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O CORPO DO PARTILHANTE NA CLÍNICA FILOSÓFICA: 

CONSIDERAÇÕES E POSSIBILIDADES 

Marta Claus Magalhães1 

Vânia de Freitas Dantas2 

 

 

Resumo: 

Este artigo objetiva relatar a forma como o corpo pode ser encarado na clínica filosófica. 

São expostas considerações sobre de como o corpo do partilhante é visto pela filosofia 

clínica, como pode ser percebido pelo clínico e quais as possibilidades de procedimentos 

clínicos a serem usados. Ao mesmo tempo é colocada uma nova possibilidade de 

procedimento que, associada e/ou adaptada aos submodos sugeridos dão maior suporte 

ao terapeuta, que como pesquisador deve sempre aprimorar a seu estilo de atendimento 

clínico tendo em vista o bem-estar existencial de seu partilhante.  

Palavras-chave: Filosofia Clínica – Terapia – Corpo.    

 

 

Introdução:  

 

“Existe uma filosofia do corpo.  

O caso dos ouvidos, por exemplo: são  

duplos para a eventualidade das dúvidas... 

Mas uma só boca, graças a Deus...”  

Lúcio Packter 

 

 

Inicialmente, torna-se difícil explicar o desdobrar dos procedimentos da filosofia 

clínica em torno de questões que envolvem o corpo como prova de existência física no 

mundo. Vários são os procedimentos clínicos, os chamados submodos, que podem ser 

adotados para resolver a circunstância que envolve a pessoa que procura um atendimento 

 
1 Filósofa Clínica  
2 Filósofa Clínica 
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em filosofia clínica. Neste artigo, tenta-se familiarizar o leitor com situações possíveis de 

serem vivenciadas no consultório filosófico, com questões relativas ao corpo e as 

possíveis atitudes a serem tomadas pelo terapeuta, com base em uma interseção adequada 

(positiva) com o sujeito que o procura, com o seu histórico de vida e com as suas formas 

de agir em torno de sua estrutura de pensamento tomando como fundamentação o Método 

Feldenkrais de movimentos corporais.  

Muitas vezes, em consultório, nos deparamos com a questão a respeito do corpo 

e da noção, ou da não noção de corporeidade trazida pelo partilhante. Muitos não estão 

satisfeitos com seu próprio corpo, outros estão satisfeitos, mas querem melhorar. Alguns 

nem têm consciência do corpo, outros, não raras vezes, somatizam seus desconfortos 

existenciais no próprio corpo. Ou seja, o corpo “paga o pato”. Pode-se dizer que 

somatizar “corresponde a uma tendência de experimentar e de comunicar distúrbios e 

sintomas somáticos não explicados pelos achados patológicos (...). É usualmente 

assumido que essa tendência torna-se manifesta em resposta a estresse psicossocial 

acarretado por situações e fatos da vida particularmente importantes para o indivíduo”3.  

Este, quando se encontra alguma situação de constrangimento o corpo se encolhe, 

o pescoço fica tolhido afogado na moldura dos ombros e os olhos se direcionam para cima 

para se poder enxergar o que se encontra bem à sua frente. Outras vezes são os pés que 

levam a culpa. Torcem-se os tornozelos até ficarem doloridos quando enfrentam alguma 

situação de estresse ou outra tensão qualquer.  

Os leitores já observaram alunos resolvendo um teste? Já testemunharam uma sala 

de concurso? Ou de vestibular? Muitas outras situações podem ser observadas pelo 

comportamento do corpo, pelo movimento que este faz quando reflete o interior da 

pessoa. Quando tristes muitas pessoas ficam cabisbaixas, curvando-se para frente, ou 

mesmo com a cabeça alta e o olhar disperso. Na alegria o corpo se expande, parece que 

cresce e fica vigilante. Porém, às vezes nada acontece com o corpo. Por isso, as 

demonstrações corporais merecem um estudo detalhado e mais ainda, em filosofia clínica, 

devem ser meticulosamente pesquisados, pois só assim é que se poderá saber se o corpo 

do partilhante e sua “fala” são de relevância clínica.  

Esta identificação será possível somente na prática, pois é no consultório que 

poderá aparecer a questão do corpo e da corporeidade na história do partilhante. Contudo, 

 
3 NOGARA, Juliano S. Somatização: Conceitos. In www.julionogara.com.br/destaque/46 
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desde o momento em que o partilhante entra para a clínica este ponto já deve ser 

observado pelo terapeuta. A estrutura somática do sujeito tanto quanto a sua estrutura de 

pensamento, é plástica, e pode e deve ser “lida” pelo clínico.  Antes de qualquer juízo e 

atitude a ser tomada é preciso deixar expresso que essa relação, a do partilhante com seu 

corpo, deve estar presente no histórico do mesmo e pode se dar de várias formas. Pode 

estar no que ele acha de si mesmo, nos seus pré-juízos, nas suas buscas, nos seus dados 

epistemológicos, na categoria relação, na interseção entre ele e seu corpo, nos submodos 

percepcionar, epistemologia, esteticidade, entre tantas outras combinações tópicas, 

categoriais ou submodais.  

O que pode o filósofo clínico fazer em relação a isso? É isso o que se pretende 

trabalhar aqui, algumas considerações e possibilidades acerca de como podemos trabalhar 

em clínica com o corpo físico do partilhante. Num primeiro momento se faz necessária 

uma pequena abordagem sobre a questão da corporeidade do homem durante sua 

caminhada existencial. O que foi feito com o corpo e o que se considera que o mesmo é, 

ou pode ser nos dias de hoje. Em seguida será exposta a visão que a filosofia clínica tem 

a respeito do corpo do homem e como a mesma pode ser observada e identificada durante 

o processo terapêutico, além de explicitar quais os procedimentos clínicos, submodos, a 

serem usados quando a questão do corpo aparece como uma das buscas ou assunto último 

do partilhante. 

Quase sempre os submodos sugeridos como procedimentos clínicos, como por 

exemplo, o percepcionar, é suficiente para que o filósofo consiga seu objetivo. Mas, 

outras, e não raras vezes necessitamos de adequá-lo ou ainda associá-lo a outros 

procedimentos para que se torne mais eficaz e possa propiciar a melhora existencial do 

partilhante. Para tanto é sempre bom termos ao nosso alcance algumas outras opções que 

podem ajudar nessa caminhada. Uma delas é o Método Feldenkrais. Este método com 

suas características e objetivos pode ser usado em consultório, também como um 

submodo e associado ao percepcionar ou a epistemologia, por exemplo, em benefício do 

partilhante ou como ferramenta do terapeuta. Esse método será exposto aqui com 

sugestões de sua aplicabilidade em consultório durante a clínica filosófica. 
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A concepção do homem enquanto corporeidade. 

 

“...O pescoço foi exigência da Receita Federal, 

para ter o que apertar. 

O nariz seria maior, mas já havia o exemplo 

exagerado dos elefantes... 

Deus não fez bolsos no corpo humano, como 

 nos cangurus, para não favorecer o contrabando...” 

                                      Lúcio Packter 

 

A concepção mais antiga de corpo é a que o considera como instrumento da alma. 

Todo instrumento pode receber apreço ou crítica pela função exercida segundo suas 

condições e limitações. Essas duas possibilidades, condição e limitação, se alternaram na 

história da filosofia, que nos mostra tanto a condenação total do corpo como túmulo ou 

prisão da alma, quanto a exaltação do mesmo feita por Nietzsche – eu sou corpo e nada 

fora dele.  

A doutrina da instrumentalidade (o corpo como instrumento da alma) persiste 

desde Platão até o dualismo cartesiano. A consequência da dicotomia entre corpo e mente 

e corpo e alma instituída por Descartes, como duas substâncias distintas, estabeleceu a 

interdependência (inter – de um com o outro) do corpo em relação à alma. Por esse ponto 

de vista o corpo é visto como uma máquina que se move por si. Assim sendo fornece, 

durante muito tempo, o pressuposto teórico das investigações científicas dos corpos 

vivos. Contudo, pelo ponto de vista filosófico, o dualismo cartesiano tinha a desvantagem 

de criar a “relação” entre corpo e alma. Como e por que duas substâncias independentes 

(res cogitans e res extensa) se combinam para formar o homem?  

A filosofia moderna e contemporânea elaborou quatro soluções para esse 

problema. A primeira nega adversidade das substâncias e a redução da substância 

corpórea em espiritual. A segunda, próxima à primeira considera o corpo como sinal da 

alma. Sob esse ponto de vista o corpo é manifestação ou realização externa da alma. 

Podem-se encontrar vestígios dessa concepção em todas as doutrinas que veem no corpo 

um complexo de fenômenos expressivos. A terceira solução elaborada pelas filosofias 

moderna e contemporânea, nega a diferença entre as duas substâncias, porém não a 

diferença entre corpo e alma. Portanto, consideram a alma e o corpo duas manifestações 

de uma mesma substância. A quarta solução apresentada pela filosofia considera o corpo 



Revista Partilhas 
 

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

P
ág

in
a2

8
 

ISSN: 2359-4950 

como uma forma de experiência ou como um modo de ser vivido que tenha um caráter 

específico ao lado de outras experiências ou modos de ser.  

Esta última posição encontrou subsídio na fenomenologia de Husserl, que afirma 

ser o corpo experiência que se isola ou individua após sucessivos atos de redução 

fenomenológica. Desse modo, o corpo é experiência viva, vinculado a possibilidades 

humanas bem determinadas. Já para Sartre, o corpo é a experiência do que é ultrapassado 

e passado. Ele é ao mesmo tempo ponto de vista e ponto de partida que ultrapassa em 

direção ao que serei e ao que há de ser.    Heidegger, por sua vez, desaparece com a noção 

de consciência e introduz a noção de Dasein – ser-no-mundo, que se manifesta através do 

corpo que é o modo de ser que cria a abertura, o espaço de encontro, de conhecimento, 

de presença, uma presença de corpo. Maurice Merleau-Ponty mantém, reforça e atualiza 

as ideias de Heidegger, no modo como concebe a ideia de comportamento. O corpo para 

ele, não é um objeto. Qualquer que seja o corpo, seja o seu ou o de outrem, é através dele 

que se pode conhecer e vivenciar as coisas e o mundo. Não se tem outro modo de conhecer 

o corpo senão vivenciando-o e assumindo-o e assumindo por própria conta o que nele 

atravessa e confunde-se com ele. Essa vivencia do próprio corpo nada tem a ver com o 

pensamento ou ideia de corpo que formamos por reflexão através da distinção entre 

sujeito e objeto. Pode-se reiterar que a visão de corpo característica da filosofia 

contemporânea não tem sentido idealista, é realidade objetiva. O corpo consiste, ao 

mesmo tempo, experiência vivida e verificação, segundo uma orientação fundamental em 

face da realidade em geral.  

Afora toda a tradição ocidental da separação bipolar de Descartes, tão intrincada 

no falar cotidiano, exemplificada na expressão “homem-máquina” em torno da qual se 

edificou a medicina, mente-corpo aparecem, nas pesquisas do médico indiano 

estabelecido na América, Deepak Chopra, como partes completamente interligadas que 

sofrem e geram consequências reciprocamente.  

Mas, a filosofia clínica, como vê a questão do corpo? Qual visão ou visões sobre 

o corpo são possíveis e como distingui-las? Ao sistematizar a clínica filosófica como 

Lúcio Packter inseriu a questão do corpo vivenciado existencialmente pelo partilhante? 

Questões como essas têm sido particularmente importantes durante o processo 

terapêutico, pois muitas vezes nos deparamos com partilhantes sem dado verbal e com 

dados corporais significativos. Como a escrita, o desenho, entre tantos outros, o 

movimento do corpo, a fala do corpo, é um dado de semiose, ou seja, “um canal de 
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expressão da pessoa”4. Pode ser lido e ter aspectos traduzíveis em clínica tanto quanto 

outros dados não verbais, pois é através do corpo que muitas pessoas sentem, pensam e 

se expressa.  

 

O que é a Filosofia Clínica5 

“...Temos dois olhos; ainda que possam olhar para  

qualquer lado, em geral olham juntos como indicativo  

de que nesta vida precisamos de objetividade. 

Os genitais Deus colocou longe dos olhos, mas 

           curiosamente perto das mãos – as mãos servem 

           para tudo...”  

     Lúcio Packter 

 

A Filosofia Clínica, uma nova abordagem terapêutica, é a filosofia acadêmica 

adaptada à prática clínica, à terapia. Caracteriza-se pelo uso de escritos filosóficos, textos, 

reflexões, pesquisas e descobertas de pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, 

Santo Agostinho, Locke, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Husserl, Wittgenstein, 

Heidegger, Foucault, Popper, Searle e muitos outros, adaptados à prática clínica. Não 

trabalha com critérios médicos, com remédios ou com tipologias na construção de uma 

proposta terapêutica cujo objeto é buscar o bem-estar do ser humano. 

O instrumental da Filosofia Clínica divide-se em três partes: os exames 

categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos. Nos exames categoriais, primeiro 

momento da clínica, através da historicidade, o filósofo clínico situa existencialmente a 

pessoa colhendo todas as informações de sua vida, desde as suas recordações mais 

remotas, até as informações de suas vivências mais atuais. O material colhido, na história 

da pessoa atendida - que em Filosofia Clínica é chamada de partilhante, justamente pela 

condição de ser alguém com quem o filósofo compartilha momentos da existência -, é a 

base para o desenvolvimento do processo terapêutico. A partir desses dados, num segundo 

momento, são verificados os tópicos da estrutura de pensamento da pessoa, as relações e 

os choques entre eles. Posteriormente, no processo terapêutico, entram os submodos, que 

são a forma como o conteúdo da estrutura de pensamento é expresso. Os submodos são 

 
4 PAULO, Margarida Nichele. Compêndio de Filosofia Clínica. Porto Alegre: Imprensa Livre, 1999 
5 BOARI, Andréa. CLAUS, Marta. IN: DANTAS, CLAUS E FARADAY (Org). TERAPIA EM 

FILOSOFIA CLÍNICA: percepções e aprendizagem. Fortaleza: Gráfica, 2004. 110 p. 
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utilizados pelo filósofo clínico para trabalhar as questões principais da pessoa. Nesse 

trabalho terapêutico o filosofo clínico é, antes de tudo, um amigo disposto a ouvir e a 

dialogar, comprometido eticamente com a busca do bem-estar subjetivo de quem o 

procura. 

Segundo Lúcio Packter, criador da Filosofia Clínica, o funcionamento interno de 

cada pessoa que se processa num centro identificado como Estrutura de Pensamento é 

singular e único. Por isso, a Filosofia Clínica considera cada pessoa um mundo único no 

seu ambiente existencial. A Filosofia Clínica surge a partir da década de 80, com os 

trabalhos do filósofo gaúcho Lúcio Packter. Em Porto Alegre, sul do país, o filósofo funda 

o Instituto Packter e inicia os trabalhos de pesquisa e de atendimento à comunidade. O 

gaúcho Lúcio Packter é formado em medicina, pós-graduado em psicologia clínica, 

psicanálise e filosofia. É coordenador da pós-graduação em Filosofia Clínica na 

Universidade Moura Lacerda em Ribeirão Preto/SP. Para se fazer a especialização em 

Filosofa Clínica é necessário ser graduado em Filosofia por uma faculdade reconhecida 

pelo MEC e frequentar os cursos de formação em Centros de Filosofia Clínica 

devidamente licenciados pela Comissão de Implantação de Cursos do Instituto Packter. 

 

O corpo e a Filosofia Clínica 

 

“...Os pés vêm providos de raízes, os dedos. 

A bunda foi uma homenagem aos brasileiros,  

e também uma advertência. 

Como houve dúvidas em relação aos cabelos 

muita gente não tem...”  

Lúcio Packter  

 

Além das questões verbalizadas em clínica, que dizem respeito ao corpo, como 

por exemplo, quando o partilhante diz literalmente: “não gosto do meu corpo”, ”me acho 

desengonçado”, “tenho pouca flexibilidade”, “sou muito magra para usar decotes” ou 

“sou muito gorda para usar saia curta”, “sou baixo demais para assistir a shows”, “sou 

motivo de chacota na escola por causa do tamanho de meu pé”, entre tantas outras 

verbalizações possíveis, devemos observar a postura, o modo de ser corporal do 

partilhante. Como assim? Nosso corpo guarda em si, desde o nascimento, certos modos 
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de ação. A forma como nos desenvolvemos fisicamente está diretamente associada ao 

nosso desenvolvimento histórico-social, já dizia o russo Vygotsky. Muitas pessoas 

somatizam seus desconfortos existenciais em dores de cabeça, depressão, gastrites, 

pressão alta e por aí adiante. Outras tantas somatizam no corpo físico, desenvolvem 

problemas posturais, articulares, obesidade, anorexia. O corpo é um meio de comunicação 

que como os outros tem sua própria linguagem. A dança, o teatro e a mímica são claros 

exemplos de linguagem corporal. O corpo que é a “casa do nosso eu” é também uma 

forma de nos expressarmos, e em filosofia clínica pode ser considerado como um dado 

de semiose e fundamentalmente um dado epistemológico. É através do corpo físico que 

experimentamos, conhecemos as coisas concretas do mundo, é um dado de 

experimentação e de conhecimento. O filósofo clínico, portanto, deve estar atento a este 

dado, a esta linguagem. Por vezes o partilhante “conhece” o mundo pelo corpo, mas não 

conhece o próprio corpo, ou não sabe lidar com ele.  

A filosofia clínica vê o homem, o indivíduo em sua totalidade. Não o fragmenta 

em corpo e mente ou corpo e alma. A filosofia clínica e o filósofo clínico verão o 

indivíduo como este se mostrar, se revelar em sua historicidade. Por vezes o partilhante 

pode nos chegar com o assunto imediato referente a uma dor nas costas e esta pode ser 

apenas um dado somático, ou seja, devido a questões de ordens diversas o partilhante 

desenvolveu a dor nas costas que lhe causa o desconforto existencial. Além de trabalhar 

junto ao partilhante a causa existencial, o filosofo clínico, pode também trabalhar a 

questão da somatização, desse desconforto no corpo. Pode ajudar ao indivíduo a recuperar 

tranquilidade, o bem-estar físico.  

A filosofia clínica dá um sentido humano ao corpo. Somente à luz da totalidade 

do indivíduo será possível à compreensão e a valorização do significado humano do corpo 

e suas ações corporais. As estruturas corporais, fisiológicas e biológicas, devem ser 

consideradas, mas por si só não constituem o significado humano do corpo. O corpo pode 

ser considerado como a configuração sensível do homem, é um campo expressivo da 

pessoa, é o lugar onde tomam forma concreta às possibilidades de sua existência. O corpo, 

em todos os aspectos, participa da realização pessoal do homem. É através dele que 

humanizamos as coisas, por isso ele pode também ser humanizado. Segundo Ponty:  

“O corpo próprio está no mundo assim como o coração no organismo; ele 

mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e alimenta-o 

interiormente, forma com ele um sistema. Quando caminho em meu 
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apartamento, os diferentes aspectos sob os quais ele se apresenta a mim não 

poderiam aparecer-me como os perfis de uma mesma coisa se eu não soubesse 

que cada um deles representa o apartamento visto daqui ou visto dali, se eu não 

tivesse consciência de meu próprio movimento e de meu corpo como idêntico 

através das fases desse movimento.”6  

Ao perceber as características corporais no indivíduo e como ele lida com elas, e 

de posse de sua historicidade, o terapeuta pode trabalhar estas questões usando o submodo 

percepcionar que, entre outras funções: “...faz a pessoa permanecer junto do corpo todo 

o tempo. Ajuda a pessoa a ter consciência do corpo. Mas conecte, grude, plugue para 

estar em sintonia e haver interseção”7. O terapeuta pode intervir fisicamente no 

partilhante se isto tiver acolhida em sua malha intelectiva. Pode tocá-lo, motivá-lo para 

que o partilhante o faça para assim fazer com que ele sinta o próprio corpo e vivencie, 

agende coisas boas - percepcionar. Ou também, para que ele aprenda a lidar com o próprio 

corpo ou conhecê-lo melhor - epistemologia. Muitas vezes o partilhante nem percebe que 

as suas dores existenciais lhe causaram marcas, dores no corpo. Contudo, é muito 

importante que o percepcionar, assim como os outros submodos, tenha boa acolhida 

na   malha intelectiva da pessoa para que possa se mostrar eficaz. Já o 

submodo   epistemologia pode ser usado para que o partilhante conheça, experimente o 

seu próprio corpo. Ou seja, o percepcionar é a intervenção direta do filósofo no corpo do 

partilhante, o toque; e o submodo epistemologia é o como o partilhante conhece as coisas 

pelo corpo e como ele conhece o próprio corpo. Segundo Paulo:  

“Então este Submodo nos mostra como a pessoa conhece e trabalhamos com 

ele objetivando esclarecer ou agendar novos dados. Existem pessoas que usam 

este Submodo com frequência, ou seja, buscam conhecer, sabe, investigar 

como as coisas acontecem, de fato experimentam.”8  

No caso, por exemplo, de um partilhante que seja cartesiano, e tenha dificuldades 

para lidar com a questão corporal, o indicado são submodos dirigidos à sua própria 

estrutura de pensamento, no que se referem a conceitos abstratos, pois o choque pode 

estar lá, em ideias complexas que se formaram com o tempo e a experiência. Nesse caso, 

qualquer referência ao corpo e mesmo manobras inadvertidas podem levá-lo ao susto, ao 

afrontamento, talvez até aumentando-lhe o mal-estar. O que reiteramos é a aguda 

 
6 Merleau-Ponty-M. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
7 PAULO, Margarida Nichele. Compêndio de Filosofia Clínica. Porto Alegre: Imprensa Livre, 1999. p 

109 
8 Opus cit. p 127 
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necessidade de conhecimento da estrutura de pensamento da pessoa para um 

procedimento clínico correto, sem o qual os submodos podem ter um efeito contrário. 

Desse modo, mesmo que seja relatado no histórico do partilhante e na sua queixa inicial 

um indício problemático quanto ao corpo, há que se pesquisar detidamente os submodos 

já existentes em sua estrutura, de forma que o processo terapêutico correrá em torno da 

utilização e conjugação dessas formas da pessoa lidar com seus tópicos de formação, 

aliados à possibilidade de ensino de outros submodos possíveis. Ou seja, cada histórico, 

infinitamente único, demanda modos de condução estritos e altamente individualizados 

em sua aplicação. 

 

A aplicação do submodo percepcionar  

 

“ ...Ossos, sangue, músculos e pele para cobrir tudo 

            direitinho, sendo o problema da cor resolvido pela 

            diversidade. 

Sobre a inteligência, Deus a deu para uns e para 

 outros deu a política....”  

Lúcio Packter 

 

Percepcionar é um submodo e como tal só deve ser usado depois de procedidos 

aos exames categoriais minuciosos, montada a estrutura de pensamento, e feita a 

autogenia e a análise da estrutura, além de identificados os submodos usados 

informalmente pelo partilhante e elaborado o planejamento clínico. Caso a pessoa se 

agende somente por coisas ruins é bom termos cuidados para que o percepcionar também 

não se torne mais um malefício a ser agendado.  

O Percepcionar se inicia nos sentidos, porém pode ir muito além deles.  É o que 

vem após a sensação, é o que se percebe, se sente em relação ao procedimento executado, 

que pode ser, por exemplo, o toque com as mãos – feito pelo filósofo clínico ou pelo 

próprio sujeito, ou o apreciar de um alimento. No início fala-se em sensações obtidas, se 

é bom, se é ruim, se é quente, se é frio. Depois, sobre o conhecimento dessas sensações, 

ou seja, se é bom e por que é bom, se é ruim e por que é ruim, depois se aborda o corpo. 

A percepção das coisas, para os que se identificam com o experimentalismo, vem através 

do corpo. Durante a aplicação deste submodo misturam-se dados sensoriais e abstratos. 
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Pode-se levar a pessoa a sentir (sensorial) o que apenas antes abstraia e vice-versa. Pode-

se também levar a pessoa a misturar os dados (sensoriais e abstratos) para que com isso 

se sinta bem consigo mesma.  

Muitas pessoas não têm a noção do próprio corpo. Apenas o usam como um meio, 

um instrumento para estabelecer relações entre elas e o mundo, sem apreciar a função da 

corporeidade nessa relação. Para outras é através dele que conseguem se manifestar, só 

se movendo e usando de signos, como vestimenta, maquiagem, entre outros, para se 

manifestar; dizem o que querem dizer por meio do corpo. Outros trabalham com o corpo; 

este é seu meio de subsistência, como é o caso de esportistas e modelos de passarela e 

comerciais de TV. Outros o cultuam por vaidade ou por acreditarem estar nesta escolha 

a sua possibilidade de saúde.  

O uso do percepcionar propicia que a pessoa passe a ter atenção com o corpo e as 

sensações vividas por ele. Faz também com que ela possa escolher aquilo que a agrada, 

aquilo que mais lhe causa bem-estar, é “Acostumar o intelecto a ser frequentado por 

objetos de amor, de luz de serenidade, de poesia, das coisas que você quer vivenciar.”9 

Porém, nunca é demais lembrarmos que nem todos sentem as coisas da mesma forma e 

como todos têm o direito de escolher como querem vivenciar suas sensações e 

desconfortos, por isso é preciso atenção do clínico nesta trajetória.  

Identificada à causa da questão, estabelecido, se houver, o choque inter e intra-

tópicos ou categoriais, e separados os submodos usados informalmente pelo partilhante 

podemos usar muitas formas combinadas ou não, dos mesmos, para desfazermos o nó 

existencial do partilhante, se esta for a sua busca, o seu desejo.  

Muitas vezes se torna difícil para o clínico a aplicação do percepcionar. Como 

devemos aplicá-lo? Até onde se pode chegar com ele? Tudo deve estar expresso, 

sutilmente indicado, na historicidade do partilhante, porém muitas vezes, se percebe que 

apenas toques leves, suaves ou vivencias intelectuais não são suficientes. O filósofo 

clínico não é um professor de educação física, de dança, ou de qualquer outra modalidade 

que use o corpo como meio de expressão ou trabalho. Porém, isso não impede que ele 

trabalhe como corpo do partilhante desde que respeitando os seus próprios limites e os 

limites da pessoa.  Primeiro pergunte a ela se você pode tocá-la, onde e como. Respeitar 

o partilhante é fundamental e a ética não permite ao ir além do que aceita a própria pessoa. 

 
9 PACKTER, Lúcio. Cadernos de Filosofia Clínica.  Porto Alegre: 1995 e 1999. 
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A interseção, entre o partilhante e o clínico, em casos como esse deve ser o primeiro ponto 

a ser observado. O terapeuta pode ter uma interseção definida e positiva com o partilhante, 

mas deve observar se esta ultrapassa o âmbito do dado verbal ou não. Há pessoas que não 

se sentem bem ao serem tocadas e se isso ocorre pode causar abalos na interseção e acabar 

por prejudicar o processo terapêutico.  

Um dos recursos ao qual podemos recorrer para complementar e ajudar na nossa 

jornada terapêutica é o método Feldenkrais desenvolvido pelo Dr. Moshe Feldenkrais. 

Quando estudado e aprofundado pelo filósofo clínico pode servir como ferramenta 

durante a clínica e na aplicação dos submodos. Esse método é de fácil compreensão e 

aplicação e pode ser feito tanto pelo clinico como pelo partilhante, o que sugere uma 

parceria na prática terapêutica. Um ajudando ao outro, partilhando vivencias corporais. 

Ou seja, esse método entra também como um submodo epistemológico, de conhecimento, 

de experimentação.  

 

O Método Feldenkrais 

“...O coração, por razões sábias. Ficou a uma 

          média distância entre os genitais e o cérebro; 

          a ideia era provocar um equilíbrio, mas há  

         controvérsias...” 

                                                         Lúcio Packter 

 

O Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984) russo, físico, cientista, estudou ioga, 

psicanálise e neurologia. Foi o primeiro campeão de judô europeu. Feldenkrais fez 

revolucionárias descobertas sobre a relação entre nossos movimentos corporais e a forma 

como nós pensamos, sentimos e aprendemos. Essas descobertas do Dr. Feldenkrais 

podem ser muito úteis em clínica para que possamos ampliar a visão do corpo e a 

consciência do mesmo pelo partilhante. Em seu livro Consciência pelo Movimento 

podemos encontrar muitas ferramentas teóricas para serem postas em prática no 

consultório.  

Mas, em que consiste o método Feldenkrais? O seu objetivo é a de perceber como 

o corpo funciona e as suas diferentes relações. Nele, é proposta uma grande diversidade 

de sequências de movimentos, inicialmente simples, evoluindo, depois para movimentos 

mais complexos e de maior amplitude, que acabam por envolver a imaginação, atenção e 
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percepção sensorial. Logo pode ser percebido como uma atividade prática e não apenas 

teórica. É um aprendizado através do movimento, é um modo de conhecer o corpo. 

Fundamenta-se no modo como se pode melhorar a capacidade de movimentação corporal 

nas nossas atividades diárias de trabalho, lazer etc. Mostra-nos como facilitar a 

aprendizagem necessária para o nosso fazer-por-si, e recuperar o que se perdeu ou o que 

não se tinha de percebido em variadas ações.  

Através de uma dinâmica de atividades a pessoa é orientada para melhorar sua 

autoimagem e promover o pensar das partes do corpo - as partes que estão, ou não estão 

em harmonia com o todo e com o seu consciente. O principal é estabelecer a melhora da 

dinâmica da relação entre o sujeito, o seu corpo, o seu espaço e a sua localização na 

sociedade. Esta função é como uma interação de uma pessoa com o seu “outro lado", com 

o seu lado desconhecido e com o seu ambiente e, segundo Feldenkrais é pela organização 

do eu interior, ou o que ele denomina de autoeducação, que se dá a capacidade de se auto 

organizar o exterior, a autoimagem.  

Nada é feito com esforço, o que se precisa na realidade é diminuir o esforço no 

movimento; para isso, precisa-se primeiro desenvolver a percepção para sentir e descobrir 

outros caminhos que exigem menos esforço e menos desgaste nas articulações e que 

preservem a integridade física. A postura relaciona-se com nosso estado mental e o hábito 

corporal, segundo Feldenkrais, afetaria a personalidade do indivíduo, pois para ele o 

volume de estímulos que chega ao sistema nervoso é proveniente da atividade muscular 

constantemente afetada pela gravidade, logo a “postura é uma das chaves mais 

importantes não apenas para a evolução, mas também para a atividade do cérebro”10.  

Para aprofundar um pouco mais, o Método Feldenkrais fundamenta-se em duas 

formas paralelas: consciência do movimento pensado (Awareness Through Moviment - 

ATM) e a integração da funcionalidade (Functional Integration - FI).  

A ATM consiste no pensar na sequência de movimento direcionado nas formas 

básicas de movimento individual e em grupo. A estrutura do movimento se alicerça na 

exploração do pensamento, dos sentidos e na imaginação-criatividade. Também se 

assenta na exploração do movimento imaginário das articulações, dos músculos e na 

própria percepção da postura e sua conscientização. O objetivo é levar à consciência e 

 
10 FELDENKRAIS. Moshe. Consciência pelo Movimento. São Paulo: Summus Editorial, 1997, 5 ed. 222 

p. 
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estimular funções neuromusculares adormecidas e expandi-las para novos caminhos de 

movimento enquanto aumenta a sensibilidade e melhora a eficiência do movimento. Já a 

FI, funcionalidade do movimento é a comunicação dos movimentos pelo ponto de vista 

fisiológico. O filósofo clínico auxilia o partilhante a se organizar nos movimentos de seu 

corpo e na insinuação dos gestos. Através de toques suaves em partes do corpo direciona 

o movimentar para a funcionalidade harmônica do sistema musculoesquelético. É 

usualmente realizado com a pessoa deitada sobre uma mesa própria para o trabalho, mas 

pode ser realizado sentado ou em pé. Para isto, se necessário, vários apoios podem ser 

utilizados para o suporte do corpo no esforço do movimento ou para facilitar certos 

movimentos. Podem ser usados apoios como almofadas, cobertores, colchonetes, entre 

outros.  

Os benefícios do método Feldenkrais são inúmeros e podemos, entre tantos, citar 

que ele: promove mudanças na respiração e na postura e torna os movimentos mais 

elegantes; desenvolve as qualidades físicas de coordenação e flexibilidade; desenvolve a 

qualidade e eficiência de seus movimentos, com um menor gasto energético; com a 

melhora da respiração associada com a diminuição da tensão muscular crônica reduz a 

fadiga e o stress; elimina dores e restrições na amplitude de movimento, eliminando o 

desconforto.  

O conhecimento do método Feldenkrais possibilita ao filósofo clínico uma noção 

maior sobre a importância do movimento do corpo como um todo, em suas variadas 

funções e repercussões no processo de bem-estar geral, considerando a ligação mente-

corpo, que tantas vezes pode ser percebida em casos como o de pessoas que atenuam 

estados de humor e de comportamento através de atividades físicas. Entretanto, o 

interesse de algumas pessoas por atividades corporais pode ter sido anuviado por questões 

imediatas, afastando-as, assim, do corpo que, apesar disso, é a forma de ser no mundo e 

lhes afeta de um modo ou de outro, conforme a sua própria estrutura mental. O retorno à 

noção corporal também pode ser uma atitude plástica do filósofo clínico, em seu espaço 

terapêutico rumo ao conhecimento do sujeito e de seus direcionamentos.  

 

O uso do método Feldenkrais em Filosofia Clínica 

 

“Caso tivesse se enganado em alguma coisa, 
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Ele quis deixar algo que amenizasse, e então  

criou o estomago e a cozinha italiana. 

Na verdade, Deus queria a harmonia entre os  

órgãos do corpo, coisa que muito fígado não sabe. 

A intenção era recriar o paraíso sem depois infestar 

tudo com fumaça, álcool, frituras...”  

Lúcio Packter 

 

 

A aplicação desta metodologia durante a clínica filosófica deve, antes de tudo, ter 

acolhida na malha intelectiva e na malha física do partilhante. Muitas vezes o que se 

suporta intelectualmente é insuportável, muito dolorido fisicamente. Por vezes as dores 

existenciais são muito mais físicas do que intelectivas. O partilhante possui também o que 

pode ser denominado de estrutura somática, física, uma EF. Esta EF - estrutura física - 

pode ou não exteriorizar o está em sua EP. Cabe, portanto, ao clínico a leitura desta EF. 

Não é raro que se encontre em consultório pessoas que não conseguem verbalizar suas 

dores e desconfortos, e às vezes as mesmas são tão fortes e profundas que a pessoa não 

consegue elaborá-las intelectivamente. Então, a dor se expressa não apenas em choro ou 

riso, mas com gestos, movimentos, ações e até respirações. Algumas pessoas chegam a 

se tornam alcoólatras, drogados ou praticam a autoflagelação. Ou seja, a questão física 

torna-se tão relevante quanto a intelectiva. Estas questões parecem um exagero, um 

extremo, mas não são raras em consultório.  

É bom que se esclareça ao partilhante que os exercícios propostos pelo Dr. Moshe 

têm a intenção primeira de trabalhar a percepção do movimento para depois aprimorá-

los. Segundo ele, na maior parte das vezes em que o ser humano se move o faz 

instintivamente, sem pensar nos músculos que se usa ou na forma como se executa esses 

movimentos. O ato de perceber o corpo, tomar consciência do movimento que se está 

fazendo não objetiva, nesta metodologia, o aprimoramento da forma física, mas sim da 

imagem que se tem de si mesmo. Poucas vezes a pessoa é consciente ou consegue se 

mirar no espelho e perceber que as rugas da testa são os resultados de movimentos 

repetidamente executados durante certa sensação, seja esta de tensão ou não. O filósofo 

ajudará o partilhante para que este perceba, tome consciência dos movimentos físicos que 

executa durante certas situações vivenciadas e que de alguma forma deixaram “marcas” 

em seu corpo. Os exercícios a serem executados podem ser escolhidos pelo clínico, já que 

a gama oferecida por Feldenkrais é ampla, e este os aplicará após uma avaliação dos 
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movimentos executados pelo partilhante. Saberá se é necessário que se trabalhe a 

percepção da postura, da respiração ou mesmo outras partes do corpo, como por exemplo, 

pernas, costas, ombros, pescoço ou cabeça. Como toda ação envolve uma atitude 

muscular se torna necessário saber relaxar e achar o seu próprio ritmo e padrão natural de 

atividade, a fim de superar os hábitos insatisfatórios ligados ao uso mecânico do corpo ou 

à somatização. Assim, pode-se encontrar um modo mais eficiente de se mover, 

eliminando tensões musculares desnecessárias e padrões ineficientes que se incorporam 

no decorrer dos anos. Após a aplicação dos exercícios e notada a percepção dos 

movimentos do corpo que foram desenvolvidas e assimiladas pelo partilhante, poderemos 

então observar, fazer uma nova leitura de sua EF – estrutura física. Poderemos estabelecer 

um paralelo de como era e como está a sua EF. Esta nova EF pode ter alterado também a 

EP do partilhante em clínica. Pode estar diretamente ligada à sua autoestima ou a novas 

perspectivas de autoimagem. A pessoa passa a perceber que suas atitudes são 

manifestadas em movimentos corporais e com isso melhorar sua postura diante de si e 

dos fatos.  

Um bom exemplo para ser citado é o de uma pessoa que por causa das constantes 

situações de estresse desenvolve um vício postural arcando seus ombros para frente e 

enterrando o pescoço neles. Essa postura, sem que ela perceba, poderá fazer com que sinta 

dores nas costas, na parte posterior do pescoço e, assim aparentar um constante cansaço 

físico, além de uma expressão facial de sofrimento. Ao deparar constantemente com esta 

aparência no espelho a pessoa pode com o passar do tempo desenvolver uma relação 

negativa com o próprio corpo, porém sem saber o que lhe causa este desconforto. 

Eliminadas as situações de estresse e desatados os nós existenciais identificados na EP do 

partilhante, não é raro que o vício postural adquirido permaneça. É aí que a aplicação dos 

exercícios propostos no método Feldenkrais pode ajudar. Ao perceber que o eu objetivo 

está refletindo em sua aparência a melhora de seu eu subjetivo o partilhante pode se sentir 

mais completo em seu processo terapêutico. Ou seja, o filósofo o percebeu e o cuidou em 

sua totalidade, em sua unicidade.  
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Conclusão 

 

“...Uma das questões principais foi exatamente 

 a da duração. Teria de ser algo entre a longevidade 

da tartaruga e a pressa da mosca, mas por interfeência  

dos sindicatos e advogados a questão ficou aberta. 

Assim é, mais ou menos, uma introdução à  

Filosofia do corpo. “11 

Lúcio Packter 

 

 

Muitas são as possibilidades na clínica filosófica. Mas, o que determina estas 

possibilidades é a historicidade colhida do partilhante pelo clínico. Não há filosofia 

clínica sem a historicidade, os minuciosos exames categoriais, a estrutura de pensamento, 

a autogenia e a identificação de submodos usados informalmente pelo sujeito além, é 

claro, de observada a qualidade da interseção entre ambos. É aí que pode se dar o processo 

terapêutico.  

Por perceber o homem em sua unicidade a clínica filosófica torna-se uma terapia 

individualizada e única. O partilhante é recebido pelo terapeuta que pesquisará na própria 

história de vida daquele a origem de seus nós existenciais e a forma mais adequada de 

desatá-los. Por isso a clínica filosófica é plástica. Não há procedimentos pré-estabelecidos 

ou juízos a priori. Logo, a questão do corpo na prática terapêutica aparecerá ou não 

durante a narrativa da historicidade da pessoa por ela mesma. O clínico então, de posse 

desta historicidade avaliará as questões de relevância clinica referente ao corpo. Caso este 

se mostre como um nó existencial o filósofo clínico deve estar preparado para desatá-lo 

propiciando assim bem-estar à pessoa.  

Muitas pessoas ainda se veem separadas de seu corpo, outras, no entanto, nada 

são sem ele. Existem ainda outras tantas que nem sabem que tem um corpo, e há ainda 

àqueles que só tem corpo. Muitas são as formas de se lidar com o corpo. E muitas são, 

também, as formas de não se lidar com ele. São essas formas que devem ser “lidas” pelo 

filósofo clínico e, se necessário trabalhadas durante o processo terapêutico. A 

metodologia proposta pela filosofia clínica descortina a possibilidade de serem usados, 

 
11 PACKTER, Lúcio. Passeando pela vida - Lições de Filosofia. Florianópolis: Garapuvu, 1999, p 52 
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além dos submodos sugeridos, a adaptação ou associação dos mesmos com outras formas 

de abordagem corporal, desde que tenham acolhida na malha intelectiva e física da 

pessoa.  

A pesquisa de novos caminhos a serem usados em clínica deve fazer parte do dia 

a dia do filósofo. O que foi relatado neste artigo foi isso. A possibilidade do uso de um 

outro recurso não sugerido na metodologia, mas que devidamente estudado, adaptado e 

associado aos submodos já existentes, pode se tornar uma ferramenta de grande valia para 

o terapeuta que, sempre objetivando o bem-estar existencial do partilhante, deve ser 

plástico em seus atendimentos tal como é a própria filosofia clínica.  
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