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RESUMO 
 

ESTEVES, André N. A psicologia no divã: contribuições de Oskar Pfister à 

psicologia da religião. Dissertação de mestrado, São Paulo, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 2013. 

 
A contemporaneidade traz variadas demandas ao homem. A experiência 
religiosa figura dentre as demandas existentes. É inegável que o Brasil passa 
por uma efervescência religiosa. Cresce o número de professos e aqueles que 
declaram sem religião. Diante deste cenário se tem a necessidade da 
investigação criteriosa a partir de referenciais que buscam o balizamento 
equilibrado e assim expandir os estudos no campo da psicologia da religião. O 
pastor protestante Oskar Pfister foi um árduo pesquisador no campo, tanto da 
religião como da psicologia. O objetivo do presente trabalho busca 
compreender a relevância de Oskar Pfister e sua contribuição ao campo da 
psicologia da religião. Para tanto, se fez uso de uma extensa investigação 
bibliográfica do autor e obras correspondentes de outros autores, que serviram 
de base para aproximações do debate psicologia e religião, isto em três 
capítulos. No primeiro capítulo, se realizou uma biografia de Oskar Pfister e as 
principais influências epistemológicas. Tem como objetivo investigar como 
Oskar Pfister constrói seu pensamento até o encontro com a psicologia 
freudiana. No segundo capítulo, se pesquisa a contribuição de Oskar Pfister a 
psicologia da religião. Tem como objetivo, levantar e apontar as aproximações 
pfisterianas ao contexto religioso, bem como, o legado deixado no campo da 
psicologia da religião. No terceiro capítulo, se pesquisa o diálogo entre o 
pensamento pfisteriano e o fenômeno religioso. Tem como objetivo aproximar 
as temáticas da psicologia e religião e como estes saberes se constituem na 
contemporaneidade como uma fundamental base com vistas a compreensão 
da relação psicologia e religião. Nas reflexões finais, se objetiva resgatar a 
discussão da psicologia da religião ao contexto contemporâneo e assim 
permanecer continuidade ao frutífero legado deixado por Oskar Pfister. 
 
Palavras-chave: OSKAR PFISTER; RELIGIÃO; PSICOLOGIA; PSICOLOGIA 
DA RELIGIÃO; CIÊNCIAS DA RELIGIÃO.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  
 
 

ESTEVES, André N. A psicologia no divã: contribuições de Oskar Pfister à 

psicologia da religião. Dissertação de mestrado, São Paulo, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 2013. 

 
 

Contemporary brings demands to the humankind. The religious experience is 
one among these many existing demands. It is undeniable that Brazil is going 
through a process of effervescence in this area. And this regards both religious 
and non-religious people. Due to that scenario, it is necessary to accurately 
investigate it, expanding and contributing academically with the area of 
psychology of religion. The Protestant pastor Oskar Pfister is known as an 
important scholar in the fields of psychology and religion. The aim of this 
dissertation is the understanding of the relevance and contribution of Oscar 
Pfister to the field of psychology of religion. In order to achieve that, an intense 
investigation was taken on the referred author bibliography, as well as on other 
correlative authors. In the first chapter, it was presented the biography of Oskar 
Pfister and his main epistemological influences. Its goal is to find out how Pfister 
builds his thought until his contact with the Freudian psychology. In the second 
chapter, the contribution of Pfister to the psychology of religion is investigated. 
Its aim is to suggest some pfisterian approaches to the religious context, as well 
as his legacy in the field of psychology of religion. In the third chapter, the 
dialogue between the pfisterian thought and the religious phenomenon is 
presented. Its purpose is to approximate psychological and religious subjects to 
each other, and to show how joining them together is crucial to the 
understanding of the relationship between these two areas. In the final thoughts, 
the author aims to reclaim the discussion on the so far established relationship, 
keeping alive the fruitful legacy of Oskar Pfister. 
 
Keywords: OSKAR PFISTER; RELIGIÃO; PSICOLOGIA; PSICOLOGIA DA 
RELIGIÃO; CIÊNCIAS DA RELIGIÃO.  
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INTRODUÇÃO 

 

Existe uma efervescência religiosa no Brasil. A religião ressurgi 

na contemporaneidade com vigor renovado. O retorno da religião em suas 

variadas formas e as relação que o homem contemporâneo estabelece com o 

sagrado não deve ser relegada. A experiência religiosa nos dias atuais é um 

fato incontestável. Muitos são aqueles compartilham os relatos advindos da 

vivência religiosa. Apesar do reaparecimento, a religião continua relegada a 

uma existência marginal no ambiente da psicologia, da psiquiatria (KÜNG, 

2005). A marginalização da religião no meio acadêmico se justifica pelo difícil e 

complexo diálogo que, por vezes, acontece a estas duas esferas. As 

resistências de ambas as partes impedem a conversão respeitosa e reciproca.  

É neste ambiente movediço que o presente trabalho pretende 

investigar a religião e sua relação com a psicologia. Os diálogos possíveis e 

não possíveis. A investigação teórica se propõe a partir de Sigmund Freud e 

Oskar Pfister discutir o possível dialogo entre religião e psicologia. Oskar 

Pfister foi um pastor protestante que ingressou na nova psicologia inaugurada 

por Sigmund Freud, e, que tão logo, tornou-se amigo pessoal de Freud. A 

investigação as reminiscências do debate entre Freud e Pfister colabora na 

contemporaneidade para que, no Brasil, se tenha clareza de uma temática  que 

nem sempre é compreendida pelas interpretações acadêmicas pré-fabricadas 

(WONDRACEK, 2003).    

Através da revisão bibliográfica de Oskar Pfister foi possível 

discorrer sobre sua relevante contribuição ao debate religioso.  A pesquisa 

procurou investigar a vida e obra de Oskar Pfister. Oskar Pfister se tornou o 

principal objeto de análise da presente pesquisa. Ao percorrer o legado 

deixado por Pfister é possível interagir com as questões religiosas e ao mesmo 

tempo não abrir mão da investigação científica. Oskar Pfister é um ilustre 

desconhecido, sua memória e suas obras desapareceram na área da 

psicologia, teologia e pedagogia (WONDRACEK, 2005). Em uma linguagem 

freudiana, Oskar Pfister teve como destino o recalcamento. Contudo, o destino 

do recalque é seu retorno.  

 



 

 

A revisão bibliográfica e histórica de Oskar Pfister teve como 

base teórica as obras de Karen Hellen Kepler Wondracek, Maria Luísa Trovato 

Gomez, Carlos Dominguez Morano e Peter Gay como referências balizadores 

ao pensamento pfsteriano. 

O primeiro capítulo tem como propósito apresentar as fontes 

epistemológicas do pensamento de Oskar Pfister. Analisar as principais 

conjecturas que fundamentaram todo o trabalho de Pfister. A partir de uma 

análise histórica fazer o percurso bibliográfico, principais influências como o 

pietismo de sua mãe (WONDRACEK, 2011).  O protestantismo sempre esteve 

presente, principalmente através do pai. O ofício pastoral do pai e a sua 

teologia liberal (GAY, 1992), influenciaram as escolhas e sua carreira 

acadêmica. Resolve seguir o exemplo do pai. A teologia se torna seu primeiro 

campo de estudo. A semelhança do pai, se torna pastor.  

No percurso acadêmico de Pfister, não apenas a teologia, mas 

igualmente a filosofia e por fim, o encontro com a psicologia de Freud fazem 

parte do pensamento epistemológico pfisteriano. Pfister não se limitou a um 

entendimento dogmatizado do ser humano. Procurou compreender o ser 

humano por várias vertentes teóricas, pois seu propósito era, como melhor, 

ajudar aqueles que sofriam psiquicamente. O diálogo entre a teologia, filosofia 

e psicologia de Freud se tornaram referenciais para reflexões e elaborações, 

que fizeram de Pfister um pastor diferente de seus pares. 

 Segundo capítulo tem como propósito apresentar a 

contribuição de Oskar Pfister à psicologia da religião. O pensamento pfisteriano 

não ser resume a teorizações reducionistas baseadas nos ideias iluministas. A 

partir da multirreferencialidade, Pfister contribui para o desenvolvimento da 

psicologia de Freud, onde se torna um dos precursores no atendimento à 

crianças e adolescentes. Sua condição de clérigo o coloca como sendo um dos 

principais interlocutores no diálogo entre psicologia e religião. As contribuições 

pfisterianas no campo da psicologia da religião são relevantes, ainda mais, na 

contemporaneidade. Por fim, é pesquisado o pensamento de Oskar Pfister no 

Brasil. Pfister ainda é pouco conhecido, seja na teologia, seja na psicologia. 

Neste sentido, um dos objetivos desta obra é cativar e fomentar outras 

pesquisas ao pensamento pfisteriano no Brasil.  



 

 

O terceiro capítulo apresenta o diálogo entre Oskar Pfister e o 

fenômeno religioso. Através do envolvimento com a psicologia de Freud, Pfister 

realiza pesquisas dentro do campo da religiosidade. Muitos aspectos da 

experiência religiosa foi examinada. Manteve um permanente exame as 

questões relacionadas a religião. Suas investigações apontaram para a 

experiência religiosa do Conde moraviano Zinzendorf, os reformadores (Lutero, 

Zwínglio e Calvino) e formulou estudos a partir do pensamento católico. Pfister 

propunha uma religião libertadora, que fosse um guia de orientação capaz de 

trazer ajudar ao ser humano diante das angústias e sofrimentos psíquicos. 

Pfister mantém uma longa correspondência com Freud. Os embates teóricos 

se transformaram em debates. A religiosidade, por vezes, se tornou o ponto 

central da discussão. A experiência religiosa para Pfister era um harmonioso 

diálogo entre ciência e fé.  

O legado de Pfister no campo religioso se mostra como 

relevante para a efervescência religiosa brasileira. Se propõe aproximar a 

discussão entre psicologia e religião com vistas a contribuir para o 

fortalecimento e desenvolvimento de uma psicologia da religião. Restabelecer 

tais interfaces como relevante para o entendimento dos fenômenos religiosos a 

partir dos vínculos sociais.  

Esclarecer que dois saberes diferentes – psicologia e religião – 

não são necessariamente dispares ou mesmo excludentes. Reafirmar a 

possibilidade de interlocução entre o campo religioso e a psicologia. A vida e 

obra de Oskar Pfister contribui para a possibilidade de uma investigação 

acadêmica e assim retomar tal discussão, principalmente, no âmbito 

acadêmico com vistas as novas formas de interpretação e entendimento entre 

psicologia e religião permeado pela questão social. 

A presente pesquisa procura cobrir um vácuo no que se refere 

a relevância de Oskar Pfister para o fenômeno religioso, haja vista, que fora um 

dos notáveis profissionais da área da saúde que conseguiu uma interlocução 

ponderada entre religiosidade e ciência. 

A semelhança da parábola do semeador (Mateus 13:1-8) 

contada por Jesus, a expectativa é que o trabalho seja como a semente que 

caiu em terra boa. E porque encontrou uma terra boa teve condição de crescer 



 

 

e frutificar, diferente de outras sementes que não alcançaram frutificação. O 

trabalho, não tem o objetivo de ser exaustivo na tentativa da compreensão de 

todos os postulados de Pfister relacionados a religiosidade. Todavia, lançar 

uma pequena semente no vasto campo que é a relação psicologia e religião.  

Algumas definições são pertinentes nesta introdução: 

Quando me refiro à religiosidade, não se leva em conta um 

credo ou mesmo uma religião específica, mas tão somente a relação que os 

homens têm o com divino. 

Quando me refiro às expressões: experiência religiosa, 

fenômeno religioso, fé́ cristã, se entende como sendo sinônimas. 

Quando se faz referência à psicologia freudiana, psicologia de 

Freud, nova psicologia, se entende os postulados teóricos elaborados por 

Sigmund Freud. A base de toda discussão reside tão somente nas teorizações 

freudianas. 

O presente trabalho possa servir para fomentar novas 

reflexões, bem como, novas formas de compreensão da questão religiosa e a 

psicologia. Tentar diluir os ruídos na comunicação entre a religiosidade e o 

estudo da psicologia. Oskar Pfister deixou um legado, transformou o embate 

em debate e assim deve continuar interminavelmente. 
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Capítulo 1 – AS FONTES EPISTEMOLÓGICAS DO PENSAMENTO DE 

OSKAR PFISTER 

 
O discurso humano é sempre produzido numa 
data situação e numa rede complexa de 
determinações sociais, ideológicas e psicológicas 
(DORON e PARATO, 2002, p. 123) 

Na segunda metade do século XIX, no dia 23 de fevereiro de 

1873, nasce na cidade de Wiedikon, em Zurique (Suíça), Oskar Pfister. Filho de 

um pastor e o caçula de uma família de quatro irmãos. Sua mãe, uma mulher 

simples. A educação de Oskar Pfister acontece em um ambiente influenciado 

pelos princípios pietistas, devido à rigorosa presença materna no cuidado com 

os filhos (MORANO, 2008).  

O pietismo da família materna deixa suas marcas. 
Segundo seu sobrinho, o pastor Paul Urner [...] 
Pfister experimentou o aconchego do pietismo, 
mas também a estreiteza dogmática que o 
cercava. (WONDRACEK, 2011, p. 17-18) 

O pai de Oskar Pfister era um amável pastor, principalmente 

com relação ao cuidado dos seus paroquianos, em especial às crianças. Um 

pastor sensível e que demonstrava empatia aos pobres e doentes. Não por 

acaso que decidiu estudar medicina, uma vez que presenciara a morte de uma 

criança que padecia severamente com difteria. Contudo, o pai de Oskar Pfister 

não chegou a concluir a formação em medicina, “uma vez que faleceu 

prematuramente, em grande parte por esgotamento devido à difícil tarefa que 

havia imposto a si mesmo, ser ao mesmo tempo médico do corpo e pastor da 

alma”. (MORANO, 2008, p. 16).  

Oskar Pfister tinha três anos na época do falecimento do pai. 

Devido ao falecimento do pai, a família de Oskar Pfister muda-se para a 

Floresta Negra de Baden (Alemanha) e passa a viver junto à comunidade 

petista de Konisfeld, ainda na Suíça. De acordo com Karen Wondracek, “na 

comunidade petista, a viúva Pfister sustenta precariamente os filhos com as 

aulas de piano.” (WONDRACEK, 2011, p. 17). É justamente nesta pequena 

comunidade petista que Oskar Pfister vive mais um drama e revive a questão 

da morte de maneira muito próxima.  
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A família Pfister passa por períodos extremamentes difíceis, 

onde a mãe necessitou dar aulas de piano com vistas ao sustento familiar. 

Oskar Pfister analisa a própria mãe, como uma mulher cuidadosa e 

responsável. 

Ela era uma alma muito boa e piedosa, que levava 
muito a sério seu dever materno. Só que sabia 
bem melhor chorar com os que choram do que se 
alegrar com os que estão alegres. (WONDRACEK, 
2011, p. 17) 

Ainda no período escolar assisti ao espancamento do seu 

amigo por parte de uma professora, pois o mesmo tinha adormecido em aula. 

Dias depois deste triste acontecimento, seu colega vem a falecer. Oskar Pfister 

participa do velório e este ocorrido somado ao falecimento do seu pai, o marca 

profundamente (WONDRACEK, 2011).  

Oskar Pfister sempre se deparou com a questão da morte. 

Ainda com, apenas, três anos de idade vivenciou a perda do pai. Depois, nos 

primeiro anos da vida escolar, se deparou com a morte de seu amigo. Tempos 

depois, Pfister enfrentaria a dor da perda, a saber, o falecimento do seu irmão 

devido à meningite (WONDRACEK, 2011). O próprio Oskar Pfister fora 

acometido pela meningite, contudo, teve uma sorte melhor que o irmão. 

Pfister é acometido de meningite, seu estado se 
agrava a ponto de o médico dizer à sua mãe que 
sua morte seria preferível às sequelas de 
certamente permanecerão. Mas sua saúde é 
restaurada, sem que as ameaças se 
concretizassem. (WONDRACEK, 2011, p. 18) 

Um outro irmão de Oskar Pfister tem os pulmões 

comprometidos, possivelmente mais uma meningite. Diante do quadro clínico 

do filho e ainda a sombra da morte de um filho com o mesmo problema, a mãe 

de Pfister, resolve regressar a Wiedikon, nos arredores de Zurique (Suíça). 

Justamente para a casa onde moravam até o falecimento do seu pai.  

A infância de Oskar Pfister foi definida pelo psicanalista Hans 

Zullinger como solitária e não exatamente feliz. A partir destes pequenos 

fragmentos da vida de Pfister é possível, perceber uma infância onde a dor, o 

luto e as perdas foram frequentes. Dificilmente Pfister não fosse afetado por 

tais acontecimentos durante boa parte de sua infância até o ingresso na vida 



7 
 

 

acadêmica.  

Três mortes que deixaram suas marcas no seu 
destino. Da mesma forma que o pai, Pfister 
também é influenciado pela morte de um menino 
para fazer uma escolha profissional que reúne 
saberes divididos na academia. (WONDRACEK, 
2011, p. 17) 

Os acontecimentos não apenas influenciaram Pfister no que 

tange a sua personalidade, mas também, as escolhas que fizera quanto a 

carreira acadêmica, primeiramente seu interesse pela teologia e depois seu 

encontro com a psicologia de Freud.  

1.1 - O percurso de Oskar Pfister na teologia 

Desde seu nascimento Pfister teve contato com a teologia. 

Filho de um “pastor liberal” (GAY, 1992, p. 83) e de uma mãe cujos princípios 

de vida estavam alicerçados no pietismo. Morano, assim descreve a mãe de 

Oskar Pfister: “uma mulher simples [...] e puritana na sua maneira de conceber 

a vida, e sobretudo, na educação religiosa dos filhos.” (MORANO, 2008, p. 16). 

O ambiente familiar dos Pfister era permeado pelos ensinamentos e exemplos 

da fé protestante. A teologia não fora um campo desconhecido. Não fora um 

saber estranho a Oskar Pfister. Pelo contrário, na tenra idade, praticava as 

orações. Um episódio em sua vida escolar exemplifica o exercício das orações. 

O professor ensinara que se deveria orar em toda 
situação e exemplificara com um exame que 
prestara, no qual, após orar, fora dispensado da 
matéria não-estudada. Dias depois, o pequeno 
Pfister distrai-se com visitas em casa e não decora 
um poema para a escola. Ora fervorosamente [...]. 
(WONDRACEK, 2011, p. 18) 

A infância de Oskar Pfister, segundo, o psicanalista Hans 

Zullinger fora solitária e não exatamente feliz (WONDRACEK, 2011). Apesar 

dos acontecimentos tão dramáticos, como por exemplo, a perda do pai e do 

irmão, Oskar Pfister não manifestou qualquer rebelião contra Deus. Em 

nenhum momento colocou em dúvida sua crença. A teologia continuou 

soberana, intocável para Oskar Pfister. Diante de possíveis abalos, Oskar 

Pfister sequer mostrou-se duvidoso quanto ao lugar da teologia em sua própria 

vida.  
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Na escola depara-se com o primeiro crítico da 
religião – um professor de História que não perdia 
nenhuma oportunidade para desfazer toda crença. 
E Pfister, mostrando que discernia formas de 
religiosidade, acrescenta ao professor 
provavelmente se refere à dogmática ortodoxa. A 
reação do aluno Pfister antevê um padrão para o 
futuro: examinei isto e me deu forças para retomar 
meus sonhos de criança e escolher o estudo da 
Teologia. (WONDRACEK, 2011, p. 19) 

Pfister, “decidiu seguir o exemplo do pai.” (GAY, 1992, p. 83). 

Decidiu seguir a carreira pastoral, bem como, uma interpretação teológica 

menos dogmatizada. Moreno, destaca sua postura crítica diante do 

dogmatismo mesmo antes de ingressar no curso de teologia. 

Seu espírito crítico diante dos ensinamentos da 
ortodoxia esteve presente desde a adolescência. 
Já na escola, se dedicou a formular uma crítica 
profunda e aguda dos relatos bíblicos, procurando, 
por exemplo, encontrar uma explicação cientifico-
histórica para os relatos como os da passagem 
pelo mar Vermelho e do Êxodo.” (MORANO, 2008, 
p. 18) 

Em 1891, Oskar Pfister inicia seus estudos na área da teologia. 

O ingresso de Pfister na academia não é algo tão confortável. Karen 

Wondracek assim descreve, “o primeiro contato com a teologia crítica choca-se 

com a educação na ortodoxia pietista, provocando a vontade de passar 

diretamente à Filosofia.” (WONDRACEK, 2011, p. 19).  

A maior dificuldade de Pfister na academia fora elaborar os 

estudos teológicos, não tinham a ver com sua um possível crise de vocação ou 

então falta de entusiasmo pela teologia. As dificuldades tinham a ver com os 

ensinamentos pietistas aprendidos com sua mãe. Moreno, assim coloca a 

questão, “o dogmatismo ortodoxo em que foi educado em sua infância era, 

contudo, muito difícil de aceitar: o antagonismo que sentia em relação às 

crenças tradicionais era muito grande.” (MORANO, 2008, p. 18).  

Pfister estava diante de um impasse freudiano. A figura da mãe 

lhe era presente no que tange, principalmente aos ensinamentos pietistas. Ao 

mesmo tempo, se deparava com a vocação pastoral, cuja figura lembrava o pai 

já falecido. “A vocação de pastor constrói-se a partir da identificação com o pai, 

avivada pela oposição do professor de História.” (WONDRACEK, 2011, p. 19).  
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O inicio da jornada acadêmica, nitidamente, Pfister enfrentou o 

dilema com relação ao pensamento teológico. A “teologia” pietista da sua mãe 

ou a “teologia” liberal, que por sua vez, lembrava a mesma teologia professada 

por seu pai, “um pastor de caráter liberal” (MORANO, 2008, p. 16). A escolha 

era mais do que mero percurso acadêmico. Era de ordem mais íntima. Uma 

questão de história familiar. 

Mesmo diante deste “interdito teológico”, Pfister persevera no 

estudo da teologia. À medida que aprofunda seus estudos, recebe influencia de 

vários pensadores, o que, colabora, possivelmente, para amenizar seu mal-

estar teológico. 

Oskar Pfister realizava seus estudos de Teologia 
em Zurique, sob influência de Hegel, Strauss, 
Shcleiermacher, bem como de uma teologia 
crítica, com pensadores como Hermann Kutter ou 
Leonardo Ragaz, introdutores das ideias 
socialistas no campo teológico e pastoral. 
(MORANO, 2008, p. 18) 

O que antes era um “mal-estar” teológico, deixa de ser. 

Claramente, Pfister segue para uma teologia mais liberal e menos dogmática. 

Karen Wondracek, assim diz, “abandonou as trilhas metafísico-especulativas, e 

se volta vez mais ao exame crítico da vida de fé real ou da piedade viva.” 

(WONDRACEK, 2011, p. 20). A escolha de Pfister por uma teologia mais liberal, 

não deixa de ser, uma opção pelo pai. Ao mesmo tempo, caracteriza um 

afastamento da mãe pietista e superprotetora. A herança que Pfister tem da 

mãe é a questão musical, haja vista, que sua mãe era exímia pianista.  

A música se transforma em um importante canal, 
tanto para a fruição estética como para a 
experiência religiosa. Através do sons expressa os 
nexos mais profundos sobre vida e morte, bem 
como estabelece uma intensa comunicação com 
os jovens das paroquias.. (WONDRACEK, 2011, 
p. 21) 

A escolha de Pfister pela teologia o conduz a um caminho 

acadêmico de debates e discussões. “Pfister, como jovem teólogo, ocupa-se 

de modo intenso e competente das discussões filosóficas-psicólogicas, um 

prelúdio das posteriores discussões com a psicanálise.” (WONDRACEK, 2003, 

p. 172). A teologia se tornou o caminho inaugural, onde buscou compreender o 

ser humano sob a perspectiva não apenas do sagrado, mas também, do 
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humano. “Partiu em busca de uma psicologia da religião que se mostrasse 

eficaz e nenhum de seus colegas pareciam capazes de oferecer.” (GAY, 1992, 

p. 83). 

A teologia tem papel relevante na vida de Pfister. É partir da 

teologia – uma teologia crítica – que Pfister discorre sobre a necessidade de 

ampliar os referencias para compreensão do homem e suas múltiplas relações 

e isto inclui, o fenômeno religioso. Contudo, a teologia não trouxe a Pfister 

todas as respostas que buscava. O percurso de Pfister na teologia não fora 

algo satisfatório. A decepção com a teologia o coloca diante da filosofia. 

No conjunto de seus estudos, Oskar Pfister sentiu-
se particularmente decepcionado pelo ambiente 
de especulações e disputas entre os vários 
sistemas teológicos, que qualificou como pura 
charlatanice. Procurou então a filosofia como 
auxílio para a compreensão dos grandes 
problemas teológicos. (MORANO, 2008, p. 19) 

1.2 - O percurso de Oskar Pfister na Filosofia 

O encontro de Pfister com a filosofia é um misto de esperança 

e decepção. Pfister não encontrou na teologia respostas que compreendesse 

serem suficientes quanto aos reais problemas da alma. A decepção com  

teologia deu lugar a esperança com a filosofia. Decidiu iniciar os estudos de 

filosofia, com a esperança de encontrar as respostas as suas indagações. 

A conclusão do curso de Teologia libera-o para o 
estudo da Filosofia, em Zurique e em Berlim. 
Espera encontrar nesta as conexões que busca, já 
que se decepciona com a teologia e a psicologia 
da época, demasiadamente preocupadas com 
detalhismos que as afastam dos reais problemas 
da alma. (WONDRACECK, 2011, p. 19) 

Desde a infância, Pfister demonstra ser um questionador. Um 

observador e especulador diante de questões que o circunda.  

Em sua obra A ilusão de um futuro, revela-nos 
como, aos 12 anos, após ter lido um relato do 
dilúvio universal, correu para o Museu Zoológico 
para comparar a medida da Arca descrita na Bíblia 
com aquela que podia observar por trás de uma 
vitrina do Museu. A partir desse dia – conta-nos – 
‘inventei uma autêntica teoria infantil da evolução, 
adotando, ao mesmo tempo, uma atitude cética 
em relação à Bíblia, a qual se transformou, 
posteriormente, numa disposição para a livre 
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crítica. (MORANO, 2008, p. 19) 

A postura crítica de Pfister o lança ao universo da filosofia, 

onde se torna aluno de Friedrich Paulsen e Richard Avenarius. Aproximação 

com tais intelectuais o coloca em contato com o empiriocriticismo, doutrina 

positivista neokantiana, idealista e empirista (MORANO, 2008). Porém, tão logo, 

se decepciona. Mais uma vez, não encontra nos estudos e ideias de Friedrich 

Paulsen e Richard Avenarius fundamentos plausíveis para a compreensão dos 

problemas da alma do homem.  

Procurou [...] a filosofia como auxílio para a 
compreensão dos grandes problemas teológicos. 
Encontrou, entretanto, o mesmo ambiente de 
divisão e disputa presentes na teologia e todo um 
mundo alheio por completo ao que para ele 
constituía o problema fundamental da desdita 
humana. (MORANO, 2008, p. 19) 

A esperança que depositou na filosofia, ao buscar sentido e 

significado para as questões do humanas, se desfez. Apesar da desilusão com 

a filosofia conclui sua tese de doutorado em 1897, na cidade de Berlim. “O 

tema da sua tese de doutorado, aprovada magna cum laude [...], é a filosofia 

da religião do teólogo suíço A. E. Biedermann.” (MORANO, 2008, p. 20). 

 A tentativa de síntese entre Schleiermacher e 
Hegel realizada pelo teólogo liberal suíço 
Bierdermann vai ao encontro do desejo de Pfister 
de, com o auxílio das ciências humanas, 
compreender e não só sentir o que se passa na 
religião. (WONDRACECK, 2011, p. 20) 

O desejo de Pfister em estabelecer uma aproximação ante aos 

problemas e dramas humanos o faz perseverar. A teologia, sua primeira 

tentativa de buscar resposta não fora suficiente. A filosofia como outro caminho 

se mostrou promissora, contudo, perdeu o encanto e  não fora capaz de trazer 

a Pfister um entendimento entre o sagrado e o humano. Apesar de tais 

desilusões, o ímpeto de encontrar respostas fora maior. Inclusive, “estabelece 

contato com Wilhelm Wundt, o fundador da psicologia.” (WONDRACECK, 2011, 

p. 19-20). O encontro com a psicologia de Wilhelm Wundt foi apenas um 

“namoro” rápido e superficial.  

Seja na teologia ou filosofia foi incansável na busca por 

esclarecimentos. Com esmero intelectual estudas as obras de estudiosos de 
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tais áreas. Contudo, nos idos de 1927, ao fazer uma retrospectiva de sua 

caminhada acadêmica na teologia e filosofia, traduz um tom de decepção. 

Ainda esperava chegar, a partir daí, a 
esclarecimentos sobre as condições originais da 
piedade. Com grande empenho, estudava as 
obras de Hegel, Vatke, Strauss, Feuerbach, Seller, 
Richard Rothe, Scheleiermacher, Alexander 
Schweitzer, entre outros, para chegar ao banal 
resultado de que em religião, como em qualquer 
outro processo psíquico, o intelecto, o sentimento 
e a vontade agem juntos. (WONDRACECK, 2011, 
p. 20) 

O percurso de Pfister na filosofia o fez abandonar o 

pensamento metafísico-especutalitivo. Não que fosse interessante. Para Pfister, 

tal pensamento não era pertinente aquilo que buscava.  

Pfister [...] abandonou as trilhas metafísicos-
especulativas, e se volta cada vez mais ao exame 
crítico de fé ou da piedade viva, como prefere 
expressar. Este exame crítico é feito com 
ferramentas da lógica, da teoria do conhecimento, 
da psicologia e da sociologia. A abertura para as 
ciências sociais cresce paulatinamente com a 
prática pastoral. (WONDRACECK, 2011, p. 20) 

Diante da desilusão com a filosofia, Pfister resolve retomar o 

caminho da teologia. A teologia jamais fora deixada de lado. A teologia sempre 

exerceu um fascínio sobre Pfister. Não a teologia dogmática, mas uma teologia 

que pudesse desvendar os caminhos e descaminhos na relação do homem 

com o sagrado. 

Retornou à teologia, então com o objetivo de 
enfocá-la a partir da filosofia religiosa de Rudolh 
Hermann Lotze (1819-1881). De forma renovada, 
voltou à teologia para nunca mais abandonar, 
como uma espécie de exigência ao mesmo tempo 
pessoal, intelectual e apostólica. (MORANO, 2008, 
p. 20) 

A abandonar a filosofia e retornar a teologia, 

inconscientemente, Pfister busca o pai. As escolhas acadêmicas, primeiro a 

teologia, depois a filosofia e uma “namoro” com a psicologia, não foram 

aleatórias e vazias. É possível afirmar que Pfister, resolveu seguir o exemplo 

do pai.  

Oskar Pfister decidiu seguir o exemplo do pai. 
Partiu em busca de uma psicologia da religião que 
se mostrasse eficaz, para descobrir a cura das 
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almas que nenhuma de suas leituras e nenhum de 
seus colegas pareciam capazes de oferecer. 
(GAY, 1992, p. 82) 

A filosofia perde não para a teologia, mas sim, para o pai na 

vida de Pfister. Seu percurso na filosofia fora uma tentativa de autonomia do 

próprio eu. Mas a figura do pai era, conhecido como um pastor liberal, foi 

determinante para deixar a filosofia em segundo plano em detrimento da 

teologia. Não que a filosofia fosse interessante. Contudo, a teologia tinha 

conexões mais íntimas, da ordem do familiar a Pfister. 

Apesar de lhe terem vedado o acesso aos livros 
do pai, a herança paterna se faz presente de 
várias formas, como na abertura à teologia liberal. 
[...] A decisão liberal do jovem Pfister também é 
um afastamento da mãe supercuidadosa, 
demasiadamente... (WONDRACECK, 2011, p. 20) 

A filosofia tem seu lugar e importância na vida de Pfister, 

contudo, não é determinante. Por um tempo buscou na filosofia entendimentos 

que pudessem lhe conferir um nexo entre a piedade religiosa e o as demandas 

psíquicas. Se desfez do caminho especulativo encontrado na filosofia. De volta 

a teologia, encontrou na teologia liberal permissão para estabelecer o diálogo 

entre a religião e o psiquismo humano. 

É a linha mais aberta ao diálogo com as ciências 
sociais; e, em camadas mais profundas, o próprio 
método histórico-crítico representa uma pesquisa 
das origens que não aceita os caminhos 
dogmáticos preestabelecidos pela ‘mãe’ igreja. 
Desde modo, a pesquisa (histórica) impulsionava 
a compreensão da filiação, que era tão importante 
para Pfister.” (WONDRACECK, 2011, p. 20) 

A habilidade de dialogar com saberes aparentemente 

contraditórios é uma característica marcante na personalidade de Pfister. O 

caminho para outras descobertas estava aberto, em especial, a recém nascida 

Psicanálise criada por Sigmund Freud. 

 A busca é por uma pesquisa inserida na prática, 
que inicia na realidade e retorna a ela. Através da 
ciência servir à vida, através da vida fornecer 
tarefas à ciência, este é o alvo de Pfister. Eis um 
dos pontos que o aproxima da psicanálise, pois 
nesta, clínica e pesquisa ou benefício e 
descoberta sobre a verdade são uma e a mesma 
coisa.” (WONDRACECK, 2011, p. 24) 
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1.3 - O encontro de Oskar Pfister com a Psicologia de Freud 

Logo depois da virada do século, Zurique estava 
madura para um novo tipo de reforma protestante, 
secular ainda que espiritual e cientifica, embora 
não feita em laboratório. O pastor da 
Predigerkirche sentiu logo um vento novo e vital 
soprando a partir de Viena. (WONDRACECK, 
2011, p. 24) 

As motivações que levaram tanto Freud, quanto Pfister a 

investigação, seja da religião ou dos sofrimentos psíquicos foram da mesma 

ordem, a clínica para Freud, a assistência pastoral para Pfister. Karin 

Wondracek diz: “Demandas da clínica levaram Freud a refletir sobre a religião.” 

(WONDRACEK, 2005, p. 12). E, Pfister, procura na psicologia de Freud bases 

para uma melhor instrumentação, onde pudesse atender e auxiliar os 

paroquianos diante dos fenômenos psíquicos que se deparava em sua 

atividade pastoral. Pfister e Freud, cada qual em sua área de atuação, acima 

de tudo, convergem, no sentido de buscarem a compreensão do ser humano. 

Como resposta ao texto de Pfister, “A ilusão de um futuro” (1927), Freud 

responde ao amigo: 

[..] Alegro-me diretamente pelo seu 
posicionamento público contra minha brochura; 
será́ um refrigério em meio ao coro desafinado de 
críticas, para o qual estou preparado. Nós 
sabemos que, por caminhos diferentes, lutamos 
pelas mesmas coisas para os pobres 
homenzinhos. (FREUD apud FREUD e MENG, 
2009, p. 9) 

Antes de conhecer Freud, Pfister já́ conhecia Carl Gustav Jung, 

psiquiatra suíço e, até então, um dos mais íntimos amigos de Freud. É 

justamente, por conta dos laços afetivos entre ele e Freud, que Jung estimula 

Pfister a remeter um dos seus textos (“Representação delirantes em suicídio de 

alunos”) a Freud. Segue o comentário posterior de Freud a Pfister sobre seu 

texto: 

[...] Não posso me satisfazer apenas em 
agradecer pela remessa do trabalho 
Representação delirantes e suicídio de alunos; 
tenho também de expressar minha satisfação 
porque nossas pesquisas psiquiátricas 
encontraram guarida num cura de almas, que tem 
livre acesso às almas de tantos indivíduos jovens 
e valorosos [...] Devo supor que esse optimum 
seja alcançado nas circunstâncias em que o 
senhor atua. Nosso amigo em comum, C.G. Jung, 
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frequentemente tem mencionado seu nome para 
mim; estou contente em poder ligar a ele agora um 
conteúdo mais definido e espero que o senhor não 
vá́ provar-me de suas demais obras. (FREUD 
apud FREUD e MENG, 2009, p. 8) 

Ao que tudo indica Pfister encontra em Freud suporte e um 

novo caminho para seu trabalho pastoral e principalmente de auxiliar aqueles 

que sofriam psiquicamente. “A psicanálise fornecia a Pfister a estrada real para 

o cumprimento de sua vocação.” (GAY,1996, p. 84). Não obstante, o fato de 

realizar duras e pesadas críticas quanto ao banimento da psicologia como 

parte do curriculum dos estudos teológicos (MORANO, 2008). Antes mesmo do 

seu encontro com a psicanálise, existe um incômodo em ver tanto a teologia 

quanto psicologia empobrecidas de realizar uma investigação mais profunda da 

natureza dos sofrimentos psíquicos. Segundo Morano: “[...] pouco antes de seu 

encontro com Freud, atacou com veemência a incapacidade e a pobreza, tanto 

da teologia como da psicologia, de oferecer ajuda para o alívio do sofrimento 

humano.” (MORANO, 2008, p. 21). 

À medida que o relacionamento entre Freud e Pfister 

amadurece, também é inegável o comprometimento de Pfister ao movimento 

psicanalítico, inclusive foi membro fundador da Sociedade de Psicanálise de 

Zurique, sendo ele mesmo mais tarde, cogitado para presidir tal Sociedade e 

tendo a simpatia de Freud e Jung para ocupar a presidência. Todavia, devido à 

oposição dentro do grupo suíço, isto não chega a ocorrer (WONDRECEK, 

2005). Nem mesmo a impossibilidade de presidir a Sociedade Psicanálise de 

Zurique, furta o ânimo de Pfister, bem como seu envolvimento com a 

psicanálise. Desta maneira, os laços cada vez mais estreitos com Freud se 

tornam mais sólidos, trazendo fascínio a Pfister. Ele próprio declara: 

[...] quão grande e maravilhosa é análise, e que 
enriquecimento ela dá à nossa vida. Para mim, ela 
trouxe um alvorecer sem igual à minha existência, 
e jamais poderei agradecer-lhe o suficiente por 
tudo com que o senhor me tem presenteado, 
através de suas pesquisas e de sua bondade de 
coração. Se nos anos que me restam viver eu 
puder trabalhar intensivamente para análise, por 
mais privações que a vida me proporcione, 
definitivamente serei uma pessoa feliz. (PFISTER 
apud FREUD e MENG, 2009, p. 118) 
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O encontro de Pfister com a psicologia freudiana sobreviveu às 

divergências e dissonâncias teóricas de alguns seguidores de Freud, 

principalmente Jung e Adler. Mesmo sendo apresentado por Jung a Freud, e 

uma vez consumado o rompimento entre Jung e Freud ocorrido entre os anos 

de 1912 e 1913, Pfister, mantém sua lealdade a Freud. Mais uma vez é 

oportuna e criteriosa a descrição que Morano faz deste episódio, ao afirmar: 

Foi uma amizade comprovada. Também na 
fidelidade que souberam demonstrar em tempos 
difíceis. Particularmente significativa foi à 
fidelidade demonstrada por Pfister a Freud por 
ocasião da ruptura com Jung e, através dele, com 
todo o grupo suíço. Apenas o analista-pastor 
permaneceu na Suíça ao lado de Freud. 
(MORANO, 2008, p. 62-63). 

Os laços fraternos que aproximavam Freud e Pfister não era 

unilateral. Pfister não era mais amigo de Freud que este de Pfister. Ambos 

nutriam afeto e respeito mutuamente. Por conseguinte, se observa uma 

declaração esclarecedora de Morano ao pontuar a amizade entre Freud e 

Pfister: 

Uma amizade feita de confidencias e 
compromissos mútuos, de uma suma tolerância 
nas importantes divergências e deu uma fidelidade 
comprovada ao logo de tantos anos foi também a 
base para um enriquecimento mutuo, tanto no 
campo intelectual e profissional como no âmbito 
mais pessoal da vida. (MORANO, 2008, p. 67) 

De acordo com Peter Gay, “Freud realmente gostou de Jung, 

durante alguns anos, e posteriormente veio a gostar ainda mais de Pfister.” 

(GAY, 1996, 86). Não por acaso, Freud considerar Pfister como um caminho 

para novos horizontes para a nova psicologia (GAY, 1996). Não é exagero 

declarar que em Pfister, Freud mantém viva a “chama” do movimento 

psicanalítico, continuar acesa e quiçá́, se alastrar a outros recantos. 

É importante ressaltar, que consumada as cisões entre Jung e 

Freud, Adler e Freud, Pfister tem mais autonomia. De acordo com Karin 

Wondracek: 

“Desde que Adler e Jung se separam de Freud, 
dirigi minha atenção constante para investigar até 
que ponto o sexual é a causa de alterações 
psíquicas, e até que ponto os determinantes 
sexuais, que nunca faltam, são sintomas 
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secundários, concomitantes de outras inibições. 
Busquei, à medida do possível, sem prejuízos, o 
ponto onde se havia instalado o bloqueio do 
desenvolvimento. (WONDRACEK, 2005, p. 16) 

Outra consideração digna de nota é o fato de Pfister figurar 

entre os primeiros psicanalíticas não-médicos que passaram a praticar a 

psicanálise. Pfister, senão o primeiro, certamente, foi um dos pioneiros a 

romper o protocolo, onde apenas médicos praticavam a psicanálise em seu 

início. Segundo Karin Wondracek: 

O Dr. Oskar Pfister, pastor religioso e educador de 
Zurique, autor da obra da qual este trabalho 
constitui introdução, foi por trinta anos amigo 
íntimo de Freud e inabalável partidário de suas 
teorias. Foi ele um dos primeiríssimos leigos a 
praticar a psicanálise, e a parte posterior da 
introdução de Freud é talvez o seu primeiro apelo 
publicado em favor do reconhecimento dos 
analistas não-médicos. (WONDRACEK, 2002, p. 
21) 

O próprio Pfister se reconhece como um dos pioneiros em 

praticar a psicologia de Freud fora do âmbito médico. “O senhor nunca tinha 

escrito de modo tão facilmente compreensível. E, mesmo assim, tudo jorra das 

profundezas. Como pertenço a seus primeiros alunos laicos, alegrei-me de 

modo indivisível com o livreto.” (PFISTER apud FREUD e MENG, 2009, p. 135-

136), responde Pfister a Freud como resposta do texto “A questão da análise 

leiga” (1926), escrito por Freud para legitimar a prática da psicanálise por não-

médicos. Por sua vez, Freud reconhece Pfister como um dos primeiros a 

investigar a aplicação da nova psicologia em outros campos. Freud declara: 

As aplicações da psicanálise à ciência da religião 
e à sociologia (pelo presente autor, por Theodor 
Reik e Oskar Pfister, por exemplo), que 
conduziram a esses achados, ainda são novas e 
insuficientemente apreciadas, mas não se pode 
duvidar que estudos posteriores só́ irão confirmar 
a certeza dessas importantes conclusões. 
(FREUD, 1996, p. 71) 

É inegável que a amizade entre Freud e Pfister venceu todos 

os percalços possíveis e permaneceu inabalável por longos anos. O próprio 

Freud testemunha quão amável é a presença do pastor protestante em sua 

vida, ao fazer a seguinte declaração sobre a pessoa de Pfister: 

Tornou-se muito querido por todos. É um clérigo 
que se pode aceitar e que me fez bem, sabendo 
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inclusive atuar de forma moderada sobre o 
impulso resultante de meu próprio complexo 
paterno. É um pouco arrebatado, mas a sua 
cordialidade não tem a falsidade presente nos 
exageros. (FREUD apud MORANO, 2008, p. 33) 

Não apenas Freud reconhece a presença doce e amável de 

Pfister, mas sua filha caçula Anna Freud, assim declara em uma das visitas 

que Pfister faz a Freud: 

No ambiente doméstico dos Freud, alheio a toda 
vida religiosa, Pfister, com seus trajes, aparência e 
atitude de um pastor, era uma aparição de um 
mundo estranho. No seu modo de ser não havia 
nada da atitude científica quase apaixonada e 
impaciente, com a qual outros pioneiros da análise 
encaravam o tempo passado à mesa com a nossa 
família – como uma interrupção das suas 
discussões teóricas e clinicas. Pelo contrário, seu 
calor humano e entusiasmo, sua viva participação 
também nos fatos mínimos do cotidiano 
entusiasmavam as crianças da casa e faziam dele 
um hóspede bem-vindo em qualquer tempo, uma 
figura humana ímpar em seu modo de ser. Para 
elas, segundo um dito de Freud, Pfister era não 
um ―santo homemǁ‖, mas um tipo de “flautista de 
Hamelin”, que só́ precisava tocar seu instrumento 
para ter um bando inteiro obediente atrás de si. 
(FREUD apud FREUD e MENG, 2009, p. 18-19) 

A formação teórica de Pfister é exclusivamente humana. A 

teologia, filosofia e a psicologia de Freud se constituem em um trilogia de 

conhecimento vinculados a compreensão do ser humano. A tríade acadêmica 

pfisteriana traça seu percurso. A teologia exercida a partir do pastorado. A 

filosofia através de questionamentos e a psicologia de Freud como metodologia 

de práxis analítica e pastoral. 

A epistemologia de Pfister se desenvolve no ambiente 

acadêmico. No diálogo e descobertas entre estes campos de saberes Pfister 

caminha. Não por acaso, traz relevantes contribuições à psicologia e religião. A 

herança teórica deixa por Pfister colabora para que se possa continuar no 

intercâmbio da experiência religiosa e ciência. A psicologia da religião tem em 

Pfister um interlocutor, que não rejeitou os predicados da análise da ciência, 

tão pouco, menosprezou o lugar da fé ante as demandas, principalmente, 

psicológicas do homem. 
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Capítulo 2 – A CONTRIBUIÇÃO DE OSKAR PFISTER À PSICOLOGIA DA 

RELIGIÃO 
A obra escrita de Pfister não é ampla apenas pelo 
aspecto quantitativo. Também o é pela diversidade 
de aspectos e temas abordados. Os problemas da 
educação, da cura das almas e da teologia 
constituem seus eixos fundamentais. Entretanto, 
as preocupações e os interesses de Pfister se 
estendiam para além disso, e ele procurou levar a 
cabo incursões da psicanálise em muitos outros 
campos. Assim, por exemplo, as áreas da filosofia 
e da arte, pelas quais Pfister demonstrava um 
interesse nitidamente contrastante com o 
demonstrado por Freud e que também foram 
objetos de sua atenção em diversos escritos. 
Problemas sociais e antropológicos igualmente 
contaram com sua análise e sua interpretação. 
(MORANO, 2008, p. 115) 

A psicologia de Oskar Pfister não era reducionista. O olhar do 

pastor protestante as questões humanas era diversificado. Sua psicologia não 

se afunilava as questões meramente dogmáticas na compreensão das mazelas 

e demandas do ser humano. A maior parte dos psicólogos da sua época 

tinham um olhar experimental, isto, sob forte influência de um modelo 

cartesiano e claramente mecanicista. Eram herdeiros e patronos de uma 

psicologia cientificista, apoiados no arcabouço iluminista racionalista.  

Limitar a realidade ao materialismo e 
mecanicismo, considerando mundo e humanidade 
como grandes máquinas, é “má metafísica” para 
Pfister. (WONDRACEK, 2003, p. 173) 

Pfister, recebia severas críticas por parte dos psicólogos 

experimentais (GOMEZ, 1999), por discordar e entender que, seja a psicologia 

ou a teologia, não respondiam satisfatoriamente o problema do sofrimento 

humano. O homem, não era, exclusivamente, um ser preso as leis 

condicionantes que asseveravam os psicólogos e teólogos a época de Pfister. 

Em direção diferente, Pfister tem um olhar democrático, 

inclusivo e diversificado quanto a aplicação da psicologia. A herança familiar e 

acadêmica construída por diversos saberes contribui para o entendimento 

menos reducionista da aplicação da psicologia. 

Em Pfister [...] acontece uma encarnação ou – em 
linguagem secular uma incorporação de vários 
saberes: por um lado, sua vivência cristã e seu 
conhecimento teológico-filosófico permeiam todos 
os âmbitos da vida. (WONDRACEK, 2011, p. 11) 
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O diálogo com outros saberes - nas áreas da arte, ciências 

sociais e até mesmo antropológico – era uma característica de Pfister. Não 

mostrava receios em dialogar com saber diferente. Não tinha receios em ouvir 

argumentações díspares. Não se acanhava em contrapor ideias e 

pensamentos que julgava serem discutidas. A psicologia de Pfister permitia o 

diálogo construtivo, sem recenseamentos e preconceitos. No campo da 

teologia, a herança paterna se faz presente ao optar pela teologia liberal 

(WONDRACEK, 2011), como base para a práxis pastoral.  

Sacerdotes, estudiosos de teologia e outros, tinham uma 

repulsa aos ensinamentos propagados por Freud. “De modo inteiramente 

previsível, os homens de Deus, sacerdotes atuantes ou teólogos 

enclausurados, tomaram as muitas heresias de Freud como ofensas.” (GAY, 

1992, p.81). A psicologia freudiana era dita como uma “revolta romântica-

materialista, encurralada no beco-sem-saída do pessimismo”. (GAY, 1992, 

p.81). As ideias e pensamentos de Freud, ainda que sedutoras, tinham uma 

ferrenha oposição, fosse de psicólogos, médicos e teólogos. 

A visão preponderante entre os estudiosos da 
teologia, tanto judeus quanto cristãos, era a de 
que a análise da religião empreendida por Freud 
era desinformada, arbitrária, imoral, talvez 
neurótica [...] (GAY, 1992, p. 82) 

Na contramão dos seus pares, Pfister encontrou na psicologia 

de Freud receptividade. “Não lhe foi possível decidir se eram os aspectos 

teóricos ou práticos do trabalho de Freud que mais o atraiam, mas ele deliciou-

se com seu realismo em sua profundidade.” (GAY, 1992, p.84).  Ao invés de 

corroborar com as críticas ferozes destinadas a Freud, o pastor Oskar Pfister 

se mostrou cético e indignado em relação a impotência tanto da teologia, 

quanto da psicologia em responder plausivelmente ao sofrimento humano. A 

teologia e a psicologia, a época de Pfister, não foram suficientes e capazes de 

responder àqueles emocionalmente perturbados.  

Descobre nas pesquisas de Freud uma forma de 
ajudar humana e espiritualmente as pessoas de 
modo diferente daquele que vinha sendo usado, o 
qual lhe resultava insatisfatório. (WONDRACEK, 
2003, p. 201) 
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A psicologia inaugurada por Freud forneceu-lhe descobertas e 

um horizonte promissor. O encontro de Oskar Pfister com Freud fez nascer no 

primeiro uma nova vocação: “o pastor-analista”. 

Com Freud, as mais elevadas funções da vida 
colocavam-se diante do microscópio da alma, e 
davam testemunho de suas origens e conexões, 
das leis de seu desenvolvimento e de seu 
significado profundo na totalidade dos 
acontecimentos psíquicos. A psicanálise fornecia a 
Pfister a estrada real para o cumprimento de sua 
vocação. Tornou-se o “pastor-analista” 
(Analysenpfarrer), e amigo de Freud (GAY, 1992, 
p. 84) 

O encontro com a psicologia freudiana estabeleceu um marco 

em Pfister. Tornou-se, de imediato, um dos mais fiéis defensores da causa 

inaugurada por Freud. Não se intimidou em confessar publicamente seu 

interesse pela nova psicologia de Freud.  Sob o ceticismo, as zombarias e 

inúmeras críticas que vinham dos opositores de Freud, se manteve leal e 

irredutível aos postulados freudianos. 

O encontro de Pfister com a psicanálise foi o 
evento marcante de sua vida. Freud deu-lhe os 
meios de resolver uma perplexidade torturante – 
como ajudar os seus paroquianos emocionalmente 
perturbados. (GAY, 1992, p. 83) 

A adesão de Pfister ao movimento inaugurado por Freud foi 

sem restrições. Pfister foi mais do que um associado ao círculo inicial daqueles 

que assumiram os pressupostos da psicologia freudiana. Contrariando todos os 

prognósticos possíveis se tornou um dos maiores interlocutores de Freud. “De 

todas as amizades de Freud, algumas tempestuosas, outras tranquilas, esta foi 

certamente a menos provável e uma das mais pacíficas.” (GAY, 1992, 84).  

A imediata e irrestrita amizade de Oskar Pfister a Freud não foi 

gratuita. Através de Freud, existia a possibilidade de Pfister cumprir o legado 

do pai. O pai, um pastor liberal, faleceu após de cursado Medicina (GAY, 

1992). Não teve tempo hábil para cuidar tanto do corpo como da alma 

daqueles que sofriam e estavam sob seus cuidados pastorais. Pfister tomado 

pela lembrança paterna, encontra altruisticamente em Freud a esperança de 

construir uma psicologia da religião, “que se mostrava eficaz, para descobrir a 

cura das almas que nenhum de suas leituras e nenhum de seus colegas 
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pareciam capazes de oferecer.” (GAY, 1992, p. 83). A mesma busca que viu 

em seu pai, agora ele próprio pode, enfim, tornar em realidade.  

A vocação psicanalista se constrói a partir da identificação com 

o pai. A herança teológica paterna o faz escolher a teologia liberal. Neste 

ambiente simbiótico (teologia e psicologia freudiana), Pfister perceber o ser 

humano inteiro e não departamentalizado como seus colegas clérigos ou 

mesmo psicólogos insistiam em categorizar. 

Oskar Pfister rejeita o olhar reducionista, seja da psicologia ou 

mesmo a teologia. Tais fontes de saber produzem um homem emoldurado. 

Pfister rompe com o paradigma da censura e cerceamento teórico que não 

socorre o homem ante ao sofrimento. “Abandonou as trilhas metafísico-

especulativas, e se volta cada vez mais ao exame crítico da vida de fé real ou 

da piedade viva” (WONDRACEK, 2011, p. 20). Obstinado na busca por uma 

psicologia da religião que salve o homem de si mesmo, mergulha nas “águas 

profundas” da teologia, filosofia, pedagogia, ciências sociais, arte e na própria 

psicologia recém inaugurada de Freud.  

A partir da multirreferencialidade Pfister deixa um legado rico e 

frutífero a psicologia da religião. A generosa contribuição literária de Oskar 

Pfister ainda é desconhecida por uma considerável parcela da academia 

brasileira. As áreas de maior atuação e contribuição de Pfister – psicologia, 

pedagogia e teologia – no Brasil, ainda desconhecem este ilustre pastor que, 

sempre, ao lado de Freud trouxe valiosas contribuições a psicologia da religião, 

a pedagogia e teologia.  

2.1 – A multirreferencialidade de Oskar Pfister 

O entusiasmo com a psicologia de Freud o torna um discípulo 

feroz. “Poucos pioneiros da psicanálise se consagraram com tanto fervor e 

paixão à expansão das ideias e do movimento psicanalítico” (MORENO, 2008, 

p.112), do que Pfister. Carl G. Jung relata o interesse, ávido e crescente de 

Pfister pelas ideias de Freud. “O pastor Pfister, homem inteligente e amigo meu, 

deu início a uma grande campanha de propaganda de suas ideias.” (MCGUIRE, 

1993, p. 218).  
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Oskar Pfister não é um mero coadjuvante dentro da nova 

psicologia iniciada por Freud. Mesmo tendo o ceticismo de Freud, num primeiro 

momento.  

Freud sempre conservou uma certa distância 
cética em relação a Pfister. A religiosidade do 
pastor, por mais não-convencional e psicanalítica 
que fosse, impedia que Freud investisse 
emocionalmente nele tanto quanto havia investido 
em Ferenczi. (GAY, 1992, p. 85) 

O que era desconfiança tão logo se transformou em empatia 

por parte de Freud a Pfister. A medida que Pfister cresce e amplia seus 

conhecimentos a psicologia freudiana, inclusive, contribuindo com artigos e 

elaborações, cresce também o afeto de Freud a Pfister. 

O tom caloroso de Freud para com Jung e Pfister 
não era, de modo algum, apenas fria diplomacia. 
Freud realmente gostou de Jung, durante alguns 
anos, e posteriormente veio a gostar ainda mais 
de Pfister. (GAY, 1992, p. 86) 

A admiração e respeito por Pfister se torna notório. Dentre os 

novos adeptos da  novo psicologia, Pfister tem destaque. Cada vez mais 

cresce seu papel dentro da expansão da psicologia freudiana. Freud, por sua 

vez, fortalece os vínculos afetivos a Pfister. 

Entre seus adeptos leigos destacam-se dois, 
Oskar Pfister e Lou Andreas-Salomé: ambos 
viriam a ser amigos de Freud por um quarto de 
século ou mais. Parece ligações pouco prováveis 
para ele, um sendo pastor, e a outra um ‘grande 
damme’, colecionadora de poetas e filósofos. A 
disposição de Freud em apreciar suas visitas e 
cartas, e seu duradouro afeto por ambos, atestam 
seu gosto pela vida, pela variedade e por postos 
avançados além das fronteiras de Viena. (GAY, 
1992, p. 185) 

As fileiras da nova psicologia inaugurada por Freud são 

engrossadas por um ardoroso e profícuo pastor de almas. “Pfister era um 

homem entusiasmado, apaixonado, repleto de energia e, com uma capacidade 

de trabalho transbordante” (MORENO, 2008, p. 111). Não se contenta em ficar 

a margem do movimento, que traz elaborações inéditas ao sofrimento humano. 

Pfister traz generosas contribuições a psicologia freudiana nas mais diversas 

áreas.  
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A partir do conceito da multirreferencialidade Pfister dispõe a 

dialogar com outros saberes. A disposição plural de Pfister permite construir 

análises que transcendem a uma única abordagem da nova psicologia de 

Freud. Pfister inaugura novas fronteiras para a aplicação das ideias de Freud. 

“A multirreferencialidade é um hino contra o reducionismo.” (BARBOSA, 1998, 

p. 13). A multireferencialidade de Pfister é uma posição epistemológica, de 

crítica e criação científica. 

A abordagem multirreferencial vê a educação 
como uma função social global perpassando o 
conjunto dos campos das ciências do homem e da 
sociedade e interessando tanto ao psicólogo, ao 
psicólogo social, ao economista, ao sociólogo, ao 
filósofo, ao historiador etc., a apreendemos na sua 
complexidade. (BARBOSA, 1998, p. 15) 

Pfister se apoia na multirreferencialidade para desenvolver sua 

compreensão de ser humano. Rejeitar uma leitura excessivamente 

reducionista. Transpõe o saber da teologia, filosofia e psicologia de Freud com 

vistas a novas percepções e descobertas. Apoiado na multirreferencialidade 

Pfister deixa um legado à psicologia da religião. 

2.2 – O legado de Oskar Pfister à Psicologia 

Desde o ingresso a psicologia de Freud, Pfister mostrou 

profundo interesse e dedicação irrestrita a causa freudiana. Não se intimidou 

em produzir artigos e ideias, baseados na nova psicologia. Seu entusiasmo, 

somado a uma paixão arrebatadora aos ensinamentos de Freud e uma mente 

arejada, fizeram de Pfister um frutífero escritor. Se de um lado havia um judeu 

sem Deus (GAY, 1992), escrevendo sobre religião, ao lado existia um pastor 

temente e cheio de fé a trazer relevantes contribuições para o entendimento da 

religião ao ser humano. Às vezes, era inevitável a discussão entre ambos, 

contudo, os vínculos fraternos prevaleciam. “Vários biógrafos destacam o 

predomínio dos sentimentos positivos de Freud em relação a Pfister...” 

(WONDRACEK, 2011, p. 26). 

Em 1909, quando se inicia a correspondência de 
ambos, Freud tem 53 anos e Pfister 36 anos. Se 
se observam oportunidades de discussões mais 
fortes, isto não impede a admiração, a lealdade e 
uma mútua amizade. (MOURA, 1988, p. 56  
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A amizade entre Freud e Pfister permanece intensa e 

crescente. “Entre visitas, trocas de livros e artigos, encaminhando mútuo de 

pacientes, a amizade e a parceria teórico-clínica vão se solidificando.” 

(WONDRACEK, 2011, p. 28). Cada vez mais, Pfister ganha espaço, 

respeitabilidade e notoriedade dentro do grupo que apoia a causa de Freud. A 

despeito das especulações que levaram Freud e outros pioneiros a aceitar 

Pfister dentro do movimento da nova psicologia, fato é, que Pfister alcança um 

lugar de destaque. O próprio Freud enaltece o labor de Pfister em prol de sua 

nova psicologia.  

O convívio fraterno entre Freud e Pfister não desmerece, tão 

pouco inviabiliza o diálogo recíproco que ambos mantém em prol do ser 

humano. O propósito comum era o ser humano e suas mazelas existências, 

onde o sofrimento movia Freud e Pfister a uma conversação plural, às vezes 

discordantes, mas sempre respeitosos.  

O clérigo cristão e o “judeu infiel”, o homem bom e 
virtuoso e o empedernido heterodoxo e 
provocador, o otimista por natureza e o 
progressivamente pessimista puderam chegar a 
estabelecer um vínculo de amizade sincero e 
profundo. (MORENO, 2008, p. 28)  

A fraternidade que ambos mantinham trouxeram ganhos, seja a 

psicologia de Freud, seja a religião. Pfister expande a psicologia de Freud a 

outros campos e o próprio Freud reconhece tais contribuições. 

Não contribui pessoalmente para a aplicação da 
psicanálise à pedagogia; mas era natural que a 
indagação psicanalítica sobre a sexualidade e o 
desenvolvimento psíquico da criança chamasse  
atenção dos educadores e os fizesse enxergar sua 
tarefa sob uma nova luz. Infatigável pioneiro dessa 
orientação na pedagogia foi o pastor protestante 
Oskar Pfister, de Zurique, que soube harmonizar o 
cultivo da análise com o apego a religiosidade. 
(FREUD, 2011, p. 161)  

Pfister abre novas fronteiras para a nova psicologia de Freud. A 

suspeita de Freud em relação ao papel de Pfister para o crescimento e 

expansão da  nova psicologia rumo a novos horizontes (GAY, 1992), se 

cumpre.  

Nas Gesammelte Werke, Pfister é citado 24 vezes, 
associado ao círculo de amigos, à pedagogia, à 
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psicologia da religião, à psicanálise infantil. Freud 
admira a capacidade produtiva de Pfister, e seu 
entusiasmo de difundi-la em áreas não-medicas. 
(WONDRACEK, 2011, p. 30)  

As crenças de Pfister não é um impeditivo ao ingresso a nova 

psicologia proposta por Freud. Apesar de existir um estranhamento de Freud 

ao envolvimento de um pastor aos seus ensinos. “A atitude dele – um pastor 

protestante – é de fato louvável, embora para mim seja meio desconcertante 

ver a psicanálise arrolada na luta contra o pecado.” (WONDRACEK, 2011, p. 

26). Pfister contraria todos os prognósticos possíveis que poderiam existir da 

não possibilidade do diálogo entre religião e psicologia. Ao contrário, se torna 

um grande interlocutor e um profícuo estudioso. “Pfister envolve-se cada vez 

mais com a aplicação da psicanálise na pedagogia, e com a crítica aos 

métodos pedagógicos coercitivos.” (WONDRACEK, 2011, p. 32).  

A tenacidade do pastor protestante e sua lealdade a Freud, 

alcançam cada vez mais ouvintes, ansiosos em ouvir suas palestras ou mesmo 

ler seus artigos.  

Escreve, faz palestras e cursos de psicanálise 
para pedagogos. Chegava a reunir 600-700 
professores para cursos de verão sobre a 
psicanálise. Em 1917, publica Was bietet die 
Psychanalyse dem Erzieher? (O que a psicanálise 
fornece ao educador?), que foi traduzido em oito 
línguas e teve três edições em alemão. Trazendo 
a teoria psicanalítica para o campo da 
aprendizagem, ilustrando sua abordagem com 
vários exemplos de tratamento de inibições na 
aprendizagem, Pfister demonstra a possibilidade 
da psicanálise restabelecer a capacidade criativa e 
sublimatória do aluno. (WONDRACEK, 2011, p. 
30-31)  

Os escritos de Pfister rompem as fronteiras regionais. Dentro e 

fora do movimento da nova psicologia, a repercussão aos pensamentos do 

pastor é notório, principalmente em inaugurar o diálogo entre a psicologia 

freudiana e a pedagogia. “É justo atribuir a Oskar Pfister a honra de ter sido o 

pioneiro na aplicação da psicanálise ao campo da educação.” (MORENO, 2008, 

p. 77). Pfister estabelece um interessante diálogo com a pedagogia a partir dos 

pressupostos da psicologia freudiana. “Pfister logrou conjugar os objetivos de 

ser um divulgador incansável das ideias de Freud nos ambientes do clero e da 

pedagogia.” (WONDRACEK, 2003, p. 131). Para Pfister, as ideias de Freud 
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traziam preciosos avanços ao modelo pedagógico existente. A receptividade 

dos pedagogos as interfaces que Pfister faz com a nova psicologia é 

acolhedora. “Oskar Pfister foi recebido de braços abertos pelos pedagogos, 

encontrando imediatamente a amizade e a aceitação dos educadores.” 

(MORENO, 2008, p. 77). A empatia que encontrou entre os educadores 

contrastava com a repulsa dos teólogos (MORENO, 2008).  

O interesse de Pfister no desenvolvimento de uma pedagogia 

construída a partir das ideias de Freud, tenha sido os acontecimentos 

traumáticos que presenciou na infância.  

As motivações últimas para esta apaixonada 
dedicação às tarefas educativas são encontradas 
por seu amigo e discípulo H. Zulliger em alguns 
acontecimentos que marcaram sua infância no 
terreno da educação. (MORENO, 2008, p. 78)  

Seja qual tenha sido a motivação de Pfister em transitar entre a 

pedagogia e a psicologia de Freud, fato, que Pfister trouxe um novo olhar para 

o campo da educação. Novas fronteiras se abriram. A obra “Psicanálise e 

educação” é o valioso tratado, onde Pfister expõe as bases de uma pedagogia 

psicanalítica. 

Em sua obra Psicanálise e educação mostra, 
primeiramente, a exigência que o educador deve 
ter ao ocupar-se da psicanálise como um lugar a 
partir do qual poderá compreender de modo 
pertinente o comportamento, às vezes 
desconcertante, das crianças. Expõe também, de 
forma simples e clara, as bases científicas da 
psicanálise e os princípios básicos de uma 
pedagogia psicanalítica, para depois expor, na 
última parte da obra, a prática concreta dessa 
educação psicanalítica, enfocando alguns 
problemas particulares, tais como a informação 
sexual das crianças, a agressividade infantil diante 
dos pais, o problema do papel da frustração, o 
esforço e a responsabilidade no desenvolvimento 
educativo. (MORENO, 2008, p. 79)  

A habilidade de Pfister em cativar o diálogo entre a psicologia 

de Freud e a pedagogia, permiti novas reformulações. A primeira, expande a 

aplicabilidade das ideias de Freud a outros campos. A segunda, empreende 

uma nova forma de interpretar e ao mesmo tempo, uma autocrítica aos 

modelos pedagógicos coercitivos existentes.  
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Pfister conclui que a educação psicanalítica é 
aquela pedagogia que “descobre as inibições 
prejudiciais ocasionadas pelas forças psíquicas 
inconscientes e busca reduzi-las e dominá-las 
submetendo-as à vontade da personalidade moral. 
(MORENO, 2008, p. 80)  

 A psicologia de Freud propunha a ressignificação do adulto. 

Em Pfister a criança e o adolescente, de maneira inédita, tem lugar e cuidado. 

Pfister é o precursor da análise infantil e adolescente. O infante não está 

relegado ao obscurantismo e desamparo. O divã não serve apenas ao adulto, 

mas também a criança e adolescente.  

Mesmo enfrentando opositores a análise infantil (MOURA, 

1988), Pfister se mostra resoluto no exercício da atividade. A insistência e 

defesa da análise infanto-juvenil que Pfister faz, cativa até mesmo a filha de 

Freud, Anna Freud.  

Esta insistência a seu método pedagógico foram, 
de acordo com o testemunho do próprio Freud, a 
maior influência para a construção da obra de 
Anna Freud. (MOURA, 1988, p. 57)  

Pfister inaugura uma nova abordagem a psicologia de Freud. 

Expande as ideias de Freud a pedagogia. Crianças e adolescentes, inclusive 

são atendidos pelo próprio Pfister. “Uma outra consequência da relação 

psicanálise-educação é a inclusão de crianças e adolescentes doentes e 

normais no tratamento analítico.” (WONDRACEK, 2011, p. 33). 

As análises de Pfister se restringiam a 
adolescentes perturbados por conflitos morais e 
ele era capaz de complementar seus 
procedimentos analíticos com conselhos éticos e 
exortações religiosas. (MOURA, 1988, p. 57)  

O labor e entusiasmo de Pfister em dialogar com a pedagogia 

diverge da imparcialidade que Freud apresenta em relação a mesma. “Freud 

não se opõe à pedagogia. Mas diz que suas investigações e assertivas são 

distintas da psicanálise.” (MOURA, 1988, p. 62). Apesar de apresentar uma 

postura assertiva em relação a pedagogia, Freud mostra contentamento pelos 

avanços alcançados por Pfister nesta área. 

Efetivamente, de todas as aplicações da Análise 
só prospera esta, que o senhor inaugurou na 
Pedagogia. Alegro-me muito que minha filha 
comece a contribuir com algo aí. (MOURA, 1988, 
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p. 62)  

A contribuição de Pfister a psicologia ao inserir a análise de 

crianças e adolescentes é tida como sendo uma dos principais diálogos feitos 

por aqueles que acompanharam Freud. O amigo e historiador, Hans Zulliger 

reconhece a valiosa contribuição e a importância do pioneirismo de Pfister ao 

campo da educação. 

A outra contribuição de Pfister às conquistas 
científicas da psicanálise é The domiain of 
pedanalysis, a aplicação prática de uma técnica 
psicanalítica modificada, à educação e à terapia 
de crianças. Os estudiosos contemporâneos da 
psicanálise não podem avaliar plenamente a 
importância que teve nessa época a aplicação da 
psicanálise freudiana ao campo da educação. 
Duas das consequências são de suma 
transcendência: a educação recebeu uma nova 
orientação que mais tarde passou a chamar-se 
educação psicanalítica e o trabalho de Pfister deu 
origem ao que mais tade seria a analise de 
crianças. O propósito deste perfil é deixar 
claramente estabelecido o lugar que corresponde 
a Oskar Pfister como pioneiro neste campo. 
(GOMEZ, 1999, p. 13)  

 Pfister é um ardoroso defensor de uma psicologia aplicada as 

crianças e adolescentes menos autoritária. Pfister ouve o “grito” silencioso das 

crianças e adolescentes. Dá ouvidos e vez ao infanto-juvenil. Ancorado na 

psicologia freudiana, oferece a escuta analítica aqueles que não tinham, ainda, 

o privilégio do cuidado psicológico. O pioneirismo de Pfister permiti incluir ao 

seio do atendimento psicológico, crianças e adolescentes. 

Foi o pioneiro em levar os achoados da 
psicanálise para a pedagogia [...] também a 
estender o tratamento analítico a crianças e 
adolescentes e a pessoas “não doentes no sentido 
médico.” (WONDRACEK, 2003, p. 17)  

Pfister não é apenas o precursor do atendimento as crianças e 

adolescentes ao campo da psicologia freudiana. É um frutífero colaborador ao 

movimento iniciado por Freud e que estava em efervescência no início do 

século XX.    

A criatividade de Pfister é vasta: 233 trabalhos em 
livros e artigos sobre os mais diversos temas da 
psicanálise, além de 40 resenhas da interação do 
inconsciente. Entre 1909 e 1956, expõe os 
resultados das pesquisas sobre as relações entre 
a psicanálise e a filosofia, a religião, a arte, a 



30 
 

 

teologia, a prática pastoral e, sobretudo, com a 
pedagogia.” (WONDRACEK, 2003, p. 202)  

Antes de tomar conhecimento dos escritos de Freud se 

encontrava sob o abatimento e impotência (WONDRACEK, 2003). A adesão as 

ideias de Freud faz renascer um novo Pfister. “Pfister estava maravilhado com 

as descobertas de Freud e procura constantemente aprender com a disciplina 

inaugurada pelo mestre.” (WONDRACEK, 2003, p. 142).  

Como cheguei à psicanálise? Simplesmente 
porque não podia fazer nada válido com os velhos 
métodos. Com a psicanálise pode-se ter êxito 
onde antes era impossível, podem ser reativadas 
grandes quantidades de energias humanas que 
previamente não tinham saída e que conduziam à 
doença, ao manicômio e a outras formas de 
miséria. (MORANO, 2008, p. 23)  

O entusiasmo de Pfister cresceu a medida que compreendia a 

aplicabilidade da psicologia freudiana ao cotidiano. Se fascínio o torna um 

ilustre aliado a causa de Freud.     

Quando a situação se torna séria, qualquer um 
pode notar quão grande maravilhosa para mim é a 
análise, e que enriquecimento ela dá à nossa vida. 
Para mim, ela trouxe um alvorecer sem igual à 
minha existência, e jamais poderei agradecer-lhe o 
suficiente por tudo com o que o senhor me tem 
presenteado, através de suas pesquisas e de sua 
bondade de coração. Se nos anos que me restam 
viver eu puder trabalhar intensamente para 
análise, por mais privações que a vida me 
proporcione, definitivamente serei uma pessoa 
feliz. (WONDRACEK, 2003, p.142-143)  

A história da psicologia testemunha com autenticidade e 

corrobora a lealdade de Pfister as ideias de Freud, bem como sua vasta 

contribuição a expansão da psicologia freudiana. Pfister encontra em Freud 

respostas aos anseios que vinha protestando. “A maior parte dos trabalhos de 

Pfister surge dos estímulos provocados pelas suas observações epistolares 

com Freud.” (WONDRACEK, 2003, p. 203). A mais improvável e “estéril” 

amizade de Freud, permiti a sua própria psicologia, uma colheita inesperada. 

Mesmo diante de possíveis divergências teóricas, a amizade entre ambos 

permaneceu sólida.      

Pfister nunca cedeu em suas ideias cientificas e 
religiosas, sem que que com isso a amizade e sua 
participação no movimento psicanalítico fosse 
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colocadas em questão. Freud preferia a 
divergência claramente expressa à bajulação que, 
em tantas ocasiões, ocultava uma autêntica 
agressividade. (MORANO, 2008,       p. 62)  

Pfister reconhece a psicologia de Freud como uma ciência 

eficaz ao ser humano. “A ciência fundada por Freud – pensa Pfister – pode 

oferecer um serviço inestimável à ética e também ao ensino moral.” (MORANO, 

2008, p. 81). A crença na psicologia de Freud, fez de Pfister um pesquisador 

prodigo, principalmente na área da experiência religiosa.  

Foram muitos os aspectos da experiência religiosa 
e do dogma cristão que se tornaram objeto da 
reflexão psicanalítica de Pfister. Se repassamos 
sua extensa bibliografia, observamos que desde 
muito cedo começou a voltar sua atenção, para 
além de preocupação meramente pastoral, em 
direção a capítulos diferentes das crenças 
religiosas em geral e da fé cristã em particular: o 
pietismo, o culto mariano, as relações da 
experiência mística com a histeria, a glossolalia, 
as personalidades religiosas de Paulo, Lutero e 
Calvino, o catolicismo, o judaísmo, o budismo, 
assim como as relações gerais da teologia com a 
psicanálise são temas que estão presentes em 
sua obra do início ao fim. (MORANO, 2008, p. 83)  

A obra se Pfister, ainda que privilegie o religioso, não se reduz 

a este. Como um dos primeiros analistas não médicos, Pfister é a janela onde 

se poderia vislumbrar a inserção de novos adeptos a causa, que a semelhança 

dele, não eram médicos. “Mais importante [...] era o fato de que Pfister levava a 

psicanálise em direção a domínio não-médicos.” (MORENO, 2008, p. 104).  

Freud reconhece a importância de Pfister ao nova psicologia como 

possibilidade de novos caminhos a sua psicologia. “Pfister era uma chave que 

abriria as portas do mundo exterior.” (GAY, 1992, p. 85). Os primeiros adeptos 

as ideias de Freud eram na totalidade judeus. O paradigma de um grupo 

judaico é rompido com a inserção de Pfister.  

Durante alguns anos , o pequeno grupo que se 
reunira religiosamente, todas as quartas-feiras à 
noite no apartamento de Freud, desde 1902, tinha 
sido o mais paroquiano dos clubes: todos os 
primeiros seguidores de Freud eram judeus. 
Nenhum deles, entretanto, parecia-lhe um 
sucessor aceitável. Por isso, Freud saudou seus 
surpreendentes visitantes de Zurique como os 
embaixadores da Causa no mundo, os recrutas 
que, vindos de fora, infundiriam vida nova no 
movimento. (GAY, 1992, p. 86)  
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A psicologia de Freud que era um reduto de judeus em seu 

início, sofre sua primeiro interdito, um pastor não judeu e não médico ingressa 

com profundo ardor a causa freudiana. Mesmo antes, de se tornar um fiel 

defensor das ideias de Freud, ao ingressar nas fileiras da nova psicologia, 

sinaliza com este ato que a psicologia freudiana não ficará circunscrita a 

poucos, mas ganhará o mundo. “Devemos apreciar o que a presença de Pfister 

deve ter constituído no início como abertura para as esferas não-judaicas e, 

sobretudo, como abertura para espaços não médicos.” (MORANO, 2008, p. 

103-104). 

O papel desempenhado por Pfister a psicologia freudiana não é 

desprezível. A amplitude de suas ideias conferiram novos caminhos e 

entendimentos a diferentes saberes. Sua capacidade em dialogar permitiu o 

avanço dos ensinamentos de Freud a diversos seguimentos. Pfister foi um 

hábil interlocutor e teve papel significativo para o progresso da psicologia 

freudiana.  

Embora seja difícil aceitar a afirmação de Kienast 
segundo a qual a psicanálise teria permanecido 
um simples método esotérico relegado ao círculo 
judaico de seu fundador se não fosse a 
profundidade conferida a ela pela sólida formação 
teológica e filosófica de Pfister, entretanto verdade 
que o papel desempenhado pelo pastor suíço nos 
primórdios da psicanálise não foi nada 
desprezível, e provavelmente muito maior do que 
agora somos capazes de reconhecer. (MORANO, 
2008, p. 103)  

Uma das contribuições mais significativas para o avanço da 

psicologia de Freud foi estender aos domínios não-médicos (MORANO, 2008). 

Pfister apregoa a universalidade dos postulados de Freud. Se coloca 

energicamente contra o monopólio de uma psicologia elitista. Defendia 

laicidade os postulados de Freud. A psicologia de Freud tem como público, 

sejam aqueles que carecem de atendimento e os sãos. Sob a interpretação de 

Pfister, era possível aplicar o método freudiano de forma preventiva.  

A psicanálise deixava de ser assim uma mera 
técnica de tratamento (aspiração de Freud desde 
o principio) para também render frutos em sua 
aplicação a pessoas mentalmente sãs. Desse 
modo ela encontra suas melhores condições 
justamente onde dela não se necessita, isto é, nos 
sãos.  (MORANO, 2008,  p. 106)  
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Antes da Primeira Guerra Mundial (1914-1915*), os únicos 

analistas leigos que pertenciam ao grupo de seguidores de Freud eram Oskar 

Pfister, pastor protestante e Hermine Hug-Hellmuth, doutora em filosofia 

(MORANO, 2008). O exercício dos métodos de Freud por leigos, gerou 

embates dentro do grupo suíço de analistas. Razão pelo qual Freud resolveu 

esclarecer a polêmica no artigo “A questão da análise leiga”.  

 A posição de Freud, como vimos, foi clara e 
contundente desde o início: a psicanálise não 
deve se restringir ao campo da medicina. A 
análise leiga – isto é, aquela praticada por não-
médicos, como Oskar Pfister – contou desde o 
primeiro momento com o apoio decisivo de Freud.  
(MORANO, 2008,  p. 109)  

Por ser um leigo (não-medico), dentro do círculo de seguidores 

de Freud, Pfister obriga que se multiplique o diálogo entre a psicologia de 

Freud e outros campos teóricos. “Do ponto de vista histórico, a laicidade da 

psicanálise opera uma ruptura em relação aos contextos intelectuais 

tradicionais, médicos ou religiosos.” (MORENO, 2008, p. 111). Pfister é o 

protagonista deste imbróglio que culminou com a legitimação da prática 

analítica aos não-médicos.  

A entrega irrestrita de Pfister a causa de Freud, faz dele um 

dos principais expoentes da nova psicologia. Seu incansável labor em prol da 

divulgação das ideias de Freud o conduz a realizar palestras em universidades, 

escolas e regiões da Europa.  

Pfister desenvolveu um trabalho fundamental 
oferecendo cursos e realizando conferências, nos 
quais procurava mostrar – com sua particular 
veemência – o interesse que a psicanálise poderia 
ter em diferentes campos de pensamento.  
(MORANO, 2008,  p. 112)  

Pfister além de ser um caloroso palestrante das ideias de 

Freud, coube a ele, escrever o primeiro tratado de psicanálise da história: “O 

método psicanalítico” (1913). Uma exposição sistemática dos postulados de 

Freud, “vista como importante contribuição do pastor suíço para a expansão do 

movimento psicanalítico.” (MORENO, 2008, p. 107). 

O método psicanalítico, obra exaustiva, em que 
oferece uma exposição esclarecedora da evolução 
da técnica psicanalítica. Cabe-lhe a honra de ser a 
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primeira obra sistemática de apresentação da 
psicanálise, como sabemos prefaciada pelo 
próprio Freud.” (MORANO, 2008,  p. 113)  

Sob a tutela de Pfister a psicologia de Freud avança. Poucos 

seguidores de Freud, permaneceram leais por tantos anos como Pfister. 

Poucos tiveram contribuíram a causa de Freud como Pfister.  

A obra escrita de Pfister não é ampla apenas pelo 
aspecto quantitativo [...] os problemas da 
educação, da cura das almas e da teologia 
constituem seus eixos fundamentais [...] ele 
procurou levar a cabo incursões da psicanálise em 
muitos campos. Assim, por exemplo, as áreas da 
filosofia e da arte [...] problemas sócias e 
antropológicos igualmente contaram com sua 
análise e sua interpretação. (MORANO, 2008,  p. 
115)  

O legado de Pfister a psicologia freudiana se estende a sua 

participação junto a Sociedade Psicanalítica Suíça. “Ocupou nela um papel 

relevante, tendo sido o desejo de Freud que ocupasse a presidência.” 

(MORENO, 2008, p. 116).  A técnica de terapias breves foi uma particularidade 

de Oskar Pfister. Pfister, “como o precursor do que se denominou de terapia 

breve, ou psicanálise breve.” (WONDRACEK, 2011, p. 191). 

A problemática das terapias breves (que 
constituirá no futuro um amplo campo de debates 
e desenvolvimento) também já está presente no 
modo de proceder técnico de Pfister. (MORANO, 
2008,  p. 61)  

A singularidade de Pfister, faz dele uma exceção a sua época. 

Os teólogos debatiam e repudiavam categoricamente os ensinamentos 

oriundos de Freud. Colocaram Freud no banco dos réus sem qualquer direito a 

defesa, sumariamente sentenciaram-no como um ateu incorrigível. Na 

contramão dos teólogos, Pfister é um ardoroso e dedicado discípulo.   

Nos primórdios daqueles que se tornaram seguidores de Freud, 

era o único não-médico. O desconforto por parte destes foi inevitável. Não se 

intimidou e continuou sua trajetória, permanecendo fiel a Freud. Diante da 

ruptura de Jung e Adler, continua ao lado do mestre. Pfister, se mostra um 

homem destemido e que visceralmente “mergulha” nas profundas águas da 

psicologia freudiana.   
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Seu percurso na psicologia freudiana o conduz a um lugar de 

destaque no campo da psicologia. A amizade com Freud é maior que as 

discordâncias. Mantém um diálogo frutífero entre psicologia e religião. A 

repercussão da vida e obra de Pfister ultrapassa as fronteiras, que talvez ele 

mesmo não tenha imaginado. 

2.3 – O pensamento de Oskar Pfister no Brasil 

Oskar Pfister é um ilustre desconhecido no Brasil. A 

grandiosidade de sua obra é minimamente conhecida. O pastor que participou 

ativamente do crescimento, fortalecimento e propagação da psicologia 

freudiana ainda carece de ser pesquisado e conhecido. A ressonância do 

legado deixado por Pfister, ainda é mínimo aos brasileiros.  

Ao longo de toda sua vida Pfister se empenhou em debater as 

ideias freudianas. Não desconsiderou o fator religioso, pelo contrário, o colocou 

em primazia. Pfister constrói uma psicologia da religião num interminável 

diálogo com as ideias de Freud.  

Pfister debate a partir da teoria psicanalítica, da 
teologia crítica, da filosofia e da sua vivência de fé, 
sobre a necessidade de ampliar os referenciais 
para compreender o fenômeno religioso. 
(WONDRACEK, 2003, p. 7)  

Freud e Pfister construíram ao longo dos anos uma 

permanente e rica amizade. “Durante todos os anos de seu exercício como 

pastor manteve relação com Freud. Os dois homens tornaram-se amigos.” 

(MENG apud GOMEZ, 1999, p. 12). O relacionamento fraternal, entre um judeu 

e um cristão, proporcionou um dos mais inquietantes questionamentos. Haveria 

espaço para diálogo o entre ciência e religião? Os primórdios da história 

analítica atestam, que se não houve concordância, também não existiu repulsa 

aos clérigos que ingressavam ao movimento inaugurado por Freud, haja vista, 

a presença de Pfister. 

A não contrariedade de Freud a Pfister permitiu a este 

participar brilhantemente do movimento que crescia com a chegada de novos 

adeptos. Seus trabalhos, artigos e resenhas alcançavam respeitabilidade nos 

mais diversos públicos. A repercussão da obra de Pfister ganha notoriedade. 
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“A psicanálise e a educação” recebe diversas traduções.  

A psicanálise e a educação foi a que obteve maior 
divulgação, traduzida em pouco tempo para o 
francês, o inglês, o italiano, o polonês e o 
dinamarquês. É a única obra de Pfister da qual há 
tradução espanhola. (MORANO, 2008, p. 77)  

Apesar de toda importância de Pfister a psicologia de Freud e o 

alcance de sua obra em diversos países, o Brasil até a presente data não tem 

tradução desta monumental obra. A leitura de Pfister continua esquecida no 

Brasil.  

Freud nos primórdios do movimento analítico, manteve vividas 

correspondências com alguns de seus seguidores, dentre eles, Oskar Pfister. 

A correspondência Freud & Pfister é a terceira 
coletânea de cartas da mão de Freud conhecida 
do público em geral. Temos as cartas de Freud a 
Fliess dos anos formativos de 1887 a 1902. Há 
uma segunda coletânea de cartas pessoais 
dirigidas a 102 destinatários, que cobre 
praticamente toda a vida de Freud. A 
correspondência Freud & Pfister cobre os últimos 
trinta anos da vida de Freud, entre 1909 e 1939. 
Infelizmente só parte das cartas trocadas entre 
eles está disponível. (WONDRACEK & FRANCO, 
2007, p. 599-600)  

A publicação de parte das correspondências entre Freud e 

Pfister ocorre “na década de 1960 em alemão, chegam tardiamente ao público 

luso-brasileiro em 1998.” (WONDRACEK & FRANCO, 2007, p. 600). O público 

brasileiro toma conhecimento 38 anos depois da primeira publicação. A 

correspondência entre ambos é um dos principais relatos sobre a relação entre 

as ideias de Freud e religião. A psicologia brasileira, por longos anos, ficou 

privada de tomar parte deste fundamental relato. O obscurantismo, o pouco 

interesse e demora mostrava claramente em um contrassenso na psicologia 

brasileira em comparação a herança deixada por Freud e Pfister. 

A correspondência entre Freud e o pastor Pfister, 
estabelecida de forma sistemática entre 109 e 
1938, constitui talvez o arquivo discursivo mais 
importante para balizarmos a relação entre os 
discursos psicanalíticos e religioso, considerando 
que algumas teses fundamentais deste debate 
foram assumidas na vivacidade de um diálogo 
amigo e cordial. (BIRMAN apud MOURA, 1988, p. 
123)  
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O relacionamento cordial de Pfister e Freud não isenta o 

primeiro de contrapor e reagir as ideias de Freud sobre religião. O artigo: “O 

futuro de uma ilusão” (1927), escrito por Freud, tem como resposta de Pfister o 

artigo: “A ilusão de um futuro” (1928). Pfister expressa sua discordância ao 

testo freudiano e enriquece o debate no âmbito entre psicologia e religião.  

Mais uma vez o público brasileiro tem acesso tardio a este 

precioso texto no ano de 2003 pelas mãos habilidosas da psicóloga e teóloga 

Karin Hellen Kepler Wondracek como organizadora do material. O acesso a  

obra de Pfister, no Brasil, ainda continua limitada. Diferente em outros países, 

onde existe um maior acesso.  

A obra de Pfister alcançou repercussão internacional. Era 

incansável em propagar as ideias de Freud e persuadir outros a seguirem a 

mesma direção. 

Alguns dias atrás voltei de uma viagem à 
Alemanha. Em Koblenz e Nürnberg dei aulas de 
psicanálise a pastores, e deparei-me com tanto 
interesse quanto ignorância. Alguns anos mais 
tarde, em 1927, foi convidado a dar uma 
conferência na faculdade de teologia de 
Birmingham. A causa de Freud estava 
visivelmente conquistando adeptos entre os 
homens de Deus. (MORANO, 2008, p. 77)  

Sua disposição em se manter como fiel discípulo de Freud e 

dos seus colaboradores mantém acessa a interlocução entre psicologia e 

religião. Interlocução que se expande a outros países e culturas. A psicologia 

no Brasil, no entanto, se torna surda as conversações frutíferas de Freud e 

Pfister. 

Como se explica a surdez da psicologia do Brasil ao embate 

amigável e construtivo (WONDRACEK, 2003) de Freud e Pfister? Não é 

possível formular respostas apropriadas. O silêncio da psicologia brasileira a 

Pfister continua a ecoar nos porões abarrotados daqueles que sofrem 

psiquicamente. Poucas foram as vozes que resolveram “abrir” o calabouço da 

psicologia brasileira e dar voz e ouvidos a Pfister. Relegar Pfister ao silêncio é 

deixar de garimpar um “tesouro” inestimável deixado por ele na área da 

experiência religiosa. 
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No Brasil, coube a poucos pesquisadores garimpar e trazer 

Pfister do limbo histórico brasileiro. Trabalhos como “O amor e seus destinos – 

a contribuição de Oskar Pfister para o diálogo entre teologia e psicanálise” 

(2005), de Karin Hellen Kepler Wondracek e “Um percurso cristão na 

psicanálise: o legado de Oskar Pfister” (1999), de Maria Luíza Trovato Gomez, 

são “pepitas” que tornam a discussão religiosa no âmbito da psicologia perene.  

Outros trabalhos, não menos importantes, também contribuem 

como fragmentos preciosos de “um campo” ainda inexplorado que é a obra e 

vida de Oskar Pfister. Fragmentos como: “Sobre a correspondência de Freud 

com o pastor Pfister” (1984), Joel Birman; “Psicanálise, religião e ética: 

algumas questões” (1988), Chaim Samuel Kantz; “Sobre Psicanálise e religião” 

(1988), Jurandir Freire Costa; “Psicanálise e religião: abismo escancarado ou 

útil variação? Reflexões sobre a correspondência entre Freud e o pastor 

Pfister” (1999) e “Freud, Pfister e suas ilusões – que ciência? Que religião?” 

(2003), Karin Hellen Kepler Wondracek; “Oskar Pfister: um legado de 

desconforto” (2000) e “Um estudo de pensamento de Oskar Pfister e uma 

reflexão sobre a atualidade” (2003), Maria Luíza Trovato Gomez; “A vida se 

torna paixão – o fascínio de Pfister” (2003), Júlio Walz; “Psicanálise da Igreja e 

da religião – o pastor e psicanalista Pfister: a alma da cura d’almas”, (2003), 

Evaldo Luiz Pauly; “Diálogos epistolar – Freud e Pfister, correlato sensível de 

realidades ininteligíveis” (2003), Juan Droguett e “Diálogos à beira de abismos 

ente Freud e Pfister – A propósito da correspondência entre Freud e Pfister” 

(2003), José Luiz Caon. 

No Brasil, foi Joel Birman quem pela primeira vez 
publicou um estudo a respeito da correspondência 
entre Freud e Pfister. Em 1998, com o apoio do 
CPPC, foi possível publicar Cartas, e por meio 
destas o interesse por sua vida e obra cresceu, 
abrindo o caminho para a publicação, em 2003, de 
sua resposta A ilusão de um futuro, acompanhada 
por reflexões de psicanálise e teólogos 
contemporâneos. (WONDRACEK, 2011, p. 60)  

A garimpagem ao “sítio arqueológico” da vida e obra de Pfister, 

no Brasil, acontece à miúde. Os fragmentos e trabalhos já garimpados revelam 

a grandiosidade deste “sítio arqueológico” pfisteriano. O trabalho se mostra 

promissor, e ao mesmo tempo, resgata uma interlocução sobre a experiência 

religiosa e psicologia, que não sofreu censura ou mesmo cerceamento a época 
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de Freud e Pfister.  

No contexto contemporâneo, faz-se cada vez 
necessária a tolerância e o respeito na 
convivência e na comunicação entre os seres 
humanos. O diálogo interdisciplinar impõe-se 
como uma necessidade de renúncia às verdades 
absolutas e unilaterais. É cada vez mais urgente o 
encontro e o debate para superar o 
distanciamento provocado entre ciência e religião. 
(DROGUETT apud WONDRACEK, 2003, p. 206) 

A psicologia brasileira tem enterrado em seu solo um rico e 

valioso “sitio arqueológico” pfisteriano, minimamente conhecido em fase a 

grandeza de sua obra. As resistências e defesas da psicologia brasileira em 

vasculhar o “solo” pfisteriano retardam pesquisas e trabalhos diversos na área 

da psicologia da religião. Necessário remover os “entulhos” da psicologia 

brasileira e redescobrir a riqueza de um diálogo possível entre religião e 

psicologia na vida de obra de Oskar Pfister, a semelhança dos seus pioneiros. 

[...] possuíam pontos de vistas opostos acerca da 
religião, mas acima de tudo, preservaram uma 
amizade pessoal, científica e fecunda e 
desprovida de qualquer medo do diálogo. (WALZ 
apud WONDRACEK, 2003, p. 142) 

Redescobrimento de Pfister no Brasil atualiza o legado deixado 

nos primórdios da psicologia freudiana, um embate entre psicologia e religião. 

A herança deixada por ambos sirva como legitimidade a construção acadêmica 

de um entendimento prático da experiência religiosa que tem como objetivo 

primordial ajudar aqueles que sofrem e/ou desejam buscar a verdade sobre si 

mesmos. 

A psicanálise em si mesma não é nem religiosa, 
nem anti-religiosa, mas um instrumento neutro do 
qual podem servir tanto o religioso como o leigo, 
desde que utilizada para a libertação dos que 
sofrem. (FREUD apud MORANO, 2008, p. 232)  

A demora da psicologia brasileira em garimpar o “sítio 

arqueológico” pfisteriano suscita a uma possível contratransferência, a mesma 

apresenta por Freud em relação a Pfister, em algumas ocasiões. “Vimos essa 

reação contratransferencial manifestar-se várias vezes em Freud, em sua 

relação com Oskar Pfister.” (MORANO, 2008, p. 234).  
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Diante de todos os prognósticos teóricos desfavoráveis -  de 

um lado o pastor e do outro o analista – foi possível construir um diálogo 

honesto e cordial. A medida que as resistências e contratransferências 

diminuem é possível estabelecer vínculos suficientes para estabelecer um 

diálogo permanente entre religião e psicologia. O legado de Pfister e Freud 

seja retomado pela psicologia no Brasil com contribuições contemporâneas as 

questões religiosas e psicológicas que trafegam na sociedade de hoje. 

Oskar Pfister teve sua lealdade a Freud atestada 
por tantos quantos mencionaram nos relatos da 
psicanálise e, atualmente, o novo interesse que 
seus temas vêm despertando tem a oportunidade 
de encontrar confirmação desse apreço sem 
máculas, de discípulo para mestre. (GOMEZ apud 
WONDRACEK, 2003, p. 136)  

Oskar Pfister “realizou, efetivamente, muitas coisas pela causa 

psicanalítica.” (MORENO, 2008, p. 111). Deixou um legado teórico inestimável. 

Sua capacidade de transitar por saberes diversos fez dele um hábil interlocutor. 

Seu labor em nome da causa de Freud foi incansável. “Definitivamente, Pfister 

era o que poderíamos chamar, com toda a ambiguidade que  o termo pode 

encerrar, de um homem virtuoso” (MORENO, 2008, p. 25). Tinha um olhar de 

esperança e ânimo em relação ao ser humano. 

Com sua visão mais otimista e esperançada, 
Pfister acredita que o somos não se deve apenas 
ao introjetado a partir das instâncias parentais. 
Existe também um movimento para o futuro, um 
movimento de superação. (MORANO, 2008, p. 28)  

Pfister é um homem a frente do seu tempo. Ao tomar 

conhecimento - ainda na primeira década do século XX – das ideias de Freud 

que despertavam desconfiança em muitos ouvintes, resolve fazer delas uma 

“linha mestra” que até o fim da vida jamais abandona.  

Uma indubitável relação de caráter filial marca sua 
relação com Freud [...] Pfister não hesita, pois, em 
depositar a sua confiança em Freud desde o início 
da relação. (MORANO, 2008, p. 36)  

O diálogo cordial e honesto que mantém com Freud aproxima 

ainda mais da recém inaugurada psicologia freudiana. As ideias de Freud 

foram receptivas e bem-vindas a Pfister. Não as tratou com ignorância, como a 

maioria dos teólogos a sua época.  
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Oskar Pfister estava convencido de haver 
encontrado na psicanálise um instrumento 
inestimável para purificação da fé. Por isso, não 
hesitava em utilizá-la como meio para diagnosticar 
determinadas formas históricas de aberração da 
fé. (MORANO, 2008, p. 86)  

A adesão a psicologia de Freud foi irrestrita. O papel 

desempenhado por Pfister, a causa de Freud não foi desprezível. Se tornou um 

fiel e fecundo teórico. As contribuições pfisterianas quanto a experiência 

religioso e a psicologia alcançaram notoriedade. O trabalho de Pfister teve uma 

ênfase no religioso, contudo, não se restringiu a este. Foi um profícuo 

interlocutor na área da filosofia, artes, ciências sociais e na própria psicologia 

de Freud. “Seus textos [...] são bastantes fiáveis e legíveis e sempre presididos 

pela intenção de tornar inteligível a doutrina psicanalítica.” (MORENO, 2008, 

113).  

Nos primórdios da psicologia freudiana um pastor confesso se 

interpõe e com bravura característica e resolve dialogar com maestria sobre 

psicologia da religião.  

O encontro entre Pfister e Freud e suas 
discussões sobre psicanálise e religião surgem 
como o início de um diálogo que dura até os 
nossos dias, muito embora tenha sofrido 
mudanças significativas de tons e ênfases 
Podemos pensar que o diálogo atual não poderia 
ter existido dessa maneira se não tivesse ocorrido 
o encontro inicial que, entre outras coisas, nos 
proporcionou um rico e abundante material de 
ideias e também de dúvidas e interrogações do 
fundador da psicanálise. (MORANO, 2008, p. 183)  

O legado de Pfister se desvaneceu ao longo da história da 

psicologia. Suas contribuições ficaram recalcadas na memória da psicologia 

contemporânea. Examinar tais “memórias” é recuperar um diálogo que muito 

pode contribuir para o homem de hoje diante de seus conflitos psíquicos.  

Retirar Oskar Pfister do destino de recalque é algo 
que traz muita alegria e esperança. O 
recalcamento é um destino pulsional dos piores, 
que inibe a busca por caminhos que integrem 
criativamente pensamento, sentimento e ação. 
Ele, que em tantas áreas lutou para retirar o amor 
do recalcamento, também merece ser trazido à 
luz. Penso que tanto na teologia quanto na 
psicanálise seu lugar deve ser restaurado, mesmo 
que às custas de dissonâncias cognitivas 
inquietantes. (WONDRACEK, 2011, p. 187)  
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O “ressurreição” da religião na contemporaneidade toma como 

obrigação investigar a vida e obra daquele que, interminavelmente, não poupou 

esforços para produzir uma psicologia da religião. Examinar Pfister, talvez, se 

tornou nos dias atuais, mais que uma opção teórica-acadêmica. Com o 

advento da “ressurreição” religiosa com suas matizes efervescentes e múltiplas, 

se faz necessário resgatar o pensamento pfsteriano para que o homem 

contemporâneo não seja vencido pela ilusão religiosa.    
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Capítulo 3 – A RELIGIÃO EM PFISTER: O DIÁLOGO ENTRE OSKAR 

PFISTER E O FENOMENO RELIGIOSO 

 
Foram muitos os aspectos da experiência religiosa 
e do dogma cristão que se tornaram objeto da 
reflexão psicanalítica de Pfister. Se repassamos 
sua extensa bibliografia, observamos que desde 
muito cedo começou a voltar sua atenção, para 
além da preocupação meramente pastoral, em 
direção a capítulos diferentes das crenças 
religiosas em geral e da fé cristã. (MORANO, 
2008, p. 83) 

Oskar Pfister foi um pastor por vocação e um psicanalista por 

escolha. A teologia, base de sua formação acadêmica, não lhe deu respostas 

suficientes quanto a questão do sofrimento psíquico. O encontro com a 

psicologia de Freud, foi arrebatadora e ao mesmo tempo, a certeza de que 

tinha encontrado um horizonte, mais promissor, esperançoso as questões 

psíquicas daqueles que pastoreava.   

Em 1908, depara-se com os achados de Sigmund 
Freud e encontra neles o instrumento que há 
tempos procurava, e que o coloca na condição de 
poder auxiliar de outra maneira as pessoas que 
antes, como cura de almas espiritual, não 
conseguia ajudar suficientemente. (MENG, 2009, 
p. 15) 

 O interesse de Pfister pela psicologia era anterior a Freud. 

Contudo, nenhuma teoria psicológica o conquistou como os postulados de 

Freud. A partir de Freud se convenceu da real possibilidade de ajudar aqueles 

que sofriam psiquicamente. Era possível construir uma psicologia da religião 

eficaz ante as inúteis e supérfluas racionalizações de uma psicologia 

excessivamente de caráter experimental.    

Os tratados psicológicos que procurou, em busca 
de uma eficaz psicologia da religião, pareceram-
lhe tão inúteis quanto a teologia que tivera de 
estudar no seminário. Então descobriu Freud, e 
sentiu, conforme lembrava, ‘como se antigos 
presságios tivessem se convertido em realidade’. 
(GAY, 2012, p. 201) 

A psicologia de freudiana lhe deu os fundamentos necessários 

para Pfister ser o pioneiro na construção de uma psicologia da religião. A 

psicologia de Freud trouxe luzes a teologia de Pfister. O intercâmbio de 

psicologia e religião não era um contrassenso. Mesmo tendo a estranheza de 
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Freud, “...para mim seja meio desconcertante ver a psicanálise arrolada na luta 

contra o pecado.” (MCGUIRE, 1993, p. 220), não era para Pfister.  

O pastor protestante não renunciou ao pastorado em 

detrimento a psicologia de Freud. Considerou ser desnecessário apostatar da 

vocação pastoral em razão dos estudos e sua enérgica adesão a Freud. O 

próprio Freud suspeitou da apostasia de Pfister ao pastorado. “Duvido que 

consiga preservar a longo prazo os resíduos de fé; está apenas no começo de 

um longo desenvolvimento.” (MCGUIRE, 1993, p. 247). A suspeita de Freud 

não de concretizou.   

Seria muito errado presumir que o pastor Pfister 
tenha negligenciado, em função dos estudos e 
práticas psicanalíticas, o seu ministério como 
pastor e cura de almas. Ele não era um homem de 
superficialidades e exercia o pastorado como 
teólogo íntegro e cordial, irradiando bondade, calor 
e disposição de ajudar todos os que procuravam 
como ministro. (MENG, 2009, p. 16) 

A fidelidade de Pfister a Freud lhe causou inconveniências 

eclesiásticas. “Por várias vezes, teve que submeter-se a severos inquéritos 

eclesiásticos, dos quais sempre saiu vitorioso.” (ROUDINESCO, 1998, p. 588). 

A aproximação de Pfister a psicologia freudiana não era bem-vinda entre seus 

pares. “Ele trilhava um caminho totalmente desconhecido e, como demostram 

as censuras de seus colegas suíços aos seus desvios da ortodoxia, um 

caminho um tanto perigoso.” (GAY, 1992, p. 92). Pfister tampouco se 

incomodou com as controvérsias.  

Através, principalmente, do diálogo com os postulados de 

Freud trouxe contribuições a questão da experiência religiosa. “Foram muitos 

os aspectos da experiência religiosa e do dogma cristão que se tornaram 

objeto da reflexão psicanalítica de Pfister.” (MORANO, 2008, p. 83). A questão 

religiosa foi uma temática presente em seus estudos, objeto de pesquisas e 

teorizações. Ao lado de Freud, Pfister foi um dos predecessores da discussão 

sobre questões referentes à psicologia da religião. 

A primeira tentativa de atacar os problemas 
apresentados pela psicologia das religiões foi 
levada a cabo justamente por mim, em 1907, com 
uma comparação entre o cerimonial religioso e o 
neurótico. O doutor Pfister, pastor de Zurique, 
referiu-se em seu estudo sobre a piedade do 
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Conde de Zienzendorf (e em outros ensaios) ao 
fanatismo religioso com a um erotismo perverso. 
Ao contrário, os últimos trabalhos da escola de 
Zurique mostram mais, como uma contrapartida 
intencional, uma impregnação da análise por 
representações religiosas.” (FREUD apud 
GOMEZ, 1999, p. 17) 

Pfister se equilibra na defesa a psicologia freudiana e a 

aplicabilidade da fé. A religião em Pfister não era uma adversária as ideias de 

Freud. A psicologia de Freud, para Pfister, não era uma inimiga. “Pfister inseriu 

a teologia cristã no coração da psicanálise.” (WONDRACEK, 2011, p. 85). 

Pfister as entende como diálogos intermináveis e possíveis.     

Pfister parece sempre equilibrar-se na linha 
bastante fina entre a devoção incondicional a 
Freud e admiração por sua obra, a psicanálise, e a 
fé inabalável em suas próprias convicções. 
(GOMEZ, 1999, p. 26) 

O trabalho em dialogar com a psicologia freudiana e a religião 

o faz no principal interlocutor da psicologia da religião. “Pfister assume o papel 

de homem de ligação entre a psicanálise e teólogos.” (NASE apud 

WONDRACEK, 2011, p. 30). Ao dialogar com estes saberes, Pfister não tem a 

intenção de “psicologizar” a teologia ou, “teologizar” a psicologia de Freud. 

Pfister procurar estabelecer um intercâmbio possível com vistas a desenvolver 

uma psicologia da religião capaz de responder ao sofrimento psíquico.  

Por sua pena, os temas teológicos passaram a 
frequentar com assiduidade as publicações 
psicanalíticas, interligando os fenômenos 
religiosos com a compreensão psicanalítica dos 
mesmos [...] ao mesmo tempo em que usa de 
plena liberdade ao interpretar o psicopatológico no 
fenômeno religioso, não reduz a esta dimensão. 
(WONDRACEK, 2011, p. 35) 

A obra de Pfister privilegia o religioso. O diálogo entre religião e 

psicologia ocupou a centralidade da obra de Pfister. A investigação sobre a 

experiência religiosa tem em Pfister um incansável estudioso.  

Com Pfister, a interpretação da experiência 
religiosa simultaneamente se amplia e se 
restringe: amplia-se porque já não se busca 
compreender os destinos da religião apenas com 
o paradigma da neurose obsessiva. 
Simultaneamente restringe-se ao trabalho com o 
patológico da religião, e não com o religioso em si. 
(WONDRACEK, 2011, p. 139) 
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Alheio e com severas desconfianças ao diálogo que Pfister 

emprega entre psicologia e religião, Freud se utiliza de um tom mais incrédulo. 

Constrói o entendimento, onde a ciência é reguladora e o tribunal máximo onde 

todas as experiências, inclusive religiosas, devam ser criteriosamente 

examinadas. Por conseguinte, uma vez que os ideais religiosos não atendem 

aos critérios científicos, tampouco, podem ser comprovados à luz da razão, 

então, resta o descrédito. A partir deste entendimento, ciência e religião não 

compartilham do mesmo contexto epistemológico. 

Pfister não era tão incrédulo quanto Freud. Para Pfister, era 

possível investigar a experiência religiosa a luz dos estudos freudianos. Existia 

acessibilidade as questões religiosas. A pratica da análise levava em conta 

conhecimentos na área da psicologia da religião.  

A prática da psicanálise exigiria uma ampla 
formação não apenas em anatomia, fisiologia ou 
biologia, mas também – e talvez de forma mais 
importante – em mitologia e psicologia da religião. 
(MORANO, 2008, p. 109) 

Pfister encontra nos estudos de Freud amparo para 

desenvolver pesquisas que estabeleçam a validade da psicologia freudiana 

para o campo da religião. “A psicanálise será instrumento privilegiado de tratar 

as distorções da religiosidade.” (WONDRACEK, 2003, p. 181).  

Um dos primeiros trabalhos de Pfister foi pesquisar a devoção 

do Conde Zinzendorf (GAY, 1992).  

3.1 – A religião na cosmovisão de Oskar Pfister 

A religião como um comportamento do ser humano é vista por 

Pfister como um relevante fundamento para transformação. “A religião é 

convocada para ser o fundamento de uma crítica da cultura, convertendo-se 

num principio crítico das condições sociais existentes.” (MORANO, 2008, p. 

164). Diferente da psicologia freudiana que preconizava o entendimento da 

religião como sendo alienante, Pfister entende a religião como um instrumento 

de investigação cujo caráter aponta para avaliações, diálogos e, possíveis, 

mudanças na medida que se faz necessário.  
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A religião tem algo melhor a dizer. Diante da 
injustiça, da crueldade, da ferocidade e do 
desatino que tantas vezes reinam na vida social, 
diante da opressão e da exploração, a tarefa do 
cristianismo é consagrar-se a uma transformação 
dos seres humanos e tratar de sensibilizá-los para 
o fato de que uma civilização se encontra em 
plena decadência. (MORANO, 2008, p. 163) 

A religião esta a serviço da investigação criteriosa. Ao invés de 

ser mantenedora de neuroses, Pfister aponta para uma experiência religiosa 

libertadora. À media que concebe a experiência religiosa a partir destes 

referenciais, se distancia de uma religião policialesca de Freud.  

A religião, portanto, não é uma polícia 
conservadora, mas antes um guia que orienta para 
outro tipo diferente de civilização mediante uma fé 
que inspira o amor. (MORANO, 2008, p. 164) 

Pfister “desespiritualiza” a religião. A busca investigativa por 

uma religiosidade mais próxima às questões humanas ocupa seu labor. A 

pesquisas pfisterianas acerca da religião procuram realizar uma verdadeira 

assepsia na experiência religiosa. Pfister não se incomoda em examinar o 

fenômeno religioso sob o crivo da psicologia freudiana. As ideias pfisterianas, 

seus achados e sua investigação contribuem para uma compreensão mais 

límpida da experiência religiosa. Nem sempre o que é dito em nome da religião, 

se condiz com aquilo que, de fato, pertence a experiência com Deus.  

A problemática da angústia e da compulsividade, 
consideradas mais do ângulo da vivência religiosa 
do que suas expressões na dogmática, teve, não 
obstante, um lugar importante no pensamento de 
Oskar Pfister. (MORANO, 2008, p. 164) 

Na investigação da experiência religiosa, o pastor protestante 

analisa o próprio movimento religioso em que esta inserido, o protestantismo. 

“Pfister passa a analisar as diversas reformas protestantes. E não será mais 

condescendente com os postulados de sua própria afiliação religiosa.” 

(MORANO, 2008, p. 95). E, “[...] não era menos severo em relação às seitas 

protestantes, como a dos pietistas, cuja religiosidade sentimental desagradava-

o profundamente.” (GAY, 1992, p. 91). 

A experiência religiosa e o cristianismo tiveram um espaço 

substancial e se tornaram objeto de reflexão a partir da psicologia de Freud. 

“Um dos primeiros trabalhos de Pfister a chamar a atenção dos psicanalistas foi 
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um de 1910, dedicado ao famoso pietista conde Zinzendorf .” (MORANO, 2008, 

p. 83). O próprio Freud reconhece o valor da pesquisa de Pfister no campo da 

religião e tece elogios a sua pesquisa sobre o conde Zinzendorf (1700-1760). 

“Seu trabalho nele é, de maneira primorosa, transparente [...], impressionante, 

convincente...” (MENG e FREUD, 2009, p. 55).  

Analisando a devoção de Conde Zinzendorf, o 
mais proeminente entre os militantes do pietismo 
nos estados germânicos e nas colônias 
americanas do século XVIII, Pfister objetou contra 
o seu menosprezo sádico e homoerótico pelo 
amor conjugal mundano. Zinzendorf havia pregado 
uma intensa devoção ao sangue e às chagas de 
Cristo. Isto conduziu, assinalou Pfister 
severamente, à mais horrenda sexualização da 
religião, e a orgias religiosas. (GAY, 1992, p. 91) 

O trabalho pfisteriano sobre o conde Zinzendorf à luz dos 

pressupostos de Freud, encontrou uma louvável ressonância a Freud. Aplicar 

as ideias da nova psicologia a experiência religiosa em uma verdadeira 

assepsia ao campo da religião. Pfister iluminava a experiência religiosa. As 

sombras da religião estavam a se dissipar sob a investigação pfisteriana.  

A pesquisa de Pfister sobre o conde Zinzendorf é relevadora. A 

religiosidade de Zinzendorf é dissecada com frieza por Pfister. “A preocupação 

de Pfister naquela época era pesquisar  a relação entre sexualidade recalcada 

e a fé religiosa.” (WONDRACEK, 2011, p. 35). Pfister tinha uma suspeita 

acerca das práticas religiosas de Zinzendorf. A religiosidade apresentada pelo 

conde tinha uma relação com a sexualidade. “O estreito vínculo entre a 

sexualidade e devoção é um dos pontos fortes do texto.” (WONDRACEK, 2011, 

p. 36). 

Pfister faz um levantamento, inclusive de acontecimentos 

relacionados a infância do conde Zinzendorf. Descobre, que ainda em suas 

primeiras semanas de vida, fica órfão do pai. Sua mãe – uma mulher 

extremamente zelosa - se casa quando Zinzendorf  tinha quatro anos. Após o 

recasamento de sua mãe, passa a viver com a sua avó, a baronesa Catalina 

Gersdorf (MORANO, 2008).  

A baronesa era uma mulher muito religiosa, que 
gozava de reputação, e seu castelo havia se 
transformado num ponto de encontro de pietistas 
eminentes. Ela e um tutor – homem de intensos 
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sentimentos religiosos – foram, com uma 
severidade desmedida, os educadores do conde. 
Não lhe foi permitida [...] a companhia de outros 
meninos durante todo o período transcorrido entre 
os 10 e os 16 anos. (MORENO, 2008, p. 84) 

O trabalho de Pfister em examinar as reminiscências de 

Zinzendorf o levar a concluir que “o fervor pietista encontrou [...] um lugar no 

coração de Zinzendorf desde muito cedo.” (MORANO, 2008, p. 84). O fervor e 

o excessivo rigor de Zinzendorf não eram gratuito. O pietismo que apresenta 

não era fruto de uma genuína devoção a Deus. Pfister descobre que as 

relações da infância interferem na maneira prática religiosa de Zinzendorf.  

Para Pfister, a evidente hipersexualização da 
religião em Zinzendorf reflete o tremendo 
deslocamento sobre Jesus de uma libido perversa, 
que não alcançou uma evolução normal através 
de relações parentais adequadas. (MORENO, 
2008, p. 85) 

A experiência religiosa de Zinzendorf, segundo a concepção 

pfisteriana, é na verdade uma tentativa de resolver conflitos que tiveram origem 

na sua infância. A rigidez religiosa, vinculado a uma devoção desmedida 

traziam elementos de uma psique conflituosa. “Zinzendorf associou o corpo 

morto sangrento de Jesus com o de seu pai, cuja morte lhe foi descrita com 

minúcias em sua infância. (MORANO, 2008, p. 85). A investigação de Pfister 

da experiência religiosa de Zinzendorf à luz da psicologia freudiana revela uma 

sexualidade pervertida vestida sob o “manto sagrado” das rigorosas práticas 

espirituais.     

Zinzendorf representava, pois, na visão de Pfister, 
o caminho perverso que a libido poderia seguir 
através da experiência religiosa, em vez de 
encontrar uma via de plenitude e desenvolvimento 
pessoal pela caminho da sublimação [...] que 
representava para ele a grande possibilidade e a 
riqueza que a religião oferecia. (MORENO, 2008, 
p. 85-86) 

Ao analisar a experiência religiosa do conde Zinzendorf, Pfister 

a relaciona a âmbito dos desvios da sexualidade. Em Zinzendorf  à variante 

pesquisada é o diálogo entre devoção e sexualidade. Na pesquisa 

empreendida por Pfister quanto a experiência religiosa dos reformadores a 

variante é o diálogo entre salvação, angústia e compulsividade.  
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O tema da salvação em suas eventuais relações 
com a angústia e com os componentes neurótico-
compulsivos vai polarizando sua atenção e dando 
forma a alguns de seus escritos mais 
fundamentais. (MORENO, 2008, p. 87) 

A Reforma Protestante não escapou a análise psíquica de 

Pfister. A semelhança das pesquisas ao conde Zinzendorf, Pfister procura 

compreender o protestantismo à luz da psicologia de Freud. “O protestantismo 

procurou afrontar o problema da angústia [...] de forma significativa, a angustia 

foi um elemento importante a ser considerado entre as motivações para a 

reforma protestante.” (MORANO, 2008, 95-96).   

Para Pfister, os reformadores restauraram, em 
grande medida, a religião como propaganda por 
Jesus, pois sua ênfase era colocada na vivência 
da graça e do amor, e não na apreensão do 
dogma. Deve-se a eles a redescoberta da 
expressão individualizada da piedade, que no 
entanto, não significa liberdade de expressão e 
crença. (WONDRACEK, 2011, p. 166) 

Para Pfister, as razões motivacionais do monge Lutero (1483-

1546) ao iniciar a Reforma não foram apenas divergências teológicas ou 

disputas e desvios eclesiásticos. Pfister encontra elementos psicológicos 

entranhados que, se não foram determinantes, contribuíram para que Lutero 

empreendesse sua luta pela reforma da Igreja, que ocasionou a “primavera” 

reformista. 

O elemento mais revolucionário de sua reforma 
teológica, o da justificação somente pela fé, 
responde primeiramente a uma urgência psíquica 
interna, à margem de outras motivações relativas 
à Escritura, que Pfister questiona. (MORENO, 
2008, p. 96) 

Ao investigar a biografia de Lutero e seu legado religioso, 

Pfister declara que, “dentre os reformadores, Lutero foi o típico personagem 

torturado pela angústia.” (WONDRACEK, 2011, p. 177). A angústia de Lutero 

remonta a sua infância, segundo Pfister.  

Da infância, Pfister comenta a educação severa, 
com castigos por coisas mínimas, e a pouca 
ternura experimentada. Pfister utiliza sua 
linguagem psicanalítica para nomear o caminho da 
angústia em Lutero: a pedagogia do castigo 
produziu represamento do amor e facilitou a 
formação da angústia. (WONDRACEK, 2011, p. 
177) 
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A infância de Lutero foi profundamente marcada pela presença 

da angústia. No seio familiar não encontrava um ambiente acolhedor e pacifico. 

“Na vida escolar manteve o mesmo padrão formador de angústia: o professor 

era tirano e mestre de castigos.” (WONDRACEK, 2011, p. 177).  A análise de 

Pfister a este ambiente permeado pelo elemento angustiante a qual Lutero 

cresceu repercutem, invariavelmente, no comportamento do reformador. “Estas 

experiências criam predisposições à angústia e muitas vezes transformam 

crianças em alunos excessivamente preocupados com os estudos.” 

(WONDRACEK, 2011, p. 178). A escolha de Lutero pela vida monástica reflete 

a tentativa de dar contar da angústia atroz. 

A vida contemplativa é permeada pela devoção 
estereotipada, que, em roupagem típica de 
comportamentos obsessivos, conta a quantidade 
de horas e o número de rezas diárias. As 
angústias intensas são vislumbradas em vários 
episódios: o martírio das missas, a fuga do altar, o 
susto ao conscientizar-se da presença de Cristo 
durante uma procissão. (WONDRACEK, 2011, p. 
178) 

O desenvolvimento da vida religiosa de Lutero inclui episódios 

de enfrentamentos com espíritos malignos, que segundo Pfister é oriundo de 

sua infância. O comportamento agressivo que Lutero revelava aos conflitos 

espirituais tinham como, possível, origem os próprios conflitos de seu 

psiquismo. A biografia de Lutero é permeada pelo atordoamento maligno que 

lhe é imputado.   

A sensação torturante de lutar com demônios e 
fantasmas não é considerada por Pfister como 
natural, explicável apenas pelo contexto católico 
da época. Antes, através da psicopatologia, 
interpreta que estas vivências adquirem para 
Lutero seu tom aterrador por causa da história 
infantil, que lhe incutiu a predisposição à angústia. 
(WONDRACEK, 2011, p. 178) 

Os aspectos da piedade de Lutero estava atrelado ao seu 

psiquismo. As incessantes confissões que se submetia em uma tentativa de 

encontrar perdão, na verdade para Pfister, trazia o elemento da culpa 

recalcada. “A culpa foi recalcada, e por isso, as confissões não a expiam, por 

mais que desça às minúcias.” (WONDRACEK, 2011, p. 178). Todo o esforço 

espiritual que Lutero empreendia na tentativa de encontrar alívio ante a 

angústia era vago, superficial e transitório. As ordenanças religiosas que 
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empreendia estavam “misturadas” as demandas psicológicas que trazia de sua 

infância. A religiosidade de Lutero não destronou os “fantasmas” que 

atormentavam sua mente.  

O viés interpretativo de Pfister a religiosidade praticada por 

Lutero é a psicologia freudiana. Pfister se serve dela para expor as angústias 

do reformador, como também, delinear a transformação psicológica ocorrida a 

Lutero.  

Assim como a angustia de Lutero pode ser 
interpretada pela teoria das neuroses, Pfister 
também delineia a transformação da sua conforme 
o processo psicanalítico de cura. A justificação 
pela graça quebrou as cadeias da neurose 
obsessiva: Deus deixa de ter traços compulsivos, 
como a exigência de minúcias, de cerimonial e de 
ideias obsessivas. A defesa rente à angústia 
processa-se pela transferência de toda 
causalidade para a graça de Deus e pela 
absolvição da responsabilidade humana na 
salvação. Com isto, desmantela-se em Lutero a 
eficácia do monasticismo, da prática compulsiva 
de orações, da mágica dos sacramentos e do 
esforço próprio. (WONDRACEK, 2011, p. 180) 

A experiência religiosa não produz apenas angústias. Pfister 

entende que a psicologia freudiana é um instrumento valioso de purificação da 

fé (MORENO, 2008). Através da análise freudiana, Pfister reconhece a 

validade de uma religiosidade vinculada ao amor. “A entronização do amor [...] 

significa em Lutero a destronização da angústia.” (WONDRACEK, 2011, p. 179.  

A Reforma Protestante patrocinada por Lutero não apenas trouxe um novo 

paradigma teológico. Inaugura um caminho de possibilidades àqueles que são 

reféns das vicissitudes psicológicas. “O objetivo do reformador tenha sido a 

salvação pela graça, é inegável que o âmbito religioso foi o lugar privilegiado 

da luta contra a angústia.” (WONDRACEK, 2011, p. 183).      

Pfister relaciona vários efeitos redutores de 
angústia em Lutero: o acolhimento proporcionado 
pela graça incondicional, o triunfo sobre o pecado, 
e a consequente diminuição das características 
obsessivas da imagem de Deus e do significado 
mágico dos sacramentos. Os ritos estereotipados 
tornam-se menos presentes nas orações e na 
liturgia. A confiança  na misericórdia de Deus e no 
seu auxílio traz grande alívio. (WONDRACEK, 
2011, p. 183) 
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Sob a análise de Pfister, Lutero é mais do que um mero 

protagonista da Reforma Protestante. É alguém que ao longo de toda a vida 

buscou amenizar sua angustia residente. “Até o final da vida, Lutero continuou 

sofrendo pesadas angústias.” (WONDRACEK, 2011, p. 183).  

Outro reformador que foi objeto de estudo clínico de Pfister foi 

Zwínglio (1484-1531). Pfister remonta a infância do reformador e não aponta 

ocorrências traumáticas que fossem suficientes para “se misturar” a sua 

teologia. Dentre os reformadores analisados por Pfister, Zwínglio é que teve a 

melhor infância. 

Não é o temor da culpa, como ocorre com Lutero, 
que desempenha papel central em sua reforma, 
mas uma profunda sensibilidade ao sofrimento 
humano que se originava dos postulados 
católicos. (MORENO, 2008, p. 97) 

A religiosidade de Zwínglio é mais sadia e menos angustiante. 

A intepretação aos ensinamentos divinos são menos exigentes. A severidade 

as práticas religiosas são amenas e o amor é uma característica diferenciadora 

do reformador.   

Encontra nele a sua própria insistência de colocar 
o amor como núcleo da vida cristã e da liberdade 
moral, assim como uma fundamentação para toda 
a sua doutrina de Jesus e no evangelho. 
(MORENO, 2008, p. 97) 

A relação que Zwínglio estabelece com a religiosidade, para 

Pfister, é mais humanizada. Como um dos expoentes da Reforma Protestante, 

Zwínglio apela ao amor. A base reformista, segundo análise de Pfister, está 

diretamente vinculada ao amor (MORENO, 2008). “Para Zwínglio, a piedade 

não pode ser separada de humanidade; também a sexualidade é vivida e 

absorvida sem tanto conflito quanto em Lutero e Calvino.” (WONDRACEK, 

2011, p. 167).    

Com uma fé mais sadia e menor inibição da 
pulsão vital, Zwínglio conseguiu eliminar com mais 
radicalidade as produções de angústia e 
compulsão na religião [...] A restauração do amor 
também é visível na eliminação do caráter mágico 
dos sacramentos, no afastamento de imagens, 
crucifixos, músicas e órgãos do culto. 
(WONDRACEK, 2011, p. 168) 
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A maneira como Pfister se refere a Zwínglio, é possível 

perceber uma identificação de Pfister ao reformador.    

Parece implícito que Pfister, como reformado 
suíço, se identifique com Zwínglio e destaque 
nestes aspectos do amor, da alegria e da ética, 
que também lhe fazem mais sentido. 
(WONDRACEK, 2011, p. 169) 

O reformador francês João Calvino (1509-1564) foi analisado 

por Pfister. A luz da psicologia freudiana, Pfister compreende a experiência 

religiosa de Calvino e também seu legado doutrinário que esta atrelado a sua 

personalidade. A investigação pfisteriana do teólogo e reformador francês o 

coloca como sendo alguém neurótico obsessivo.  

Em Calvino, Pfister encontra incomum abundancia 
de traços neuróticos obsessivos, que causaram 
muito sofrimento ao reformador de Genebra, como 
também (ou ainda mais) aos que o cercaram. 
(WONDRACEK, 2011, p. 169) 

Ao investigar Calvino e sua, possível, neurose obsessiva, 

Pfister remonta a infância do reformador. “A doutrina de Calvino expressa uma 

personalidade marcada por conflitos e uma terrível ambivalência em relação ao 

pai tirânico de sua infância.” (MORANO, 2008, p. 98). Para Pfister a relação 

mal estabelecida com o pai implica na maneira como Calvino concebe Deus. O 

entendimento teológico de Calvino é visto por Pfister como resultante dos 

conflitos paternos.  

Essa representação paterna foi projetada na 
imagem de Deus e deu lugar a uma religiosidade 
marcada pela culpa, pelo ódio a si em si mesmo 
(ódio em fundamental contradição com o mandato 
evangélico, assinala Pfister), por fortes tendências 
sadomasoquistas e tentativas desesperadas e 
fracassadas de lidar com a angústia. (MORANO, 
2008, p. 98) 

A religiosidade de Calvino acentua o lugar de Deus mais do 

que do Filho. “No centro da doutrina calvinista não esteja Cristo, mas o Deus 

soberano, cuja honra tem que ser defendida a qualquer custo.” (WONDRACEK, 

2011, p. 169). Deus é visto por Calvino como supremo e cuja majestade esta 

acima de tudo e todos (MORANO, 2008). A suspeita de Pfister é que Calvino 

projeta em Deus a imagem do seu próprio pai.   
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Baseado nos parcos relatos a respeito da infância 
de Calvino, Pfister deduz que a representação de 
Deus recebera a projeção da ambivalência para 
com o pai, como também a submissão total a ele. 
(WONDRACEK, 2011, p. 169) 

Pfister ao examinar a conceituação que Calvino faz de Deus 

tendo como instrumento teórico a psicologia de Freud, percebe que o modo de 

expressar Deus por parte de Calvino é característico de “filhos que compensam 

graves fantasias de culpa com o culto fanático ao pai.” (WONDRACEK, 2011, p. 

169). A própria doutrina da predestinação tão enfatiza por Calvino passa pelo, 

possível, conflito paterno.   

A vivencia da predestinação na casa paterna 
transforma-se segundo Pfister, na doutrina da 
predestinação. Esta ocupa o lugar central, também 
como centro formador de angústia e legitimador 
dos afetos agressivos. O Deus que primeiramente 
odiou Esaú legitima que o ódio seja expresso na 
forma de tortura e perseguição aos que não são 
eleitos. (WONDRACEK, 2011, p. 170) 

Em sua análise clínica do reformador francês, Pfister procura 

compreender as elações calvinistas do ponto de vista da psicologia freudiana. 

Tal empreendimento analítico, feito por Pfister, Calvino é visto como um sujeito 

extremamente religioso, mas que constrói sua doutrina, muito possível, em 

razão do trama paterno. “Aos olhos de Pfister, Calvino, paradoxalmente, criou 

uma nova espécie de catolicismo dominado pela angústia e pela compulsão.” 

(MORENO, 2008, p. 98-99).    

Citando Freud, o pastor suíço vê no reformador 
todos os traços de um caráter obsessivo. Na 
dinâmica interna desses sujeitos – dizia Freud – é 
perceptível um forte predomínio do superego, da 
angustia de consciência, e, a partir de um alto 
grau de autonomia, se fazem portadores da 
cultura, com orientação predominantemente 
conservadora. (MORENO, 2008, p. 99) 

Pfister não apenas assinala os, possíveis, conflitos psíquicos e 

suas implicações na teologia de Calvino. Ao analisar a personalidade do 

reformador também enaltece seus valores admiráveis.    

Apesar de apresentar uma visão tão critica sobre 
Calvino, Pfister não pretende deixar de lado as 
dimensões admiráveis da personalidade e da obra 
do reformador. É uma personalidade genial – 
afirma -, na qual se pode perceber a forte 
presença do divino e do demoníaco, o fascinosum 
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e o tremendum sagrado. (MORENO, 2008, p. 99) 

A Reforma Protestante ocupou proeminência nos estudos de 

Pfister quanto a psicologia da religião. Principalmente seus expoentes (Lutero, 

Zwínglio e Calvino) foram examinados criteriosamente à luz da psicologia 

freudiana. Pfister, sem intencionar, desmistifica a áurea daqueles que se 

tornaram verdadeiros pendões da doutrina reformista. Ao se debruçar na vida e 

obra dos reformadores, Pfister, assim faz com propósito analíticos e não 

teológicos. Os reformadores deixaram um farto e admirável legado teológico, 

contudo, não alcançaram imparcialidade e por vezes, ao falar de Deus, 

implicitamente falavam de si mesmos. 

A explicação psicológica para as distorções de 
Calvino, Lutero e Zwínglio é de que os 
recalcamentos e amarras que ainda os habitava 
impediram a completa expansão do amor. Este 
continuou subordinado à fé, e a doutrina da fé 
como única fonte de redenção trouxe embutido o 
grave perigo da deformação neurótica obsessivo-
compulsivo e transformou o conjunto formado por 
fé amorosa e amor crente em uma composição 
intelectualizada e ortodoxizada. (WONDRACEK, 
2011, p. 170-171) 

Para Pfister a Reforma Protestante foi um eficaz paliativo para 

as questões da angústia, sem, no entanto, curar. “A reforma foi um ato de 

libertação, mas foi relativa e estreitamente limitada.” (MORENO, 2008, p. 99). 

A Reforma não conseguiu tratar adequadamente a 
angústia porque sua tragédia histórica fatal foi não 
se vincular ao cristianismo originário, ao 
Evangelho de Jesus e sua piedade ética 
amorosas. Ela não instituiu o amor como poder 
central da fé e a da vida. A angústia intensa 
infiltrou-se no papel exacerbado da Escritura, o 
‘papa de papel’, que substituiu o papa romano. As 
confissões libertadoras dos reformadores foram 
transformadas em verdades únicas e obrigatórias. 
(WONDRACEK, 2011, p. 171) 

A religiosidade preconizada pelos reformadores se sujeitou aos 

mesmos em nome de suas angústias e neuroses. A Reforma Protestante ficou 

refém dos seus expoentes e por isso, padeceu de uma convincente 

transformação no que tange ao psiquismo. Preteriu o amor e se refugiou nos 

dogmas reformistas. A experiência religiosa dos reformadores ficou restrita as 

conceituações teológicas e anestesiada aos afetos que emanam da relação 

com o divino.     
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Distanciaram-se da plena restauração do amor 
cristão proposta por Jesus como essência de toda 
a religiosidade, bem como de conceder ao amor o 
poder central, tanto da fé como da vida. Essa é a 
razão pela qual não conseguiram oferecer uma 
solução satisfatória à questão da angústia. 
(MORENO, 2008, p. 100) 

Além de examinar clinicamente os reformadores, Pfister o fez 

com todo rigor técnico, o mesmo com Catolicismo. Procura investigar a 

experiência religiosa sob o crivo da psicologia de Freud.  Sua análise é 

imparcial e justa. A abordagem que utiliza na análise ao Catolicismo não difere 

do tratamento que empregou ao analisar a experiência religiosa dos 

reformadores e o Conde Zinzendorf. Pfister emprega a mesma técnica de 

investigação para avaliar diferentes segmentos religiosos.  

No catolicismo, uma das causas principais do 
desenvolvimento da angústia se encontra na 
representação predominantemente de Deus. Não 
se trata de um Deus-Amor, um Pai próximo, que 
concede o perdão. O dogma católico, sem negar o 
amor de Deus, torna muito difícil experimentar 
esse amor. (MORENO, 2008, p. 93-94) 

As hipóteses pfisterianas do Catolicismo se assemelham aos 

outros segmentos anteriormente pesquisados. A angústia está presente na 

experiência que o católico tem na vivência de sua religiosidade. “[Pfister], 

expressa que a vida de um devoto católico se constrói num conflito permanente 

com a angústia [...].” (WONDRACEK, 2011, p. 162).  

Desenvolveu-se em seu seio [Catolicismo] um 
verdadeiro caráter neurótico-compulsivo, e se tem 
a impressão de que em seu núcleo a vida inteira 
se reduz a uma luta incessante contra a angústia. 
(MORENO, 2008, p. 93) 

As abordagens religiosas do Catolicismo realizadas por Pfister 

apontam para uma excessiva propensão a angustia. “À  exceção da doença, 

Pfister não vê campo mais afeito à angústia que o catolicismo.” (WONDRACEK, 

2011, p. 162).  A formação da angústia no Catolicismo acontece cedo, ainda na 

infância.  

A criança católica já cresce mergulhada num mar 
de representações angustiantes, como do inferno, 
da condenação eterna, do diabo e seus demônios. 
Todos eles requerem uma porção de manobras 
protetores, que por sua vez, também se tornam 
geradoras de angústia. (WONDRACEK, 2011, p. 



58 
 

 

162) 

A hierarquia católica é investigada por Pfister. A hierarquia 

eclesiástica - com seus padres, monges, e papas – sob a interpretação 

pfisteriana contém elementos que sinalizam um religiosidade controlada pelo 

medo e angústia. O clero tem uma função dupla para Pfister. De uma lado, 

funciona como redutor da angústia ao incentivar a confissão. A confissão 

colabora para minimizar a angústia da experiência católica que é amplificada 

pelos ritos e obrigatoriedades na devoção católica. Do outro, o clero serve 

como agente da formação de angústia.      

O papel do clero resulta ambíguo: por um lado, 
redutor de angustia ao fazer uma substituição da 
figura paterna. Por outro, é incrementador de 
angústia, pois a concentração de poder ameaça o 
amparo, como também o fazem as histórias reais 
de perseguições e excomunhões, com sadismos 
que não escapam ao olhar treinado. 
(WONDRACEK, 2011, p. 163) 

Pfister analisa os efeitos dos ritos e práticas religiosas 

vivenciadas no Catolicismo. “O caráter obsessivo-compulsivo predomina no 

pensamento e na prática do catolicismo.” (MORENO, 2008, p. 94). A 

experiência religiosa do católico é impregnada de exigências, onde não é 

permitido ao devoto uma vivência religiosa menos angustiante. O Catolicismo, 

no entendimento pfisteriano, desloca a vida prazerosa para o além. O aqui e 

agora se torna um ambiente de cumprimentos, onde o prazer é desprezado 

quanto não satanizado.    

[...] os votos monásticos, transformados 
implicitamente em ideal para todos, resultam em 
alterações significativas das disposições naturais 
do ser humano: estancamento da sexualidade, 
afeto e vida familiar (voto de celibato), renúncia ao 
livre-pensar, autodeterminação e livre 
interpretação das Escrituras (voto de obediência); 
recusa de posses, de participação na coletividade 
e fruição de alegrias relacionadas à posse de 
dinheiro (voto de pobreza). (WONDRACEK, 2011, 
p. 163) 

A experiência religiosa no Catolicismo é marcada pela 

castração e negação. Pfister alega um fardo pesado para o devoto católico que 

para aliviar a angústia proveniente da castração e negação se submete a todo 

um sistema de regras que tendem apenas a amenizar, mas que são 

insuficientes no controle da libido inerente ao ser humano. A vivência da libido 
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no Catolicismo, tem uma tendência, de acontecer de forma velada.  

O catolicismo também cria angústia por inibir a 
vida em seu sentido amplo. Tanto a vida pulsional 
– e principalmente a pulsão sexual – como 
transformações mais sublimes do espírito são 
ameaçados, entre estas o livre-pensar e 
autodeterminação, que são eliminados pela 
massificação. (WONDRACEK, 2011, p. 163) 

Pfister empreende um esforço invejável ao analisar a história 

do cristianismo sob o ponto de vista freudiano. Pfister procura investigar a 

religião, principalmente a cristã, de forma técnica e clínica. A religião cristã não 

é essencialmente neurotizante, fomentadora de angústias e culpabilidade. Para 

Pfsiter, “[...] o cristianismo se desviou de seu proposito inicial, contribuindo 

assim para um desenvolvimento da angústia, do temor e dos sentimentos de 

culpabilidade.” (MORENO, 2008, p. 102).  

Pfister encontra na psicologia freudiana bases para depurar a 

religiosidade. A partir do viés analítico é possível compreender os elementos 

conflituosos. Para Pfister, a nova psicologia inaugurada por Freud serviria de 

auxílio para os religiosamente enfermos. A proposta pfisteriana não era 

eliminar a religiosidade do próprio ser humano na aplicação dos métodos de 

Freud a religião. A intenção era realizar uma verdadeira assepsia religiosa, de 

tal maneira, que o crente na vivência religiosa desfrutasse de uma vida 

prazerosa e ao mesmo tempo abundante em todos os aspectos.   

[...] a teoria psicanalítica se oferece aos olhos de 
Pfister como possibilidade única para 
compreender melhor a atuação desses fatores dos 
quais se originam a angústia e a infelicidade nos 
seres humanos. A colaboração entre teologia e 
psicanálise pode ter um efeito incomensurável no 
esforço de propiciar bem-estar psíquico e moral às 
pessoas. (MORENO, 2008, p. 103) 

A insistência de Pfister no método freudiano não era causal. Os 

postulados de Freud foram assimilados através de uma amizade fraternal. 

Pfister e Freud foram amigos, cúmplices e desbravadores da psicologia da 

religião. A questão religiosa não foi impedimento para que ambos nutrissem 

uma relação afetuosa. A abundante correspondências que tiveram, por anos, 

sinalizam a reciprocidade de uma amizade que superou as divergências 

teóricas. 
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Em Calvino, Pfister encontra incomum abundancia 
de traços neuróticos obsessivos, que causaram 
muito sofrimento ao reformador de Genebra, como 
também (ou ainda mais) aos que o cercaram. 
(WONDRACEK, 2011, p. 169) 

3.2 – Correspondências entre Freud e Pfister 

A correspondência entre Freud e o pastor Pfister, 
estabelecida de forma sistemática entre 1909 e 
1938, constituí talvez o arquivo discursivo mais 
importante para balizarmos a relação entre os 
discursos psicanalítico e religioso, considerando 
que algumas das teses fundamentais deste debate 
foram assumidas na vivacidade de um diálogo 
amigo e cordial [...] (BIRMAN, 1988, p. 123) 

As correspondências entre Pfister e Freud colaboram para o 

entendimento do diálogo entre religiosidade e psicologia. Diante daquilo que 

poderia se pensar como impossível, a saber, o relacionamento e diálogo entre 

a psicologia de Freud e a religião, é possível perceber, a viabilidade do 

discurso e suas contribuições seja a psicologia, seja a religião. 

Em 1909, quando se inicia a correspondência de 
ambos, Freud tem 53 e Pfister 36 anos. Se se 
observam oportunidades de discussões mais 
fortes, isto não impede a admiração, a lealdade e 
uma mútua amizade. (MOURA, 1988, p. 56) 

O relacionamento entre Freud e Pfister encoraja o 

desenvolvimento de interlocuções. Tanto Freud, quanto Pfister, 

respeitosamente e em alguns momentos de maneira afetuosa, alcançaram o 

diálogo. Com isto, se tornaram precursores de algo que parecia impossível. As 

correspondências entre ambos é um legado as contribuições mútuas. “Por 

mais que tenham sido mutiladas [correspondências], o que ocorreu por várias 

razões, nela encontramos informações atuais, diretas e abundantes.” 

(MORENO, 2008, p. 31).  

Um diálogo original e criativo une S. Freud, 
inventor da psicanálise, ao pastor proterstante 
Oskar Pfister. Tal relação inicia-se em 1909, 
através de correspondências ininterrupta, até dois 
anos antes da morte de Freud. (DROGUETT apud 
WONDRACEK, 2003, p. 201) 

Analisar as correspondências entre Pfister e Freud para os dias 

atuais é buscar as reminiscências da história freudiana. Vasculhar as razões da 

manutenção de uma amizade que sobreviveu as diferenças teóricas. Pfister 
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encontrou nas correspondências com Freud alento e estímulo para 

desenvolver suas próprias teorizações. “A maior parte dos trabalhos de Pfister 

surge dos estímulos provocados pelas suas conversações epistolares com 

Freud.” (DROGUETT apud WONDRACEK, 2003, p. 203). 

Freud se mostra receptivo a Pfister. “Desde as primeiras linhas 

das Cartas sentimos o cálido acolhimento que Freud dá ao religioso [...]” 

(MENG e FREUD, 2009, p. 7). Reconhece o valor da amizade com Pfister e 

que, apesar diferenças entre eles, era possível continuar como amigos. 

[...] as relações pessoais são algo especialmente 
valioso, que não pode ser coberto por comunhão 
de trabalho ou interesses. Justamente nós dois, 
depois que nos conscientizamos das últimas 
diferenças fundamentais de nossas concepções 
de vida, temos agora motivos especiais – mas 
também inclinações especiais, eu espero – para 
cultivar tais relações. (MENG e FREUD, 2009, p. 
171) 

O cultivo continuo que Pfister e Freud fazem das 

correspondências, os habilita a mostrarem afetos mútuos. Ao examinar as 

correspondências é perceptível a reciprocidade, o respeito, a admiração e 

demonstrações de cordialidade. A intimidade que desfrutam, permitem que 

venham ser confidentes. As correspondências servem para aprofundarem 

teorizações e envio de trabalhos acadêmicos para análise.  

Pfister não foi alguém que Freud tivesse uma má impressão. É 

possível que a figura de Pfister tenha sido associada por Freud a seu próprio 

pai. A serenidade que Freud acolhe Pfister a sua intimidade, ainda mais um 

religioso, não era habitual. Freud tem uma empatia incomum a Pfister.  

Todos nós gostamos muito de Pfister. Realmente 
ele é um padre aceitável e até mesmo me ajudou 
um pouco, exercendo, sobre meu complexo de 
pai, uma influência moderadora. Logo nos 
sentimos como velhos amigos; seu grande 
entusiasmo torna-o um pouco aborrecido, mas não 
há nada falso ou exagerado na sua veemência. 
(MCGUIRE, 1993, p. 247) 

   Freud reage com apreço as cartas de Pfister. “[...] as cartas 

que Pfister lhe envia têm como efeito provocar emoções e sentimentos 

positivos a respeito de si mesmo e da vida.” (MORANO, 2008, p. 34). A 

influência das cartas de Pfister é notório.  
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O senhor sempre nos torna felizes porque chama 
à consciência o que, em função da disposição 
infeliz do homem, esconde-se atrás dos pequenos 
sofrimentos e preocupações fugazes. [...] Uma 
carta sua faz parte do mais belo que pode 
recepcionar a gente no regresso para casa. [...] O 
senhor sabe com que o cotidiano, vivido de modo 
tão incolor , se nos apresente sob uma luz rosada 
[...]  (MENG e FREUD, 2009, p. 38-39;40; 119-
120) 

As correspondências revelam a trocam de afetividade que 

ambos tinham. Através das cartas, Pfister e Freud se aproximavam 

afetuosamente. A afetividade desenvolvida pavimentou os vínculos fraternos. 

Através dos vínculos estabelecidos puderam, inclusive, se tornarem 

confidentes. Pfister e Freud não apenas compartilham ideias. Existe afetividade 

na relação do pastor protestante e Freud. A combinação de afetos e 

teorizações entre ambos trouxeram contribuições a pesquisa no campo da 

religião e outras áreas.  

A psicanalise sempre ressaltou a importância de 
ligar afetos a ideias, e justamente a feliz 
combinação do terno relacionamento com a 
discussão teórica que proporciona essa visão 
abrangente dos temas abordados. (MENG e 
FREUD, 2009, p. 9) 

Os vínculos fraternos que uniam Pfister e Freud deram espaço 

a confidências. “Uma indubitável relação filial marca sua relação com Freud.” 

(MORENO, 2008, p. 36). Havia em Pfister uma disposição aberta a revelações 

mais íntimas. Freud, no entanto, era mais comedido. As decepções que tinha 

acumulado o fazia mais reservado.  

De forma especialmente traumática, a relação com 
Wilhem Flies reavivada anos mais tarde com Jung, 
marcou para sempre seus modos de comunicação 
com os homens. (MORENO, 2008, p. 41-42) 

Freud procura manter um distanciamento aqueles que faziam 

parte do grupo analítico. “[...] após a ruptura com Flies, Freud nunca mais se 

permitiu uma relação de confidências e de mútua intimidade [...]” (MORENO, 

2008, p. 42). Apesar da resistência encontrada em Freud, Pfister não se exime 

em confidenciar a Freud seus segredos e intimidades. “Pfister não hesita, pois, 

em depositar a sua confiança em Freud desde o início da relação.” (MORENO, 

2008, p. 36). A confiança em Freud lhe traz segurança suficiente para falar 

sobre as dificuldades que encontrava em seu casamento. 



63 
 

 

Poucos meses depois de conhece-lo [Freud] já o 
informa, por exemplo, das suas dificuldades 
matrimoniais e da sua intenção de divorciar-se da 
esposa, Érika Wunderli, com quem havia se 
casado em 1897 e da qual tivera um filho. Pouco 
tempo depois, confidencia a Freud que encontrou 
uma jovem que valia a pena a seus olhos, o que o 
animava, finalmente a divorciar-se . (MORENO, 
2008, p. 42-43). 

As correspondências entre Pfister e Freud tem um interregno 

entre os anos de 1918 e 1926 (MORENO, 2008). O interregno colabora para 

que Freud possa superar a deserção de dois de seus fiéis discípulos e que 

compartilharam de uma íntima amizade, Flies e Jung. As correspondências 

com Pfister são retomadas. “[...] observa-se uma notável recuperação dos fios 

de amizades, cada vez mais profunda e pessoal da parte de Freud.” (MORENO, 

2008, p. 43).  A cordialidade que Freud dispensava a Pfister foi menos amena 

aquela que tivera com Fliess e Jung. O diálogo com Pfister se não chegou a 

uma intimidade, permitiu que ambos construíssem vínculos de confiança e 

lealdade. “Ao contrário de outros relacionamentos de Freud, rompidos frente a 

divergências, Pfister permaneceu morando na intimidade do amigo e mestre.” 

(MENG e FREUD, 2009, p. 10). 

As notícias e as desventuras familiares, as 
vicissitudes do movimento psicanalítico, junto com 
as preocupações materiais e morais dos tempos 
de pós-guerra, ganham terreno na relação. [...] na 
medida em que a relação se torna mais sólida, 
percebe-se a franqueza e a liberdade nas 
divergências entre ambos. (MORENO, 2008, p. 
43) 

O relacionamento fraterno de Pfister e Freud ofereceu espaço 

para o amadurecimento da amizade. Pfister jamais deixou a psicologia 

freudiana. A partir dos postulados de Freud desenvolve estudos na área da 

psicologia da religião. A nova psicologia inaugurada por Freud não era apenas 

uma teorização fria e impessoal a Pfister. A mente e o coração moviam Pfister 

as pesquisas, as articulações e produção acadêmica 

Entre 1909 e 1956, ano de sua morte, Pfister 
produziu inúmeros livros e artigos em que expõe 
observações e resultados de pesquisas próprias, 
sobretudo sobre a técnica do método psicanalítico, 
sobre o significado etiológico da sexualidade na 
construção das neuroses, sobre religião e histeria 
[...] (MENG e FREUD, 2009, p. 15)  
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O exame das correspondências entre Pfister e Freud registra a 

troca de conhecimentos, avaliações e críticas. As cartas revelam um valioso 

material, onde Pfister e Freud, mantiveram o diálogo em nome do bem-estar 

psíquico. “Não posso me satisfazer apenas em lhe agradecer pela remessa do 

trabalho Representações delirantes e suicídio de alunos.” (MENG e FREUD, 

2009, p. 23). O interesse de Pfister pela psicologia freudiana é destacado por 

Freud: “As notícias sobre suas atividades e múltiplos interesses têm para mim, 

cada vez, o efeito de um refrigério.” (MENG e FREUD, 2009, p. 35).  

A maneira que como Pfister escreve também desperta a 

curiosidade de Freud. “[...] eu admiro pelo fato de que possa escrever desta 

forma moderada, humana, cheia de tolerância, tão objetiva, tão mais para o 

leitor que contra o inimigo.” (MENG e FREUD, 2009, p. 46). 

Como o senhor me honra com a confiança de que 
eu faça uma leitura corretiva de sua Glossolalia, 
também tenho de me mostrar digno desta e lhe 
fazer objeções. Assim, não posso desfrutar o 
prazer de ler o romance num só folego. (MENG e 
FREUD, 2009, p. 69) 

Um possível questionamento que possa existir nos estudos das 

correspondências entre Pfister e Freud para o entendimento do fenômeno 

religioso seja no campo da relevância. A análise das cartas que ambos 

mantiveram, por longos anos, fomentam o diálogo entre psicologia e religião. 

Nos primórdios da psicologia freudiana houve uma intensa e rica contribuição 

entre Pfister e Freud, também, no campo religioso. Ambos tinham o interesse 

pela verdade. “É cada vez mais urgente o encontro e o debate para superar o 

distanciamento provocado entre a ciência e a religião.” (DROGUETT apud 

WONDRACEK, 2003, p. 206). 

A época de Pfister e Freud havia uma relação de investigação 

as questões religiosas. A psicologia freudiana e a experiência religiosa faziam 

parte de um mesmo ambiente. Com o decorrer do tempo, gradativamente, 

houve o distanciamento e respectivas polarizações. O diálogo foi transformado 

em insultos. Prevaleceu o embate entre a psicologia e teologia.  

O desafio formulado por Freud e Pfister consiste 
em abrir caminhos para superar a brecha 
comunicacional entre os seres humanos, através 
do diálogo que é apresentado como horizonte de 
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uma nova forma de comunicação. Os signos e as 
palavras têm significação para estes dois autores 
quando remetem a uma relação dialógica, de 
sentido maior, que se estabelece nos enunciados 
da comunicação epistolar. (DROGUETT apud 
WONDRACEK, 2003, p. 207) 

3.3 – Oskar Pfister: do embate ao debate 

O percurso de Oskar Pfister na psicologia freudiana era um 

misto de estranheza e curiosidade. A presença de um pastor protestante nas 

fileiras da causa de Freud não era algo comum. As duras críticas que, 

principalmente, os religiosos desferiam as ideias da nova psicologia 

sinalizavam a opinião e posicionamento do pensamento religioso. O ingresso 

de Pfister a psicologia de Freud soa como um contrassenso. O próprio Freud 

reconhece o inusitado e leal adesão de Pfister, como sendo algo interessante. 

“Que você seja um psicanalista tão convicto e, ao mesmo tempo, um 

cavalheiro entre os clérigos é uma dessas contradições que tornam a vida tão 

interessante.” (GAY, 1992, p. 88).  

A militância de Pfister a psicologia freudiana permitiu um 

interessante diálogo entre fé e ciência. Pfister não renunciou a sua fé mesmo 

sendo um analista. A psicologia de Freud, no entendimento de Pfister, seria 

uma aliada, um método capaz de trazer contribuições a uma vivência religiosa 

genuína. A psicologia de Freud serviria para depurar os conflitos religiosos. As 

falsificações religiosas seriam avaliadas e tratadas. A experiência religiosa , à 

luz do pensamento pfisteriano, seria enriquecida e não descartada como 

preconizava Freud. 

Uma religião esclarecida só pode surgir do 
entrelaçamento harmônico entre fé e ciência, a 
partir de uma mútua interpretação entre o 
pensamento de desejo e o pensamento realista, 
na qual, entretanto, o conteúdo do pensamento do 
real não pode sofrer nenhuma falsificação da 
realidade e das suas correlações. (PFISTER apud 
WONDRACEK, 2003, p. 54) 

A psicologia freudiana se articula através dos debates e 

teorizações, algumas especificamente através do viés religioso. Freud e seus 

“discípulos” se incubem de expressar - cada qual no uso de sua liberdade – 

suas ideias quanto ao lugar da religião no seio da humanidade. Apesar das 

divergências teóricas, religião e ciência, dispunham de espaço para dar lugar 
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as reações consequentes deste debate. Freud e Pfister se tornaram os 

primeiros a semear neste campo. À luz da parábola do semeador (Mateus 13: 

1-9), contada por Jesus é possível afirmar que, a semente lançada por Pfister e 

Freud, foi a semente que caiu em boa terra, dando uma boa colheita.  

O trabalho mais pessoal de Freud com relação ao estudo da 

religião foi o texto “O futuro de uma ilusão” (1927). Este texto apresenta uma 

argumentação referente a religiosidade diferente de outros textos elaborados 

pelo próprio Freud, como: “Totem e tabu” (1913), “Moisés e o monoteísmo” 

(1939), “O mal-estar da civilização” (1930). Tem um caráter mais pessoal e 

menos analítico. 

Em O futuro de uma ilusão [Freud] o manifesta 
suas posições mais pessoais a respeito da crença 
religiosa, sabendo muito bem que tais posições 
não precisariam coincidir exatamente com aquilo 
que se derivaria estritamente dos postulados 
fundamentais da teoria psicanalítica. (MORANO, 
2008, p. 131) 

O pensamento freudiano acerca do caráter religioso é 

apresentado de maneira objetiva. “Mediante o recurso a um interlocutor 

imaginário, expressa de forma dialética sua posição pessoal diante das 

crenças religiosas, sua natureza e suas possíveis funções sociais.” (MORENO, 

2008, p. 130). A característica do texto é notadamente um posicionamento de 

um judeu sem Deus. Apesar do tom combativo, Freud não esquece de dialogar 

com Pfister sobre a publicação.  

Nas próximas semanas saíra  uma brochura de 
minha autoria, que tem muito que ver com o 
senhor [Pfister]. Eu já a teria escrito há muito 
tempo, mas adiei-a em consideração ao senhor, 
até que a pressão ficou forte demais. Ela trata – 
fácil de adivinhar – da minha posição totalmente 
contrária à religião – em todas as formas e 
diluições, e, ao mesmo que isto não seja novidade 
para o senhor, eu temia e ainda temo que uma 
declaração pública lhe seja constrangedora. O 
senhor me fará saber, então, que na medida de 
compreensão e tolerância ainda consegue ter para 
com este herege incurável. (FREUD e MENG, 
2008, p. 142-143) 

Não existe espanto de Pfister ao texto freudiano sobre religião. 

O pensamento freudiano neste texto carece de argumentos teóricos 

elementares com vistas a descaracterização do que se propõe. “[...] não foi 
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exatamente esta obra que o autor [Freud] mais valorizou no conjunto de suas 

interpretações do fato religioso.” (MORENO, 2008, p. 132). A cordialidade 

pontua a reação de Pfister ao texto freudiano sobre no tocando as questões 

religiosas. 

No tocante à sua brochura contra a religião, sua 
rejeição à religião não me traz nada de novo. Eu a 
aguardo com alegre interesse. Um adversário de 
grande capacidade intelectual é mais útil a religião 
que mil adeptos inúteis. [...] Não poderia imaginar 
que uma declaração pública sua me pudesse 
melindrar; sempre achei que cada um dever dizer 
sua opinião honesta de modo claro e audível. 
(FREUD e MENG, 2008, p. 143) 

A fraternidade une psicologia e religião. A cordialidade que 

Freud e Pfister dispensam um ao outro se torna um moto da possibilidade do 

diálogo entre ciência e religião, uma vez que existam interesses afetuosos para 

a discussão. A verborragia mecanicista da ciência é um entrave a conversação 

com o religioso. A pretensão religiosa é uma afronta impeditiva a contribuição 

da ciência. Longe das tendenciosas polarizações convenientes - tanto da 

ciência como da religião – Freud e Pfister debatem amigavelmente ciência e 

religião, sem que feridas sejam abertas. Uma memória preservada através de 

artigos e correspondências. 

Esta memória preservada nos revela dois homens 
profundamente envolvidos com suas disciplinas. 
Possuíam pontos de vista opostos acerca de 
religião, mas, acima de tudo, preservaram uma 
amizade pessoal, científica e fecunda e 
desprovida de qualquer medo do diálogo. (WALZ 
apud WONDRACEK, 2003, p. 142) 

O relacionamento entre Freud e Pfister com relação a 

experiência religiosa, muitas vezes, soava como embates. As divergências 

eram demarcadas e declaradas: “[...] na música, filosofia e religião eu sigo por 

caminhos diferentes dos do senhor.” (FREUD e MENG, 2009, p. 143), declarou 

Pfister a Freud. As diferenças teóricas no campo da religião cederam lugar a 

liberdade de expressão. “[Pfister] A partir de suas mais profundas convicções 

pedagógicas, pronunciou-se sempre pela liberdade de cada um expressar 

livremente suas opiniões sinceras.” (MORANO, 2008, p. 150).  

Ao texto de Freud, “O futuro de uma ilusão”, onde Freud traz 

considerações críticas acerca da questão religiosa, Pfister responde com o 
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texto: “A ilusão de um futuro”. A reação de Freud ao texto de Pfister, mostra a 

tolerância diante das divergências. 

Alegro-me diretamente pelo seu posicionamento 
público contra minha brochura; será um refrigério 
em meio ao coro desafinado de críticas, para o 
qual estou preparado. Nós sabemos que, por 
caminhos diferentes, lutamos pelas mesmas 
coisas para os pobres homenzinhos. (FREUD e 
MENG, 2009, p. 146) 

Mais do que um embate, Pfister e Freud, transformam em 

debate as divergências no campo da religião. O tom fraterno é o elo que une as 

discussões. “[Pfister] luto por uma amada causa com um amado adversário.” 

(FREUD e MENG, 2008, p. 157). Em outra ocasião Pfister demostra a riqueza 

que era debater as questões religiosas com Freud. “Para mim a discussão com 

o senhor foi animadora e proveitosa.” (FREUD e MENG, 2008, p. 160). No 

texto “O mal-estar na civilização” (1930), escrito por Freud, Pfister não se furta 

às críticas. 

Assim acontece comigo na leitura do seu novo 
livrete, que sem dúvida contém muitíssimos 
pensamentos profundos e importantes, mas que, 
assim me parece, não acerta em tudo. (FREUD e 
MENG, 2008, p. 169) 

Os pequenos fragmentos extraídos relacionamento entre 

Pfister e Freud tem como propósito, não fazer uma análise estrutural dos 

pensamentos dominantes que cada um apresenta. O objetivo, maior, foi de 

apresentar a possibilidade do diálogo no campo religioso, mesmo diante das 

divergências e embates característicos a temática religiosa. O debate em favor 

do enriquecimento e auxílio ao ser humano se faz necessário. O legado de 

debates que Pfister e Freud deixaram no campo religioso necessitada ser 

resgatado diante dos entraves que ao longo do tempo houveram entre ciência 

e religião.  

O encontro entre Pfister e Freud e suas 
discussões sobre psicanálise e religião surgem 
como início de um diálogo que dura até os nossos 
dias, muito embora tenha sofrido mudanças 
significativas de tons e ênfases. (MORANO, 2008, 
p. 151) 

A partir da investigação da vida e obra de Pfister foi possível 

perceber uma incessante busca pelo diálogo, principalmente, do lugar da 
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religião na experiência humana. Pfister se tornou o principal interlocutor na 

relação ciência e religião a época de Freud.   

É igualmente certo que esse primeiro diálogo teve 
alguns efeitos importantes no esclarecimento de 
muitos termos que poderiam balizar todo o futuro 
encontro entre essas duas ordens de coisas. 
(MORANO, 2008, p. 192) 

Entrementes as questões que permearam o diálogo entre 

psicologia e religião, resistências e receios de ambas as partes, houveram 

aproximações significativas. O embate cedeu lugar ao debate. Debate que 

aconteceu sob o fundamento da crítica acolhedora expressa no âmbito da 

fraternidade. O debate que acontece nestes termos abriga, sem temores, 

discordâncias e possíveis aproximações teóricas. O debate frio e mecânico, 

pelo contrário, conduz ao afastamento e rótulos estigmatizados.  

O diálogo de Pfister com sua fé e Freud com sua psicologia 

continua inacabado. Foram desbravadores de um campo imprevisível. Através 

do legado deixado por ambos é necessário percorrer os caminhos que fizeram. 

É necessário esclarecer o que apenas iniciaram. Avançar naquilo que não lhes 

foi possível. Não, se presumi, que exista uma harmoniosa aproximação entre a 

ciência e religião. Não é exigido a cumplicidade teórica. O que se espera é a 

continuidade possível do que parecia impossível. O diálogo empreendido pela 

fé de Pfister e a psicologia de Freud não pode ser apenas uma recordação 

amigável de tempos outrora. À eles pertenceu o ponto de partida. Resta 

prosseguir no debate possível entre religião e psicologia para que com a 

semente que é lançada neste tempo, outros colham o que hoje foi colhido 

através do debate entre Pfister e Freud. 

No ponto em que nos encontramos, parece que 
somente pela via da interrogação mútua, 
reduzindo resistências, formulando questões 
marginalizadas e abrindo-se à escuta do outro, é 
que podemos avançar mais. (MORANO, 2008, p. 
234-235) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de uma análise do trabalho apresentado, o diálogo 

entre a religião e psicologia não é um caminho intransitável. Na atualidade, o 

religioso tem mais espaço e procura.  A época vitoriana em que Pfister viveu 

não existe mais. A repressão da sexualidade deu lugar a vulgarização do sexo. 

A religião dogmática perde espaço para uma religião do espetáculo, de caráter 

midiático. As configurações religiosas se multiplicam. Ao mesmo tempo, cresce 

o número daqueles que se decepcionam com a manipulação do religioso. O 

ser humano continuam a sofrer psiquicamente.   

A época de Pfister a religião estava monopolizada, 

principalmente, pelos teólogos ortodoxos e seus dogmas. Uma religião que não 

admitia o diálogo com outras áreas. Não por acaso que os teólogos ao saber 

da inserção de Pfister à psicologia freudiana, o censuraram. A censura 

revelava o lugar da religião no período pfisteriano, um ancoradouro de 

repressões que desembocava em uma experiência religiosa, às vezes, 

obsessiva. O pensamento de Pfister a religião é diferente deste. Através do 

diálogo com a psicologia freudiana realizou uma assepsia. Contribui para que a 

experiência religiosa fosse livre dos rígidos dogmas.  

Como pastor e analista, Pfister, se opõe a abordagem 

freudiana de compreender a religião como sendo uma neurose obsessiva. A 

religião não era um mal que, porventura, atormentava os seus adeptos. Para 

Pfister a religião era um instrumento de liberdade e amor. O pensamento 

religioso era menos dogmática e mais humano. A religião verdadeira era 

aquele que trazia libertação e não aprisionamento em nome de medos e 

racionalizações inflexíveis.  

A partir da psicologia freudiana, Pfister procurou compreender 

a religião. Pfister, então, se opõe a abordagem freudiana de compreender a 

religião como sendo uma neurose obsessiva. A religião não era um mal que, 

porventura, atormentava os seus adeptos. Para Pfister a religião era um 

instrumento de liberdade e amor.    
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O trabalho no seu primeiro capítulo traz as influências que a 

teologia, filosofia e psicologia de Freud causaram em Pfister. Sua permissão 

em transitar nestas áreas de conhecimento o conduziu  um entendimento 

diversificado do ser humano. Pfister não se enclausura na teologia e repete os 

discursos de sua época. O pensamento pfisteriano é construído a partir de 

diferentes matizes teóricas.  

O segundo capítulo responde ao questionamento acerca 

contribuição de Pfister a psicologia e seu pensamento no Brasil. A partir do 

conceito de multirreferencialidade, Pfister deixou um relevante legado a 

psicologia e a religião.  Não se intimidou em aplicar a psicologia freudiana as 

demandas existentes, como por exemplo, atendimento às crianças e 

adolescentes, sendo um do primeiros analistas nesta área. O pensamento de 

Pfister no Brasil ainda é minimamente conhecido. A herança que deixou, ainda, 

é pouco conhecida, fazendo dele um ilustre desconhecido para os brasileiros.  

Por fim, no terceiro capítulo é apresentado a religião a partir de 

Pfister. O capítulo responde a indagação se é possível e viável o diálogo entre 

religião e psicologia. Através da investigação do pensamento de Pfister é 

possível empreender a conversação entre ciência e fé. O diálogo não é mera 

utopia intelectual, mas uma real possibilidade, que traz contribuições a ambas 

as partes.  

Durante todo o trabalho o propósito principal foi de apresentar 

Pfister como sendo um pastor a frente de sua época. Alguém que procurou 

outros caminhos para a compreensão do ser humano e não meramente o 

teológico. Para Pfister, a teologia deveria ser iluminada também pela psicologia 

para que houvesse um entendimento da experiência religiosa. A tarefa de 

investigar outros meios que fossem complementares ao religioso o conduziram 

ao encontro com a psicologia de Freud. A partir deste encontro, Pfister faz da 

psicologia freudiana seu principal método de investigação da experiência 

religiosa.  

Sua investigação do fenômeno religioso, Pfister não reduz a 

religiosidade como sendo algo irrelevante. Diferentemente de Freud que trazia 

severas críticas a religião, apoiado em um modelo positivista-progressista, 
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Pfister utiliza a própria psicologia de Freud como ferramenta para enaltecer o 

religioso. Ao invés da psicologia freudiana eliminar a religião, servirá como uma 

higiene a religiosidade. Através da psicologia de Freud o homem poderá 

praticar na essência a religião.  

O diálogo que Pfister manteve com a psicologia abriu 

novos horizontes. Vários outros analistas percorreram o caminho inaugurado 

por Pfister como Donald Woods Winnicott (1896-1971) e Erich Fromm (1900-

1980). O principal legado de Pfister foi de ser um hábil interlocutor entre ciência 

e fé. Apesar de todas as resistências, Pfister seguiu adiante. Seu interesse se 

apoiava no bem-estar psíquico. No decorrer de todo o trabalho, procurou trazer 

reflexões de Oskar Pfister oriundas de seu inserção a psicologia freudiana.  

O resgate a Pfister a nestes dias é um convite a reflexão do 

lugar da religião. Com o ressurgimento da religião, necessário trazer à luz o 

pensamento pfisteriano. Pensamento que está entregue ao obscurantismo da 

história, principalmente no Brasil. A partir de Pfister é possível construir uma 

psicologia da religião que se apoia no diálogo e respeito as diferenças teóricas. 

Mas que tem como objetivo primordial servir de auxílio àqueles que sofrem 

psiquicamente.  

O trabalho, com todas as suas limitações, procura iluminar 

a psicologia da religião através da vida e obra de Pfister. Ainda existe um longo 

caminho a ser percorrido. À medida que a “chama” pfisteriana não se apagar, 

será possível o diálogo no campo da religião e psicologia. Outras pesquisas, 

ainda, poderão ser realizadas. O campo pfisteriano guarda seus “tesouros”.  

Encerro a presente pesquisa, com a esperança que a 

semente lançada na terra possa vir a morrer, a semelhança da parábola do 

grão de mostarda (Marcos 4: 30-32). O presente trabalho, ainda que pequeno, 

colabore para outros estudos. A religião e psicologia através de um diálogo 

possível, ainda pode trazer muitos frutos e isto consequentemente será fonte 

de auxilio aos homens. 

 

 



73 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBOSA, Joaquim (Organizador). Reflexões em torno da abordagem 
multirreferencial. São Carlos: Editora da UFSCar, 1998. 
 
CASTEL, Robert. O psicanalismo. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1978 
 
COSTA, Jurandir Freire. O risco de cada um: e ensaios de psicanálise e cultura. Rio 
de Janeiro: Garamond universitária, 2007. 
DAVID, S. N. Freud e a Religião. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
 
DROGUETT, J.G. Desejo de Deus: diálogo entre psicanálise e fé. Petrópolis: Vozes, 
2000. 
 
FREUD, S. Atos obsessivos e práticas religiosas (1907). In: Edição standard brasileira 
das obras psicológicas completas de S. Freud. Vol. lX. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
 
_________ Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância (1910a). In: Edição 
standard brasileira das obras psicológicas completas de S. Freud. Vol. Xl. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996. 
 
_________ Totem e Tabu. (1913 [1912]) In: Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de S. Freud. Vol. XIII Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
 
_________ O futuro de uma ilusão. (1927) In: Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de S. Freud. Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1976. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996. 
 
_________ Uma experiência religiosa. (1928 [1927]) In: Edição standard brasileira das 
obras psicológicas completas de S. Freud. Vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
 
________ O mal-estar na civilização. (1930) In: Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de S. Freud. Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
 
_________ Moisés e o Monoteísmo. (1939 [1934-38]) In: Edição standard brasileira 
das obras psicológicas completas de S. Freud. Vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
 
FREUD, Ernest. & MENG, Heinrich (orgs.) Cartas entre Freud e Pfister: um diálogo 
entre a psicanálise e a fé cristã. Viçoca: Ultimato, 1998. 
 
GAY, P. Freud: uma vida para o nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989. 
 
_______ Um judeu sem Deus: Freud, ateísmo e a construção da psicanálise. Rio de 
Janeiro: Imago, 1992. 
 
GOMEZ, Maria Luísa Trovato. Um percurso cristão na psicanálise: o legado de Oskar 
Pfister. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia da USP, 1999. 124 p. 
 
HOLANDA, A.B. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. 
 
JOHSON, P. Psicologia da Religião. São Paulo: Aste, 1964. 
 
 



74 
 

 

JONES, Ernest. A vida e a obra de Sigmund Freud. Rio de Janeiro, Imago Editora, 
1989. 
 
JULIEN, Philippe. A psicanálise e o religioso: Freud, Jung, Lacan. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010. 
 
KAUFMANN, Pierre. Dicionário Enciclopédico de Psicanálise: o legado de Freud e 
Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 
 
KÜNG, H. Freud e a questão da religião. Campinas: Verus Editora, 2006. 
 
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, B. Vocabulário da psicanálise. São Paulo, Martins 
Fontes, 2012 
 
LOPES, Edson P. Trabalho científico – teorias e aplicações. São Paulo, Editora 
Reflexão, 2009. 
 
MCGUIRE, William (Organizador). A correspondência completa de Sigmund Freud e 
Carl G. Jung. Rio de Janeiro, 1993. 
 
MACIEL, Karla D. de Sá Araújo.; ROCHA, Zeferino de Jesus Barbosa. Dois discursos 
de Freud sobre a religião. Revista Mal-Estar e subjetividade, Fortaleza, v. 8, nº 3, p. 
729-754, 2008. 
 
MACIEL, Karla D. de Sá Araújo.; ROCHA, Zeferino de Jesus Barbosa. Freud e a 
religião: possibilidades de novas leituras e construções teóricas. Psicologia Ciência e 
Profissão, Recife, p. 742-753, 2008. 
 
MACIEL, Karla Daniele de Sá Araújo Maciel. O percurso de Freud no estudo da 
religião: contexto histórico e epistemológico, discursos e novas possibilidades. 
Dissertação, Refice, 2007. 
 
MOURA, João Carlos (org.). Hélio Pellegrino: A-Deus. Petrópolis: Vozes, 1988. 
 
MORANO, Carlos Domínguez. Crer depois de Freud. São Paulo: Edições Loyola, 
2003. 
 
________ Sigmund Freud e Oskar Pfister. Psicanálise e religião: um diálogo 
interminável. São Paulo: Edições Loyola, 2008.  
  
PALMER, Michael. Freud e religião: sobre religião. São Paulo, Edições Loyola, 2001. 
 
PFRIMMER, T. Freud, leitor da bíblia. Rio de Janeiro: Imago, 1994. 
 
RIZZUTO, Ana-Maria. O nascimento do Deus vivo: um estudo psicanalítico. São 
Leopoldo: Editora Sinodal; EST, 2006. 
 
RIZZUTO, Ana Maria. Por que Freud rejeitou Deus? Uma interpretação psicodinâmica. 
São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
 
ROAZEN, Paul. Freud e seus discípulos. São Paulo: Editora Cultrix, 1978. 
 
 
ROUDINESCO, E.; MICHAEL, P. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro, Editora 
Zahar, 1998. 
 



75 
 

 

WONDRACEK, K. E. K. O amor e seus destinos: A contribuição de Oskar Pfister para 
o diálogo entre teologia e psicanálise. São Leopoldo: Sinodal, 2011. 
 
____________ . O futuro e a ilusão: um embate com Freud sobre psicanálise e 
religião. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

 


