jay Lifton.618 Apesar de ter lido estes dois autores, é mesmo em Rank que 

Becker se inspira, e em parte da obra de Sören Kierkegaard, onde acredita ter encontrado uma 

proximidade entre as “categorias religiosas e psiquiátricas” – duas perspectivas que, além de 

estarem “intimamente relacionadas”, reforçam-se mutuamente.619 Como Becker mesmo 

afirma, “a experiência psiquiátrica e a experiência religiosa não podem ser separadas, quer 

subjetivamente aos olhos da própria pessoa, quer objetivamente na teoria da evolução do 

caráter”.620 Logo, essa é uma afirmação que não passa ilesa, digamos assim, por diversas 

considerações e algumas controvérsias entre os estudiosos dessas áreas. Afinal, como afirma 

Philipe Julien, “a relação entre psicanálise e religião não é única; deve ser discernida em 

função do conteúdo religioso e em função de cada prática da psicanálise”.621  

 Nesse sentido, acreditamos que é de fundamental importância, para uma melhor 

compreensão da visão de Becker sobre religião, não só esclarecer o que ele está pensando 

quando usa esse termo, como também perceber a forma com que passa a enxergar todo o seu 

trabalho, ao final da vida. A religião e a psicanálise, em sua opinião, mostram ao homem sua 

condição básica de ser finito, limitado e vulnerável, apesar de toda a sua singularidade e 

incomparável capacidade para imaginar e criar; ambas “descobriram a mesma fonte de ilusão: 

o medo da morte que mutila a vida”.622 Além disso, ele acredita que a religião tem a mesma 

missão que Freud assumiu, por assim dizer, ao dar início à psicanálise: ajudar o homem a 

superar seu medo do auto-conhecimento. “O auto-conhecimento é a tarefa humana mais 

difícil, porque arrisca revelar para a pessoa como a sua auto-estima foi construída: sobre os 

                                                
617 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 26 (grifo nosso). 
618 Ibid., p. 26. Para as teorias de Brown e Lifton, VER: [1] BROWN, Norman O. Life Against Death: The 
Psychoanalytical Meaning of History. New York: Virginia Books, 1959; [2] LIFTON, Robert J. Revolutionary 
Immortality. W. W. Norton and Company, January 17, 1976.  
619 Ibid., p. 93 (ambos os trechos entre aspas). 
620 Ibid., p. 93. Quando ele fala aqui de experiência psiquiátrica, não está apenas considerando a especialidade 
da medicina que lida com os distúrbios da mente, orgânicos ou funcionais, mas também inclui nessa expressão 
todo o conhecimento acumulado pela psicologia e pela psicanálise.  
621 JULIEN, Philippe. A Psicanálise e o Religioso, p. 11. 
622 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 163. 
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poderes dos outros, a fim de negar sua condição de criatura e sua morte”.623 Ao se considerar 

que os meios, pelo quais podemos extrair ou criar significados, são originalmente construídos 

para proteger o ser humano do terror de sua condição, percebe-se que o auto-conhecimento 

expõe a fragilidade de todos os significados. Desse modo, um profundo auto-conhecimento 

pode parecer tão insuportável para os homens dos dias de hoje, quanto deve ter parecido aos 

contemporâneos de Becker, agitados por todos os conflitos que anunciavam as décadas finais 

do século XX. Com todos os avanços científicos e tecnológicos que conseguimos alcançar, e 

mergulhados como estamos em atividades frenéticas que dificultam consideravelmente o 

enfrentamento de realidades indesejáveis – como a inevitabilidade da morte, a 

impossibilidade de controle absoluto da natureza, a falta de sentido sempre à espreita –,  as 

questões e considerações de Becker continuam atuais. Ainda que ele não apresente soluções 

ou propostas definitivas para o dilema do homem, como veremos ao final deste trabalho, sua 

tentativa de apontar caminhos – não saídas, todavia – merece ser levada em consideração, 

principalmente se nos preocupamos seriamente com o estado em que se encontram as 

sociedades contemporâneas. Como afirma Bertrand Richard, no prefácio do livro A Sociedade 

da Decepção, de Gilles Lipovetsky,  

 

a decepção em relação à vida, em todos os períodos históricos, sempre 
corresponde a uma ausência do sentido do ser, a uma insatisfação existencial 
cujos tentáculos se estendem a todos os campos da atividade humana. Mas a 
decepção moderna se radicalizou, assumindo proporções indiscutivelmente 
inéditas em toda a história do Ocidente.624 

 

 Resumidamente, o que Lipovetsky está apontando com um problema grave, em nossa 

época, é que “quanto mais amplas e indefinidas são as nossas possibilidades de escolher um 

futuro individual, [...] mais a privação desses meios ecoa como algo inadmissível e 

frustrante”, pois somos como “crianças mimadas” pela abundância material e pela infinidade 

de possibilidades a nosso dispor.625 Se uma amplidão de possibilidades indicar também uma 

maior liberdade de escolhas e rumos a serem tomados, devemos nos perguntar até que ponto 

estamos preparados para assumir essa liberdade. Talvez uma liberdade irrestrita não seja algo 

que possamos facilmente suportar, sem sermos esmagados pelo peso da responsabilidade que 

a acompanha, mesmo que não reconheçamos isso. Em A Negação da Morte, Becker chega a 

abordar a questão da liberdade e do excesso de possibilidades, amparando-se no pensamento 

                                                
623 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 163. 
624 LIPOVETSKI, Gilles. A Sociedade da Decepção, p. x (grifo nosso). 
625 Ibid., pp. x-xi (ambos os trechos entre aspas). 
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de Kierkegaard.626 Diz que o homem está protegido pelas alternativas seguras e limitadas 

oferecidas pela sociedade, desde que não tire os olhos delas. Embora o estreitamento de 

possibilidades possa indicar uma “vida trivial”, muitos homens o aceitam porque um “amplo 

horizonte de experiências representa”, de fato, perigo.627 Becker associa essa ideia ao que 

Kierkegaard chama de filistinismo, que ele interpreta como o homem mergulhado na cultura e 

que leva uma vida automática. Esse homem é o símbolo da trivialidade, “acalentado pelas 

rotinas diárias de sua sociedade, contente com as satisfações” que lhe são oferecidas, como “o 

carro, o shopping, as férias de duas semanas no verão”.628 Assim, a liberdade é perigosa e 

inimiga desse homem, pois se ele “a segue com excesso de disposição, ela ameaça arrastá-lo 

para o ar; se abre mão dela em demasia”, torna-se “prisioneiro da necessidade”.629  

 A quantidade ampla de possibilidades, que se apresenta hoje como uma suposta 

liberdade de escolha, é enganosa, uma liberdade cerceada e limitada ao consumo e ao 

divertimento, como aponta Lipovetsky. Se hoje o homem tem diante de si uma variedade de 

possibilidades, estas são, antes de tudo, possibilidades de distração que o mantém 

confortavelmente afastado da realidade de sua condição de criatura – para usar os termos de 

Becker. E, ainda assim, ou talvez por isso mesmo, o homem ressente-se diante da sensação de 

privação, e fica muitas vezes perdido frente a um excesso de possibilidades. Nesse sentido, 

pensamos que Becker faz parte de um grupo de pensadores e estudiosos que percebia a 

dificuldade da situação do homem contemporâneo, como essa descrita por Lipovetsky, e seu 

possível agravamento nas décadas seguintes. No caso de Becker, essa percepção expressou-se 

numa urgência para sintetizar e organizar suas ideias, e concluir seu trabalho o quanto antes, 

mesmo quando ainda desconhecia que essa urgência era também pessoalmente vital.  

 Ainda considerando as observações de Lipovetsky, dentre todos os fatores que 

provocam “a decepção atual”, está o enfraquecimento da religião630:  

 
Se, por um lado, multiplicam-se seitas, esoterismo, novas igrejas, por outro 
lado, cresce também a descrença. [...] Sem fé, as pessoas não tem referências 
e, ao primeiro choque, caem num abismo de desamparo e frustração. [...] 
Numa era de racionalização, de descrença e de desinstitucionalização da 
religiosidade, [...] nada mais normal que o aparecimento de seitas, 
movimentos de fanatismo, fundamentalismo e integrismo. A falta geral de 

                                                
626 VER: KIERKEGAARD, Sören. Desespero, A Doença Mortal. Portugal: Rés Editora, 2a Edição, 2003. 
627 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 101 (ambos os trechos entre aspas). 
628 Ibid., p. 101 (ambos os trechos entre aspas). 
629 Ibid., p. 101. VER: KIERKEGAARD, Sören. Desespero, A Doença Mortal. Portugal: Rés Editora, 2a 
Edição, 2003, pp. 47-53. 
630 LIPOVETSKI, Gilles. A Sociedade da Decepção, p. xvii. 
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referência levaria uma parte das populações de todos os cantos do mundo a 
apostar em referências extremas e dogmáticas. Faz sentido. O medo do vazio 
quase sempre leva à busca do excesso de presença.631 

  

Continuamos, assim, ainda no domínio do medo, não só da morte como cessação da 

experiência e da consciência (da percepção, do eu), mas do vazio em vida, da falta de 

significado, de qualquer propósito para a existência humana. A necessidade da busca por 

sentido apontada por Becker também continua tão presente agora quanto em sua época, talvez 

até mais. Ele foi acusado de pessimismo em relação ao ser humano, mas assim também o 

foram filósofos e pensadores do século XIX ao século XX, como Schopenhauer e Cioran, que 

“declaram não reconhecer a possibilidade de uma existência feliz, pois consideram que a 

aspiração à felicidade, de um lado, e à vida, de outro, só podem conduzir a uma interminável 

decepção”, como lembra Lipovetsky.632 Grandes nomes da literatura dita moderna também 

reconheceram que a vida é cercada pelo tédio, pelo rancor, pela frustração, pelo medo do 

fracasso e pelas constantes demonstrações da vulnerabilidade humana – Balzac, Stendhal, 

Maupassant, Flaubert, Céline, Tchekov, Proust, Mallarmé, dentre tantos outros.633 Becker não 

foi uma exceção, apesar de todas as duras críticas – coerentes ou, por vezes, exageradas – que 

fizeram ou ainda farão ao seu trabalho.  

 Diante da situação das sociedades atuais, sobretudo no Ocidente, o indivíduo pode 

sentir-se confuso e perturbado por um “desenraizamento generalizado” e pelo “declínio das 

autoridades familiares e públicas”, como aponta Phillipe Julien.634 Houve uma época, anterior 

ao surgimento do que se costuma chamar de modernidade, na qual as pessoas confiavam e se 

satisfaziam mais facilmente com as mesmas fontes que, durante séculos, lhes ofereceram 

respostas para suas incertezas; isso possibilitava que mantivessem a angústia sob um certo 

controle. As identidades culturais e, principalmente, as comunidades religiosas forneciam 

“coordenadas claras e estáveis” para a vida cotidiana.635 Se as aflições que nos atingem hoje – 

do excesso de violência urbana ao aborto, passando pelas depressões, fobias e distúrbios de 

memória – multiplicam-se continuamente, como reagir a elas, se cada uma nos coloca diante 

de indagações sem fim? Para Julien, há uma demanda de sentido, nas sociedades atuais, que 

                                                
631 LIPOVETSKI, Gilles. A Sociedade da Decepção, pp. xvii-xviii (apresentação de Juremir Machado da Silva). 
632 Ibid., p. 5. Não pretendemos aqui fazer qualquer tipo de comparação entre Becker e esses filósofos que não 
seja da ordem de seu suposto “pessimismo” em relação à condição humana. 
633 Ibid., p. 5. 
634 JULIEN, Philippe. A Psicanálise e o Religioso, p. 9. 
635 Ibid., p. 9. 
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se dirige ao psicanalítico ou ao religioso, uma demanda que também foi percebido por 

Becker. Assim, uma pergunta se faz necessária: qual a relação entre psicanálise e religião? 

 Existem muitas respostas a essa pergunta e várias orientações disponíveis para serem 

seguidas. Segundo Julien, alguns consideram esses dois campos “separados quanto ao seu fim 

e, portanto, quanto a seus meios”, salientando que a psicanálise não deve ser nem a favor e 

nem contra a religião.636 Outros acreditam que “a experiência psicanalítica conduz ao 

antiteísmo, pela descoberta de que toda crença religiosa é, em si, uma ilusão”.637 No entanto, 

há ainda outros casos onde parece haver um “acordo e coincidência entre um determinado 

discurso religioso e o progresso da análise”.638 Diante dessas diferentes perspectivas, 

certamente é importante esclarecer como Becker acredita que esses dois campos devam se 

aproximar. Antes, porém, devemos procurar entender como ele passou a enxergar a religião e 

a forma como ela se relaciona às necessidades fundamentais do ser humano. 

 

3.1  A Necessidade de Significado, o Problema da Ilusão e a Religião 

 

 No capítulo anterior, vimos que Becker procurou demonstrar, em A Negação da 

Morte, algo que já havia antecipado em The Birth and Death of Meaning (edição revisada), 

quando discorre sobre a natureza humana como um ideal: que o homem “tem necessidade de 

se iludir sobre o mundo, a fim de agir nele com equanimidade”639, ou seja, a fim de afastar ou 

negar a ansiedade provocada pela realidade de sua finitude. Essa necessidade provoca uma 

série de limitações, ou até mesmo neuroses, das quais a maioria dos homens não tem 

consciência. Nesse trabalho, Becker também descreve o ser humano como um organismo 

fraco, que “precisa do suporte e do sustento do mundo mais do que qualquer outro”640 animal. 

A partir dessas considerações, ele prepara o caminho para uma ideia que seria depois 

condensada em A Negação da Morte, como podemos perceber nesta eloquente declaração: 

 

O homem é um animal em evolução que vive uma série de paradoxos nos 
quais se baseia a sua humanidade característica. Tanto é assim que podemos 
dizer que seu destino é viver nas garras dos paradoxo. Para um animal com 
tal destino, qual seria a sua força particular? Teria de ser a habilidade de 

                                                
636 JULIEN, Philippe. A Psicanálise e o Religioso, p. 10. 
637 Ibid., p. 10. 
638 Ibid., p. 11. 
639 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 175 (ambos os trechos entre aspas). 
640 Ibid., p. 176. 
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suportar as contradições, as ambiguidades, uma vez que sua natureza 
peculiar está baseada nelas [...].641 

 

  O que Becker enfatiza aqui é que o único tipo de poder legítimo para o homem, que 

seria mais eficiente para sustentá-lo em sua condição paradoxal, é justamente uma habilidade 

ou resistência para suportar as contradições que fazem parte de sua natureza. Essa ideia é 

essencial para compreendermos sua visão sobre o heroísmo ideal, capaz de melhor sustentar o 

homem durante a vida, e porque essa visão levou Becker a se aproximar da religião. Segundo 

ele, quando vemos pessoas que aparentam ter certeza de suas crenças, “que possuem 

convicções inabaláveis ou uma presunçosa auto-confiança”, pensamos que isso é poder.642 No 

entanto, essas características são, no fundo,  

 
fraquezas psicológicas em um planeta que é mutável e cheio de surpresas. 
Pensamos que vemos poder na habilidade de dominar e coagir os outros; 
contudo, a história nos ensinou que tal poder inevitavelmente transforma o 
manipulador em um escravo e o destrói, seja ele um homem ou uma nação. 
Pensamos que vemos poder em números, no coro ensurdecedor de 
entusiasmos de massa e na parede sólida de opiniões compartilhadas; 
todavia, a história diariamente nos ensina que a natureza não respeita nem 
mesmo uma percepção equivocada que seja unânime; e ela tem a mais fria 
serenidade diante do entusiasmo que leva populações inteiras ao êxtase. A 
Natureza só pode respeitar um poder que caracterize uma natureza, e para o 
homem isso deve ser o poder de viver e suportar os seus próprios 
paradoxos.643 

 

 Assim, se a condição fundamental do homem é estar dividido entre corpo e mente, 

entre limitações e possibilidades, entre duas forças que o atraem para lados oposto, sua 

natureza é a contradição. Então, o que seria mais natural para o ser humano do que aceitar e 

respeitar as forças e as tensões que o constituem? Para Becker, a Natureza, como força 

externa ao homem e o meio no qual ele surgiu, só pode entender sua própria linguagem. No 

entanto, não há nada mais difícil para o homem do que isso. Talvez, alcançar esse poder de 

dominar ou suportar as próprias contradições seja mais do que difícil, seja um ideal 

irrealizável. No entanto, como Becker mesmo diz, “todo o sentido da vida humana é uma luta 

nessa direção”644 – ou deveria ser, em sua opinião. É por essa razão que ele vê a natureza 

humana também como um ideal, pois não importa o que o homem tente fazer em sua vida, 

estará sempre preso a seu corpo frágil e vulnerável, e às necessidades de auto-afirmação, 
                                                
641 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, pp. 177-178. 
642 Ibid., p. 178. 
643 Ibid., p. 178 (grifos do autor). 
644 Ibid., p. 178. 
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proteção e satisfação. A tensão e as contradições não só não desaparecem, como permanecem 

constantes, o que provoca uma ânsia interna por algum tipo de equilíbrio, a fim de que o 

homem não seja esmagado por essas contradições. Assim, se Becker acredita que os dois 

lados do homem são, em última análise, irreconciliáveis, parece lógico que tenha chegado à 

conclusão que a capacidade para suportar as contradições seja necessária. Mais do que isso, 

esse deveria ser um dos desejos principais do ser humano, ainda que isso não seja nada fácil 

de alcançar, que seja uma habilidade ou um poder que o homem não possa dominar 

completamente; ainda que seja um ideal que o homem não possa realizar. 

 Considerando as condições em que o ser humano surgiu na natureza, Becker diz que a 

realidade de sua situação é desesperadora645: sendo possuidor de uma auto-consciência, é 

impossível ao homem se satisfazer apenas com o bem-estar físico; ele também precisa se 

sentir bem de maneira simbólica. Assim, a busca por segurança e bem-estar simbólicos é uma 

característica tipicamente humana: “tudo que o homem faz, não importa quão elementar seja, 

é uma resposta à sua situação total, e o principal problema de sua situação é como apagar o 

desespero de uma vida animal auto-consciente”.646 Nesse sentido, uma das coisas que mais 

pode atormentar o ser humano é não saber quem realmente é, desconhecer a razão por ter sido 

criado – se é que há alguma – ou por ter surgido no processo evolutivo animal. Por mais 

despreocupadamente que um indivíduo consiga viver, em relação ao porquê de sua existência, 

esse tipo de consideração eventualmente aparece em sua mente; a não ser que ele tenha que 

lutar tanto por sua sobrevivência física, que não haja nenhuma condição de pensar em mais 

nada. O perigo é que, mesmo que a existência humana pareça “incompreensível, um milagre 

como o restante da criação”647, corremos o risco de descobrir, um dia, que a verdade a nosso 

respeito é a mais indesejável e terrível possível, como alerta Becker: “a vida humana pode não 

passar de um interlúdio insignificante de um perverso drama de carne e osso que chamamos 

de evolução”.648  

 Segundo Becker, a maioria das pessoas não tem como suportar uma verdade como 

essa. Graças à auto-consciência, o ser humano tem uma enorme dificuldade para suportar a 

própria insignificância, e não consegue viver a não ser que sua vida tenha algum sentido que o 

transcenda. Mas a natureza não oferece significados para a existência humana e, assim, cabe 

ao homem criá-los a partir de seus próprios recursos. O problema é que os significados 

                                                
645 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 194. 
646 Ibid., p. 194. 
647 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 75. 
648 Ibid., p. 230. 
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humanos que estão focados unicamente neste mundo são “constantemente desacreditados 

pelos eventos históricos e pelas calamidades naturais”.649 Assim, o ser humano também 

precisa de significados que ultrapassem a realidade material, que não estejam tão sujeitos a 

serem desconstruídos por forças externas que ele não controla completamente. É nesse ponto 

que entra a religião, para ajudar o ser humano a vislumbrar uma dimensão transcendente, 

onde ele pode encontrar sentido e adquirir “a sensação de estar vivendo uma vida 

fundamentalmente significativa”.650  

 Como vimos até agora, Becker entende o ser humano, antes de tudo, em uma condição 

que admite o desespero, até mesmo “o abandono da esperança”, por causa do “horror do que 

está em jogo”651: a possibilidade da completa e absoluta falta de sentido da existência. Assim, 

a questão ideal para a religião, como ele sugere, cresce justamente a partir da condição 

humana, “uma realidade que a ciência psicanalítica também revelou e com a qual chocou 

nossas sensibilidades”.652 Citando Roheim653, Becker diz que  

 
a cultura, o maravilhosa esplendor do drama humano, foi a fabricação de 
uma criança com medo de ficar sozinha no escuro. A questão ideal para a 
religião sempre foi um derivado desta: "que tipo de fabricação seria 
adequada para um adulto que percebeu que estava com medo?" [...] Essa 
admissão de desespero é um super ideal, porque exige uma coragem e uma 
abertura que são raras no homem, tão raras hoje como eram nos tempos 
primitivos [...].654 

 

 Além de raro, esse é um ideal que só pode ser formulado, na opinião de Becker, em 

um nível mítico, ou mítico-religioso, porque ultrapassa os limites de algo que o homem não 

pode efetivamente descobrir: de onde e como deve vir a ajuda que ele necessita para enfrentar 

o seu desespero.655 Diante desta afirmação, e de todas as considerações de Becker sobre a 

condição humana, sobre o desespero dessa condição, não podemos evitar de nos perguntar: 

será que realmente importa de onde vem essa ajuda, desde que ela venha?  

 Considerando o enfrentamento do desespero, do ponto de vista humano, obviamente 

essa é uma tarefa heróica, como aponta Becker; e quaisquer que sejam as ficções ou os 

                                                
649 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 93. 
650 Ibid., p. 93. 
651 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 195 (ambos os trechos entre aspas). 
652 Ibid., p. 195. 
653 VER: ROHEIM, G. The Origin and Function of Culture. New York: Nervous and Mental Disease 
Monograph #63, 1943. 
654 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 195 (grifo do autor). 
655 CF. Ibid., p. 195 (grifo nosso). 
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“ídolos”, dos quais os seres humanos dependam para se sentir seguros, eles foram “projetados 

precisamente para esconder a realidade do desespero de sua condição”.656 Não importa em 

que lugar do mundo vivam, ou que ideologia os indivíduos estejam seguindo, “toda a 

atividade frenética e obsessiva da vida diária” é, em última análise, “uma defesa contra uma 

plena consciência de si mesmos” e de sua situação.657 Por essa razão, Becker pensa que a 

religião questiona justamente a realidade dessa tarefa heróica, opondo-se à “ficção cultural do 

heróico”: ela “arranca a máscara” que o ser humano mantém colada em seu rosto.658 Neste 

ponto, podemos apontar para uma das formas como Becker entende a religião: como uma 

fonte (ou uma possibilidade) de desmascaramento das ficções criadas pelos seres humanos. 

Considerando a sua visão sobre os males que essas ficções podem ajudar a produzir no 

mundo, podemos dizer que Becker entende essa função da religião de forma positiva, mesmo 

quando enfatiza que os seres humanos precisam de ilusões, ou que a mentira é necessária para 

a sua sobrevivência.  

 No entanto, as ideias de Becker sobre a religião não são desprovidas de ambiguidades, 

como podemos perceber quando ele fala do problema da ilusão, por exemplo. Ao falar do 

caráter humano como uma mentira sobre a natureza da realidade, Becker não deixa de 

acrescentar que essa mentira é vital, ou seja, sem ela o ser humano não sobrevive no mundo. 

Os estilos de defesa psicológica, que constituem o caráter, podem criar uma enorme variedade 

de tipos de personalidade, que podem variar desde uma excessiva estreiteza até um abertura 

demasiada em relação ao mundo; ou seja, há indivíduos que estão inseridos em seu mundo 

com um excesso de limitações, assim como há outros que “estão flutuando, com demasiada 

liberdade, longe de seu mundo”.659 Mas há um tipo especial, apontando por Otto Rank, que é 

o “neurótico hipersensível”.660 Como o próprio Becker define, o neurótico “é um indivíduo 

que tem dificuldade de manter o equilíbrio entre a ilusão de sua cultura e a realidade de sua 

natureza”: ao contrário do “homem comum”, que está “certo que o jogo cultural é a [...] 

inabalável e duradoura verdade”, o neurótico deixa que a “verdade terrível sobre si mesmo e o 

mundo” penetre em sua consciência.661 Nesse sentido, se Becker está certo quando enfatiza 

que a normalidade é, no fundo, uma recusa da realidade, o neurótico é justamente o indivíduo 

cuja sensibilidade exagerada não lhe permite recusar ou mascarar sua real condição. Becker 

                                                
656 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 194. 
657 Ibid., p. 194 (ambos os trechos entre aspas). 
658 Ibid., p. 195 (ambos os trechos entre aspas). 
659 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 229. 
660 Ibid., p. 229. 
661 Ibid., p. 230. 
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vai mais além e acrescenta que, como todos vivemos cercados de ilusões, mas nem sempre 

conseguimos mantê-las, a neurose é, em certa medida, “algo que todos nós partilhamos”.662  

A partir disso, podemos compreender porque Becker não discorda de Freud, quando este 

afirma que a crença religiosa é uma neurose obsessiva; no entanto, ele parte de uma outra 

perspectiva que está amparada na visão de Otto Rank. Segundo Becker, se o homem necessita 

imaginar e acreditar em uma outra realidade, “em um mundo melhor do que aquele que lhe é 

dado pela natureza”663, o que sintoma neurótico faz é desmascarar a ilusão de que o indivíduo 

é invulnerável. Assim, no caso da religião, Becker concorda que ela é, sim, um sistema de 

crenças ilusórias, mas, ao mesmo tempo, funciona como um sintoma neurótico, 

desmascarando as ilusões dos seres humanos sobre si mesmos. Parece, então, que o ele está 

dizendo é que a religião é formada por um conjunto de ilusões específicas (criativas, como 

veremos mais à frente) que questionam outras ilusões que deveriam ser enfrentadas pelo ser 

humano. Estaria Becker dividindo as ilusões humanas entre dois tipos: umas benéficas e 

outras prejudiciais? Sua posição parece mesmo ambígua, à primeira vista, e talvez até 

equivocada, mas não é bem assim.  

 Neste ponto, podemos perceber uma dificuldade semelhante a que encontramos para 

esclarecer a sutileza da percepção de Becker em relação aos temores da vida e da morte. Em 

nossa opinião, o mesmo princípio aplicado por ele para mostrar as duas faces de um mesmo 

temor (afeto), como apresentado no Capítulo II, pode ser encontrado nessa sua perspectiva da 

religião em relação à ilusão. Becker parece estar sempre olhando para as duas faces de uma 

mesma moeda ou, em outras palavras, sempre caminhando sobre o fio da navalha do 

paradoxo. A fim de tentar esclarecer melhor essa questão, vejamos como Becker resume o 

problema da ilusão e da realidade, utilizando uma citação de Otto Rank: 

 
Com a verdade não se pode viver. Para poder viver, a pessoa precisa de 
ilusões, não apenas ilusões externas, como as proporcionadas pela arte, pela 
religião, pela filosofia, pela ciência e pelo amor, mas também ilusões 
internas, que primeiro condicionam as externas [isto é, uma firme sensação 
de possuir poderes ativos e de ser capaz de contar com os poderes de 
terceiros]. Quanto mais o homem puder aceitar a realidade como verdade, a 
aparência como essência, tanto mais sadio, mais bem ajustado e mais feliz 
ele será [...]; esse processo constantemente eficiente de autotapeação, 
fingimento e equívocos não é nenhum mecanismo psicopatológico [...].664 

  

                                                
662 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 230. 
663 Rank apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 231. 
664 RANK, Otto. Will Therapy, pp. 251-252. 
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 Em poucas palavras, Rank está afirmando que o homem não pode abandonar 

completamente a ilusão, logo ela não é necessariamente uma doença, mas uma condição de 

saúde psicológica e mental. De acordo com Becker, a visão de Rank sobre a neurose aponta 

para todos os principais problemas da vida humana e, assim, acaba abalando a forma 

“absoluta” de nossos conceitos sobre normalidade e saúde – em resumo, esses conceitos 

assumem um valor relativo.665 O indivíduo neurótico decide afastar-se da vida porque sente 

dificuldade para lidar com as ilusões a respeito dela. Ele sofre porque se recusa a aceitar os 

mecanismos que criam essas ilusões e que possibilitam uma vida “saudável” aos outros 

homens; em outras palavras, o sofrimento do neurótico não vem das ilusões, mas da “dolorosa 

verdade”.666 Para Becker, essa compreensão de Rank prova que “a vida só é possível com 

ilusões”.667 Além disso, a forma como a armadura de caráter é criada (estreitamento, 

limitação) e os meios que as pessoas empregam para afastar a ansiedade da morte podem 

provocar o aparecimento da neurose. Mas Becker notou que a neurose é um fenômeno bem 

recente, devido a uma característica muito particular da vida moderna: “a incapacidade de 

todas as ideologias de imortalidade tradicionais de absorverem e estimularem a fome do 

homem pela autoperpetuação e pelo heroísmo. A neurose é, hoje, um problema muito 

difundido, porque desapareceram os dramas convincentes da apoteose heróica do homem”.668 

Em resumo, o que define a pessoa moderna, em sua opinião, é uma alienação de tais 

ideologias de imortalidade. 

 Utilizamos esta análise não só para tentar esclarecer a compreensão de Becker sobre o 

problema da ilusão, mas para mostrar um aspecto importante de seu pensamento que nos 

ajuda a entender, de uma forma mais profunda, sua visão da condição humana e também da 

religião. Em nossa opinião, Becker apresenta o mesmo tipo de compreensão profunda que 

Rank demonstra ter, quando descreve a neurose – que o próprio Rank chama de compreensão 

paradoxal.669 Becker está sempre olhando para diversos ângulos da mesma questão e, em 

relação a alguns conceitos-chave de sua teoria, parece nos mostrar que esses conceitos, assim 

como a existência humana, também apresentam uma característica paradoxal. No caso da 

religião, essa compreensão paradoxal aparece na análise que Becker faz da ilusão: ao mesmo 

tempo que religião pode mostrar ao ser humano as ilusões que ele cria sobre si mesmo, ela 

própria está estruturada em outros tipos de ilusões – ou representações – que permitem ao 
                                                
665 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 232. 
666 RANK, Otto. Will Therapy, pp. 251-252. 
667 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 232. 
668 Ibid., p. 233. 
669 Ibid., p. 232. 
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homem “encontrar soluções sempre novas e criativas para a sua realidade”.670 Certamente, 

essa visão pode parecer um pouco otimista demais para os que focam seu olhar nos horrores 

que as grandes tradições religiosas já trouxeram ao mundo, através de seus fiéis (guerras 

santas, por exemplo).671 No entanto, Becker está pensando no ideal religioso, e não naquilo 

que os homens resolvem fazer de concreto no mundo apoiados por esse ideal (ou pelas 

distorções que podem ser derivadas dele, como fundamentalismos, fanatismos, etc.). Em sua 

opinião, o ideal religioso é uma força “potencialmente libertadora para o ser humano”, porque 

“reflete a dupla realidade de sua condição, o problema do desespero bem como o problema do 

milagre”.672 Segundo alguns comentadores, essa visão de Becker não está livre de uma certa 

ambivalência, como veremos mais adiante, quando voltarmos a essa questão da ilusão 

criativa, e de suas implicações para sua teoria como um todo, e especialmente em relação à 

religião. 

 Outro ponto a ressaltar é que Becker afirma que o ideal religioso pode fornecer o 

“mais alto nível de significação”673 para o ser humano, um ideal de abertura que permite 

desmontar parte da armadura de caráter, quando o homem é colocado diante da realidade de 

sua condição de criatura. Apesar disso, Becker acrescenta que o ideal religioso não fornece 

nenhum tipo de “benção automática para a crença e nenhum pedestal firme para a 

esperança”674; ou seja, a situação do ser humano continua sendo a mesma, ele continua 

dividido pelo mesmo paradoxo fundamental: “individualidade dentro da finitude, auto-

                                                
670 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 195. Há uma possibilidade de que Becker estivesse 
considerando, dentre outras coisas, o poder criativo da perspectiva mítico-religiosa – do mito religioso – para 
sugerir meios de solucionar os problemas da vida humana, mas ele não aprofundou esse assunto (talvez porque 
não teve tempo). Certamente, por tudo o que ele descreve sobre o heroísmo, a ideia de heróis religiosos (o santo, 
o profeta, o místico) também pode estar incluída nessa afirmação. 
671 Como Jerry Piven nos chama a atenção, Becker tem sempre em mente o processo de transferência que ocorre 
com todos os seres humanas e do qual as religiões não estão livres: “A transferência também mobiliza a 
capacidade para a violência. [...] uma pessoa depende do objeto de transferência para atingir uma sensação de 
invencibilidade e elege o objeto de transferência para facilitar a conquista de morte através de agressão. A 
violência é uma resposta ao medo e uma evasão maníaca da própria consciência de fraqueza, decadência e 
mortalidade. A violência habilita o eu, descarrega sentimentos dolorosos nos outros, e enfraquece os adversários. 
Além disso, isso faz com que matar seja prazeroso, já que alivia a ansiedade, enquanto a experiência de 
dominação completa dos outros, da humanidade, da vida e da morte, infunde a experiência com uma fúria 
extática e orgástica de invencibilidade. Nesse esquema, há um mecanismo de bode expiatório constante, em 
indivíduos bem como em comunidades, que dirige a violência para fora em uma vítima aleatória; há um 
deslocamento permanente de violência, a partir do eu ou da comunidade, que é projetada em uma vítima que 
personifica o mal.” – Cf. PIVEN, Jeremy S. “Transference as Religious Solution to the Terror of Death”. In: 
LIECHTY, Daniel (editor). Death and Transference – Interdisciplinary Perspectives on the Legacy of Ernest 
Becker. Westport, CT: Praeger, 2002, pp. 237-246 [240-241]. 
672 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 195 (ambos os trechos entre aspas). 
673 Ibid., p. 196. 
674 Ibid., p. 196. 
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consciência e emergência na natureza, porém limitação [física] e morte”.675 Becker deixa 

claro que não está desconsiderando o fato de que a religião pode se transformar, como 

qualquer outra aspiração humana, em uma crença “automática, reflexiva e obsessiva”.676 A 

religião pode levar o homem a acreditar que tirar a vida de um outro ser humano, por 

exemplo, é justificável se esse ato estiver a serviço de uma causa divina. Afinal, uma “religião 

autoritária também é um ídolo”.677 Por isso ele diz que nenhuma religião pode realmente dar 

uma solução definitiva para a condição humana, e o ideal religioso ao qual ele se refere não 

serve para “crentes compulsivos”.678 Esse ideal está relacionado à capacidade de aceitação do 

paradoxo existencial, como mencionamos anteriormente: ao poder para suportar as 

contradições fundamentais da condição humana. Esse poder está representado, como Becker 

mesmo aponta, no mito do herói trágico grego:  

 
os gregos conheciam a natureza ficcional dos significados humanos e 
vislumbraram a única saída digna para o homem: cabe ao homem assumir a 
responsabilidade pelos acidentes de sua vida, mesmo que seja inocente em 
relação a eles; cabe ao homem fazer de sua vida um dever, um contrato com 
o destino e com os deuses, uma oferenda para eles. Só assim ele pode 
assumir o comando [de seu destino], elevar-se acima dele e alcançar sua 
nobreza, propriamente dita, no reino animal: ele se torna o animal que sabe e 
que conscientemente oferece o dom de sua vida. Ele resolve o paradoxo de 
sua existência ao enxergar e aceitar a verdade sobre ele.679 

 

  Como percebemos, Becker insiste consideravelmente nesse poder para suportar as 

contradições e afirma que esse é “o heroísmo genuíno para o homem, [...] não importando o 

quão evidentes e sem esperança [essas contradições] possam parecer”.680 Sua conclusão é que 

as contradições que constituem a condição humana não podem ser resolvidas por uma “crença 

fácil” ou esperando que o significado de tais contradições seja informado por Deus.681  

 Em última análise, Becker acredita que a religião deve ser um ideal “de força e de 

potencial para o crescimento, um ideal do que o homem pode se tornar ao assumir o fardo de 
                                                
675 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 196. 
676 Ibid., p. 197. 
677 Ibid., p. 197. Becker está pensando na idolatria principalmente como um fetiche, é importante lembrar. 
Quando ele fala da transferência, diz que esse mecanismo é uma espécie de controle limitado do mundo ao nosso 
redor, uma espécie de fetichismo. No caso da idolatria religiosa, depositamos todos os nossos medos, confiança, 
esperança, necessidade de segurança, na representação religiosa mais poderosa, seja ela um deus, uma força 
cósmica ou a natureza (Cf. Ibid., pp. 177-180), e acabamos limitando as nossas possibilidades de expansão 
individual.  
678 Ibid., p. 197.  
679 Ibid., p. 197. 
680 Ibid., p. 198. 
681 Cf. Ibid., p. 198. Essa declaração de Becker é importante para entendermos, mais a frente, como ele entende 
esse Deus abstrato de quem fala, e o que significa a fé para ele. 
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sua vida, assim como de ser parcialmente aliviado desse fardo”.682 Nessa definição, Becker 

ainda demonstra certa expectativa de expansão para o homem, expressada pelo termo 

crescimento, mas essa visão parece perder a força em seus dois últimos trabalhos. Além disso, 

essa não é a sua única forma de abordagem desse tema, que ele analisa a partir de outros 

pontos de vista, principalmente o psicológico e o psicanalítico, como veremos a seguir. 

 

3.2  Crença Religiosa como Mecanismo de Defesa  

 

 O pensamento de Ernest Becker apresenta algumas características interessantes, 

algumas sutilezas, que se refletem de forma mais evidente em certos conceitos-chave de sua 

teoria sobre a condição humana. A característica que chamou mais atenção foi a já comentada 

compreensão paradoxal, que aparece em sua visão da religião. Não deixa de ser intrigante que 

Becker tenha descrito o pensamento de Otto Rank dessa mesma forma, além de fazer outras 

observações sobre o psicanalista que poderiam muito bem ser apontadas em seu próprio 

trabalho, como, por exemplo, a forma solta de lidar com certos conceitos. Nesse aspecto, Van 

Harvey é um dos poucos comentadores – talvez o único, até o momento – que chama a 

atenção, de forma clara, para esse traço paradoxal na visão de Becker. Ele afirma que Becker 

 
parece ter endossado a fé religiosa, enquanto usava termos como projeção, 
transferência e ilusão para descrevê-la. Estes são termos historicamente 
empregados justamente por aqueles que criticam a religião, na tradição de 
Ludwig Feuerbach e Sigmund Freud, que acreditavam que a fé religiosa é 
puramente subjetiva, e um produto do que se costuma chamar de wishful 
thinking [um tipo de pensamento fantasioso ou ilusório].683 

 

 Mais importante ainda do que o uso desses termos amplamente utilizados pelos 

críticos da religião, é que Becker também compartilhou com eles suas análises sobre como a 

religião surge e porque é mantida. No entanto, ele parece ter rejeitado as conclusões “ateístas” 

desses pensadores, como aponta Harvey.684 Os argumentos de Becker confirmam a 

necessidade da projeção religiosa, enfatizando que ela  

 

                                                
682 BECKER, Ernest. The Birth and Death of Meaning, p. 198. 
683 HARVEY, Van A. “Religion as Creative Illusion”, Death and Denial, p. 247. Não existe uma tradução literal 
para a expressão wishful thinking, mas ela pode ser interpretada, conforme o contexto, como: ilusão, auto-
engano, auto-sugestão, desejo, fantasia, quimera, sonho, utopia; excesso de otimismo; subjetivismo; falta de 
realismo ou de objetividade. 
684 Ibid., p. 247. 
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é necessária e desejável para a auto-realização. Caso contrário, o homem fica 
esmagado pela sua solidão e seu isolamento, e anulado justamente pelo fardo 
de sua própria vida. Como Rank observou com tanta inteligência, a projeção 
é uma alívio necessário do indivíduo. O homem não pode viver fechado em 
si mesmo e para si mesmo. Deve projetar para fora o significado e a razão de 
sua vida, e até mesmo a culpa por ela.685 

 

 Na opinião de Harvey, Becker não somente ampara-se em conceitos originários da 

psicologia e da psicanálise, mas também se apropria, de forma ousada, dos argumentos 

“ateístas”, e os vira de ponta cabeça para “endossar a religião”.686 Esse aspecto de sua teoria é 

“naturalmente atraente para os apologistas da religião, porque permite que se apropriem 

desses argumentos, e até mesmo da linguagem dos críticos, tais como Freud, mas rejeitem as  

suas conclusões ateístas”.687 Se os críticos afirmam que a religião resulta do medo da morte e 

do desejo de autoestima, por exemplo, os apologistas podem se amparar em Becker para 

justificar a importância da religião, porque ele afirma que os seres humanos precisam de 

autoestima para viver; ou podem usar a leitura que Becker faz de Kierkegaard para dizer que 

nada dá mais sensação de valor próprio, aos seres humanos, do que a confiança de serem 

“amados pelo Senhor do Universo”.688 Em resumo, Harvey não acredita que o pensamento de 

Becker encerre apenas esse tipo de interpretação, e que sua visão exclua completamente os 

argumentos ateístas. Ele diz que, antes de aceitarmos a leitura que os apologistas da religião 

fazem dos argumentos de Becker, seria bom explorar mais detalhadamente sua posição 

complexa e “ambivalente” da religião como uma ilusão criativa.689 Concordamos com ele e 

falaremos mais sobre isso ao atravessar este capítulo.  

  

 3.2.1  Freud, a religião e as ambivalências do causa sui 
 

  Em O Futuro de uma Ilusão (1927/1961), Freud oferece um de suas formulações mais 

ásperas e sucintas, ao desenvolver aquela que ficaria sendo conhecida como a sua teoria sobre 

a origem da crença religiosa:  

 
A religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade; tal como a 
neurose obsessiva das crianças, ela surgiu do complexo de Édipo, do 
relacionamento com o pai. A ser correta essa conceituação, o afastamento da 

                                                
685 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 195 (grifo do autor). 
686 HARVEY, Van A. “Religion as Creative Illusion”, Death and Denial, p. 247. 
687 Ibid., p. 247. 
688 Ibid., p. 247. 
689 Ibid., p. 248. 
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religião está fadado a ocorrer com a fatal inevitabilidade de um processo de 
crescimento, e nos encontramos exatamente nessa junção, no meio dessa 
fase de desenvolvimento.690 

 

 A formulação de Freud é amplamente conhecida e pode ser resumida, basicamente, 

em dois pontos: Deus é a figura paterna projetada e a religião funciona como um mecanismo 

de defesa e a realização de um desejo, protegendo a psique das realidades existenciais.691 O 

efeito de consolação da religião pode ser equiparado, segundo ele, ao de um narcótico. A 

descrição é direta e, provavelmente, incômoda para pessoas que possuam crenças religiosas 

muito arraigadas ou que não estejam familiarizadas com o trabalho de Freud. Assim, para 

compreender melhor como ele chegou a essas conclusões, é preciso atravessar algumas de 

suas premissas básicas. 

 Segundo Julien, quando Freud aborda o que considera como a “verdadeira relação 

entre psicanálise e religião”, sua ideia é que a análise possibilita a descoberta da razão para a 

crença do homem em Deus.692 Todas as pessoas atravessam, cerdo ou tarde, um “estado de 

desamparo, de ausência de ajuda, de carência de recursos”, enfim, de abandono. Esse estado 

foi chamado por Freud de Hilflosigkeit (literalmente, desamparo)693, para representar um 

enfraquecimento da proteção contra os riscos, as vicissitudes e as infelicidades a que a vida 

está sujeita. É também o primeiro trauma pelo qual passa um ser humano, fruto da própria 

condição de seu nascimento: graças às restrições da primeira infância, não é possível que uma 

criança passe ilesa, sem sofrer algum tipo de choque ou desconforto. A lembrança desse 

                                                
690 FREUD, S. “O Futuro de uma Ilusão”, ESB, p. 52. Resumidamente, os problemas psíquicos podem ser 
classificados em dois grandes grupos: as psicoses e as neuroses. A psicose é um problema mental muito grave 
provavelmente provocado por alterações orgânicas cerebrais ainda não identificadas; o paciente perde o sentido 
da realidade e a sua personalidade encontra-se desorganizada, como acontece, por exemplo, em caso de 
esquizofrenia. Já a neurose é um problema psíquico de menor gravidade: o paciente não perde o sentido da 
realidade e a sua personalidade não se encontra desorganizada. Existem vários tipos de neurose que se 
desenvolvem conforme os traços da personalidade e suas manifestações características. Os mais significativos 
são a neurose histérica e a neurose obsessiva. A neurose obsessiva caracteriza-se pela presença e persistência de 
uma série de ideias fixas e obsessivas, receios injustificados e atos compulsivos que, em conjunto, se tornam 
irracionais, constantes e muito difíceis de controlar. Costuma afetar indivíduos com uma personalidade 
caracterizada por uma grande propensão para questionar as coisas, por grande insegurança pessoal e pelo recurso 
a várias superstições. Para além disso, uma educação em que se valoriza em excesso a moral, a ordem e a 
higiene também pode constituir uma predisposição para provocar o desenvolvimento de um forte sentimento de 
culpa. Por outro lado, a doença é frequentemente desencadeada por conflitos afetivos, sociais ou profissionais 
que acentuem o carácter obsessivo do indivíduo. VER: [1] FREUD, S. “A disposição à neurose obsessiva - uma 
contribuição ao problema da escolha da neurose (1913).” In: Edição Standard Brasileira das Obras completas 
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976; [2] FREUD, S. “Além do princípio do prazer (1920).” In: 
Obras Completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981, v. 3; [3] LACAN, J. Os quatro conceitos fundamentais da 
psicanálise. Seminário XI. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1985.   
691 BECK, Richard. The Function of Religious Belief, p. 208. 
692 JULIEN, Philippe. A Psicanálise e o Religioso, p. 14. 
693 Ibid., p. 14. 
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momento ficará guardada em sua memória ou será reprimida, dependendo da intensidade do 

mal-estar interno que foi capaz de provocar. Assim, toda pessoa está sujeita a recordar um 

momento de desamparo sofrido na infância, ou a sentir saudade da proteção que recebia de 

seus pais (se não tiver sido privada disso, logicamente). Para Freud, esse é o sentimento que 

motiva a religiosidade no ser humano, e que surge a partir da mesma sensação de desamparo, 

só que agora provocada pelo “caráter aleatório dos rumos da vida”.694 A necessidade de 

proteção provoca o desejo por uma figura a qual se possa atribuir um poder superior, uma 

onipotência, como acontecia quando a criança dependia totalmente dos pais. De acordo com 

Julien, Freud afirma que essa é a figura do Pai com letra maiúscula, o Pai divino.695  

 Através da análise dessas experiências, a psicanálise inicialmente descobre, pelo olhar 

de Freud, que a razão para o nascimento da crença em Deus é a necessidade de “superar a 

angústia de desproteção, pela fé numa onipotência protetora”.696 Acreditando que Deus nada 

mais é do que “um pai colocado nas nuvens”697, Freud enxerga no ser humano o estado que 

denomina de religiosidade, proveniente, em primeiro lugar, de sua incapacidade física para 

ajudar a si próprio.698 Em suas palavras, “o homem reconhece sua desproteção e fragilidade 

reais diante das grandes forças da vida”699, e precisa recuperar a esperança em um poder que 

possa sustentá-lo e protegê-lo dessas forças.  

 Quando avança mais em suas teorias, Freud afirma que os homens, ao divinizarem as 

forças da natureza, atribuíam-lhes as características do pai, esperando que seu destino cruel 

pudesse ser compensado pelos deuses. Amparados pelas lembranças do desamparo sentido na 

infância, eles projetavam nos deuses suas expectativas e ideais700: 

 

O desamparo do homem, porém, permanece e, junto com ele, seu anseio 
pelo pai e pelos deuses. Estes mantêm sua tríplice missão: exorcizar os 
terrores da natureza, reconciliar os homens com a crueldade do Destino, 

                                                
694 JULIEN, Philippe. A Psicanálise e o Religioso, pp. 14-15. 
695 Ibid., p. 15. 
696 Ibid., p. 15. O primeiro texto no qual Freud expõe essa sua demonstração é “Leonardo da Vinci e uma 
lembrança de infância” (In: Edição Standard Brasileira das Obras completas de Sigmund Freud, Vol. XI. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996) e o mais importante é “O Futuro de uma Ilusão” (In: Edição Standard Brasileira das 
Obras completas de Sigmund Freud, Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996). 
697 Freud apud JULIEN, Philippe. A Psicanálise e o Religioso, p. 15.  
698 Cf. Ibid., p. 15. 
699 FREUD, S. Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci. Paris: Gallimard, 1987 p. 157 (Ed. bras.: “Leonardo 
da Vinci e uma lembrança de infância”. In: Edição Standard Brasileira das Obras completas de Sigmund Freud, 
Vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1996). 
700 Cf. JULIEN, Philippe. Op. cit., p. 16. 
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particularmente a que é demonstrada na morte, e compensá-los pelos 
sofrimentos e privações que uma vida civilizada em comum lhes impôs.701 

 

  Para Freud, a personificação da natureza é natural no homem, mas é um modelo 

infantil, aprendido quando a criança descobre que, para influenciar as pessoas ao seu redor, 

começando pelos pais, precisa estabelecer um relacionamento com elas. Depois, tendo o 

mesmo objetivo em vista, ela trata tudo com que se depara da mesma forma que tratou os 

pais. O mesmo mecanismo será usado em relação ao poder superior, não humano, no qual a 

pessoa passa a acreditar. Dessa forma, Freud explica que a personificação ou divinização 

serve aos seguintes propósitos: proteger o homem contra os perigos da natureza, contra as 

“forças do destino” e também contra todas as ameaças que estão ao seu redor, no convívio 

com os outros em sociedade.702  

 Continuando suas especulações sobre o desenvolvimento do ser humano, Freud sugere 

que, com o tempo, o homem passa a acreditar em uma “inteligência superior” que expressa 

suas intenções através de todas as coisas que acontecem no mundo. Apesar da dificuldade em 

compreender suas intenções e os caminhos difíceis que utiliza, o homem imagina que essa 

inteligência ordena a vida para o melhor, para que o próprio homem desfrute do mundo.703 

Então, eles começam a acreditar que há um propósito mais elevado para as suas vidas, e 

mesmo que não seja fácil desvendá-lo, “decerto significa um aperfeiçoamento” da natureza 

humana.704 A morte deixa de significar a extinção definitiva, e passa a representar um “novo 

tipo de existência que se acha no caminho da evolução para algo mais elevado. […] Assim, 

todos os terrores, sofrimentos e asperezas da vida estão destinados a se desfazer”.705  

 Freud também afirma que o valor das ideias religiosas é que elas representam 

“realizações dos mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade. O segredo de suas 

forças reside na força desses desejos”.706 Não é possível encontrar provas para essas ideias ou 

refutá-las: tendo surgido da necessidade do homem por socorro e proteção, sua origem é 

“psíquica e não real, de ordem subjetiva e não objetiva”707; logo, elas estão além da razão. As 

ideias religiosas são, em última análise, ilusões. Mas Freud esclarece que não utiliza a palavra 

ilusão para significar um erro, pois o que caracteriza as ilusões é que derivam de desejos 

                                                
701 FREUD, S. “O Futuro de uma Ilusão”, ESB, p. 26. 
702 Cf. Ibid., pp. 26-27. 
703 Cf. Ibid., p. 27. 
704 Ibid., p. 27. 
705 Ibid., pp. 27-28. 
706 Ibid., p. 39. 
707 Freud apud JULIEN, Philippe. A Psicanálise e o Religioso, p. 16. 
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humanos; elas “não precisam ser necessariamente falsas, ou seja, irrealizáveis ou em 

contradição com a realidade”.708 No entanto, Freud acredita que não é fácil encontrar 

exemplos de ilusões que se mostrem verdadeiras.  

 É possível chamar uma crença de ilusão “quando uma realização de desejo constitui 

fator proemimente em sua motivação e, assim procedendo, desprezamos suas relações com a 

realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à verificação”.709 Mas, Freud afirma que, na 

verdade, algumas ilusões são tão improváveis e incompatíveis com as descobertas científicas, 

que podem ser comparadas a delírios – como é o caso das religiões, em sua opinião.710 Além 

disso, ele também critica os filósofos por distenderem tanto o sentido das palavras que elas 

perdem a maior parte do seu sentido original: os filósofos chamam uma “vaga abstração que 

criaram para si mesmos”711 de Deus e, assim,  

 
podem posar […] como crentes em Deus, e inclusive gabar-se de terem 
identificado um conceito mais elevado e puro de Deus, não obstante 
significar seu Deus, agora, nada mais que uma sombra sem substância, sem 
nada da vigorosa personalidade das doutrinas religiosas.712 

 

 Neste ponto, podemos perceber o que Becker caracterizou como “um espectro 

acusador” que “paira sobre e diante do homem contemporâneo”.713 Ele concorda com os que 

chamaram Freud de um “iconoclasta religioso”, por ter afirmado “uma verdade que ninguém 

quer ouvir e que talvez ninguém jamais venha a querer ouvir”.714 A visão que Becker tinha de 

Freud era de um homem “sem ilusões sobre a condição básica de criatura do homem”715, que 

não valorizava nenhuma religião, mesmo que reconhecesse o vigor de algumas delas. 

Todavia, em relação ao problema da condição humana, Freud chegava a equiparar-se ao 

“agostiniano Kierkegaard”.716 A partir dessas considerações, Becker pensa que estamos diante 

de uma questão crítica, que indica porque “o pessimismo e a descrença” de Freud tornam seu 

pensamento tão contemporâneo: esse pessimismo estava baseado “na realidade e na verdade 

                                                
708 FREUD, S. “O Futuro de uma Ilusão”, ESB, p. 40. 
709 Ibid., p. 40. 
710 Cf. Ibid., p. 40. 
711 Ibid., p. 41. 
712 Ibid., p. 41. 
713 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 124. 
714 Ibid., 124. 
715 Ibid., p. 124 (ambos os trechos entre aspas). 
716 Ibid., p. 124. 
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científica”.717 Mas, a insistência de Freud em uma visão instintual do homem é um equívoco 

para Becker, que não concorda com a sua conclusão sobre a repressão primária. Seguindo a 

linha de pensamento de Norman O. Brown, como mencionamos anteriormente, Becker 

acredita que repressão primária é a consciência da morte, e não a sexualidade.718 

 Assim como Freud, Becker também percebe que a religiosidade ou a crença religiosa 

pode surgir da necessidade de proteção do homem, e pode funcionar como um mecanismo de 

defesa contra as ameaças percebidas, contra a sensação de desamparo e abandono. A 

diferença em Becker é que esse mecanismo é motivado por percepções existenciais e pelos 

terrores que as acompanham, especialmente o terror da morte. Não é o impulso para a 

realização de desejos que dispara o mecanismo, mas a necessidade de reprimir da consciência 

a angústia e o desespero provocados pela paradoxal existencial. Para Becker, a projeção das 

expectivas e dos temores em um poder superior, que transcende o homem e a natureza, dando 

sentido para a vida humana, é o que faz surgir a crença religiosa.719  

 É interessante ressaltar um ponto de vista de Becker que está relacionado à capacidade 

de um indivíduo para ceder, pois esse conceito está ligado à armadura de caráter e, 

consequentemente, à abertura para transcendência e à religião. Basicamente, o que ele chama 

de ceder é a vontade e a disposição para se submeter a leis e poderes superiores ao indivíduo. 

Segundo Becker, Freud era ambivalente em relação a essa disposição, dando exemplos de que 

apenas “brincava com o conceito”, como quando fixou “supersticiosamente” uma data para a 

sua morte, por exemplo.720 Uma vez passada a data sem nada acontecer, Freud comentou que 

o fato demonstrava o quão pouco se devia “confiar no sobrenatural”.721 Era como se Freud 

apenas simulasse o ato de submissão intelectualmente – para Becker, “desonestamente” –, 

enquanto mantinha uma distância emocional e uma inflexibilidade em relação à possibilidade 

de um poder transcendente.722 Becker afirma que é importante notar essa ambivalência em 

Freud, porque implica uma dificuldade que não aparece apenas nele, mas em todas as pessoas: 

 

                                                
717 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 124 (ambos os trechos entre aspas). Não podemos esquecer que 
Becker também sempre defendeu que o método científico é o melhor caminho para se conhecer o homem. E essa 
sua posição não está livre de ambiguidades, se considerarmos sua visão sobre o teor fictício das construções 
humanas.  
718 Ibid., p. 127. 
719 Cf. BECK, Richard. “The Function of Religious Belief”, Journal of Psychology and Christianity, p. 209. 
720 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 137. 
721 Cf. JONES, E. The Life and Work of Sigmund Freud. Doubleday Anchor, 1963, p. 198 (Ed. bras.: A Vida e a 
Obra de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1989). 
722 Cf. BECKER, Ernest. Op. cit., p. 137. 
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Ceder é dispersar o centro escorado do indivíduo, baixar a sua guarda, a 
armadura do seu caráter, admitir a falta de auto-suficiência. E este centro 
escorado, esta guarda, esta armadura, esta suposta auto-suficiência são 
exatamente as coisas que compõe todo o projeto de amadurecimento, 
passando da infância para a maturidade.723  

  

  Nesse trecho, Becker aponta para um movimento interno do indivíduo – um exercício 

da vontade ou uma inclinação, segundo sua definição – que o torna capaz de se submeter a um 

poder transcendente. Mas quantas pessoas são capazes de aceitar a falta de auto-suficiência? 

De abdicar de suas defesas psicológicas, atravessar o entrincheiramento do ego e despir-se da 

armadura de caráter? Se Becker estiver certo sobre Freud, nem mesmo ele, com toda a sua 

genialidade, era capaz de fazer isso facilmente, por vontade e resolução próprias. Na infância, 

ocorre justamente o contrário: a criança precisa da armadura de caráter para se proteger da 

ansiedade e das ameaças percebidas ao seu redor, caso contrário, não consegue desenvolver a 

auto-suficiência e a segurança necessárias para estar no mundo. Como descrevemos no 

capítulo anterior, a criança tenta ser a causa de si mesma: a transição edipiana transforma-se 

no projeto causa sui da criança e, posteriormente, desdobra-se no projeto do adulto, o causa 

sui cultural. Será, então, que Becker considera o caminho para a autotranscendência, em um 

nível de significado religioso, como um processo inverso ao da criança? Teria o adulto que se 

submeter ou se entregar de uma tal maneira, que ficasse em um estado semelhante ao da 

criança (não no sentido de uma infantilização), antes da formação da armadura de caráter? 

Parece que sim e, nesse sentido, ceder representa um problema, pois significa,  

  
nada mais nada menos, o abandono do projeto causa sui, a mais completa 
admissão emocional de que não há força dentro do indivíduo, não há poder 
para aguentar a superfluidade da experiência. Ceder é admitir que o apoio 
tem que vir totalmente de alguma teia autotranscendente na qual a pessoa 
consente em ficar pendurada – tal como uma criança em sua caminha-berço, 
os olhos vidrados em admiração indefesa, dependente da mãe que se dirige a 
ela com voz suave.724 

 

  Assim, se ceder é abandonar o projeto causa sui, isso significava, no caso de Freud, 

abandonar o movimento psicanalítico como um todo, pois era este seu “característico projeto 

causa sui”, seu “veículo pesoal para o heroísmo, para a transcendência de sua vulnerabilidade 

                                                
723 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 138 (grifos do autor). 
724 Ibid., p. 139 (grifos do autor). 
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e suas limitações humanas”.725 Seguindo a teoria de Rank nesse sentido, Becker argumenta 

que o verdadeiro gênio, como Freud, 

 
tem um imenso problema que os outros não tem. Ele tem de conquistar o seu 
valor como pessoa com o seu trabalho, o que significa que o seu trabalho 
carrega o ônus de justificá-lo. E o que é que “justificar” significa para o 
homem? Significa transcender a morte ao habilitar-se à imortalidade. O 
gênio repete a presunção narcisística da criança: vive a fantasia do controle 
da vida, da morte e do destino no “corpo” de sua obra.726 

 

 A dificuldade percebida em Freud exemplifica, segundo Becker, o problema do caráter 

humano e do heroísmo para todos os homens – mesmo que Freud não possa ser considerado 

um homem comum. No projeto edipiano normal, o indivíduo “internaliza os pais”, aprende 

com eles, e com a cultura na qual está inserido, as formas de heroísmo que estão disponíveis 

para ele; mas o gênio não pode fazer a mesma coisa, porque o seu projeto “é impar e portanto 

não pode ser preenchido pelos pais ou pela cultura”.727 Nesse sentido, a explicação que 

Becker oferece sobre Freud, como a compreendemos, pode ser expandida para o problema da 

crença religiosa.  

 De acordo com Becker, Freud encontrava-se em uma posição de liderança, tendo 

assumido uma “missão superior” que devia consumir “enormes doses de energia” para ser 

levada em frente728; além disso, ele sempre detestou o desamparo e a pobreza (que representa 

também desamparo).729 Isso leva Becker a duas perguntas: como uma pessoa nessas 

condições poderia viver sem se apoiar em poderes sobre-humanos? E como poderia adotar 

uma postura em relação à “transcendência impessoal e histórica”, tendo que lidar 

simultaneamente com o “pessoal, o concreto e o físico”?730 Em sua opinião, Freud carregava 

todo o “peso do movimento psicanalítico diretamente sobre seus ombros”731, sem contar com 

nenhum poder superior (transcendente) que o pudesse amparar – provavelmente uma razões 

mais profundas para seus repetidos desmaios, como relatado por Becker.732 Nessa condição de 

                                                
725 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 141. 
726 Ibid., p. 142. 
727 Ibid., p. 142 (ambos os trechos entre aspas). 
728 Ibid., p. 148 (ambos os trechos entre aspas). 
729 Cf. Ibid., p. 148. 
730 Cf. Ibid., p. 148. Na segunda questão, Becker está pensando naquilo que preocupava Freud, mais 
especificamente “as pirâmides, os cadáveres das turfeiras, a nossa própria religião”. Para ver em mais detalhes as 
explicações e alusões de Becker a esse respeito, conferir o capítulo 6 (Cf. Ibid., pp. 123-148). 
731 Ibid., p. 148. 
732 A descrição dos demaios de Freud e a análise de Becker sobre isso podem ser encontradas no capítulo 6 de 
seu livro. VER: Ibid., pp. 123-158. 
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Freud, Becker vê representada a ambivalência emocional do projeto causa sui que, em última 

análise, atinge todos os seres humanos:  

 
Fundir-se confiantemente no pai, ou no substituto do pai, ou mesmo no 
Grande Pai no céu, é abandonar o projeto causa sui, a tentativa de ser pai de 
si mesmo. E se você a abandona fica diminuído, porque o seu destino já não 
lhe pertence.733  

 

 Freud não podia se render dessa forma, como diz Becker, porque isso “arriscava 

suprimirir toda a sua identidade”: se ele “tecia a própria teia”, como poderia “pendurar-se na 

teia de uma outra pessoa?”734 – que dirá submeter-se ao poder de um deus. Nessa análise, 

percebemos um exemplo do problema da tensão entre os dúplices motivos ontológicos Eros e 

Ágape, que Becker afirmava caracterizar a condição exclusiva do ser humano (como descrito 

no segundo capítulo). Freud sentia-se fortemente atraído pelo Eros, pela necessidade de 

individualização, de se destacar do resto dos homens, e afastava-se do Ágape, pois não 

desejava (temia?) a entrega e a submissão a um poder transcendente (no qual ele não 

acreditava). Mas, entregar-se à satisfação de um dos motivos implica falhar com o outro, 

como Becker mesmo afirma, e o ser humano não pode se sustentar apenas em uma das 

extremidades desse eixo ontológico. A necessidade de conseguir algum tipo de equilíbrio 

entre as duas forças de atração permanece presente e, quando um indivíduo é muito mais 

atraído por uma delas, como era o caso de Freud, eventualmente ele voltará a oscilar e será 

impulsionado em direção à força oposta; mesmo que isso não ocorra com frequência. É claro 

que essa tensão se manifesta de formas diferentes para cada pessoa: em Freud, isso 

provocava, entre outras coisas, os tais demaios que acabamos de comentar. Os demaios 

colocavam Freud em uma posição de desamparo e necessidade de ser protegido por um poder 

externo. Quando, em um desses momentos, Jung carregou-o em seus braços, descreve o olhar 

que este lhe lançou: “como se eu fosse seu pai”.735 Becker acrescenta, talvez revelando uma 

opinião pessoal, se compararmos a citação com alguns comentários em suas cartas e diários 

(Capítulo I): 

 

Como deve ser doce abrir mão do colossal fardo de uma vida de 
autodomínio, autoformação, relaxar a crispação com que a pessoa se agarra 
ao seu próprio centro e ceder passivamente a um poder e a uma autoridade 

                                                
733 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 149 (grifo do autor). 
734 Ibid., p. 149. A inspiração para essa análise de Becker vem de Otto Rank, que estudou e “compreendeu os 
problema dos simples mortais sobrecarregados com os trabalhos dos gênios.” (Ibid., p. 149) 
735 Jung apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 149. 
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superiores, e que alegria nessa rendição: o conforto, a confiança, o alívio no 
peito e nos ombros da pessoa, a leveza do coração, a sensação de estar 
sustentado por algo maior, menos falível.736 

   

 Por isso Freud preferiu executar seu projeto causa sui, segundo Becker, através de sua 

obra e do movimento psicanalítico, “como um espelho que lhe devolvesse, pelo reflexo, o 

poder”.737 Assim, a conclusão de Becker é que o projeto causa sui é uma mentira que nos 

cobra um tributo emocional para ser sustentada; ou seja, temos sempre que carregar conosco 

uma dupla tentação: “de admitir uma dependência indefesa”, assim como de lutar contra essa 

admissão.738 Essa dupla tentação nada mais é do que um reflexo da ação exercida, no 

indivíduo, pelas duas forças de atração que constituem o eixo ontológico, os dúplices motivos 

Ágape e Eros.  

 Quando uma pessoa tenta se sustentar em seus próprios poderes, movida pelo Eros, 

como Becker considerava ser o caso de Freud, ela pode vir a perceber que, na verdade, não é 

possível realizar sua busca pela imortalidade sem contar com um poder que a transcenda. Mas 

será que Freud percebeu isso? Se sim, como ele poderia solucionar o problema, se não 

acreditava em nenhum poder desse tipo? Becker acredita que o ser humano não tem realmente 

força suficiente para se sustentar sozinho sobre os próprios pés: todas as tentativas de auto-

transcendência acabarão fracassando, se o auto-conhecimento for efetivamente levado ao seu 

limite, sem estar amparado em outros poderes que superem os do próprio indivíduo.739 Em 

outras palavras,  

 
quando a pessoa finalmente atravessa a armadura de caráter e descobre sua 
vulnerabilidade, torna-se impossível para ela viver sem uma dose maciça de 
angústia, a não ser que encontre uma nova fonte de poder. E é aqui que entra 
a ideia de Deus.740 

 

 Diante disso, Becker sugere que os seres humanos precisariam inevitavelmente se 

mover para além de um modo erótico (Eros, ativo) de busca pela imortalidade, em direção a 

um modo agápico (Ágape, passivo) de transferência, pelo qual passariam a contar com outras 

fontes de poder para sustentá-los – a mais transcendente e abstrata seria Deus.741 Se até o mais 

forte dos indivíduos precisa “exercitar o seu motivo de Ágape, tem que depositar o fardo de 
                                                
736 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 149. 
737 Ibid., p. 149. 
738 Ibid., p. 150. 
739 Cf. STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 91. 
740 KEEN, Sam. “The Heroics of Everyday Life”, Voices and Visions,  p. 192. 
741 Cf. STREETER, Jarvis. Op. cit., p. 91. 
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sua vida em algum lugar” além de si mesmo, qual seria a realidade mais elevada capaz de lhe 

fornecer uma “aventura realmente grande? Que tipo de heroísmo é exigido, em que tipo de 

drama, na submissão a que tipo de deus?”742  

 Essas perguntas são fundamentais para Becker e indicam porque ele considerou que o 

projeto causa sui, além da ambivalência emocional, também apresenta uma ambivalência 

conceitual, em relação à questão do desaparecimento e da entrega a um poder transcendente. 

Enfrentar e admitir uma reação emocional à possibilidade do próprio desaparecimento não é a 

mesma coisa que justificá-lo. Um indivíduo pode até admitir sua dependência e desamparo, 

como fez Freud, mas como pode confiar em significados que não sejam criados por ele 

mesmo? Ou como pode atribuir qualquer significado à sua própria morte com segurança? 

Becker levanta mais questões para admitir, em seguida, que os únicos significados que os 

homens podem conhecer com segurança são os que eles mesmos criam.743 Frizamos o termo 

com segurança porque podemos até imaginar que hajam significados ocultos na vida, 

mistérios que não podemos acessar, mas que tipo de conforto um significado desconhecido 

pode nos trazer? Estamos presos à nossa consciência e, consequentemente, à uma necessidade 

de tentar compreender tudo o que nos cerca. Podemos até imaginar mundos inteiros para além 

do mundo físico que conhecemos, mas que certeza podemos extrair de mundos imaginários? 

Da mesma forma, que certeza podemos extrair de um mistério que não conhecemos e que 

talvez nunca possamos conhecer? A quantidade de perguntas indica a gravidade do problema. 

Becker enfatiza que a natureza parece não se preocupar com os significados humanos e, ainda 

assim, ou por isso mesmo, os homens lutam para criar esses significados e atribuí-los ao 

mundo à sua volta.744 Entretanto, os significados humanos são  

 
frágeis, efêmeros: estão sendo constantemente desacreditados por 
acontecimentos históricos e calamidades naturais. Um Hitler pode apagar 
séculos de significados científicos e religiosos, enquanto um terremoto pode 
anular um milhão de vezes o significado de uma vida pessoal.745 

 

 A natureza parece zombar dos seres humanos através das catástrofes naturais, como 

um sinal da insignificância do homem, independente do poder que ele pense ter adquirido 

através do conhecimento e da ciência. Toda a tecnologia disponível não consegue impedir um 

tsunami de engolir cidades inteiras e acabar com milhares de vidas. Como diz Freud: 

                                                
742 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 301 (ambos os trechos entre aspas). 
743 Cf. Ibid., p. 153. 
744 Cf. Ibid., p. 153. 
745 Ibid., p. 153. 
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Há os elementos, que parecem escarnecer de qualquer controle humano; a 
terra, que treme, se escancara e sepulta toda a vida humana e suas obras; a 
água, que inunda e afoga tudo num torvelhinho; as tempestadas, que 
arrastam tudo o que se lhes antepõe; as doenças, que só recentemente 
identificamos como sendo ataques oriundos de outros organismos e, 
finalmente, o penoso enigma da morte, contro o qual remédio algum foi 
encontrado e provavelmente nunca será.746 

 

 Assim, por melhores que sejam os esforços do ser humano para dar sentido à sua 

existência, eles parecem sempre fracassar “sem o apelo a algo mais elevado para uma 

justificativa”.747 Para Becker, além do amparo emocional, o homem também precisa de um 

“suporte conceitual para o significado da vida, vindo de algum tipo de dimensão 

transcendental”.748 O problema é que esse suporte não vem realmente de fora, não nos é dado 

por uma voz sobrenatural que sussura em nossos ouvidos ou fala em nossos pensamentos; 

pelo menos, não há qualquer prova definitiva – dentro dos moldes racionais e científicos 

aceitos e empregados pela mentalidade atual – de que, se alguém alega ouvir tais vozes, elas 

venham realmente de uma fonte externa ao homem. Logo, o suporte conceitual precisa ser 

encontrado dentro do próprio indivíduo e, nesse sentido, ele é também uma crença; mas uma 

crença que, segundo Becker, precisa absorver ou diminuir o terror básico do homem. Dessa 

forma, ela não pode ser apenas abstrata.749 O que Becker está afirmando é que o indivíduo 

precisa acreditar nesse suporte, acreditar que ele vem realmente de um poder ou dimensão 

transcendental; porém, a pessoa não conseguirá fazer isso somente com o intelecto, através de 

conceituações abstratas: tem que sentir através das emoções, tem que “enraizar” essa crença 

em um “sentimento interior de segurança [e confiança] em algo mais forte, maior e mais 

importante do que as próprias força e vida do indivíduo”.750 Somente dessa forma a crença 

pode ser eficiente para o homem, na visão de Becker.  

 Chamamos a atenção para uma pecularidade dessa ideia de Becker sobre a qual 

voltaremos a falar mais à frente: ele pensa que o poder transcendente e derradeiro, chamem-

no de Deus ou de qualquer outro nome, precisa ser absolutamente abstrato, para não 

sucumbir ao mesmo fracasso a que estão sujeitas todas as criações humanas, amparadas no 

mundo cognoscível; ou seja, em oposição ao mundo humano, esse poder deve ser, antes de 

                                                
746 FREUD, S. “O Futuro de uma Ilusão”, ESB, p. 25. 
747 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 153. 
748 Ibid., p. 153 (grifo nosso). 
749 Cf. Ibid., p. 153. 
750 Ibid., p. 153. 
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tudo, incognoscível. No entanto, a crença nesse poder não pode ser apenas abstrata, 

intelectual, mas tem de ser sentida pelo ser humano para realmente funcionar como um 

suporte interior. Sendo assim, nos sentimos impelidos a perguntar: se esse suporte é 

conceitual, como ele pode ultrapassar a razão, o intelecto, e enraizar-se na emoção, no 

sentimento, sem perder a sua característica fundamental? Não é fácil responder a essa 

pergunta, se nos ampararmos apenas nos conceitos apresentados por Becker em suas duas 

últimas obras. É preciso ir mais além e seguir algumas de suas indicações, aprofundar o 

estudo das fontes que lhe serviram de influência, principalmente as filosóficas – é preciso 

ampliar a especulação, digamos assim. Não podemos apresentar o fruto de um tal estudo neste 

trabalho, mas podemos ressaltar que essa ideia de Becker parece não se afastar daquele tipo 

de compreensão paradoxal que mencionamos anteriormente; e que é coerente, até onde 

pudemos perceber, com sua visão da condição singular do ser humano, fundamentalmente 

dividido entre dois lados opostos – corpo e mente, finito e infinito, realidade e possibilidade.  

 Nessa descrição de Becker, para o suporte conceitual que não pode ser apenas 

abstrato, temos um primeiro esboço do que ele entende por religiosidade, que é condizente 

tanto com o expressão crença religiosa quanto sentimento religioso. Na verdade, os duas 

parecem se unir ou complementar: a religiosidade seria fruto de uma crença sentida no íntimo 

e de um sentimento profundo em que se acredita. Ao que parece, Becker aproxima-se de uma 

definição do que seria a fé religiosa ou, ao menos, como ela se estabelece inicialmente, em 

termos muito gerais e esquemáticos. Apesar de parecer uma definição até banal, sob certo 

ponto de vista, é preciso manter em mente que Becker não está pensando apenas naquilo que 

se costuma considerar, de acordo com o senso comum, como uma crença cega movida pelo 

desespero humano. Toda a sua argumentação está sempre amparada pela ideia do paradoxo 

existêncial humano, pelo medo da morte e o desejo de imortalidade, pelos dúplices motivos 

ontológicos que constituem a condição exclusiva do ser humano, e pela necessidade de 

sentido para a existência. Becker precisou atravessar toda essa teoria para chegar no impulso 

que dirige o homem para o religioso ou a religiosidade: um caminho que ele mesmo descreve 

teoricamente em seus últimos livros, pessoalmente em seu diário, suas cartas e sua última 

entrevista, e que pudemos também observar através dos fatos de sua própria vida. Assim, não 

podemos perder de vista todo o entendimento da condição humana que está por trás de suas 

afirmações, incluindo essa. 

 Antes de seguirmos em frente, voltemos mais uma vez a Freud, para acrescentar uma 

última observação de Becker a seu respeito. Ele acredita que os poucos indivíduos como 
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Freud, que admitem a angústia da morte, devem questionar suas próprias “fantasias de 

imortalidade” constantemente.751 Isso pode compelir esse tipo de indivíduo a trabalha com 

mais afinco para “desafiar a desumana indiferença da natureza”, para tentar submetê-la ao que 

a mente humana produz, transformando sua ideias em “um inabalável monumento à 

honestidade do homem quanto à sua situação”.752 Para Becker, esses indivíduos são homens 

fortes, porque desafiam os “ilusórios consolos da religião”, mas podem acabar transformando 

seu próprio trabalho em uma espécie de religião.753  

 Essa análise de Becker leva-nos a pensar se ele próprio considerou a possibilidade de 

se encaixar nessa descrição ou, ao menos, de estar sujeito à necessidade de transformar suas 

ideias em um símbolo do desmascaramento da realidade da condição humana. Teria Becker 

pensado em seu trabalho também como uma tentativa de eliminar a mentira do causa sui? Se 

sim, deveria ter em mente que estava sujeito ao mesmo tipo de risco que rondava o trabalho 

de Freud e de outros grandes pensadores. Não podemos ter certeza se essas considerações 

passaram pela mente de Becker, já que ele não as relatou em lugar algum, mas nos parece 

lógico imaginar que sim. 

 

 3.2.2  Transferência e Religião: Eros, Ágape e o Deus abstrato  

 

 Ao usar o exemplo de Freud para mostrar as ambivalências do projeto causa sui, 

Becker também descreve o que pode acontecer com um indivíduo que passa toda a vida 

tentando satisfazer o Eros e se mantém afastado do Ágape. Como vimos no capítulo anterior, 

falhar em satisfazer um dos dois motivos ontológicos aumenta a tensão que naturalmente 

constitui a condição humana. Esse aumento de tensão foi experimentado por Freud, e a grande 

maioria das pessoas também não consegue evitá-lo.  

 Foi na obra de Otto Rank que Becker encontrou esse retrato psicológico do homem, 

como ele mesmo afirma, que une “o discernimento clínico psicanalítico aos motivos 

ontológicos básicos da criatura humana”.754 A partir daí, Becker descreve os mecanismos que 

se desenvolvem no ser humano – como a identificação, a negação, a transferência – e os 

utiliza para descrever a religião. No caso da identificação, por exemplo, Becker utiliza a 

definição de Rank para explicar que esse mecanismo reflete um “impulso natural de unir-se 

                                                
751 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 154. 
752 Ibid., p. 155. 
753 Ibid., pp. 155-156. 
754 Ibid., p. 188. 
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aos poderes superiores que transcendem o indivíduo”.755 É um processo que começa na 

infância, mas que se prolonga por toda vida, e que está ligado diretamente ao motivo 

ontológico do Ágape. Lembrando que Becker descreve o Ágape como uma entrega ao 

“sentimento natural de dependência cósmica, ao desejo de fazer parte de algo maior”, quando 

um indivíduo satisfaz esse motivo ontológico, pode alcançar “uma sensação de auto-

expansão, num além maior e, assim, eleva seu ser, dando-lhe verdadeiramente um sentimento 

de valor transcendente”.756 Além disso, ele acredita que podemos entender a ideia de Deus 

como “a realização lógica do aspecto de Ágape da natureza humana”.757 Em outras palavras, a 

partir da própria necessidade de entrega, de imersão na natureza e no cosmos, de identificação 

com um poder superior transcendente que lhe dá conforto e segurança, o ser humano chega à 

ideia de Deus: o criador do universo, onipotente e onipresente, no qual o indivíduo pode 

depositar todos os seus medos e esperanças. Para Becker, enquanto Freud menosprezou o 

Ágape e a “religião que o pregava”758, Rank entendia que “a ideia de Deus nunca foi um 

simples reflexo de um medo supersticioso e egoísta, como têm alegado os céticos e os 

‘realistas’. Em vez disso, ela é fruto da autêntica aspiração pela vida, uma tentativa de 

alcançar uma plenitude de significado”.759  

 Com essa afirmação de Becker, fica claro que, pela influência de Rank (dentre outros), 

sua visão afasta-se de uma perspectiva exclusivamente defensiva da religião – que entende as 

crenças religiosas como primariamente motivadas pela necessidade humana de alívio para a 

sensação íntima de desamparo e medo –, em direção a uma perspectiva mais existencial.760 

Nessa perspectiva, que não exclui o funcionamento da crença como um mecanismo de defesa, 

entende-se que a religião é também motivada pela necessidade de expansão do ser humano, 

da busca por significado para a existência e também pelo desejo – natural, segundo Becker – 

de identificação com algo maior do que o humano. Ela também não exclui necessariamente a 

possibilidade do indivíduo se tornar consciente, ao menos em parte, da realidade de sua 
                                                
755 Rank apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 188 (grifo nosso). Em psicanálise, a identificação é 
um conceito fundamental que se situa na fronteira entre a psicologia individual e a coletiva, além de estar ligado 
ao campo do amor e da patologia. Freud afirma que o que une os membros de um grupo é, além do amor, a 
identificação, apontando para a íntima relação entre esse processo e o laço social. No capitulo VII de Psicologia 
das Massas e Análise do Eu, Freud define a identificação como a manifestação mais precoce de um enlace 
afetivo com outra pessoa. Nesse sentido, ele faz uma oposição às teorias psicológicas que situavam a mãe como 
objeto primário de identificação, situando o pai como o primeiro objeto. VER: FREUD, S. "Psicologia das 
Massas e Análise do Eu e Outros Textos (1920-1923)". In: Obras Completas, Vol. 15. Companhia das Letras, 
2011. 
756 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 188 (ambos os trechos entre aspas).  
757 Ibid., p. 189. 
758 Ibid., p. 189. 
759 Rank apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 189. 
760 Cf. BECK, Richard. The Function of Religious Belief, pp. 208-210. 
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condição existencial paradoxal, por exemplo. A fé religiosa não é vista apenas como uma 

postura infantil, ilusória e motivada pelo medo, mas como uma abertura do eu para o 

transcendente, o infinito, a possibilidade; como um movimento íntimo de entrega, de 

submissão à força de atração do Ágape, para usar os termos de Becker. Em nossa opinião, a 

teoria de Becker inclui ambas as perspectivas, mas se aproxima e se identifica mais com a 

existencial, principalmente pela influência do pensamento de Sören Kierkegaard.  

 Todavia, Becker não esquece que o ser humano necessita dos mecanismos de defesa, 

como a transferência, para transcender a fraqueza, a sensação de vulnerabilidade e o temor da 

morte. Lembremos que a transferência significa uma repetição da dependência que a criança 

desenvolve, em relação aos objetos em seu ambiente, a fim de adquirir segurança.761 Na 

manifestação mais básica da transferência, o indivíduo “regride emocionalmente a um estado 

de dependência infantil, distorcendo a realidade para aliviar o desamparo e o medo”.762 Em 

poucas palavras, ele necessita da transferência para suportar a vida; logo, a transferência é 

derivada da necessidade. Assim, Becker ampliou o significado do termo para fazer referência 

ao processo através do qual as pessoas divinizam líderes, objetos, outras pessoas e até mesmo 

o universo.763 Nesse caso, o objeto de transferência é investido de um enorme “poder, 

autoridade, beleza, glória” e até santidade, podendo se tornar, inclusive, uma representação da 

imortalidade.764 A partir daí, ele afirma que a transferência pode ser entendida uma forma de 

fetichismo, de um “controle limitado que ancora os nossos problemas”765, pois os objetos que 

idolatramos se tornam o foco de amor e medo: medo, porque tudo passa a depender desse 

objeto de fetiche; e amor, porque o eu pode alcançar algum tipo de imortalidade simbólica ao 

se identificar com o objeto.766  

 Segundo Harvey, em uma análise das implicações da visão ampliada da transferência 

apresentada por Becker, em relação à religião, é importante considerar duas coisas: primeiro 

de tudo, dizer que ele acredita que a transferência surge principalmente da ansiedade que o 

indivíduo sente, diante da possibilidade de sua morte, é uma análise muito simplista.767 Na 

verdade, Becker argumenta que o processo surge, em primeiro lugar, quando o eu é 

confrontado com o mistério e horror da criação. Sendo um teórico pós-darwinista, quando 

                                                
761 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 162-166. 
762 Cf. PIVEN, Jerry S. “Transference as Religion Solution to the Terror of Death”, Death and Denial, p. 240. 
763 Cf. HARVEY, Van A. “Religion as Creative Illusion”, Death and Denial, p. 250. 
764 Cf. PIVEN, Jerry S. Op. cit., p. 240. 
765 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 179. 
766 Cf. HARVEY, Van A. Op. cit., p. 250. 
767 Cf. Ibid., p. 250. 
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Becker fala da criação está pensando, antes de tudo, em um “aterrorizante e grandioso 

espetáculo que se passa num planeta que vem sendo ensopado, durante centenas de milhões 

de anos, no sangue de todas as criaturas”.768 Assim, sua compreensão da transferência está 

enraizada na tentativa humana de esconder – afastar da consciência – esse terror da criação, 

através da atribuição de poderes transcendentes ao objeto de transferência (o universo, o 

cosmos, Deus). Se considerarmos uma visão pré-darwinista – como a de Ludwig Feuerbach, 

por exemplo –, a natureza (a criação) pode representar todas as “forças externas ao eu 

consciente que são governadas pela necessidade natural”769; mas essa ideia não evoca, 

necessariamente, a mesma percepção do horror da criação que aparece em Becker.770 Na 

opinião de Harvey, essa compreensão pós-darwinista de Becker é importante para analisar sua 

visão sobre a religião, especificamente sobre o cristianismo, como veremos mais a frente. 

 O segundo ponto que se deve levar em consideração diz respeito justamente à análise 

que Becker faz da transferência em relação à religião. Harvey ressalta que não há apenas uma, 

mas duas formas de transferência em Becker, porque esse mecanismo está relacionado aos 

dúplicas motivos ontológicos. Na leitura feita por Harvey, o motivo ontológico do Eros – que 

provoca o desejo de se destacar do resto da criação – encontra expressão nas “religiões 

antropomórficas”, através das quais surge uma percepção da “importância do indivíduo como 

objeto de reconhecimento e amor divinos”.771 Já o movito ontológico do Ágape – que provoca 

o desejo de identificação com um todo maior, visando a superação da sensação de isolamento 

– parece encontrar maior expressão em religiões “que celebram uma imersão nos rítmos da 

natureza” ou na imensidão do cosmos.772 Becker acredita que os seres humanos, em sua 

maioria, tem dificuldade de satifazer os dois motivos ontológicos de forma equilibrada, mas 

isso não significa que ele acredite que os dois motivos dão origem, através da transferência, a 

“tipos de religião mutuamente incompatíveis” (principalmente em relação à crença em Deus, 

imagina-se), como alega Harvey773; em outras palavras, não quer dizer que o teísmo se origine 

apenas a partir de um dos tipos de transferência.  

                                                
768 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 335. 
769 HARVEY, Van A. “Religion as Creative Illusion”, Death and Denial, p. 251. 
770 Cf. Ibid., p. 251. Harvey usa a teoria de Feuerbach, sobre o surgimento da religião, para analisar o trabalho 
de Becker e mostrar que sua visão sobre a religião não aponta apenas para religiões teístas, como na tradição 
judaico-cristã. Segundo Harvey, a teoria de Becker sobre a religião também pode ser interpretada sob a 
perspectiva de religiões não-teístas, como o Budismo, por exemplo; ou até sob o ponto de vista do ateísmo (daí o 
uso de Feuerbach).  
771 Ibid., p. 251. 
772 Ibid., p. 251. 
773 Ibid., p. 251. 
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 Segundo a interpretação de Harvey, religiões teístas como o cristianismo surgiriam a 

partir do Eros, enquanto não-teístas como o budismo, surgiriam do Ágape; no entanto, Ágape 

é um motivo cristão, como o próprio Becker afirma.774 O que se percebe, então, é um 

equívoco na análise de Harvey, embora isso não a invalide completamente. Provavelmente, 

qualquer análise da visão de Becker, nesse aspecto, necessite de um aprofundamento não 

apenas da compreensão das diferenças, e possiveis semelhanças, entre as principais religiões 

teístas e não-teístas, bem como da própria definição dos dúplices motivos ontológicos 

proposta por ele. Quando Becker descreve o Ágape como “um sentimento natural de 

dependência cósmica”, um “desejo de fazer parte de algo maior”, isso não quer dizer que se 

refira apenas a Deus775, como Harvey parece ter entendido; afinal, a natureza ou o universo 

também se encaixam na mesma descrição. A partir da leitura de Becker, não se pode dizer que 

a possibilidade de satisfação de ambos os motivos, tanto em religiões teístas como não-teístas, 

esteja descartada a priori. Assim, embora os motivos ontológicos possam provocar tipos 

diferentes de transferência, como sugere Harvey (coerente com a visão de Becker, nesse 

sentido), isso não implica necessariamente que, se nos encontramos no campo das religiões ou 

tradições religiosas, os objetos de transferência sejam mutuamente incompatíveis; em outras 

palavras, isso não quer dizer que o Eros encontre expressão apenas em religiões teístas, e o 

Ágape apenas em religiões não-teístas. Provavelmente, se há uma diferença no processo de 

transferência originado por cada motivo, ela não se encontra no tipo do objeto de 

transferência, mas no objetivo do processo: no motivo do Eros, aponta para um meio do 

indivíduo se destacar (o heroísmo), enquanto no motivo do Ágape, aponta para o lado oposto, 

para uma entrega, uma submissão ao poder transcendente, uma rendição do eu, uma 

diminuição acentuada do domínio do ego. Em resumo, em uma análise das principais 

tradições religiosas conhecidas, teístas e não-teístas, provavelmente é possível encontrar 

formas de expressão de ambos os motivos ontológicos, conforme descritos por Becker. 

Todavia, uma tal análise não será apresentada neste trabalho. 

 

*** 

 

 Em relação ao temor da morte, quando Becker afirma que a repressão é o principal 

mecanismo que remove da consciência o fato de nossa mortalidade, ele também aponta para o 

problema de se viver permanentemente sob o jugo das mentiras que encobrem esse fato. Essa 
                                                
774 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 188. 
775 Ibid., p. 188 (ambos os trechos entre aspas). 
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é uma condição que está fadada ao fracasso, principalmente por dois motivos: porque as 

mentiras podem ser desmascaradas, gerando uma angústia profunda no ser humano, ou 

porque a repressão limita sua “liberdade, racionalidade, criatividade e abertura para o 

mundo”.776 Nesse sentido, Becker afirma que a religião é a “melhor solução” para a negação 

da realidade da condição humana777, porque afirma que “para Deus tudo é possível”.778 Em 

outras palavras, a religião possibilita superar essa negação porque mostra ao homem que o 

que parece “fixo e determinado por toda a eternidade, [...] é para Deus livre e aberto, para 

fazer como assim desejar”.779 De uma forma ideal, a religião possibilita uma vida com menos 

repressão, o que significa 

 
viver em uma reverência primária diante do milagre do objeto criado – 
incluindo [o próprio ser humano], em sua semelhança com a divindade. [...] 
Significa, também, não temer a própria morte, por causa da incomparável 
majestade e poder de Deus. E assim a religião supera os problemas 
específicos desses animais assustados, enquanto, ao mesmo tempo, mostra a 
eles o que a realidade empírica realmente é. Se não fossemos esses animais 
tão assustados, que reprimem a consciência de si mesmos e de seu mundo, 
então poderíamos viver em paz e sem medo da morte, confiando no Deus 
Criador e celebrando sua criação.780 

 

 Nessas condições ideais, os homens poderiam esperar por uma abertura para o milagre 

e o mistério, “na verdade vivida da criação”, que facilitaria  sua sobrevivência e os redimiria 

de sua condição e de seu sentimento de culpa. Becker acredita que, assim, “os homens seriam 

menos compelidos a se destruírem e ficariam mais semelhantes à imagem que agrada ao seu 

Criador: criaturas cheias de um temor respeitoso tentando viver em harmonia com o resto da 

criação”.781 Nessa afirmação, Becker está claramente influenciado pelo pensamento de 

Kierkegaard, como ele demonstra em seguida, ao dizer que, em condições como essa, também 

haveria menos probabilidade dos homens envenenarem o resto da criação – citando um 

comentador do filósofo dinamarquês.782   

 De acordo com o que foi apresentado até agora, é possível afirmar que Becker 

apontava para uma necessidade de enfrentamento da realidade da condição de criatura, mas 

                                                
776 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 92. 
777 Ibid., p. 92. 
778 BECKER, Ernest. Escape from Evil, p. 163. 
779 Ibid., p. 163. 
780 Ibid., p. 163 (grifos do autor). 
781 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 335. 
782 Ibid., p. 335. VER: MILLER, Libuse Lukas. In Search of the Self: The Individual in the Thought of 
Kierkegaard. Muhlenberg Press, 1962, p. 270. 
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não a ponto de deixar o ser humano esmagado por uma sensação tão profunda de 

insignificância e insuficiência, que o torne incapacitado para agir e viver no mundo. Becker 

não acredita que o ser humano possa viver completamente desprovido de ilusões sobre si 

mesmo e sobre o mundo, se não quiser sucumbir ao peso da realidade; da mesma forma, ele 

não pode viver sem o mecanismo de transferência. Entretanto, Becker não aborda a questão 

da transferência somente a partir de um ponto de vista restritivo para o ser humano, pois 

acredita que há possibilidades de transferência menos debilitantes ou frustrantes; tanto que 

chama sua abordagem de “uma visão mais ampla da transferência”.783 Becker parece 

considerar um aspecto positivo na transferência, quando afirma que a religião 

 
responde diretamente ao problema da transferência expandindo o assombro e 
o terror para o cosmo, que é onde devem ficar. Pega, também, o problema da 
autojustificação e o retira dos objetos ao nosso alcance. Já não temos que 
agradar àqueles que nos cercam, mas à fonte mesma da criação – os poderes 
que nos criaram, não aqueles em cuja vida caímos por acaso. [...] A 
personalidade pode começar verdadeiramente a emergir na religião, porque 
Deus, como uma abstração, não se opõe ao indivíduo, como fazem os 
outros, mas, ao contrário, dá a ele todos os poderes necessários à 
autojustificação independente.784 

 

 Becker está dizendo que Deus, como objeto de transferência, é uma escolha “perfeita”, 

um “objeto espiritual”, ao contrário de qualquer outro objeto que pertença à dimensão do 

humano, desde que seja abstrato.785 Em outras palavras, não sendo uma individualidade 

concreta, Deus não “limita o nosso desenvolvimento por Suas vontades e necessidades 

pessoais”.786 Segundo Becker, não há qualquer objeto, na esfera humana, que seja capaz de 

fazer isso, pois nenhum objeto finito é capaz de nos possibilitar uma expressão completa de 

nossa vontade, sem absolutamente nenhuma frustração ou falha.787 Entre os seres humanos, 

principalmente, sempre há a possibilidade de um conflito de interesses, pois cada indivíduo 

tem vontade e desejos próprios. Como diz Becker, diante da “sombra da imperfeição”788 de 

outro ser humano,  

 
[...] sentimo-nos diminuídos pelas suas deficiências humanas. Nossos 
interiores se sentem vazios e angustiados, nossas vidas, sem valor, quando 

                                                
783 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 174 (grifo nosso). 
784 Ibid., p. 247 (grifo nosso). 
785 Cf. Ibid., p. 205 (ambos os trechos entre aspas). 
786 Ibid., p. 205. 
787 Cf. Ibid., p. 205. 
788 Ibid., p. 205. 



 

 

 

195 

 
 

vemos a inevitável insignificância do mundo expressa através dos seres 
humanos que vivem nele. [...] A razão é que, por ser um ser finito, ele 
também está condenado, e vemos essa condenação em sua falibilidade, na 
sua própria deterioração. A redenção só pode vir de fora do indivíduo, do 
além, da nossa conceituação da fonte máxima das coisas, da perfeição da 
criação. Ela só pode vir, como compreendeu Rank, quando sacrificamos 
nossa individualidade, abrimos mão dela, admitimos nossa condição de 
criatura e nosso desamparo.789 

 

  Não se deve esquecer que Becker trabalha, todo o tempo, no nível do simbólico790 e do 

imaginário791, quando descreve a entidade chamada Deus. Suas concepções são ideais e 

representam, basicamente, os conceitos e as imagens mentais formadas pelo ser humano, que 

também podem se expressar em emoções e sentimentos. Sendo assim, Becker afirma que 

somente uma entidade abstrata e incognoscível pode oferecer aquilo que o ser humano mais 

precisa - suporte emocional, sensação de conforto e proteção, percepção do próprio valor, 

sentido para a existência, possibilidade de imortalidade simbólica e de heroísmo – sem ser 

abalada pelos “acontecimentos deste mundo”.792 Não se pode conhecer Deus através da razão, 

do intelecto, mas sua existência pode ser sentida como real. O fato de estar além do alcance 

do razão permite que essa entidade ofereça possibilidades de transcendência como nenhum 

ser humano é capaz de fazer.793 Os seres humanos acabam, inevitavelmente, refletindo “a 

decadência e a imperfeição terrenas”, não importando o quanto “possamos idealizá-lo[s] e 

idolatrá-lo[s]”.794  

 Segundo Stephen Martin, esse Deus descrito por Becker é o “outro” ideal para a 

humanidade, aquele que “não necessita de absolvição, nem de expiação”.795 Já segundo Piven, 

embora o Deus descrito por Becker seja uma ilusão, ele proporciona “liberdade, dignidade e 

                                                
789 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 206 (grifo nosso). 
790 Em termos genéricos, tudo que “consiste em ou opera por meio de símbolos”, que é metafórico ou alegórico; 
e tudo que é “relativo aos formulários da fé”. Em psicanálise, representa o “campo de reencontro, estruturação e 
tomada de sentido dos fenômenos como uma linguagem; um dos três registros essenciais (juntamente com o real 
e o imaginário)” desse campo de conhecimento, segundo Jacques Lacan. (Cf. HOUAISS, Antonio (1915-1999) e 
VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, 
2a reimpressão com alterações, p. 2573). Utilizamos o termo a partir de sua definição genérica. 
791 Em termos genéricos, tudo que “é criado pela imaginação e que só nela tem existência; que não é real”. Em 
psicanálise, é um dos três registros essenciais, juntamente com o real e o simbólico, da teoria de Jacques Lacan, 
o qual se caracteriza pela preponderância da relação com a imagem do semelhante.” (Cf. HOUAISS, Antonio 
(1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2007, 2a reimpressão com alterações, p. 1573). Utilizamos o termo a partir de sua definição genérica. 
792 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 205 (ambos os trechos entre aspas).  
793 Ibid., p. 205. 
794 Ibid., p. 205. 
795 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 73. 
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esperança, absorvendo o problema da neurose e transformando-o em um viver criativo”.796 

Essa ideia coloca a religião como um mecanismo de transferência menos limitante, menos 

redutor, que está por trás da definição de religião como uma ilusão criativa.  

 

3.3  Kierkegard: angústia, encontro com a fé e heroísmo cósmico 

  

 Na opinião de Richard Beck797, é um tanto irônico que Sören Kierkegaard tenha sido 

tão preocupado com questões religiosas, enquanto que, mais tarde, influentes pensadores 

considerados “existenciais” seguiram Freud e ignoraram amplamente a religião.798 Essa 

característica atraiu Becker, que ficou consideravelmente impressionado com a sutileza e a 

complexidade das análises sobre o ser humano feitas por Kierkegaard. Ficou tão  “fascinado 

pelo gênio”799 do filósofo dinamarquês, que chegou a chamá-lo de psicanalista, e a dedicar 

um capítulo inteiro de A Negação da Morte para demonstrar essa opinião, afirmando que 

Kierkegaard havia deixado “algumas das melhores análises empíricas da condição humana já 

criadas”.800  

 Como pensador fecundo que era, Kierkegaard deixou uma obra extensa e, ainda no 

início do século XX, sua reputação já havia se extendido para além da pequena Dinamarca e 

influenciado pensadores como Karl Barth e Martin Heidegger.801 Não é novidade, para 

aqueles que estão familiarizados com seu trabalho, mesmo que superficialmente, que 

Kierkegaard escreveu extensivamente, sob uma dúzia de pseudônimos; e afirmava que tinha 

feito essa escolha, lembra John Caputo, “não porque fosse cético”, mas por considerar a 

autoria com “indiferença".802 Essa questão da autoria parece não ter preocupado Becker, que 

fez um movimento contrário ao do filósofo, digamos assim, e praticamente ignorou os 

pseudônimos, não fazendo nenhuma menção a eles em seu trabalho – todas as referências são 

sempre para Kierkegaard. As principais obras nas quais Becker se ampara são Temor e 

Tremor, Desespero - A Doença Mortal e O Conceito de Angústia. Mas antes de apresentar sua 

interpretação para análise do ser humano feita por Kierkegaard, e a relação desta com a 
                                                
796 PIVEN, Jerry S. “Transference as Religion Solution to the Terror of Death”, Death and Denial, p. 242. 
797 Richard Beck é professor de Psicologia na Abilene Christian University (Texas, EUA), com Ph.D. em 
Psicologia Experimental. Suas pesquisas acadêmicas, na área de Psicologia da Religião, estão relacionadas à 
avaliação e tratamento de desordens emocionais. Seu artigo utilizado neste trabalho trata da função da crença 
religiosa e da possibilidade de dois tipos de perspectiva religiosa, uma defensiva e outra existencial. 
798 BECK, Richard. “The Function of Religious Belief”, Journal of Psychology and Christianity, p. 210. 
799 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 94. 
800 Ibid., pp. 93-94. 
801 CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 1. 
802 Ibid., p. 6 (ambos os trechos entre aspas). 
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religião, é interessante apontar algumas características do trabalho do filósofo – por exemplo, 

em relação ao conhecimento. 

 Caputo chama a atenção para o fato que, contrário ao que dizem muitos dos críticos de 

Kierkegaard, ele não desdenhava do imperativo do conhecimento, mas apenas alertava para o 

que acontece se o pensamento objetivo adquirir ascendência no indivíduo.803 Longe de 

desacreditar a ciência (ele realmente mostrou um interesse inicial pela ciência), ao dizer que 

“a verdade objetiva deve ganhar vida no homem como uma paixão pessoal”, ele desejava 

mostrar que esse era um bom caminho para um filosofia da ciência.804 Nesse ponto, 

Kierkegaard antecipa a crítica contemporânea a uma ciência livre de valor como  uma “mito 

da objetividade”, pois “os cientistas são também pessoas com paixões e perspectivas 

pessoais”805 – essa crítica era compartilhada por Becker, como vimos no primeiro capítulo. 

Kierkegaard apontava que devemos nos preocupar com o prestígio excessivo de uma 

“ciência” que tenta se passar por algo que “parece ter caído do céu”; assim como é correto 

exigir “uma responsabilidade ética e pessoal dos cientistas, ainda que honremos a paixão 

humanitária com que trabalham muitos dos grandes nomes da ciência”.806 Kierkegaard 

assumia uma postura agostiniana, segundo Caputo, pois “o conhecimento pessoal deve 

preceder o conhecimento impessoal”807: como disse Santo Agostinho, “há certas coisas que 

somente podemos aprender se amarmos o que estamos procurando conhecer”.808 Lembrando 

o comentário feito também no primeiro capítulo, sobre a paixão de Becker pelo 

conhecimento, principalmente pelo conhecimento do ser humano e das contradições de sua 

existência, pode-se dizer que ele também demonstra uma característica semelhante. 

 Em relação à condição humana, Caputo afirma que Kierkegaard viu a vida humana 

suspensa entre duas esferas, e acreditamos que essa percepção do filósofo foi, em certo 

sentido, assimilada por Becker – provavelmente também pela leitura que Rank fez de 

Kierkegaard – e transmitida para a sua própria perspectiva dual e paradoxal da existência 

humana. Para Kierkegaard, como explica Caputo, 

 
não somos seres meramente temporais (como animais, cuja vida está 
inteiramente imersa no tempo e na materialidade), nem puramente eternos 
(como os anjos ou as almas imateriais encontradas na filosofia de Platão), 

                                                
803 CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 14. 
804 Ibid., p. 14. 
805 Ibid., p. 14. 
806 Ibid., p. 14. 
807 Ibid., p. 14. 
808 Agostinho apud CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 14. 
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[…] pairamos entre tempo e eternidade, vivendo na distância irredutível 
entre eles, no tempo, mas diante da eternidade.809  

 

 Essa tensão na oposição entre tempo e eternidade é o que define a dialética de 

Kierkegaard e “a tarefa que sobrecarrega a existência humana é aprender a abarcar essa 

distância ou a transpor essa oposição, a fim de lidar com este jogo dialético de contrários”.810 

Nesse ponto, percebe-se ainda mais a influência em Becker, principalmente porque essa 

transposição, sugerida por Kierkegaard, não implica uma reconciliação entre os dois oposto, 

como diz Caputo.811 Uma tal reconciliação “só poderia destruir as tensões que nos definem 

[como seres humanos] e roubar Deus de sua verdade e autoridade eternas”.812 A dialética de 

Kierkegaard, da mesma forma que a visão de Becker sobre a condição humana singular e 

paradoxal, “não reconcilia a tensão entre tempo e eternidade – algo que só poderia 

enfraquecer e descaracterizar a existência –, mas, ao contrário, intensifica a tensão, que 

apaixona e fortalece a existência humana”.813 Becker também se aproxima de Kierkegaard em 

sua compreensão de que é precisamente a tensão entre esses dois opostos que “fornece a 

energia da existência e dá à vida [humana] sua paixão existencial, como um homem andando 

em uma corda bamba esticada sobre um grande abismo”.814  

 Para Kierkegaard, o que sempre ameaça a delicada dialética existencial, afirma 

Caputo, é permitir que um dos lados fique mais forte às custas do outro. Por um lado, se o ser 

humano deixa-se dominar pelas atrações mundanas da vida no tempo, oprimindo assim as 

“demandas da eternidade”815, ele chama esse desequilíbrio de mundanidade. Por outro lado, 

deixar que as “demandas da eternidade” tornem-se tão grandes a ponto de anularem a 

importância da vida no tempo, é a outra face do desequilíbrio: o voltar-se totalmente para um 

“além da vida”, que Kierkegaard chama de cansaço do mundo.816 Becker fez uma releitura 

dessa ideia do desequilíbrio de Kierkegaard, ao descrever a tensão entre os dúplices motivos 

ontológicos, constantemente atraindo o ser humano para posições opostas, como descrevemos 

no segundo capítulo: ora o indivíduo é movido pelo Ágape, desejando entregar-se a um poder 

maior que o transcenda, ora é movido pelo Eros, ansiando por se destacar, sobressair em meio 

                                                
809 CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 18 (grifos do autor). 
810 Ibid., pp. 18-19. 
811 Ibid., pp. 18-19. 
812 Ibid., p. 19. 
813 Ibid., p. 19. 
814 Ibid., p. 18. 
815 Ibid., p. 20. 
816 Ibid., p. 20. 
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à multidão de outros seres humanos, desenvolver cada vez mais a própria individualidade, 

encontrar aquilo que o torna único. Nesse sentido, a compreensão de Caputo sobre 

Kierkegaard pode muito bem descrever a percepção de Becker sobre a condição exclusiva da 

existência humana:  

 
A vida humana, para Kierkegaard, é como um homem andando sozinho ao 
longo de uma falha na superfície da Terra, com um pé em cada lado e um 
abismo embaixo de si. A ameaça desse abismo dá à vida sua paixão, seu sal, 
sua vitalidade, e torna-a infinitamente, eternamente interessante .817 

 

 Se é a tensão do abismo que torna a vida apaixonante, ela também exige do indivíduo 

um imenso “vigor e [uma] prodigiosa responsabilidade818, porque eles “não estão lutando com 

inimigos externos, mas consigo mesmos [...]. E fazem referência ao tempo, pois sua verdade 

não consiste em ser [um eu] de uma vez por todas, mas em ser constantemente o que se é “.819 

Nesse sentido, Kierkegaard introduz o eu como um emaranhado de escolhas, “como um texto 

elaborado a partir do tecido da liberdade”, como diz Caputo, “em vez de adotar a metafísica 

clássica do eu como uma substância ou alma, uma essência ou natureza” 820:  

 
Em lugar da concepção do humano como inserido em uma ordem da 
essência ou hierarquia do ser, sujeito às necessidades de uma lei natural, 
Kierkegaard diz que nós somos o que fazemos. O eu não é uma substância 
fundamental e permanente, mas uma tarefa a ser realizada e uma experiência 
do tempo exclusivamente humana. O eu é uma tarefa que pode ser ou que 
falha em ser completada [...]. O eu é uma forma de liberdade, não um tipo de 
coisa.821  

 

 Seguindo essa análise sobre Kierkegaard, voltamos à questão da liberdade, 

mencionada na introdução deste capítulo. Becker acredita que um excesso de possibilidades é 

“um dos maiores perigos da vida” e aqueles que sucumbem a esse perigo acabam 

enlouquecendo.822 Quando Kierkegaard afirma que, “se o possível repele a necessidade e o eu 

se precipita e se perde no possível, sem elo que o prenda à necessidade, surge o desespero do 

possível”.823 Becker interpreta essa ideia dizendo que uma “possibilidade muito grande é a 

                                                
817 KIRKEGAARD, S. The Sickness Unto Death, p. 5. 
818 Ibid., p. 5. 
819 Cf. KIRKEGAARD, S. Either/Or. Trans. David and Lilian Swenson. Princeton: Princeton University Press, 
1944, 1959, vol. 2, pp. 140-143. 
820 CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, pp. 41-42. 
821 Ibid., pp. 41-42. 
822 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 94. 
823 KIERKEGAARD, S. Desespero – A doença Mortal, p. 47 (grifo nosso). 
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tentativa, por parte da pessoa, de exagerar no valor dos poderes do eu simbólico”.824 Esse 

desequilíbrio, segundo ele, reflete o exagero de um dos lados do dualismo humano em 

detrimento do outro. 

 

3.3.1  O indivíduo diante da possibilidade 

 

 A finitude dá às nossas vidas limite e definição, enquanto o infinitude nos empurra 

para frente, ampliando nossos horizontes. Um modo de perturbar esse equilíbrio é enfatizar o 

lado da infinitude, o que significa sucumbir ao fantástico, ao ilimitado. Quando isso acontece, 

a infinitude não é restringida pelo realismo do finito, e leva o indivíduo para o imaginário, 

afastando-o de sua vida real: “o eu torna-se volatizado, uma abstração”, segundo Caputo.825 

Em Kierkegaard, esse é o desespero da infinitude. A possibilidade alternativa é o desespero 

da finitude, que carece de infinito. Isso significa levar uma vida confinada dentro de limites 

tão estreitos, que o indivíduo não tem uma visão ampla, não tem sonhos, nenhum senso do 

que pode estar além do horizonte. Em resumo, no primeiro tipo de desespero, o indivíduo é 

“varrido pelo sonho do que é possível”; no segundo tipo, o indivíduo está “trancado dentro de 

um mundo de fatalismo e necessidade, onde sofre pela perda da esperança e não se atreve a 

sonhar que as coisas possam ser diferentes”.826 

 Entre o sonho do que é possível e o fatalismo da necessidade, qual seria, então, a 

verdadeira possibilidade? A resposta para essa pergunta é, segundo Becker, o “fruto dourado” 

do trabalho de Kierkegaard sobre a condição humana.827 Sua descrição psicológica é o 

resultado de um “vislumbre” do que seria a verdadeira liberdade para o homem828, de uma 

abertura da personalidade. Inicialmente, essa abertura é descrita por Becker como uma 

“abertura da percepção à verdade do mundo, uma verdade escondida pelas distorções e 

ilusões neuróticas que protegem o indivíduo das experiências esmagadoras”, que Maslow 

chama de “cognição do ser”.829 Segundo Becker, essa ideia aponta para uma capacidade de 

“sairmos da unidimensionalidade de nossas vidas, da caverna de nossa segurança 

aprisionante. Mas, como a maior parte de tudo o que é humano, [esse] é um tipo de triunfo 

                                                
824 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 103. 
825 CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 107. 
826 Ibid., p. 108 (ambos os trechos entre aspas). 
827 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 114. 
828 Ibid., p. 114. 
829 Ibid., p. 85 (ambos os trechos entre aspas). 



 

 

 

201 

 
 

muito paradoxal”.830 O que Becker quer dizer é que a visão do mundo, tal como ele é, 

constitui uma experiência esmagadora e apavorante para o ser humano, que o impede de viver 

despreocupadamente. Ele afirma também que a abertura de novas possibilidades de escolha, e 

da capacidade para enfrentar a angústia, representa o “bem” para Kierkegaard, enquanto o 

“mal” representa o que é fechado, que “afasta o indivíduo do que é novo e das percepções e 

experiências mais amplas”.831 

 Nesse sentido, a noção de saúde para Kierkegaard, que Becker afirma não ser de fácil 

compreensão, não representa um “ajustamento normal” à realidade.832 A saúde não é a 

“normalidade cultural”833, do homem bem ajustado ao mundo ao seu redor, que segue as 

regras de sua sociedade, que aceita seguir uma das formas de heroísmo oferecidas por sua 

cultura. Também é a situação do introvertido que se sente afastado do mundo porque percebe 

algo em seu interior que “o mundo não pode refletir”.834 Segundo Becker, a resposta dada por 

Kierkegaard aponta para “além da situação comum do homem, de suas ideias habituais”; 

aponta para algo que leva o indivíduo “muito além de si mesmo” e pelo qual ele deve lutar.835 

Assim, essa saúde não é típica, mas típica-ideal, como afirma Becker: “a pessoa ‘saudável’, o 

verdadeiro indivíduo [...] é aquele que transcendeu a si próprio”.836 

 Mas como isso é alcançado? Como um ser humano transcende a si próprio? A auto-

transcendência significa, de acordo com Becker, abrir-se para a possibilidade, ao perceber “a 

verdade de sua situação, dissipando a mentira de seu caráter, fazendo com que seu espírito 

seja libertado de sua prisão condicionada”.837 Como mencionado no capítulo anterior, a 

armadura de caráter proteje o indivíduo e, simultaneamente, o mantém prisioneiro de seus 

próprios mecanismos de defesa. Dessa forma, se todo ser humano necessita dessa armadura, 

para se deslocar no mundo com o mínimo de auto-confiança e amor-próprio, então, uma das 

características da existência humana é que todos os indivíduos são, de uma forma ou de outra, 

prisioneiros da necessidade. Assim, para alcançar a possibilidade, para ser saudável segundo 

os critérios de Kierkegaard, o indivíduo precisa derrubar a armadura de caráter – mas não 

destruir, pois o homem não pode viver totalmente desprovido dessa proteção.838 

                                                
830 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 85 
831 Ibid., p. 99. 
832 Ibid., p. 114. 
833 Ibid., p. 114. 
834 Ibid., p. 111. 
835 Ibid., p. 114. 
836 Ibid., p. 114. 
837 Ibid., p. 115. 
838 Cf. Ibid., p. 115. 
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 Além disso, Becker afirma que Kierkegaard sabia que os seres humanos se sentem 

confortáveis com suas defesas de caráter, logo, “não tinha ilusões quanto ao anseio do homem 

pela liberdade”.839 A prisão do caráter possibilita ao indivíduo uma sensação de controle do 

mundo ao seu redor, uma ilusão quanto à razão para a sua vida e uma “justificativa para as 

suas ações”.840 Mas a vida nessas condições é automática e não exige muito do indivíduo, 

embora garanta sua participação, ainda que mínima, nas “atividades culturais grandiosas e 

programadas”.841 Becker chama essa vida automática e limitada de “heroísmo de prisão”.842 

 Considerando sua visão do paradoxo existencial do homem e do horror da criação, 

Becker alega que Kierkegaard nos leva a um impasse, pois diz que o ser humano pode 

transcender a si mesmo, se compreender a verdade de sua condição; por outro lado, se essa 

verdade é a sua “abjeta” condição de criatura, sua compreensão parece empurrá-lo “ainda 

mais para baixo na escala da auto-realização, para mais longe de qualquer possibilidade de 

auto-transcendência”.843 No entanto, a contradição é apenas aparente, já que a angústia não é 

“o fim do homem”, mas uma “escola” que o educa.844  

 

 3.3.2  Angústia, uma educação para a transcendência 

 

 A morte provoca uma angústia característica, a mais intensa das angústias sentidas 

pelo homem. Essa angústia é “consequência de sua absoluta ambiguidade e de sua completa 

incapacidade de dominar essa ambiguidade”.845 Kierkegaard, no entanto, afirma que a 

angústia tem uma outra função além de fazer o ser humano sofrer. A angústia pode educar 

melhor do que a realidade, porque esta, segundo Becker,  

 
pode ser falseada, distorcida e refreada pelos truques da percepção e da 
repressão culturais. Mas não se pode mentir sobre a angústia. Desde que 
você a enfrente, ela revela a verdade de sua situação. Só entendendo essa 
verdade é que você pode abrir uma nova possibilidade para si.846  

 

                                                
839 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 115. 
840 Ibid., p. 115. 
841 Ibid., p. 115. 
842 Ibid., p. 115. 
843 Ibid., p. 116. 
844 Ibid., p. 116. 
845 Ibid., p. 94. 
846 Ibid., p. 116. 
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 Enfrentar a verdade para Becker, significa suportar a angústia, desaprender a 

repressão, “enfrentar sua natural impotência e morte”.847 Em outras palavras, a angústia pode 

ajudar o indivíduo a se libertar da prisão da necessidade, e a se voltar para a possibilidade, 

desde que ele destrua a armadura emocional que o aprisiona, e elimine a mentira vital do 

caráter.848 Becker concorda que isso parece a última coisa que o ser humano deveria fazer, 

mas assinala para a garantia oferecida por Kierkegaard de que esse processo é “perfeitamente 

normal” porque o “eu deve ser rompido a fim de se tornar um eu”.849 Nas palavras de 

William James,  

 
esta é a salvação através do autodesespero, o morrer para nascer de verdade 
[...]. Para chegar a ela, em geral é preciso passar por  um ponto crítico dentro 
da própria pessoa. Alguma coisa tem que ceder, uma dureza inata tem que se 
quebrar a liquefazer-se.850  

 

 Segundo Jamie Ferreira, a angústia tem valor educacional, para Kierkegaard, porque 

ser “educado pela angústia” significa ser “educado pela possibilidade”.851 Como diz 

Haufniensis852, o indivíduo precisa perceber que, na possibilidade, “todas as coisas são 

igualmente possíveis”, tanto o “terrível quanto o jubiloso”, e isso significa ser igualmente 

educado pela nossa infinitude.853 Para ser “honesto em relação à possibilidade”854 é preciso 

reconhecer que ela é mais esmagadora do que a realidade, pois exige muito do indivíduo. 

Além do mais, a possibilidade representa uma aceitação muito prática dos fatos mais difíceis 

da vida: aquele que está sendo educado por ela “sabe, melhor do que uma criança conhece o 

alfabeto, que não pode exigir absolutamente nada da vida, e que o terrível, a perdição e a 

aniquilação são vizinhas de todo homem”.855 

 A proposta de Haufniensis é que “somente quem atravessa a angústia do possível é 

educado para não sentir angústia, não porque possa escapar dos terríveis fatos da vida, mas 

porque eles sempre enfraquecem em comparação com a possibilidade”.856 Ferreira mostra que 

essa proposta, “abandonar à angústia através da angústia”, pode parecer muito difícil; no 
                                                
847 Cf. BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 116-117. 
848 Cf. Ibid., p. 117. 
849 Kierkegaard apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 117. 
850 JAMES, William. The Varieties of Religious Experience, p. 99. 
851 KIERKEGAARD, S. The Concept of Anxiety, Princeton, p. 156. 
852 Pseudônimo de Kierkegaard em O Conceito de Angústia. 
853 Cf. KIERKEGAARD, S. The Concept of Anxiety, Princeton, p. 156. 
854 Ibid., p. 157. 
855 Ibid., p. 156 (grifo nosso). 
856 Kierkegaard apud FERREIRA, M. Jamie. Kierkegaard, p. 88 (grifo nosso). Cf. KIERKEGAARD, S. The 
Concept of Anxiety, Princeton, p. 157. 
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entanto, isso pode acontecer se o movimento interior para atravessar a angústia for um 

exercício de fé.857 Mas a fé não é imediata, porque precisa ser trabalhada através da 

angústia.858  

 Somente se pode alcançar a possibilidade, se o eu for “destruído e reduzido a nada 

para que a autotranscendência comece” 859, afirma Becker. Todavia, há uma condição para 

que isso ocorra: o indivíduo precisa estar inevitavelmente mergulhado na angústia do terror da 

existência. É necessário que o eu lute com a sua finitude, que o indivíduo enfrente a sua 

condição de criatura, a fim de que possa se relacionar “com poderes além de si mesmo”.860 

Para que a autotranscendência aconteça, o eu tem que olhar para além da finitude, o que 

significa que o indivíduo precisa se voltar “para a infinitude, para a transcendência absoluta, 

para o Poder Máximo da Criação que fez criaturas finitas”.861 

 É necessário que o indivíduo atravesse todos as etapas descritas por Kierkegaard – os 

impasses do caráter, a escola da angústia e a destruição do eu (a morte em vida) – para que 

fique diante da possibilidade. É nesse momento que surge a fé: a crença de que a própria 

existência “tem algum significado para o Criador”.862 Essa descrição de Becker reflete a 

“fórmula básica da fé” de Kierkegaard: “somos uma criatura que nada pode fazer, mas 

existimos em face de um Deus vivo para quem ‘tudo é possível’”.863 Sua conclusão aproxima-

se das palavras do filósofo – a angústia significa a “possibilidade de liberdade”, porque 

derruba “todas as metas finitas” do indivíduo864 –, mas descreve o processo a partir de seu 

próprio referencial teórico: 
 
A possibilidade não leva a lugar algum se não levar à fé. Ela é um estágio 
intermediário entre o condicionamento cultural, a mentira do caráter e a 
abertura da infinitude com a qual a pessoa pode relacionar-se por meio da fé. 
Sem o salto para a fé, a nova impotência de se desfazer da armadura de seu 
caráter mantém a pessoa num terror absoluto. [...] a pessoa vive sem a 
proteção de sua armadura, exposta à solidão e sua impotência, e a uma 
angústia constante.865 

  

                                                
857 KIERKEGAARD, S. The Concept of Anxiety, Princeton, p. 159 (ambos os trechos entre aspas). 
858 FERREIRA, M. Jamie. Kierkegaard, p. 89. 
859 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 118. 
860 Ibid., p. 118. 
861 Ibid., p. 118. 
862 Ibid., p. 119. 
863 Ibid., p. 119. 
864 Kierkegaard apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 119. 
865 Ibid., p. 119 (grifo nosso). 
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 O indivíduo que está diante da possibilidade, sem ser amparado pela fé, encontra-se 

despojado da proteção que todos os outros possuem (a armadura de caráter, a mentira vital), e 

está sujeito ao pavor absoluto de não se sentir sustentado por nada. O paradoxo da situação é 

que, para adquirir o suporte de que necessita, que só pode vir da infinitude, o indivíduo 

precisa abandonar a última coisa que o prende, precisa enfrentar o terror e saltar. Mas o 

próprio o salto já é o movimento da fé. Nas palavras de Kierkegaard, utilizadas por Becker: 
 
Ora, o pavor da possibilidade o mantém como sua presa, até que possa 
entregá-lo a salvo nas mãos da fé. Em nenhum outro lugar ele encontrará 
repouso [...] ele, que passou pelo currículo do infortúnio oferecido pela 
possibilidade, perdeu tudo, absolutamente tudo, de um modo que ninguém 
perdeu, na realidade. Se nessa situação ele não se comportou falsamente para 
com a possibilidade, se não tentou persuadir o terror que iria salvá-lo, então 
recebeu tudo de volta outra vez, como na realidade ninguém jamais recebeu, 
mesmo que tivesse recebido tudo multiplicado por dez, porque o discípulo 
da possibilidade recebeu a infinitude [...].866 

 

 A partir da interpretação da progressão do indivíduo em direção a uma fé que não é 

imediata, mas alcançada apenas através da angústia, Becker estende sua compreensão para a 

questão do heroísmo. Ele afirma que o indivíduo que ultrapassa os limites do heroísmo 

“meramente cultural” consegue destruir “a mentira de caráter que o fazia agir como um herói 

no cotidiano plano social das coisas” e, assim, atinge a abertura mencionada anteriormente, 

que é a abertura para a infinitude, “para a possibilidade de heroísmo cósmico, para o próprio 

serviço de Deus”.867 Becker exprime o significado desse movimento do indivíduo para além 

dos significados unicamente sociais, culturais e históricos: 
 
Das ruínas do eu cultural rompido resta o mistério do eu particular, 
invisível, interior, que ansiava pelo significado máximo, pelo heroísmo 
cósmico. Este mistério invisível no íntimo de toda criatura adquire, agora, 
um significado cósmico ao afirmar sua conexão com o mistério invisível no 
íntimo da criação. Este é o significado da fé.868 

 
                                                
866 Kierkegaard apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, pp. 119-120. VER: KIERKEGAARD, S. The 
Concept of Dread (1849). Translation: Walter Lowrie. Princeton University Press, 1957, pp. 141-142. 
867 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 120. Talvez o termo destruir seja muito forte, considerando-se que 
o próprio Becker afirma que nenhum homem pode viver completamente desprotegido e sem nenhuma repressão, 
mesmo que esteja falando, aqui, de um movimento ideal em direção ao heroísmo livre das amarras culturais. Até 
o final de A Negação da Morte, Becker defende a ideia da impossibilidade de se viver completamente sem 
repressão, a ponto de dedicar algumas páginas à crítica daqueles que defendiam a ideia contrária, como Norman 
O. Brown, por exemplo. Provavelmente, Becker não percebeu esse detalhe, mas acreditamos que, seguindo sua 
própria teoria, seria melhor dizer, por exemplo, que o indivíduo derruba a armadura do caráter, ou se despoja 
dela, revela a mentira do caráter, mas não a destrói. Destruição implica desaparecimento definitivo do caráter e 
isso, segundo Becker, não é realmente possível. Nesse sentido, o indivíduo teria a armadura a seu dispor, sem se 
encontrar aprisionado por ela. (VER: Ibid., pp. 310-319) 
868 Ibid., p. 120 (grifo nosso). 
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 Assim, Becker entende a fé através de Kierkegaard, porque a compreensão do filósofo 

leva diretamente à sua ideia sobre a necessidade do ser humano suportar as contradições de 

sua condição de criatura, enfrentando com coragem a realidade do paradoxo existencial – 

como sugerido pelo mito do herói trágico grego. No entanto, o herói grego está preso a seu 

destino e essa é sua tragédia; essa é a tragédia de todos os seres humanos, presos ao paradoxo, 

divididos entre dois pólos de atração, andando sobre o abismo com um pé de cada lado da 

fenda, como nas palavras de Kierkegaard citadas anteriormente. Já o indivíduo que atravessou 

a angústia, depara-se com a possibilidade e pode saltar em direção à fé, se for capaz disso. 

 

3.3.3  O salto da fé e o heroísmo ideal  

 

  Esse indivíduo não é mais apenas movido pelo Eros, impulsionado pela ânsia de se 

destacar no mundo humano, de ser um herói, mas é aquele que satisfez essa ânsia justamente 

ao abandoná-la, movimentando-se em sentido contrário. Abandonando sua armadura, 

enfrentando a mentira vital sobre si mesmo e sobre o mundo, o indivíduo mergulha na 

angústia profunda que esse desnudamento provoca, e é obrigado a suportá-la ou, então, 

sucumbirá. Mas ele somente pode suportar o movimento se for capaz de uma entrega total, da 

submissão ao poder maior e absoluto que o transcende (ao ser atraído pelo Ágape). Na 

infinitude está a possibilidade, mas o indivíduo não pode se sustentar diante dela sem a fé. 

Desse modo, Becker adiciona mais um elemento à sua visão do heroísmo ideal: a fé que surge 

como um fruto da angústia, quando o indivíduo se vê diante da possibilidade, diante do 

infinito – que ele pode tanto chamar de Deus, como de mistério invisível no íntimo da 

criação.  

 Se o heroísmo ideal de Becker é inspirado, antes de tudo, pela descrição de 

Kierkegaard, então esse indivíduo também é aquele que se afasta do resto da humanidade e 

fica só diante de Deus.869 Segundo Caputo, o eu sozinho diante de Deus (coram deo), com 

“seu destino eterno na balança”, é uma cena a qual o filósofo sempre retorna, e que também 

foi descrita por seus antecessores, como Agostinho, Pascal e Lutero: “ser um eu significa 

viver na luz branca da eternidade, onde não há Deus enganador”.870 O retrato que Kierkegaard 

                                                
869 BECK, Richard. “The Function of Religious Belief”, Journal of Psychology and Christianity, p. 210 (grifo 
nosso). 
870Kierkegaard apud CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 3. 
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traça é o de um indivíduo “cheio de ‘temor e tremor’ diante de seu destino eterno, mas 

profundamente consciente de sua solidão, finitude e falibilidade”.871  

 Em Temor e Tremor, Kierkegaard introduz, pela voz de Johannes de Silentio, o 

terceiro e mais elevado estágio da existência, o religioso, seguindo a conhecida estória bíblica 

de Abraão e de seu filho Isaac. Segundo Caputo, nessa obra Kierkagaard provoca os piores 

temores naqueles que são perturbados por sua visão de que a “verdade é subjetividade”.872 

Abraão encontra-se em uma situação inexpremível e incompreensível, diante da ordem de 

Deus para que matasse seu filho Isaac e, assim, é reduzido ao silêncio: não pode explicar a 

ninguém o que irá fazer, ao obedecer a ordem divina, porque ele mesmo não o entende. Nas 

palavras de Caputo: 
 
Se Abraão tivesse sido solicitado a matar Isaac, que ele amava mais do que a 
sua própria vida, a fim de lidar com alguma terrível, porém inescapável, 
necessidade – para salvar sua nação, por exemplo, em vez de fazê-lo como 
um teste ou uma “provação” exigida por Deus, que não servia a nenhum 
propósito humano –, então Abraão seria um “herói trágico”, colocado nos 
limites extremos da ética e da compreensibilidade. [...] Mas Abraão é 
convocado a abandonar qualquer sentido (“cálculo humano”) para trás. Esse 
é o primeiro movimento, o movimento da resignação infinita; mas, então, 
ele faz um segundo e mais elevado movimento, o movimento da fé.873 

 

 Segundo Johannes de Silentio, a resignação infinita implica em repouso e consolo 

quando se está no âmago da dor, representa um movimento “certamente doloroso, porém que 

encaminha para a reconciliação com a existência”.874 É o último estágio que antecede a fé, o 

momento exatamente anterior ao salto. Ninguém atinge a fé sem antes ter realizado esse 

movimento: 
 
A resignação infinita é semelhante à camisa do velho conto: o fio tece-se 
com lágrimas, lava-se com lágrimas, costura-se a camisa ainda com 
lágrimas, porém, ao fim, defende mais do que ferro e aço. O defeito da lenda 
é que um outro pode tecer o pano. Ora, o segredo da existência está em que 
cada qual deve costurar sua própria camisa [...].875 

  

 Todavia, há um detalhe importante nesse movimento: antes do salto da fé, a 

resignação infinita também deve ser abandonada – deixada para trás, como faz Abraão, o 

cavaleiro da fé –, pois a resignação não implica a fé. Como diz Silentio, a fé “não é o instinto 

                                                
871 CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 3. 
872 Ibid., p. 47. 
873 Ibid., p. 47 (grifo nosso). 
874 KIRKEGAARD, S. Temor e Tremor, 2008, pp. 38-39. 
875 Ibid., pp. 38-39. 
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imediato do coração, porém o paradoxo da vida”.876 Nesse sentido, tendo em mente o 

paradoxo existencial descrito por Becker, torna-se necessário perguntar: seria a fé, então, a 

possibilidade de equilíbrio entre as duas forças que dividem o ser humano, atraindo-o para 

lados aparentemente opostos? Seria a fé o terceiro elemento do eixo ontológico constituído 

por Eros e Ágape, o ponto central desse eixo, capaz de manter os dúplices motivos 

ontológicos igualmente satisfeitos? De acordo com toda a apresentação de Becker sobre esses 

motivos, é razoável pensar que sim. A descrição de Caputo parece confirmar isso: 
 
O cavaleiro da fé não é aquele que deixa o mundo e entra para um 
monastério, mas se mantém em perfeito equilíbrio entre o finito e o infinito, 
sentindo-se “em casa” (confortável) no tempo, enquanto sabe que sua 
verdadeira moradia é na eternidade.877 

 

 O cavaleiro da fé é aquele que aceitou sua finitude – sua condição mortal e limitada de 

criatura – com todas as dores que essa aceitação acarreta; suportou o desespero, atravessou a 

angústia e voltou-se inteiro para o infinito, conseguindo ficar, então, diante da possibilidade. 

Tendo feito o movimento da resignação infinita, o cavaleiro da fé é aquele que deu o último 

passo e realizou o salto da fé. Segundo Becker, o cavaleiro da fé representa para Kierkegaard 

o que significa ser um homem: viver na fé, entregar “o significado da vida ao seu Criador” e 

viver “concentrado nas energias do seu Deus”.878 Esse indivíduo  

 
aceita sem reclamar o que quer que aconteça nesta dimensão visível, vive a 
vida como um dever, [e] enfrenta a morte sem receio. [...] Ele se encontra 
plenamente no mundo, segundo as condições impostas por esse mundo, e 
totalmente fora do mundo em sua confiança na dimensão invisível.879 

 

 A forma que Kierkegaard encontrou para descrever esse indivíduo, cujo exemplo viu 

refletido unicamente em Abraão, não deixa de ser poética e simbolicamente contraditória 

(mas não incoerente, sob a perspectiva do paradoxo existencial), quando assimilada por 

Becker. Basicamente, ao menos de forma mítica, um cavaleiro é aquele que luta para se 

defender dos inimigos, para proteger sua terra e seu povo, e que anda vestido com uma pesada 

armadura, destinada justamente a protegê-lo de golpes fatais durante o combate. No entanto, o 

cavaleiro da fé, segundo Becker, é aquele que se despojou da armadura de caráter, que 

abandonou suas defesas: é um cavaleiro sem armadura, no entanto, ainda um cavaleiro; ou 

                                                
876 KIRKEGAARD, S. Temor e Tremor, 2008, p. 41. 
877 CAPUTO, John D. How to Read Kierkegaard, p. 50 (grifo nosso). 
878 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 308. 
879 Ibid., p. 308 (grifo nosso). 
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seja, permanece um herói, mas capaz de um heroísmo mais elevado e ideal, porque voltado 

para o infinito, para a transcendência absoluta. Esse herói ideal não se proteje mais dos 

perigos e ameaças através de uma estrutura que é, característicamente, uma mentira, ainda que 

vital. Sua proteção é a fé que, segundo Becker, “propõe uma nova tarefa para a vida, a 

aventura da receptividade de uma realidade multidimensional”.880 Só que essa não é uma 

tarefa fácil, muito pelo contrário.  

 Por tudo o que foi apresentado neste trabalho sobre a condição humana, é possível 

concluir que o caminho da fé, como descrito por Kierkegaard e interpretado por Becker, é 

uma opção para poucos, se é que é realmente possível em uma perspectiva não-ideal 

(praticamente inalcançável ao indivíduo comum, em um exemplo como o de Abraão). Assim, 

ao perceber em Kierkegaard uma análise psicológica tão profunda do ser humano, Becker 

propõe uma aproximação entre psicologia e religião, como mencionado anteriormente; ou 

uma fusão entre ciência e religião, mesmo que isso não possa ser algo “programado” pela 

ciência.881 Para Becker, a pessoa realmente aberta, 
 
aquela que despiu a armadura de seu caráter, a mentira vital de seu 
condicionamento cultural, está fora do alcance da ajuda de qualquer simples 
“ciência”, de qualquer padrão de saúde meramente social. Está 
absolutamente só e trêmula à beira do esquecimento – que é, ao mesmo 
tempo, a beira da infinitude. Dar a ela o novo apoio de que necessita, a 
“coragem de renunciar ao pavor sem qualquer pavor [...], só a fé é capaz 
disso”, diz Kierkegaard. Não que isso seja uma saída fácil para o homem, ou 
uma panacéia para a condição humana [...].882 

 

  Sua conclusão mantém-se coerente com o que Becker já havia afirmado antes de se 

aproximar da religião, exceto que agora considera um novo elemento capaz de dar suporte ao 

ser humano. Sendo o ser humano uma criatura permeada pelas contradições, constituída por 

dois lados que se mantém em constante tensão, nunca poderá eliminar definitivamente a 

angústia. O que ele pode fazer é suportar essa tensão, enfrentar as contradições provocadas 

que ela, encarar a realidade de sua condição finita e atravessar a angústia, usando-a “como 

uma eterna mola para prosperar em novas dimensões de pensamento e confiança”.883  

 Por fim, impressionado pelo análise de Kierkegaard, Becker busca inspiração em 

Rollo May para terminar seu capítulo, dedicado ao filósofo, afirmando que “em Kierkegaard, 

                                                
880 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 121. 
881 Cf. Ibid., p. 338. 
882 Ibid., p. 120. 
883 Ibid., p. 121. 
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psicologia e religião, filosofia e ciência, poesia e verdade fundem-se imperceptivelmente nas 

aspirações da criatura”.884 

  

3.4  Ilusão Criativa e Heroísmo: o ser humano entre Psicologia e Religião 

 

 Apesar de tentar se manter sempre dentro dos limites da investigação científica, 

Becker acredita que uma perspectiva da vida humana que só admita a ciência como suporte 

para o homem é também uma ilusão, como acontecia com Freud: “uma fonte dessas tende a 

ser um suporte fraco, porque provém das energias da própria pessoa, e não de um poderoso 

além”.885 No caso do caráter humano e do projeto causa sui, que fazem parte do coração da 

teoria de Becker, ele afirma que só se pode falar em ideal quando se assume uma perspectiva 

de absoluta transcendência, como a apresentada por Kirkegaard. Como ele mesmo afirma, na 

“compreensão que Kierkegaard tinha do homem, o projeto causa sui é o complexo de Édipo e, 

para ser um homem, o indivíduo tem que abandoná-lo por completo”.886 A grande força desse 

ideal do que significa ser um homem 
 
está em permitir que o indivíduo seja franco, generoso, corajoso, que tenha 
contato com a vida dos outros e, em troca, enriqueça-os e os torne francos. 
Como o cavaleiro da fé não tem uma viagem de medo da vida e da morte 
para jogar nos ombros de outras pessoas, ele não faz com que elas voltem a 
se recolher em si mesmas, não as coage ou manipula. O cavaleiro da fé 
representa, então, aquilo que poderíamos chamar de ideal de saúde mental, a 
continuada abertura da vida, liberta dos estertores do medo da morte.887 

 

 Certamente, esse ideal é um dos mais desafiadores já propostos pelo homem, como o 

próprio Becker declara. Mas ele está presente na maioria das religiões, de uma forma ou de 

outra, “embora ninguém os tenha descrito em detalhes com tanto talento como 

Kierkegaard”.888 Afinal, a fé é uma das coisas mais difíceis de se alcançar, e a maioria das 

pessoas permanece apenas presa à crença, nunca chegando perto do ponto que é necessário 

alcançar para dar o quase impossível salto. Até o próprio Kierkegaard afirmava se encontrar 

no caminho “entre a crença e a fé, incapaz de dar o salto”.889 Nesse ponto, penetra-se em uma 

esfera que não pertence ao humano, segundo Becker, pois o salto da fé, em última análise, não 
                                                
884 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 121. Para o trabalho de Rollo May, VER: MAY, Rollo. The 
Meaning of Anxiety. New York: Ronald Press, 1950 [O Significado da Ansiedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1977]. 
885 Ibid., p. 307. 
886 Ibid., p. 307. 
887 Ibid., p. 308. 
888 Ibid., p. 308. 
889 Ibid., p. 308. 
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depende unicamente do homem, e essa é a sua maior dificuldade: “a fé é uma questão de 

graça”.890 Nos termos do cavaleiro da fé, Becker diz que não é possível chegar à posição na 

qual ele se encontra, sem antes “receber o grau de cavaleiro de alguma Majestade 

Superior”.891 Nesse sentido, Becker está enfatizando que para o ser humano nem tudo é 

possível. Que tipo de escolha se pode fazer entre uma condição religiosa e uma condição 

científica? – pergunta ele. Para o indivíduo comum – não um cavaleiro da fé ou um santo, 

como menciona Becker892 – que não pode passar todo o tempo contando com a graça para 

salvá-lo de seus infortúnios, resta a possibilidade de “uma certa descontração, uma abertura à 

experiência que diminua a sua condição de fardo lançado sobre os outros”.893 

 Como alguém pode estar totalmente voltado para os problemas deste mundo e abrir 

mão de tudo em favor de um mundo invisível? Como alguém se apóia em Deus, entrega tudo 

em Suas mãos, e continuar vivendo no mundo como um ser cheio de paixões e temores? 

Essas perguntas de Becker não são retóricas, como ele mesmo declara, pois o problema de 

“como ser um homem” não é algo sobre o qual se possa oferecer uma resposta definitiva ou 

“aconselhar ninguém de forma satisfatória”.894  

 

 3.4.1  A impossibilidade de uma vida sem ilusões e a Ilusão Criativa 

 

 Como Becker aponta em toda a sua análise da condição humana, é extremamente 

difícil viver “abarcando os dois mundos, o visível e o invisível”, e nesse sentido, o heroísmo 

que foi descrito até agora é, em uma última análise de Becker, um heroísmo “impossível”.895 

Afinal, em todo o seu trabalho, Becker não deixa de afirmar que o ser humano “não pode 

evoluir além de seu caráter, não há dúvida de que não pode evoluir sem o caráter”.896 Em 

outras palavras, o ser humano não pode se desenvolver e se sustentar no mundo 

completamente livre de qualquer repressão, livre das ilusões que cria sobre si mesmo e sobre 

o mundo. Ao analisar o processo de desenvolvimento na infância, percebe-se que a repressão 

                                                
890 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 308. 
891 Ibid., p. 309. 
892 Ibid., p. 309. 
893 Ibid., p. 309. 
894 Ibid., pp. 309-310 (ambos os trechos entre aspas). 
895 Ibid., p. 310. 
896 Ibid., p. 310 (grifo do autor). 
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é vital para permitir “que a criança atue sem angústia, realize a experiência e crie respostas 

confiáveis em relação a ela”.897 Como aponta Becker  
 
É forçoso admitir que, quando a evolução deu ao homem um eu, um mundo 
simbólico interior de experiência, ela o dividiu em dois, dando-lhe mais um 
ônus. [...] O ego, para obter algum grau de desenvolvimento, precisa negar e 
limitar o tempo, além de deter o corpo.898 

 

 Assim, amparado por sua perspectiva da condição humana, Becker não acredita em 

um indivíduo totalmente livre da repressão, como postulado por alguns pensadores que 

chegaram até a influenciá-lo, em certa medida – como Norman O. Brown. A impossibilidade 

de banir completamente a ilusão deve-se ao fato de que o ser humano não tolera o real, “pois 

a realidade desbanca nossas pretensões de individualidade e transcendência”.899 A psicanálise 

percorreu um longo caminho desde Freud, especialmente em termos do papel do medo da 

morte no desenvolvimento humano, como nos lembra Martin.900 No entanto, enquanto Becker 

afirma ter aprendido muito com os pós-freudianos ou freudianos revisionistas, ele observa que 

estes também adotam uma visão utópica da condição humana, quando postulam a repressão 

como um mal que deve ser superado.901  

 Quando Norman O. Brown reformula muitas das categorias freudianas tradicionais em 

um modelo forjado ao redor do problema da negação da morte, Becker considera suas ideais 

"brilhantes", assimilando-as em sua própria teoria.902 Mas algumas das conclusões de Brown 

diferem das de Becker, principalmente em relação ao mecanismo de repressão. Uma das 

ideias com a qual Becker não concorda é que a eliminação da repressão significaria uma 

“nova relação com o corpo” e o fim do medo da morte.903 Essa imagem parece muito otimista 

para Becker que alega justamente o contrário: que o problema não é simplesmente a forma de 

cuidar ou educar as crianças, como aponta Brown, mas um problema da natureza. É a 

natureza que compele os seres humanos para o projeto causa sui, como é possível perceber a 

partir de uma análise da teoria de Becker como a que procuramos apresentar neste trabalho.904 

Becker pensa que essas ideias que defendem a não repressão representam um “utopismo 

estéril” e que sua falácia é afirmar que o temor da morte é o único motivo da vida humana. 
                                                
897 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 313. 
898 Ibid., p. 314. 
899 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 67.  
900 Cf. Ibid., p. 67. 
901 Ibid., p. 67. 
902 VER especialmente: BECKER, Ernest. Denial of Death, chapter 3. 
903 MARTIN, Stephen. Op. cit., p. 67. VER: BROWN, Norman O. Life Angainst Death, p. 307f. 
904 Ibid., pp. 67-68. 
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Este ponto é importante para esclarecer aqueles que pensam que Becker defende a mesma 

ideia, porque essa leitura de sua teoria é equivocada. Ele mesmo aponta para outros motivos, 

tão importantes quanto o temor da morte, que conseguiu perceber no ser humano: 
 
Transcendência heróica, vitória sobre o mal para a humanidade como um 
todo e para gerações vindouras, a consagração da existência a significados 
mais elevados: esses motivos são tão vitais quanto aquele, e são eles que dão 
ao animal humano a nobreza, mesmo diante de seus temores animais. [...] Os 
homens modernos também não percebem isso, e assim vendem a alma ao 
capitalismo do consumidor ou ao comunismo do consumidor, ou ainda, 
substituem a alma – como disse Rank – pela psicologia.905 

 

 Becker faz essa afirmação sobre a psicologia porque pensa que os indivíduos 

contemporâneos querem saber a razão de sua infelicidade no “hedonismo e encontrar os 

defeitos dentro de si mesmas”, por isso a “desrepressão tornou-se a única religião depois de 

Freud”.906 A psicologia reduz “a causa da felicidade pessoal à própria pessoa, e então esta fica 

sem saber o que fazer consigo mesma”. Assim, o ponto-chave da crítica de Becker “aos 

arautos de uma vida sem repressão”, segundo Martin, pode ser resumida em uma frase: a 

dualidade humana é imutável. Não há nenhum modo de podermos permanecer humanos sem 

a repressão de nossa condição de criatura. A dualidade é estruturalmente básica para a nossa 

natureza peculiar e, nesse sentido, a transformação sugerida por eles é impossível. Para 

Becker, a adaptação é o único caminho para sobreviver. Então, se somente podemos 

sobreviver mentindo a nosso respeito e sobre o mundo, então precisamos “da melhor mentira 

possível”.907  

 Para Becker, a questão importante é: quais ilusões são afirmadoras da vida? O termo 

afirmação da vida tem um lado positivo e um negativo, segundo Martin: negativamente, 

refere-se a uma qualidade “não destrutiva”; positivamente, uma ilusão deve ser 

“empiricamente real”.908 Isso não significa que uma ilusão deva nos capacitar para ver a 

natureza “como ela é”, mas que os seres humanos podem direcionar toda a sua energia, tempo 

e recursos – gastos na destruição ilusória dos “outros” – contra os “verdadeiros inimigos”, 

                                                
905 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 319 (grifo nosso). 
906 Ibid., p. 319 (ambos os trechos entre aspas). 
907 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 68.  
908 Ibid., p. 68. Segundo Martin, “empiricamente” que dizer para Becker, na verdade, uma qualidade da ilusão 
que possibilite nos enxergarmos como realmente somos: organismos que lutam em uma busca por 
transcendência. Ourta forma de colocar isso seria dizer que Becker não está sugerindo um confronto com a crua 
realidade sem nenhuma armadura, mas antes que podemos usar uma armadura “melhor” com a qual enfrentar o 
mundo.  
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como a fome e a opressão, por exemplo.909 Assim, ao afirmar que uma ilusão criativa pode 

ser “não-destrutiva”, Becker está dizendo que, enquanto os seres humanos são animais 

trágicos, condenados a viver em permanente tensão, essa tensão não precisa levar a uma 

destruição da vida humana (e não humana). Embora não seja possível alterar nossa natureza, 

podemos, dentro dos limites dessa natureza, mudar nossa relação com o mundo. A palavra-

chave, portanto, não é mais transformação, mas adaptação.910 

 

 3.4.2 A fusão entre Ciência e Religião 

 

 O resultado da análise de Becker, em relação ao heroísmo ideal, é que ele somente 

pode ser atingido através de uma extrema individualização, como a proposta por Kierkegaard, 

e esta é uma “empresa muito ousada”.911 A força e a coragem necessárias para realizá-la não 

estou disponíveis ao homem comum, que sequer pode compreendê-la. Em um heroísmo como 

esse, o indivíduo fica isolado, “separa-se do rebanho” e esse movimento o expõe “à sensação 

de estar completamente esmagad[o] e aniquilad[o]” por ter se destacado demais do resto da 

humanidade.912 Esse tipo de heroísmo aponta para a questão da religião. O indivíduo heróico, 

que se destaca e isola dessa forma, não pode justificar o próprio heroísmo a partir de si 

mesmo, a partir de “aléns que estejam logo à mão” ou a partir de qualquer tipo de “além” que 

tenha sido criado pelo ele mesmo, como mostra Becker, inspirado pela análise de Otto 

Rank.913 Assim, ele deve tentar alcançar “o mais elevado além da religião: o homem deve 

cultivar a passividade da renúncia aos mais altos poderes, por mais difícil que isso seja”.914 

Rank chega a dizer, de acordo com Becker, que “a necessidade de uma ideologia 

verdadeiramente religiosa [...] é inerente à natureza humana, e sua satisfação é básica para 

qualquer tipo de vida social”.915 Isso representa  
 
o ponto mais distante que o eu pode alcançar, a mais alta idealização que o 
homem pode conseguir. Representa a realização da expansão amorosa do 
Ágape, a realização do indivíduo realmente criativo. Só assim, [...] ao se 
render à grandeza da natureza ao nível mais elevado, menos fetichizado, o 
homem poderá vencer a morte. Em outras palavras, a verdadeira 

                                                
909 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 68 (todos os trechos entre aspas)  
910 Ibid., p. 68.  
911 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 210. 
912 Ibid., p. 210 (ambos os trechos entre aspas). 
913 Ibid., pp. 213-214. 
914 Ibid., p. 214. 
915 Rank apud BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 214. 
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confirmação heróica da vida da pessoa está acima do sexo, acima do outro, 
acima da religião particular.916 

 

 A análise de Becker aponta para um problema que ele mesmo descreve: a psicanálise 

fracassou, do ponto de vista terapêutico, quando fetichizou a sexualidade como a causa da 

infelicidade humana, ou “quando se arvorou em visão total do mundo”.917 Segundo Rank,  
 
[...] Originalmente, o verdadeiro objeto da psicologia era algo sobrenatural e 
sobre-humano: a alma. A pessoa tornou-se objeto de interesse e investigação 
psicológica apenas quando o conceito original de alma desapareceu da 
consciência. Neste sentido, a religião foi e é uma psicologia, tanto quanto 
nossa psicologia científica moderna é, inevitavelmente, o estudo da alma. O 
interesse contemporâneo na psicologia é realmente uma extensão da religião, 
ou da crença na alma – o perene, mesmo que apenas tácito, é um objeto de 
interesse psicológico. A religião sustenta a crença na existência da alma, de 
uma substância da alma universal; a nossa psicologia científica nega essa 
crença, no entanto, vai no encalço dela ao estudar a vida interior individual, 
a alma ou o eu. A evolução humana, da religião até a psicologia moderna, é 
uma progressiva individualização da crença na alma, partindo de almas 
coletivas para a alma individual, o eu.918 

 

 Assim, essa ideia de Rank sugere que, em relação à alma de cada indivíduo, à vida 

interior individual, a religião e a psicologia (ou psicoterapia, ou psicanálise) não estão tão 

distantes e incomunicáveis assim como pode parecer à uma parcela da mentalidade científica 

contemporânea. Quando Becker diz que “a vida é um problema intransponível”, não significa 

que a psicologia ou a psicoterapia não possam contribuir para melhorar a situação de pessoas 

“torturadas e acabrunhadas”.919 A psicoterapia pode fazer muito pelo ser humano, como, por 

exemplo, “permitir que as pessoas se afirmem, derrubem ídolos que restrinjam o amor-

próprio”920; mas também, há muitas coisas que ela não pode fazer. A psicologia e a 

psicanálise não podem realmente exercer o papel de uma “nova religião”, porque a religião 

propriamente dita é, antes de tudo, “uma experiência, e não apenas um conjunto de conceitos 

intelectuais sobre os quais se deva meditar; ela tem que ser vivida”.921 Becker acrescenta que, 

 
se a psicologia quiser ser a religião moderna, terá que refletir a experiência 
vivida. Terá que se afastar da simples conversa e da análise intelectual e 
passar à plena manifestação de afetos, dos “traumas do nascimento” 

                                                
916 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 214. 
917 Ibid., p. 237. 
918 RANK, Otto. Psychology and The Soul, pp. 7-8 (grifo do autor). 
919 BECKER, Ernest. Op. cit., p. 322. 
920 Ibid., p. 322. 
921 Ibid., p. 324. 



 

 

 

216 

 
 

[expressão de Rank] e da infância, até a expressão vivencial dos sonhos e da 
hostilidade, e assim por diante.922 

 

 Todavia, Becker não acredita que a “religião terapêutica” possa realmente substituir as 

mensagens das religiões tradicionais – como o judaísmo, a maior parte do cristianismo, do 

budismo e semelhantes. Essas mensagens afirmam, há milênios, que o homem  
 
está condenado à sua forma atual, que na realidade ele não pode evoluir nem 
mais um pouco, que tudo aquilo que ele pode conseguir só poderá ser obtido 
de dentro do verdadeiro pesadelo de sua solidão na criação e das energias 
que ele agora possui. Ele tem que se adaptar e esperar”.923 

 

 É importante ressaltar que Becker não está sugerindo que os seres humanos esperem 

sentados que algo aconteça, na natureza ou no cosmos, e modifique a sua situação. Becker, 

por tudo o que já foi dito a seu respeito neste trabalho, não poderia sugerir uma coisa dessas, 

não importando o quão pessimista, em relação aos seres humanos, ele tenha se tornado. Em 

suas próprias palavras, “os homens devem esperar ao mesmo tempo que usam o máximo de 

sua inteligência e de seus esforços para garantir sua adaptação e sua sobrevivência” no 

planeta.924 

 Assim, o argumento principal de Becker, em favor do que ele chama de “fusão entre a 

ciência e a religião”, é que elas se fundem justamente na “crítica ao arrefecimento da 

percepção” sobre a condição humana.925 Todavia, se a ciência atribui a si mesma a “função de 

explicar toda a verdade vivida”, ela está, no fundo, traindo o ser humano.926 Como a ciência 

não é apenas uma entidade abstrata, mas se constitui a partir dos próprios seres humanos, essa 

situação não deveria surpreender quem acredita, como Becker, que os indivíduos precisam 

mentir para se convencerem que podem controlar a realidade à sua volta. Os homens da 

ciências, como quaisquer outros seres humanos, não estão isentos dessa necessidade, mesmo 

que aleguem um profundo compromisso com a verdade. 

 A proposta de fusão entre ciência e religião feita por Becker tem, como razão 

fundamental, a questão da manipulação que acontece tanto em uma como em outra. No caso 

da ciência, que ocupa a função de porta-voz da verdade, desde o início da época moderna, 

                                                
922 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 324. 
923 Ibid., p. 334. 
924 Ibid., pp. 334-335. 
925 Ibid., p. 335. 
926 Ibid., p. 335. 
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essa manipulação torna-se um problema grave: amortece a sensibilidade e priva os seres 

humanos do heróico, “em sua ânsia de vitória”.927 Para Becker, isso 
 
falsifica a nossa luta porque nos esvazia, porque impede que incorporemos o 
máximo de experiência. Significa o fim daquilo que é caracteristicamente 
humano – ou mesmo, devemos dizer, daquilo que é caracteristicamente do 
ser vivo. [...] Há uma força motora por trás de um mistérios que não 
podemos entender, e ele abrande mais do que apenas a razão. A ânsia pelo 
heroísmo cósmico, então, é sagrada e misteriosa e não deve ser 
perfeitamente ordenada e racionalizada pela ciência e pelo secularismo. A 
ciência, afinal, é um credo que tem tentado absorver e negar o medo da vida 
e da morte. E é apenas mais um competidor no espectro de papéis para o 
heroísmo cósmico.928 

 

 A conclusão final de Becker, amparada pela noção de Rank de que a “orientação dos 

homens deve vir, sempre, a partir de um ponto acima de seus corpos”, é que essa fusão da 

perspectiva científica com a mítico-religiosa é um projeto muito “grandioso”.929 Se houver 

qualquer possibilidade de “vitória sobre a limitação humana”, isso não pode ser planejado 

pela ciência.930 Não é uma tarefa que sequer caiba aos seres humanos.  

 Becker oferece, segundo Martin, um “remédio cruel”: com o mesmo fôlego que 

aponta para a necessidade de significado, ele sugere que devemos renunciar a qualquer ação 

nesse sentido, renunciar a qualquer tentativa de aprimoramento humano, a partir de um 

projeto científico. O máximo que o ser humano pode fazer é tentar sustentar-se diante de suas 

contradições. Talvez a ciência e a religião, em conjunto, possam ajudá-lo a permanecer de pé 

sobre as próprias pernas. Quando desejamos muito mais do que isso, provavelmente nos 

encontramos no domínio do wishful thinking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
927 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 336. 
928 Ibid., p. 337. 
929 Ibid., p. 338. 
930 Ibid., p. 338. 
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CONCLUSÃO 
 

Pesquisar a obra de Ernest Becker exige paciência e perseverança. Ao menos essa foi a 

impressão deixada por esta pesquisa, ao final de mais de três anos de trabalho. Alguns dizem 

que suas teorias são basicamente simples e não exigem grande trabalho de interpretação. Não 

concordamos com isso, mesmo considerando que uma leitura superficial, sem intenção de 

aprofundamento, possa dar essa impressão. A falta de precisão conceitual de Becker, como 

mencionamos algumas vezes, torna o processo de organizar sua teoria, em uma apresentação 

razoavelmente linear e cuidadosa (como era a nossa intenção), uma tarefa difícil e, de certa 

forma, cansativa. Além disso, Becker tinha o hábito de abordar o mesmo conceito a partir de 

pontos de vista diferentes, o que deixa a impressão de um movimento quase “espiral” de 

construção teórica. Algumas vezes, a sensação é de andar em círculos, até que o movimento 

se torne familiar e seja possível, então, perceber que é, na verdade, expansivo e de 

complexidade crescente. A razão para isso é que Becker retorna sempre aos mesmos 

conceitos, porém a cada retorno, expande sua compreensão, agredando novas informações ou 

uma abordagem diferente. Nesse sentido, esta pesquisa foi não apenas um exercício de 

paciência e perseverança, como um trabalho de descoberta que provocou surpresas a cada 

etapa de seu desenvolvimento.   

 Acreditamos que a obra de Becker, assim como sua vida, foi permeada por um grande 

esforço para tornar inteligível a complexa condição do homem e do mundo tumultuado que o 

cerca. Levando em consideração sua própria análise da condição humana e, especialmente, 

sua compreensão da necessidade de heroísmo, poderíamos considerar esse seu esforço 

intelectual como “heróico”. Ele também parecia procurar por algum tipo de transcendência e 

imortalidade pessoal, mesmo que tentasse constantemente renunciar ao desejo de posteridade. 

Além disso, Becker fala ao homem moderno, aquele que, após o “sonho iluminista”, viu 

fracassar suas tentativas de alcançar uma autonomia completa, não conseguindo evitar o 

desmoronamento de suas utopias. É para esse homem, aterrorizado pela visão da destruição e 

da morte, de formas até então inéditas, por assim dizer, na história da humanidade, que 

Becker escreve. O que pensamos ouvir em Becker é ainda a voz da razão, no melhor sentido 

dessa palavra, apesar de sua posição ambígua em relação à ciência, e de sua crítica aos 

fracassos da modernidade. Todavia, como percebemos ao final do trabalho, essa é uma voz 

que não apresenta nenhuma solução objetiva ou definida para os problemas existenciais 

humanos, que ele mesmo se preocupou em apontar. Se houver possibilidade de encontrar 
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novos caminhos para o homem, certamente não virá da supressão completa da violência – 

uma vez que isso é impossibilitado pela condição mesma do homem –, mas de uma “redução 

da violência desvairada”.931 E, certamente, não por força de mecanismos programados pela 

ciência para serem aplicacados coletivamente.  

 Ao final de A Negação da Morte, Becker parece dizer que não devemos pensar em 

salvação, no sentido de uma eliminação gradual e progressiva dos níveis de violência e 

desagregação aos quais estamos sujeitos. Apesar de uma urgência em se fazer algo a respeito 

dessa loucura que nos assola, da necesidade de indivíduos e sociedades assumirem a 

responsabilidade pela violência que se propaga no mundo, procurar assumir tal objetivo nos 

leva a posições contraditórias e muito complexas – como o próprio Becker nos mostra, ao 

definir, nesses mesmos termos, a essência da condição humana. O que ele nos mostra é que, 

se há alguma chance de o ser humano construir uma vida menos destrutiva, ela está na 

ampliação da consciência sobre a sua condição de extrema vulnerabilidade e sobre os 

mecanismos sofisticados de auto-ilusão. Ao desnudar a repressão, porém sem eliminá-la, 

talvez encontremos meios mais eficazes de resistir ao autoengano. Não podemos eliminar  

completamente o terror da morte, mas talvez seja possível conviver, de uma maneira mais 

“saudável” (ao menos de forma ideal) com ele. Os mecanismos de negação continuarão a 

funcionar, mas podem surgir oportunidades de percebermos conscientemente quando estão 

atuando. Se o ser humano for capaz de reconhecer a verdadeira natureza de suas batalhas 

contra o mal, como pensava Becker, isso talvez o ajude a desmistificar as verdadeiras 

ameaças impostas por “impérios do mal” e outros inimigos percebidos. Em suas últimas 

palavras, vemos uma necessidade de renunciar ao paraíso e aceitar a tragédia da humanidade, 

que é também a tragédia do universo. Becker não fugiu às suas origens, pois essa é “a 

condição sine qua non de toda a antropologia” (citando Morin).932 Não é possível fazer 

qualquer previsão para o futuro, nem eliminar a incerteza e a eventualidade, mas talvez seja 

possível aprender a trabalhar melhor com elas. Se não somos capazes de nos tornar sábios, 

podemos ao menos aprender com a “nossa loucura a fim de nos preservarmos de suas 

atrocidades e massacres”.933  

 A análise da forma como Becker se posiciona, em relação à ciência, nos levou ao 

mesmo questionamento levantado por Martin: como o mesmo teórico, que admite não ser 

possível aos seres humanos tolerar a realidade de sua condição, pode descrever, formalmente, 

                                                
931 MORIN, Edgar. Para onde vai o Mundo?, p. 61. 
932 Ibid., p. 68. 
933 Ibid., p. 69. 
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essa realidade? E não somente isso: alegar que pode descrever essa realidade de tal modo a 

relativizar todos os outros meios de construir a realidade? Será que Becker está alegando, nas 

entrelinhas, que sua descrição da realidade não é “construída” como as demais? 934 Não há 

como negar que sua posição é ambígua e deixa dúvidas quanto à sua capacidade de aplicar 

suas teorias ao próprio trabalho. A ciência, como Becker a entende, mostra aos homens o 

quanto estão mentindo para si mesmos, quando pensam que sua cultura fornece um “conjunto 

de normas atemporais que servem para todos os seres humanos”.935 Em poucas palavras, a 

ciência expõe a relatividade dos sistemas de heroísmo que estão disponíveis em todas as 

culturas e sociedades. Nesse sentido, sua função é crítica, iconoclasta: diz ao homem o que 

não é real. Becker afirma que pouca coisa é possível para esse “deus-criatura paradoxical e 

conflituoso” que chama de ser humano.936 Segundo Martin, o humanismo moderno realmente 

despiu o mundo de um significado inerente, e falhou tristemente em seus esforços para 

restaurar esse significado através de uma “construção criativa”.937 Também acabou com a 

possibilidade da revelação através de qualquer meio que não seja o científico – a ciência é a 

“única autoridade que pode julgar o que é e o que não é verdade”.938 Mas Becker também 

acredita que a ciência somente é capaz de revelar limites, de mostrar a inevitabilidade da 

finitude, de relativizar meios pretensiosos de criar significado. A “verdade” que ele tenta nos 

mostrar é que não podemos “ficar nus diante do fluxo da vida”; ou, para usar a estória biblica 

que também mencionada por ele, nossa nudez revelada nos faz correr para apanhar algo que 

nos possa cobrir.939 Nas palavras de Martin, precisamos de ilusões ou morreremos pela 

exposição completa.940 

 Em relação à perspectiva madura de Becker, cujos aspectos principais tentamos 

apresentar neste trabalho, podemos dizer que o núcleo de sua antropologia tardia é a descrição 

da essência do ser humano como um paradoxo. Os seres humanos estão divididos entre dois 

domínios – o físico e o simbólico – que envolvem dois motivos ontológicos: o desejo de 

transcendência heróica, de singularidade e identidade (Eros); e o desejo de fusão, de 

identificação com um todo (Ágape). Por essa razão, os seres humanos encontram-se 
                                                
934 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 69.  
935 Ibid., p. 69.  
936 Ibid., p. 69.  
937 BECKER, Ernest. The Denial of Death, pp. 68-69.  
938 Ibid., pp. 68-69.  
939 Ibid., pp. 68-69. Para Martin, Becker não percebe um aspecto importante na estória do Gênesis sobre a queda: 
é Deus que fornece a cobertura para Adão e Eva. Se a cultura é o meio através do qual cobrimos nossa nudez, a 
fim de disfarçar nossa real situação, como Becker afirma, então a cultura é uma cobertura para a fraqueza 
humana. 
940 MARTIN, Stephen. Op. cit, p. 69.  
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permanentemente atraídos por forças opostas e necessitando de algum tipo de equilíbrio entre 

elas. Uma das principais formas de transcender simbolicamente a morte e satisfazer ao menos 

um desses motivos é o heróismo. A principal crítica de Becker à cultura contemporânea é que 

ela falha em fornecer um sistema que realmente funcione para equilibrar os motivos 

ontológicos. Os sistemas de heroísmos do presente perderam sua legitimidade, e isso 

provocou uma grande crise para os seres humanos. Como ele afirma que não poderemos 

nunca mudar nossa estrutura básica de duplicidade, necessitamos, então, encontrar ilusões 

mais criativas que equilibrem os dois motivos ontológicos de uma forma mais adequada.941 

 Em relação à aproximação da ciência (psicologia, psicanálise) com a religião, quando 

Becker afirma que Deus é um objeto de transferência ideal, sua posição demonstra 

ambiguidades. Por um lado, Becker acredita que, enquanto Deus não nos limita da mesma 

forma que os objetos humanos em nosso mundo, isso não é necessariamente verdade para o 

Deus representado pelas várias religiões ou pela nossa imaginação. Certas formas de 

“consciência de Deus”942 podem ser formas regressivas em vez de formas criativas de 

transferência, que realmente não nos libertam, mas nos limitam. Por isso, Becker afirma que 

necessitamos da criação de mitos ou sistemas de significado culturais mais criativos e 

afirmativos em relação à vida – em outras palavras, melhores teologias.943 Mesmo que a voz 

interna no homem, percebida como a voz de Deus., seja compreendida por Freud e outros 

pensadores como uma infantilidade, optar por abrir-se, a fim de percebê-la, talvez seja melhor 

para o homem. Se essa voz interna é percebida como a “consciência de Deus”, não deve ser 

vista apenas como uma transferência regressiva, porque representa uma maior expansividade 

do ser: “pode unir, com mais imaginação, a pessoa com poderes misteriosos do alto”.944 

 Em última análise, pensando na questão da responsabilidade do ser humano, o 

trabalho de Becker serve como uma confrontação, ainda que dura e severa, com a condição 

paradoxal que nos impede de encarar o grande desafio que essa responsabilidade impõe, 

descortinando os entraves e as impossibilidades de nossa própria natureza. Mesmo que a 

autonomia humana não possa ser completa, a responsabilidade do homem contemporâneo é 

evidente e não deve ser ignorada. Assim, apesar dessa “decomposição da modernidade”945 a 

que estamos sujeitos, a obra de Becker é um convite ao enfrentamento de nossa condição 

desesperadora, mas ainda não totalmente desprovida de possibilidades.  
                                                
941 MARTIN, Stephen. Decomposing Modernity, p. 70.  
942 STREETER, Jarvis. Human Nature, Human Evil and Religion, p. 92. 
943 Ibid., p. 92. 
944 BECKER, Ernest. A Negação da Morte, p. 248. 
945 MARTIN, Stephen. Op. cit, 95. 
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