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A POSSIBILIDADE DA HISTORICIDADE DO PARTILHANTE COMO 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PRÁTICA CLÍNICA 

 

Marta Claus 

 

A filosofia não deve buscar no mundo, mas no homem, o nexo interno 

dos seus conhecimentos. A vontade do homem hodierno pretende 

compreender a vida vivida pelos homens.  

Wilhelm Dilthey  

 

Para todo e qualquer filósofo clínico habilitado, - portador de certificado A - ou 

pesquisador com curso de Especialização em Filosofia Clínica – portador de certificado 

B - é sabido que para a Filosofia Clínica, pouco ou muito pouco, pode ser feito se não se 

obtiver a Historicidade do partilhante. Portanto, mais uma vez aclaramos que deixaremos 

de discorrer aqui sobre a concepção teórica dos métodos utilizados na clínica filosófica e 

suas bases teóricas, a saber, sobre os Exames Categoriais e suas concepções teórico-

filosóficas; sobre os Tópicos da Estrutura de Pensamento e seus pressupostos teóricos; 

sobre os Submodos, sua definição e aplicação. Tudo isso de nada vale, na prática, se não 

se possui historicidade do partilhante.  

O trabalho de discorrer, explicitar, analisar, fundamentar e justificar cada método e 

teoria filosófica que compõe a filosofia clínica e seus procedimentos prático-

metodológicos tem sido feito, e com maestria, por vários pesquisadores e filósofos 

clínicos, dentre os quais podemos citar Monica Aiub, José Mauricio de Carvalho, Will 

Goya, Margarida Nichele Paulo, Marilúze Ferreira de Andrade e Silva, Hélio 

Strassburger, Adalberto e Cecília Tripicchio, Idalina Krause. Os articulistas, Alex 

Antônio Lamonato, Maria dos Milagres da Cruz Lopes, Olga Hack, Marcio José Andrade 

da Silva, Mariza Niederauer, Geneci Bett, Flávio Bartoszeck, Rosemary Pedrosa, João 

Fernando de Araújo, Joaquim de Souza Lima, Josefa de Almeida Sá, Luiz Paulo Neves, 

Sebastião Soares da Silva, entre outros, e que de alguma forma contribuíram e contribuem 

na explicitação das Filosofias que se encontram na Filosofia Clínica.  

O que aqui trabalharemos é a fundamentação teórica da prática clínica. Além, dos 

métodos e teorias filosóficas que compõe o corpo metodológico da clínica filosófica de 
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Packter, há algo mais a ser a base, a sustentação do processo terapêutico – a historicidade 

do partilhante. É sobre ela que iremos tecer nossas considerações. O leitor tem uma 

literatura filosófica-clínica, não muito vasta, mas segura, e poderá recorrer a qualquer dos 

autores anteriormente citados para se inteirar das questões teóricas.  

Quanto às questões da prática clínica, a maioria dos filósofos clínicos em seus 

estudos concorda com a premissa de que, na prática clínica, é a historicidade do 

partilhante que nos dá o rumo da clínica. Já Packter afirma: “O filósofo clínico terá uma 

espécie de autobiografia da pessoa, e é a partir daí que o trabalho é realizado” (Packter, 

2001).  

Podemos entender que, o que Packter quer nos dizer é que se não tivermos a 

historicidade da pessoa não há a clínica filosófica? Esta será nossa premissa de trabalho 

neste capítulo. Logo, iniciamos esta reflexão levantando a hipótese de ser possível a 

assertiva de que ‘a fundamentação teórica da prática da clínica filosófica está assentada 

na historicidade do partilhante?’ Para responder a esta pergunta é necessário que e as 

reflexões acerca da problemática sobre a historicidade do partilhante oriente-se na 

tentativa de tratar de suas questões e de tudo que as cerca, como por exemplo, seus limites, 

impedimentos, implicações e alternativas.  

 

A singularidade existencial na Filosofia Clínica 

Cada pessoa, cada existente compreende e apreende a vida de uma forma, sente a 

vida de uma forma, experimenta sua vida de uma forma. Muitos outros existentes podem 

não compreender a vida, não sentir a vida, apenas vivê-la. Outros tantos, além de 

compreenderem a vida de forma e maneira singular ainda buscam saber o sentido de sua 

existência, os sentimentos, as circunstâncias entre outros dados, que carreiam com ela. 

Para muitos, vida e mundo se confundem, para outros são coisas completamente 

separadas; outros vêem a vida como o hoje, o aqui e o agora; inúmeros outros homens 

consideram o passado como algo a ser esquecido ou algo sem objetivo ou necessidade. 

Enfim, são infinitas as possibilidades de vida e visão de mundo que estarão diante do 

clínico em consultório. Entretanto, apesar da diversidade de compreensões e visões de 

mundo do existente, para a Filosofia Clínica cada homem, cada ser vivente tem uma 

história de vida. É esse o fundamento prático da clínica filosófica – a história de vida da 
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pessoa - E fundamentado nessa historicidade é que o clínico desenvolve o processo 

terapêutico.  

Segundo Dilthey, em sua obra Teorias das concepções do mundo, de 1992, o 

homem vive em relações e experimenta a vida e o mundo através das relações que 

estabelece com as coisas e as pessoas. Diz Dilthey:  

Cada pensamento, cada acção interna ou exterior sobressai como uma 

ponta concentrada e irrompe em frente. Mas também experimento um 

sossego íntimo; é um sonho, um jogo, uma diversão, uma contemplação 

e uma ligeira animação – como um subsolo da vida. Não capto nela 

outros homens e coisas apenas como realidades que se encontram 

comigo e entre si numa conexão causal: referências vitais partem de 

mim para todos os lados, relaciono-me com homens e coisas, tomo 

posição perante eles, satisfaço as suas exigências a meu respeito e deles 

espero algo. Alguns tornam-me feliz, ampliam a minha existência, 

acrescentam a minha força; outros exercem sobre mim uma pressão e 

restringem-me. E onde quer que a precisão da direcção singular em 

frente deixe ao homem lugar para tal, percebe e sente estas relações. O 

amigo é para ele uma força que potencia a sua própria existência, cada 

membro da família ocupa um lugar determinado na sua vida e tudo o 

que o rodeia é por ele entendido como vida e espírito que nela se 

objectivou. O banco diante da porta, a árvore umbrosa, a casa e o jardim 

encontram nesta objectivação o seu ser e o seu significado. A vida 

proporciona deste modo a si, a partir de cada indivíduo, o seu próprio 

mundo. (Dilthey, 1992)  

O que Dilthey nos diz é que a vida é experiência, é pela vivência do homem nesse 

mundo relacional que se constrói a História e o Historicismo. Afinal a história é o meio 

pelo qual o homem experiencia a vida. “A existência concreta e única é o modo do homem 

estar no mundo em que cria em sua jornada histórica.” (Carvalho, 2007). E a soma dessas 

experiências registradas e vividas pelo homem, inseridas num espaço e tempo, é o que 

origina a Historicidade desse mesmo homem.   

Esse homem, que experimenta a vida e o mundo numa condição relacional, porém 

singular, no entendimento da Filosofia Clínica se encontra inserido num contexto, numa 

situação que é também singular, também única. No entanto, diferentemente da 

compreensão dos fatos e acontecimentos históricos, que nos são apresentados em uma 

linha reta e, muitas vezes, com o sentido de evolução temporal, material, moral, entre 

outros, a Historicidade de uma pessoa pode se apresentar de formas outras que não linear, 

ou que nem sempre estará inserida em parâmetros verificáveis.  
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Packter em suas aulas, palestras e em quase todos os seus escritos nos explica que 

o modo como a pessoa vê e percebe o mundo e nos apresenta essa visão é assim para ela. 

Quando ela verbaliza sobre a sua vida e sobre seu mundo não está nos falando do mundo 

dos outros, mas de seu mundo de maneira singular. Ou seja, o homem é um universo de 

singularidades. Como afirma Goya (2008): 

O mundo que aparece às pessoas não é exatamente o mesmo tal como 

parece a cada um. O que mais nos torna semelhantes uns aos outros é a 

distância do olhar, quanto maior a proximidade, maior a diferença.  

A Filosofia Clínica tem como um de seus pilares a singularidade do individuo 

contextualizado, circunstanciado, que tem uma história de vida inserida num tempo e 

espaço. E segundo Aiub (2004) na clínica filosófica:   

Partimos da história de vida do partilhante, um relato sobre suas 

vivências, que é significada pela própria pessoa. O todo é o modo de 

ser, pensar e agir desse partilhante, construído a partir de suas vivências, 

de seu contexto. O trabalho do filosofo clinico consiste em assumir a 

atitude filosófica diante de seu partilhante: acompanhar seu relato sem 

pré-julgamentos, sem enquadrá-lo em tipologias. Pensar junto com ele 

e levá-lo a refletir sobre as questões que o incomodam, utilizando a 

metodologia e os conceitos filosóficos pertinentes às questões 

abordadas e à realidade do partilhante.  

O que Aiub nos fala é que o ponto de partida da clínica filosófica é a historicidade 

do partilhante. História esta singular, narrada pelo ponto de vista subjetivo de quem sofreu 

as vivências e foi afetado por elas. Portanto, a singularidade existencial aqui tratada é a 

do partilhante e percebida, pelo clínico, mediante a sua historicidade.  

 

Considerações sobre limitações, impedimentos e possíveis alternativas na 

historicidade do partilhante 

Packter, ao elaborar a Filosofia Clínica, a partir da historicidade do individuo, 

trabalhou no sentido de tentar nos apresentar duas possibilidades segundo minha 

compreensão: a primeira foi a de tornar compreensível através de uma teoria o universo 

subjetivo dos homens. E o resultado dessa teoria, é de que cada pessoa tem uma “Estrutura 

de Pensamento” que pode nos apontar a sustentação psicológica desse universo subjetivo. 

A segunda possibilidade é que com a teoria elaborada por Packter é possível, através da 

compreensão dessa história de vida singular, orientar, ajudar a pessoa em suas questões 



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a1

4
6

 

ISSN: 2359-4950 

existências, sem que, com isso, o clínico pise em campos totalmente desconhecidos da 

psique humana.  

A metodologia proposta por Packter para a colheita da historicidade e descrita aqui 

detalhadamente em capítulo anterior, a saber – Assunto imediato, colheita de dados 

históricos das lembranças mais remotas até as atuais do partilhante, dados divisórios e 

enraizamentos - na prática pode não ocorrer de acordo com a metodologia e o que ocorre 

nesses casos é o que veremos na sequência.  

Muitos partilhantes não conseguem verbalizar de forma inteligível suas vivências 

ou experiências. E muitos deles, além de não terem dados verbais claros, não possuem 

outro canal de expressão. Já outros tantos são monossilábicos e não conseguem discorrer 

com fluidez sua história de vida. Outras questões também aparecem com frequência no 

trabalho em consultório, como por exemplo, crianças que não tem ainda a noção de 

historicidade ou noção de tempo cronológico. Também pode ocorrer de procurar um 

filósofo clínico pessoas que tenham sido acometidas de AVC e como sequela, desse AVC, 

acabaram por perder partes da memória, deixando um possível “não saber” para o clínico 

sobre algum período ou época de sua vida. Pessoas que são portadoras de Mal de 

Alzheimer em que um dos principais sintomas é a perda de memória é outra possibilidade. 

Há também aqueles que após um trauma ou uma perda, acabam utilizando como submodo 

o esquecimento, pois desta maneira lidam melhor com suas dores, mas que, em clínica 

deixam uma lacuna na historicidade.   

Muitas outras pessoas que podem ter como dado de expressão a dança, a música, a 

pintura, a escrita de poemas, contos, entre outros, nem sempre conseguem em clínica 

traduzir seu dado de Semiose. Isso muitas vezes acaba também por fragmentar a 

historicidade da pessoa. Outro caso a ser citado é o de pacientes portadores de transtornos 

mentais que se encontram em clínicas ou hospitais psiquiátricos. Estes pacientes, muitas 

vezes se encontram sob efeito de fármacos ou psicotrópicos que atuam no SNC (sistema 

nervoso central) e com isso têm alteradas às suas capacidades cognitivas. Também há 

aqueles que não conseguem confiar suficientemente no terapeuta para abrir certos 

conteúdos de sua vida. Apesar de muitas vezes apresentarem interseções positivas com o 

clínico, isso não implica em confiança total. Todos esses modos de ser, até aqui citados, 

entre tantos outros possíveis, podem ser considerados como limites, impedimentos para 

a clínica filosófica? Afinal, se não dermos conta de colher a historicidade do partilhante 

de forma ordenada, divida e enraizada, teremos como trabalhar, aplicar a metodologia de 
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Packter? Estas e tantas outras questões que podem surgir, são objeto de pesquisa entre os 

profissionais atuantes da área e Especialistas dedicados às pesquisas de natureza prática.  

Os limites que se apresentam no desenrolar da clínica e as suas implicações nas 

terapias e psicoterapias de ordem verbal, em minha compreensão, sempre existirão. Ora, 

é necessário entendermos que a natureza humana é em si mesma singular. Nós ainda não 

somos capazes de elaborarmos uma terapia que dê conta de conhecer o homem 

totalmente. A própria linguagem muitas vezes é pouco para expressarmos nossos 

sentimentos. Falar sobre algo e fazer o outro entender e apreender o que se passa dentro 

de mim completamente não me parece uma tarefa fácil de ser concluída. O que 

conseguimos até agora com as terapias tradicionais, as terapias alternativas e a terapia 

filosófica são vigorosas tentativas de compreensão do ser humano e as formas de auxiliá-

lo, isto sempre por aproximação e nunca com exatidão.  

A historicidade do partilhante, como já dissemos, é o ponto de partida da clínica 

filosófica. Contudo, não devemos nos esquecer que a própria metodologia elaborada por 

Packter prevê a plasticidade do método e do clínico. Para casos de natureza diversa, como 

a não verbalização de experiências vividas por parte do partilhante; pessoas com questões 

que a medicina nomeia de ordem mental, crianças muito pequenas que não possuem a 

clara noção de tempo cronológico, entre outros, terão sua historicidade colhida de forma 

também singular.  Sobre essa questão Goya, 2008, nos dá um exemplo: 

Naturalmente, o trato com crianças é diferente do trato com adultos. A 

historicidade clínica – um tipo especial de anamnese – é feita também por 

meio daqueles que com a criança convivem, apesar de suas perspectivas serem 

geralmente distantes da versão subjetiva delas. Todas as linguagens e os dados 

de semiose ao alcance e da competência do filosofo são utilizados, quando 

necessários para o entendimento. É preciso verificar as necessidades mais 

apropriadas para cada partilhante.  

Os dados fornecidos pelo partilhante podem não ser suficientes para que possamos 

elaborar, com segurança, a sua Estrutura de Pensamento. O filósofo nesses casos pode 

optar e lançar mão de dados fornecidos por terceiros. De que maneira? Por exemplo, ir 

até a casa do partilhante, entrevistar a sua família é uma das medidas possíveis de ser 

adotada. Não é raro que o partilhante não se lembre exatamente do que possa ter havido 

entre um evento e outro de sua vida, ou entre uma idade e outra. Para esses casos, pede a 

metodologia que sejam feitas divisões. Se, ainda assim, os dados recolhidos forem 

insatisfatórios, o filósofo clínico poderá através de perguntas previamente definidas para 

os convivas do partilhante para completar ou preencher as lacunas da historicidade. Se o 
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evento for relativo à vida escolar, por exemplo, o clínico poderá ir à escola e entrar em 

contato com professores, colegas, orientadores entre outros. Cabe ao clínico decidir 

quando isso se fizer necessário e, é imprescindível que se lembre que na Filosofia Clínica 

a interseção é determinante para o processo terapêutico e cuidar para que essas formas de 

abordagem não causem abalo na interseção filósofo/partilhante. Essa relação, 

filósofo/partilhante, é antes de tudo mais, uma relação de confiança e deve ser mantida 

estável e positiva para o bom andamento do processo terapêutico. Portanto, essa 

complementação de informações deve ser feita com respeito ao partilhante e, 

preferencialmente, com o consentimento dele, seja ele criança, adolescente, adulto ou 

idoso.  

Outra dificuldade que, muitas vezes, se apresenta na clínica filosófica é quando o 

partilhante não quer, por qualquer motivo, verbalizar a sua história. Nesse caso o que deve 

ser feito pelo filósofo é acolher como ouvinte, o que diz o partilhante, e isso é de certa 

forma, colher sua historicidade. Afinal, os momentos e as experiências vividas pela 

pessoa são parte de sua história, sejam esses momentos e experiências, atuais ou não. 

Porém, de alguma forma este pode ser um fator limitante na clínica, já que a metodologia 

não indica que façamos qualquer intervenção antes de Estrutura de Pensamento 

elaborada, o que só pode ser obtido com a historicidade completa.  

A filosofia clínica, no processo terapêutico, está fundamentada na historicidade do 

partilhante e se não obtemos a mesma, com todos os procedimentos indicados na 

metodologia, não se torna possível a aplicação de Submodos. Logo, a não verbalização 

da história de vida pelo partilhante limita a atuação do filósofo clínico. Acolher, ouvir 

atentamente o que a pessoa está vivenciando é procedimento padrão em clínica filosófica, 

mas um dos fatores que a difere das demais psicoterapias e das terapias tradicionais é 

justamente o modo, a forma como a historicidade é colhida e trabalhada pelo clínico.  

Por vezes o sofrimento, pela questão atual vivenciada pelo partilhante, se mostra 

tão grande que a pessoa não consegue se desvencilhar daquela teia e pode ficar dias, 

meses a fio, na mesma questão sem conseguir se movimentar intelectivamente para outros 

períodos de sua vida. Isso limita a clínica? Sim, de certa forma sim. Porém, em casos com 

essa característica, o filósofo clínico pode optar por aplicar um procedimento emergencial 

para que o partilhante se estabilize e consiga dar andamento à sua historicidade. Os 

procedimentos emergenciais fazem parte do currículo do curso de formação e, portanto 

podem ser aplicados quando ajuizados necessários pelo filósofo.  



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a1

4
9

 

ISSN: 2359-4950 

Esses procedimentos emergenciais podem ser aplicados também em consultório. 

Inumeras situações podem levar a pessoa a perder o controle de si mesma, mas sem 

necessariamente ir a um hospital, ao médico ou mesmo se fazer acompanhar familiares 

ou amigos em situações traumáticas. Ela própria, apesar da perda de controle emocional, 

existencial, ainda consegue agendar e ir a consulta com o clínico. Mas, o que ocasionaria 

a perda de controle emocional ou existencial de uma pessoa? Ora, cada pessoa é única em 

seu universo de vivências, experiências. Portanto, só ela poderá nos dizer o que a faz 

perder o controle, a noção espaço-temporal, ou o que a coloca em risco de alguma 

natureza. Perdas, separações, brigas, medos, dores existenciais intensas e contínuas, 

seguidas de descontrole, desorientação mental podem ser objeto de procedimento de 

emergência. Porém, é sempre bom lembrar que o procedimento de emergência não é o 

todo do tratamento. A história de vida da pessoa é necessária, pois como afirma Aiub, 

2005:  

A forma, desenvolvida pelo partilhante, de ser e de lidar com suas 

questões, também se construiu no decorrer de uma história. O que lhe 

é poertinente, aceitável, possível, provavelmente aparecerá nessa 

história. Por isso não é permitido dispensar ese procedimento.  

Apesar da plasticidade, na metodologia de atendimento no que se refere às questões 

dinâmicas concernentes aos procedimentos da filosofia clínica, não podemos abrir mão 

da historicidade do partilhante se o processo clínico for levado a diante.  

Pessoas que não consideram que a história tem algum valor para a clínica e não se 

dispõe a utilizá-la, muitas vezes, não podem ser atendidas pelo filósofo clínico. Estas 

devem procurar outros profissionais que não utilizem dados históricos em suas 

metodologias de abordagem. Pois, na clínica filosófica a orientação é clara, e como diz 

Aiub (2004): “...nenhum procedimento é adotado sem firme base, desenhada pela 

Historicidade do partilhante...’.  

Outra questão que pode limitar a clínica se mostra quando partilhantes vitimados 

por doenças neurológicas perdem parte de sua memória. Pode ocorrer de o partilhante ter 

perdido justamente dados de relevância para a questão clínica. Isso também pode se 

configurar como um fator que dificulta sobremaneira o processo terapeutico. Podemos 

então recorrer a familiares, pessoas que estiveram junto ao partilhante durante o período 

esquecido por ela.  
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Ora, mas o objetivo da colheita categorial não seria o de obter a historicidade do 

partilhante contada por ele mesmo e com o mínimo de agendamentos? Como encaixar, 

em sua narrativa, trechos de sua vivência colhidos por terceiros? Não é fácil. Contudo, ao 

fazermos a colheita de dados com terceiros, devemos sempre nos lembrar de levar em 

conta somente os dados factuais e deixar de lado os dados de opinião emitidos pelos 

parentes, amigos colegas, professores, e demais pessoas que colaboraram para o 

preenchimento de lacunas da historicidade do partilhante. E assim sendo, qual seria a 

implicação da colheita feita através de terceiros? Pois bem, a colheita feita por terceiros 

deixa de ter os dados da experiência, da vivência da pessoa que está em clínica. Esses 

dados, muitas vezes, podem ser considerados “frios”, ou seja, sem os sentimentos, sem 

as considerações, sem os dados axiológicos, sem hipóteses entre outros, levantadas pela 

própria pessoa quando em uma colheita feita pelo próprio partilhante. Isso, de certa forma, 

dificulta a clínica. Fatos narrados pela própria pessoa carreiam em si a sua visão e emoção 

do mesmo. Quando narrados por terceiros, teremos tão e somente os fatos em si mesmos. 

O que quero colocar aqui é que dados levantados por terceiros não inviabilizam a clínica, 

porém considero que limitam o processo terapêutico. Vejamos a seguir uma simulação.  

Suponhamos que temos um partilhante que perdeu a memória de curto prazo em 

acidente. Ao colhermos sua historicidade percebemos que existem fortes indícios de que 

sua Estrutura de Pensamento tem como um dos tópicos determinantes as Emoções. Os 

dados colhidos de terceiros, somente nos darão os fatos, mas não as sensações vivenciadas 

pelo partilhante no momento do evento. Como podemos avaliar esses eventos? Não temos 

as impressões do próprio partilhante que de nada se lembra. Isso pode, certamente, gerar 

dificuldade no momento de análise desses dados. Note que digo dificuldade e não 

impossibilidade, pois como já colocamos podemos levar em conta apenas os dados 

factuais.  

Embora possamos fazer a colheita com dados obtidos de terceiros em determinadas 

situações, como as colocadas anteriormente por exemplo, uma das orientações em relação 

a isso é bem clara: temos que fazer a colheita categorial. Não há na metodologia, na 

literatura da filosofia clínica, indícios de nenhuma natureza, de que possa ser viável a 

clínica sem a historicidade do partilhante. Não se tem nos dias de hoje nenhuma 

alternativa, para a clínica filosófica, sem a historicidade do partilhante.  

Muitos clínicos que trabalham em sanatórios, pronto-socorros e hospitais, 

conseguem ajudar as pessoas mesmo em situações complexas, como por exemplo, 
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acidentes automobilísticos, onde as fraturas e lesões são graves e necessitam de 

atendimento médico de urgência. Nesses casos a ajuda que o clínico pode oferecer não 

inclui a historicidade, logo não se configura como um processo filosófico clínico integral. 

Convém ressaltar que os filósofos clínicos que atuam em hospitais psiquiátricos e lidam 

com pessoas que transitam em outra esfera lógica, tem seus atendimentos possivelmente 

limitados. A historicidade dessas pessoas nem sempre é dada por elas mesmas, ou quando 

obtidas por elas mesmas, nem sempre é compreensível no âmbito da literalidade, ou da 

lógica formal como pede a filosofia clínica. Outras tantas vezes nem se consegue obter a 

historicidade completa, como em muitos casos vistos nas casas de acolhimento e hospitais 

especializados, em que as pessoas são recolhidas das ruas e não sabem de onde vem, ou 

mesmo se tem família ou onde é possível encontrá-la. Mas, de acordo com o filósofo 

clínico Hélio Strassbuerger (2009): 

O aspecto desordenado dos devaneios pode permanecer incógnito. Na 

complexidade das abstrações, incontáveis dialetos anunciam as lógicas das 

singularidades.  

Uma interseção qualificada com as narrativas da historicidade, mesmo quando 

fragmentada ou desrazão, pode descortinar vias de acesso ao sujeito em si 

mesmo. Compreensão dos padrões em circunstâncias pessoais inéditas.  

O que Strassburger nos diz é que mesmo quando não conseguimos uma 

historicidade obtida nos moldes estabelecidos na metodologia da clínica filosófica, via 

interseção podemos ter acesso ao partilhante e assim, de alguma forma, ajudá-lo, pois não 

podemos esquecer que o que ele conta de sua história é assim para ele, mesmo que possa 

não ser a realidade dos fatos. No entanto essa forma de auxilio não é padrão. E embora 

alguns terapeutas trabalhem dessa forma, nenhum ainda se propôs de forma efetiva a 

explicitar em literatura, os procedimentos passo a passo, para esse tipo de tratamento. 

Dessa forma, podemos considerar que a clínica com pessoas portadoras de lógicas 

singulares é diferenciada e não se encaixa, ainda, nos procedimentos filosóficos clínicos 

apresentados nas literaturas existentes.  

Outro ponto a ser mencionado é que em sua obra, Filosofia Clínica: diálogo com a 

lógica dos excessos (2009), Strassburger nos mostra algumas visões dos atendimentos 

“não usuais”, mas que são possíveis em situações singulares. No entanto as mesmas são 

narradas pela perspectiva do clínico e não há a confirmação de resultados obtidos, além 

de não estarem explicitados os procedimentos metodológicos, haja vista a condição de 

impedimento dos partilhantes, apesar do belo trabalho e da dedicação de colegas 
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envolvidos nesse tipo de abordagem. Essa forma de clínica filosófica merece estudos mais 

aprofundados e principalmente descrição dos passos metodológicos utilizados com 

pessoas portadoras de transtornos mentais, ou lógicas singulares a fim de contribuir e 

orientar aqueles que desejam trabalhar nesse campo.  

Outro fator que pode limitar a atuação do clínico se encontra nos dados de Semiose. 

Muitas vezes nem o clínico nem o partilhante conseguem sua tradução. “Em Filosofia 

Clínica, semiose significa o que a pessoa usa para se expressar.” (Packter, 2002). 

Contudo, uma única definição é simplificar o entendimento mais profundo sobre os dados 

de semiose. Quando falamos em semiose nos afastamos do sólido terreno do logicismo 

formal Aristotélico – S é P (sujeito é predicado) - e adentramos no terreno, por vezes 

íngreme, da Esteticidade (expressões estéticas) e da Analítica da Linguagem (tradução 

conceitual). Há várias formas de se expressar e, de expressar coisas diferentes, com 

expressões diferentes. Packter em sua obra Semiose: aspectos traduzíveis em clínica, 

(2002) nos alerta que podemos nos deparar com pessoas ou partilhantes que usam 

somente um canal de expressão, e segundo ele, essas são pessoas monolíngues, ou seja, 

falam uma única língua. Por outro lado, podemos nos deparar com os plurilíngues ou 

àqueles que usam uma linguagem, um dado de semiose, para cada evento específico de 

sua vida, por exemplo. E para termos conhecimento dos dados de Semiose usados pela 

pessoa temos que ter o conhecimento o mais profundo possível da historicidade do 

partilhante. Segundo Packter (2002) o filósofo clínico:  

Assim ele terá acesso à Estrutura de Pensamento desta pessoa. São 

todos os elementos que estão nela, como emoções, a epistemologia, a 

axiologia, os dados de semiose, as buscas, os sonhos, os raciocínios e 

tudo o mais que lhe for possível contatar. 

Tal estudo é feito com diligência e desvelo.    

 Desta forma, acredita Packter que o clínico saberá quais os dados de semiose que 

a pessoa usa ou usou durante sua vida, quais foram trocados por outros ou sucumbiram 

com o tempo ou ainda se mantém latente, apenas esperando o momento de serem 

expressos. Outros ainda serão aprimorados, lapidados com o passar do tempo. Contudo, 

é preciso que o clínico saiba determinar se há relevância ou não de um dado de Semiose 

na Estrutura de Pensamento da pessoa. Além disso, nem todos os dados são passiveis de 

tradução. Se o partilhante utilizar vários dados de semiose para várias situações, muitas 

delas podem não ser traduzíveis. Afinal, em filosofia Clínica nem tudo tem o seu “por 

que” ou sua “correspondência”. Desta feita, tal dado torna-se um fator que limita a clínica 
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e mostra ao clínico até onde ele pode ir. Ou seja, ele corre o risco de abalar a interseção 

se insistir em ir além do dado expresso. Nesse caso o procedimento deve levar em conta 

que nem sempre a pessoa, ou o clínico tem acesso irrestrito ao dado desvelado. Isso não 

se mostra como fator de impedimento para o processo terapêutico, mas o clínico via 

interseção e plasticidade, necessitará de mais tempo para acessar outra via de 

entendimento do dado de semiose trazido pelo partilhante. Essa via de acesso só será 

descortinada pela historicidade, que é o material da prática da clínica filosófica. Desta 

maneira, estando de posse de toda sua historicidade e em positiva interseção com os dados 

de semiose utilizados ou não pelo partilhante, podemos identificar como os mesmos 

podem ser considerados nas dimensões Tópicas e Categoriais.  

Vejamos mais detalhadamente o que diz Aiub (2000) em relação aos dados de 

semiose: “...incluem-se os gestos, os movimentos corporais, as expressões da 

face...Assim sensorial & abstrato aparecem como possibilidades nos dados de semiose.“ 

Logo se algum ou alguns desses dados, ou outros entre tantos possíveis, for um dado de 

semiose, ou seja, um canal de expressão do partilhante e tiver relevância na EP da pessoa 

deve ser considerado pelo clínico. Vejamos aqui alguns exemplos: - se a pessoa tem como 

dado de semiose, quando em fatos desagradáveis (emoções), o recolhimento silencioso 

(semiose), pode ocorrer de adentrar no campo das abstrações, dos pensamentos, das idéias 

complexas (abstrações). Podemos também encontrar pessoas que têm como canal de 

expressão a música (semiose), porém cantam (expressividade sensorial) músicas que 

louvam a Deus, por serem extremamente religiosas (axiologia). O choro (sensorial) ao 

ouvir uma música em silêncio (abstração) também pode ser um dado de semiose que vem 

a tona. Packter (2002) nos coloca que: “Outros compreendem que a fé (pré-juízos) 

prescinde das ações concretas (sensorial) e deve se exercida no recolhimento silencioso 

(semiose) dos pensamentos (abstração).“ 

Todas essas combinações e mais outras tantas que podem surgir na EP do 

partilhante só serão possíveis de forem identificadas pela sua historicidade, ou seja, não 

há como trabalharmos qualquer coisa em relação ao dado se semiose do partilhante se 

não obtivermos sua historicidade. Contudo, também é possível encontrarmos àqueles que 

não possuem um canal de expressão adequado para o contexto da ocasião ou ainda os que 

são monolíngues e necessitam de algo além do que já possuem para colocarem para fora 

seus sentimentos. Há os que foram impedidos de exercer, por qualquer motivo, seu dado 

de semiose.  Nesse caso adverte-nos Packter (2002): 
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Se a pessoa é impedida de utilizar um dado de semiose que lhe é 

essencial para se expressar, e se tudo isso tiver um grande peso 

subjetivo na malha intelectiva dela, problemas graves costumam 

ocorrer. 

Há pessoas que diante do impedimento em usar seu canal de expressão podem 

desconectar-se do mundo (como o mundo me parece + sensorial) e entrarem num silêncio 

(troca de dado de semiose + abstrações) tão profundo que as leva a sentirem-se mutiladas 

(emoções + o que acha de si mesmo) existencialmente. Mais uma vez Lúcio nos alerta: 

Em toda esta pesquisa, é essencial que se entenda que os tópicos não 

mantém uma relação de necessidade entre eles. Na verdade, podem se 

associar das mais diferentes maneiras, podem entrar em atrito e podem 

ter nada de relação uns com os outros. 

Somente por meio da análise da historicidade da pessoa é que o filósofo 

clínico conhecerá com quais tópicos e de quais modos o tópico semiose 

estabeleceu seus vínculos. (Packter 2002).     

Logo podemos concluir que os dados de semiose em todas as suas dimensões 

também dependem de um minucioso estudo da historicidade do partilhante. Afinal: 

“Tudo, em Filosofia Clínica é avaliado a partir da especificidade da pessoa.” (Aiub, 

2000). E como obter a especificidade da pessoa? Reafirmo que é somente através de sua 

historicidade, logo esta se torna indispensável mesmo quando a pessoa utiliza dados não 

verbais.  

Muitos outros exemplos de limites, impedimentos e suas possibilidades de 

alternativas poderiam aqui ser citados, no entanto aclaro que são dados que surgem na 

prática clínica, durante o processo terapêutico. Isso dificulta sobremaneira a exposição 

teórica das infinitas possibilidades sobre os limites e impedimentos. Em relação às 

alternativas estas serão passíveis de exposição quando da situação concreta identificada 

em clínica.  

A metodologia da colheita categorial ou historicidade é plástica como o todo do 

processo da filosofia clínica. Packter, através da suas pesquisas teóricas e práticas, já 

descritas anteriormente neste trabalho, conseguiu elaborar um instrumental que se adapta 

a pessoa, portanto em clínica costumamos dizer que é a teoria que se adapta á prática e 

não o inverso, que é o mais usual entre as técnicas de abordagens terapêuticas. Logo, 

compreendemos que a historicidade do partilhante na clínica filosófica é um norte. Uma 

direção a ser tomada. Não significa que ela é exata em seus apontamentos, visto que 

muitas vezes o clínico se defronta com impedimentos, limites entre outras situações que 
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podem ocorrer. Tais eventos embora não impossibilitem a clinica, podem acarretar 

problemáticas circunstanciais, tais como, demora no processo, diversidade na colheita de 

dados, ambiguidade no entendimento de fatos, eventos e modos de ser não traduzíveis.  

 

A Fundamentação teórica da prática clínica 

Podemos entender a fundamentação teórica como sendo os principais conceitos 

teóricos necessários ao desenvolvimento de um trabalho, é o suporte teórico para os 

estudos, análise e reflexões, sobre os dados e as informações coletadas.  

Todo projeto precisa estar fundamentado em alguma teoria ou caso não seja 

possível identificá-la, prepara-se uma revisão de literatura. O que isto significa? Uma 

discussão com autores e suas conclusões sobre o mesmo tema que você vai pesquisar. 

Elaborar uma fundamentação teórica seria então indicar as teorias nas quais estamos nos 

baseando para empreender a pesquisa, além de citarmos autores que também trabalharam 

com o tema. Por que isto é necessário?  

A construção de uma fundamentação teórica tem relação com a concepção de 

ciência. Fazer ciência pode ser entendido como verificar até que ponto os fatos que 

observamos e problemas que identificamos podem ser explicados pelas teorias já 

construídas e à nossa disposição. Esta é a razão de uma fundamentação teórica.  

De acordo com o exposto podemos sugerir que a Filosofia Clínica é ciência no 

sentido de que é constituída por teorias filosóficas que sustentam sua metodologia. 

Quando da pesquisa podemos dialogar com inúmeros autores, além dos constituintes na 

fundamentação teórica. Segundo Goya, 2008:  

A Filosofia Clínica é uma praxis de alteridade, que trouxe às 

psicoterapias todas as visões de mundo já pensadas nesses 2500 

anos de filosofia. Por se tratar de uma autêntica reflexão aberta, 

crítica a si mesma, ela é capaz de entender a subjetividade de 

quaisquer indivíduos, sem fugir a uma só manifestação 

existencial singular de ninguém. 

Apesar de a Filosofia Clínica utilizar as teorias e métodos desde o surgimento da 

Filosofia, não deixa de estar sempre pensando e repensando a si mesma como uma 

metafilosofia1. Por ser plástica em sua concepção a Filosofia Clínica se faz e refaz, 

 
1 Metafilosofia, em linhas gerais, consiste no filosofar sobre o próprio papel da Filosofia enquanto ramo do 

saber humano. Enquanto o que ela é, em si mesma. Que é Filosofia? Qual o seu papel? Quais as suas 
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estando sempre em devir. Em relação às outras psicoterapias, que tem sua metodologia e 

fundamentação estáticas, a flexibilidade da fundamentação da Filosofia Clínica se 

apresenta como uma atividade filosófica no sentido de que está sempre se analisando 

criticamente, incorporando novas teorias e procedimentos.  

Partindo do pressuposto de que a fundamentação teórica é o suporte para os estudos, 

análise e reflexões, sobre os dados e as informações coletadas em clínica, como dito 

anteriormente, tentarei mostrar como a Historicidade do partilhante se caracteriza, em 

filosofia clínica, como a fundamentação teórica da prática clínica.  

A tarefa se mostra complexa visto que em Filosofia toda fundamentação deve 

necessariamente apresentar teorias e métodos advindos da ciência Filosofia. Nesse 

sentido podemos trabalhar a fundamentação da Filosofia Clínica de duas formas – a 

primeira seria da Filosofia Clínica como área do conhecimento cientifico. Enquanto 

filosofia teórica, a filosofia de Packter preenche todos os requisitos necessários a uma 

disciplina cientifica, pois nela encontramos teorias e métodos filosóficos existentes desde 

a Filosofia grega até as Filosofias de nosso tempo. Passa por essa gama de filósofos, 

Protágoras, Platão, Aristóteles, Schopenhauer, Kant, Descartes, Ryle, Foucault, Deleuze 

entre outros e, as escolas filosóficas da fenomenologia, analítica de linguagem, 

historicista, experiencialista, existencialista entre outras.  

A segunda forma de pensarmos a fundamentação da Filosofia Clínica seria de forma 

prática, ou seja, a Filosofia Clínica como Filosofia Aplicada. Dessa forma encontraremos 

apenas uma fundamentação – a saber, a historicidade do partilhante. Esta se caracteriza 

como o único fundamento para o desenvolvimento do processo terapêutico. Por qual 

razão podemos sugerir que a única fonte de dados para os procedimentos da terapia 

filosófica de Packter é a historicidade do partilhante?  

Packter assentou toda sua prática terapêutica no sujeito singular, existente, que é 

portador de uma história de vida também singular e única. Desta feita não há como 

pensarmos na clínica filosófica sem a historicidade da pessoa. Como Packter concebeu 

essa historicidade e a forma de obtenção da mesma, pelo clínico, descrita em momentos 

 
limitações? Quais seus objetivos? Há objetivos pré-definidos? Qual a sua forma de atuação? Seu modus de 

atuar, enquanto produtora de conhecimento?  
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anteriores deste trabalho, nos mostraram que a Filosofia Clínica é uma prática terapêutica 

que depende do partilhante. Todos os procedimentos metodológicos da Colheita 

Categorial ou Historicidade, com todas as suas complexidades e alternativas nos apontam 

que este é o fundamento da clínica filosófica.  

Se pensarmos que fundamento é a base, o alicerce, o sustentáculo, o elemento 

essencial sobre o qual se apóia todo o resto, não teremos dúvidas de que a historicidade 

do partilhante é o que sustenta, é o que alicerça a clínica filosófica.  

A Filosofia Clínica como Ciência Filosófica tem seus fundamentos nos mais de 

2500 de tradição filosófica do ocidente. Porém, na prática clínica de nada, ou quase nada 

valem tais conhecimentos se não se possui a historicidade da pessoa. Convém destacar, 

mais uma vez, que neste trabalho não é objetivo deste trabalho colocar em pauta a 

pertinência dos fundamentos teóricos do constructo da Filosofia Clínica. O que aqui estou 

pretendendo é mostrar que na prática, a historicidade do partilhante é que se caracteriza 

como o fundamento teórico verificável da clínica. É a partir da vida da pessoa e contada 

por ela mesma que teremos com o que desenvolver o processo terapêutico.  

Ora, de acordo com o exposto pode-se inferir que a fundamentação teórica da 

prática clínica é a historicidade do partilhante? Sim, pode-se fazer essa afirmação já que 

é nisso que se assenta a clínica filosófica em sua atividade prática. Desta feita é possível 

pensarmos na Filosofia Clínica com uma fundamentação teórica voltada para a sua 

concepção teórica metodológica e uma fundamentação teórica voltada para sua prática.  

Ao se considerar o todo da filosofia Clínica é possível que tenhamos fundamentos 

sólidos tanto para sua pesquisa acadêmica tanto quanto para sua pesquisa prática. Ou seja, 

o diálogo com outras áreas do conhecimento poderá ser tanto no campo do academicismo 

como no campo da aplicabilidade. Isso coloca a Filosofia Clínica, no meu entendimento, 

como uma Filosofia voltada para as exigências do século XXI, onde a 

interdisciplinaridade e o diálogo estão se encaminhando para a compreensão do Ser 

humano como portador de uma história e compreensões de mundo singulares que se 

fazem e refazem constantemente na vivência do dia a dia e suas significações. 
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