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A FILOSOFIA CLÍNICA NO UNIVERSO JOVEM:  UMA 

EXPERIÊNCIA 

 

Marcos José Anderson1 

 

 

Resumo  

Pretende-se apresentar os frutos dos primeiros passos de uma experiência com a Filosofia 

Clínica no universo jovem e as representações de mundo de alguns destes jovens, 

oriundos de um Programa de Aprendizagem do qual eu trabalhava, que participaram 

desta experiência. Foram lhes apresentados alguns conceitos fundamentais da filosofia 

clínica, através de reflexões, debates e estudos, dos quais poderão utilizar-se no seu 

cotidiano e até mesmo durante toda sua existência como uma espécie de um instrumental 

para lidar com seus conflitos internos e externos. Para isso utilizou-se de um espaço 

próprio, fora de instituições e de sala de aula, proporcionando ao jovem a remeter-se às 

suas próprias experiências de vida e, através de um olhar mais abrangente, pudesse 

repensar suas escolhas do passado e avaliar as do presente juntamente com suas atitudes. 

Muitos deles, hoje em dia, são desacreditados de si mesmo, porém esta experiência revela 

que é possível reverter este quadro quando se trabalha a verdade subjetiva de cada 

indivíduo e se proporciona meios para que se possa revelar sua nobreza interior. 

Palavras-chave: Filosofia Clínica, universo jovem, representação de mundo 

 

Abstract 

It’s intended to present the fruits of the first steps of an experience with clinical 

philosophy in the early universe and the world of representations of some of these young 

people from a Learning Program which I worked, who participated in this experience. 

They have them present some fundamental concepts of clinical philosophy, through 

reflections, debates and studies, which can be used in their daily lives and even throughout 

its existence as a kind of an instrument to deal with its internal and external conflicts. For 

this we used an own space, out of institutions and the classroom, providing the young to 

be sent up to their own life experiences and, through a more comprehensive look, could 

                                                 
1 Especialista em Filosofia Clínica, IMFIC – Polo Campinas. E-mail: marcosjanderson@yahoo.com.br  
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rethink their past choices and evaluate gift along with their attitudes. Many of them today 

are discredited himself, but this experience shows that it is possible to reverse this 

situation when working the true subjectivity of each individual and provides means so 

that you can reveal your inner nobility. 

Keywords: Clinical philosophy, young universe, world representation. 

 

1. Considerações Preliminares 

 

O objetivo geral desta experiência foi o de auxiliar alguns jovens oriundos de um 

Programa de Aprendizagem2 do qual eu trabalhava, na busca por seu escopo de vida.  

Foram lhes apresentados conceitos fundamentais dos quais poderão utilizar-se no seu 

cotidiano. No entanto, não se trata de conceitos quaisquer, pois estes se encontram 

imbuído em cada indivíduo que acaba se desviando deles por conta de distrações que o 

mundo oferece. Admitindo que todos esses conceitos sejam realmente inerentes do ser, 

poderíamos nos perguntar: como seria possível, então, acessá-los? O modo pelo qual esta 

experiência encontrou para realizar essa tarefa foi utilizando-se da Filosofia Clínica que, 

antes de mais nada, como diz seu próprio idealizador Lúcio Packter, é filosofia e procura 

interagir via interseção3 com a subjetividade de cada pessoa.  

Para termos uma ideia do surgimento da Filosofia Clínica, vamos nos utilizar de 

um fragmento retirado da entrevista à Lúcio Packter. 

 

Na década de 80 eu não estava muito contente com o trabalho que 

desenvolvia, estava num processo de questionamento da minha 

formação, do que tinha estudado, do meu trabalho. Não tinha 

exatamente uma perspectiva nessa ocasião. Surgiu uma oportunidade 

muito boa de ir até a Alemanha fazer um curso em Stuttgart, perto da 

Floresta Negra, um curso sobre neurologia. Era uma perspectiva nova 

que estava se abrindo, mas que se revelou mais uma experiência 

infrutífera. Eu estava me desligando da psicanálise, principalmente a 

psicanálise ligada à psiquiatria e achava que a neurologia poderia me 

dar um fôlego a mais nessa ocasião, mas vi que não tinha jeito. Então 

dali me dirigi para a Escócia, Edimburgo, para tentar trabalhar um 

tempo. Assim fiz e, quando estava retornando ao Brasil, me falaram 

dessa proposta que havia na Holanda, em Amsterdã, de filósofos 

                                                 
2 A Aprendizagem é estabelecida pela Lei nº. 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005. 

Estabelece que todas as empresas de médio e grande porte estão obrigadas a contratar adolescentes e jovens 

entre 14 e 24 anos. 

Disponível em: < http://www3.mte.gov.br/politicas_juventude/aprendizagem_default.asp >. Acesso em: 

07. dez. 2015. 
3 PACTKER, L. Apostila II Introdução à Filosofia. Instituto de Filosofia Clínica de Campinas e Região, 

2013 ou 2014. p. 12-14. 
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trabalhando com entrevistas, com aconselhamento. Achei a ideia 

espetacular. Só que, ao chegar lá, o que vi não foi uma filosofia de 

aconselhamento, mas agendamentos, coisas que não correspondiam a 

toda aquela expectativa que foi criada na minha cabeça, de uma 

filosofia propriamente. O primeiro nome que me veio para esse trabalho 

dos filósofos foi Filosofia Clínica, embora esse nome, depois, durante 

muito tempo tivesse sido abandonado, só bem mais tarde me dei conta 

disso. E quando cheguei lá vi que era um agendamento, foi uma 

decepção grande. Mas essa ideia de uma filosofia que pudesse trabalhar 

uma clínica nunca me abandonou, foi o ar que eu precisava para retomar 

o consultório, para retornar ao que gostava de fazer. 

Voltei ao Brasil e comecei do zero a sistematização que, mais tarde, 

viria a ser a filosofia clínica. Então, o que me levou a fazer a filosofia 

clínica foi um afastamento da psicanálise, da medicina e, 

principalmente, da psiquiatria.4  
 

Podemos observar nesta entrevista o descontentamento e os questionamentos de 

Lúcio em relação a sua formação e às suas perspectivas de trabalho. Depois de muito 

tempo de estudos e pesquisas, estes tais questionamentos e descontentamentos aos poucos 

foram tomando forma. De modo análogo, percebi que alguns jovens com os quais 

trabalhei, ansiavam por uma identidade, um projeto de vida, algo em que se apoiar, não 

vislumbravam perspectivas para o futuro, e nesse sentido retomo que: 

 

A filosofia clínica surge como uma retomada do papel originário da 

filosofia: refletir sobre as questões cotidianas, usar nossas capacidades 

de compreensão para encontrar as melhores formas para lidar com 

nossos problemas.5 

 

A proposta desta experiência foi exatamente esta, utilizar-se da própria 

experiência existencial de cada indivíduo, o modo como representa o mundo em que 

habita, como compreende a sua própria história de vida, a maneira pela qual construiu a 

si próprio e quais as implicações que esta edificação lhe traz quando em contato com o 

outro ser que também encontrou outras maneiras de se relacionar com o mundo e, 

consequentemente, obteve implicações distintas que, quando em contato com outras 

verdades subjetivas6, geram os resultados dessa interseção do universo de um indivíduo 

com o outro. 

É importante salientar que esta experiência com a filosofia clínica no universo 

jovem não possuiu cunhos terapêuticos individuais e nem tão pouco coletivos. Apenas 

                                                 
4 Entrevista concedida ao Boletim Interseção, ano I, nº 1, em 2003. 
5 AIUB, Monica (2010:7). 
6 Em Filosofia Clínica há dois tipos de verdade: o primeiro tipo de verdade é a verdade subjetiva, ou seja, 

aquela verdade que habita seu coração, suas células, você. E o segundo tipo de verdade é a verdade 

convencionada, consensual, estabelecida em conjunto por todas as pessoas. PACKTER (1997:07). 
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criou-se um espaço no qual a cada aula o jovem pudesse se remeter à sua própria 

existência e, com um olhar mais abrangente, ter a possibilidade de repensar suas escolhas 

no momento passado e presente e quais as consequências que ele avalia, causou em sua 

vida sem que para isso ele precise da interferência de outra pessoa expondo sua opinião 

sobre tudo isso. É um processo auto avaliativo em que o resultado destes exames 

existenciais interessa somente ao próprio indivíduo o qual, se desejar, pode realizar 

perguntas sobre tal ou mesmo expor algum pensamento que lhe tenha passado em sua 

malha intelectiva.7 

 

2. Como surgiu a ideia 

 

Atuando como educador em um programa de aprendizagem, pude observar que a 

maioria dos jovens que lá se encontravam, estavam imerso em um meio que os afoga 

todos cotidianamente. Apesar de estarem matriculados nestas instituições de ensino, eles 

não têm a mínima noção do que estão fazendo ali. Um educador que se atenta ao 

comportamento humano e observa o modo como estes jovens se manifestam poderá notar, 

tranquilamente, a inquietude destes alunos em meio a estas instituições. Mas, por que que 

isso ocorre? Será que os jovens de hoje em dia não se interessam por nada?  

Muito se fala na adaptação de metodologias de ensino buscando deixá-las mais 

atraentes para que os jovens se interessem em aprender algo. Neste sentido o fragmento 

abaixo pode nos auxiliar nesta reflexão: 

 

A vida pode representar para algumas pessoas uma confusão existencial 

em que as capacidades, potencialidades e autoestima lhes parecem 

subtraídas. São pessoas que se caracterizam principalmente por estarem 

em conflitos constantes entre as experiências internas e externas e os 

modos pelos quais elas tentam lidar com estes conflitos. Vive-se uma 

espécie de “tensão existencial.8   

 

De acordo com este fragmento é possível que o jovem possa estar vivendo uma 

confusão existencial e, deste modo, não haverá nenhum tipo de metodologia de ensino 

que o fará se interessar em aprender algo. É necessário, primeiramente, enfrentar estes 

conflitos internos e externos da existência pelos quais ele está passando e, então, quando 

                                                 
7 Termo da Filosofia Clínica que designa o modo como funciona a estrutura de pensamento de cada 

indivíduo. 
8 PARDAL, Mário Luiz. (2001:17) 
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ele conseguir ao menos apaziguar estas batalhas – não importa o tempo que leve, porque 

o tempo é subjetivo –, talvez por si próprio veja a necessidade de buscar o conhecimento 

sobre determinado assunto. Penso que não será a metodologia de ensino um fator 

relevante na sua aprendizagem, pois o indivíduo pode desenvolver mecanismos próprios 

de aprendizado que talvez funcione somente ao próprio indivíduo. Não estou afirmando 

que o jovem é capaz de absorver conhecimentos sozinho, o que não é raro ocorrer, mas 

sim que ele estará apto a compreender suas dificuldades e estar mais atento e preparado 

para buscar a ajuda necessária que o auxilie a assimilar determinados conteúdo. Aqui 

entra a epistemologia, tópico da estrutura de pensamento da pessoa que designa o modo 

como conheço as coisas, quais os limites e a natureza desse conhecer. 9 

Exemplos de jovens desacreditados de si podem ser facilmente encontrados. 

Porém, quando estes mesmos jovens iniciam seus processos de lidar com seus conflitos 

existenciais percebem as riquezas que guardavam em seus interiores.  

Acreditando nessas riquezas, resolvi convidar alguns jovens deste Programa de 

Aprendizagem a realizarem, juntamente comigo e em um espaço diferenciado, estudos, 

reflexões e debates os quais os auxiliassem na compreensão de seus conflitos internos e 

externos e assim revelassem suas essências genuínas. 

 

3. Relatos da Experiência 

 

Relato esta experiência de mais de um ano de estudos de introdução à Filosofia 

Clínica aos jovens. Por aqui passaram cerca de oito alunos. Muitos destes foram 

convidados por mim a virem participar destes encontros, provindos de uma instituição de 

ensino a qual eu trabalhava como docente destes jovens no Programa de Aprendizagem.  

Em um pequeno espaço localizado ao fundo de minha residência e preparado com 

mesas, cadeiras, livros e um computador, estes oito alunos participaram individual ou 

coletivamente de encontros semanais com duração de 1h30min cada, onde eram 

proporcionados debates, reflexões e estudos relacionados a filosofia clínica voltada ao 

universo jovem. Estes estudos, além de outras bibliografias filosóficas, contavam com 

um embasamento teórico principal: a obra propedêutica de Packter - Filosofia Clínica 

                                                 
9 PACTKER, L. Apostila VIII Estrutura de Pensamento IV. Instituto de Filosofia Clínica de 

Campinas e Região, 2013-2014. p. 28. 
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Propedêutica10 - também se utilizava do curso on-line gratuito oferecido pelo Instituto 

Packter: O Mundo como Representação em Filosofia Clínica11 e, por fim, demandas 

existenciais trazidas pelos alunos.  

Lembro-me bem de Patrick e Matheus,12 17 e 18 anos incompletos, 

respectivamente. Chegaram praticamente ao mesmo tempo, pois eram grandes amigos e 

já se conheciam. Vinham sempre juntos aos encontros, porém, ficaram pouco tempo 

estudando Filosofia Clínica. Trouxeram seus anseios, expectativas e seus assuntos 

imediatos13. Depois de poucos meses decidiram encerrar estes estudos e migraram para a 

área de exatas, pois eu também trabalhava com aulas particulares de matemática. Logo 

em seguida, resolveram por abandonar seus empregos e dedicar-se inteiramente aos 

estudos, onde se matricularam em um cursinho popular para pré-vestibular e ao mesmo 

tempo frequentavam minhas aulas de matemática como reforço. Isto não durou muito. 

Pouco tempo depois, abandonaram as aulas particulares e ficaram só no cursinho. 

Atualmente, pelo que sei sobre eles, voltaram a trabalhar e os estudos deixou-se para um 

segundo plano. Mesmo com tudo isso, afirmam que este tempo em que permaneceram 

estudando Filosofia Clínica foi muito importante em suas vidas e que seus pensamentos 

sobre o mundo se alteraram significativamente. 

Dando continuidade aos relatos, me recordo de uma jovem de 24 anos, a qual já 

era portadora de um diploma de nível superior em uma conceituada universidade, que foi 

atraída para o curso pelo modo ao qual eu realizava minhas aulas no Programa de 

Aprendizagem, do qual ela também fazia parte como minha aluna. Segundo ela, gostava 

muito da maneira como eu falava com os alunos daquela turma. Então, a convidei para 

conhecer o curso de introdução à Filosofia Clínica para jovens. Como mencionado acima, 

ela já possuía nível superior e também cursava psicologia, mas isso não a impediu de 

conhecer a Filosofia Clínica e simpatizar com ela. Ficou pouco tempo no curso, mas até 

hoje relata que só não continuou por falta de tempo e por estar se dedicando aos estudos 

universitários. 

                                                 
10PACTKER, L. Filosofia Clínica – Propedêutica. Florianópolis: Garapuvu, 1997. Disponível em: 

<http://anfic.org/imagens/2012/10/Filosofia-Clinica-Propedeutica1.pdf >. Acesso em: 10. abr. 2014. 
11Curso on-line gratuito disponível em: <www.filosofiaclinicaonline.com.br>. Acesso em: 05. set. 2013. 
12Os nomes de todos os jovens são fictícios. 
13Em Filosofia Clínica, assunto é a primeira categoria dos exames categoriais. Quando o partilhante chega 

até o filósofo clínico ela leva até ele um assunto imediato, (é somente um referencial de começo. Pode 

conter toda resposta que se procura e pode ter muito pouco a ver com tal resposta), a ser tratado. 

(PACTKER, L. Apostila IV Exames Categoriais. Instituto de Filosofia Clínica de Campinas e Região, 2013 

ou 2014. p. 07.).  

http://anfic.org/imagens/2012/10/Filosofia-Clinica-Propedeutica1.pdf
http://www.filosofiaclinicaonline.com.br/
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Houve uma outra jovem, Alexa, 21 anos, mãe de uma menina de 4 anos, a qual 

chegou até aqui por indicação de Luma, sua prima. Pois bem, Alexa trouxe seu assunto 

imediato como foco para os nossos encontros. O pouco tempo que aqui permaneceu, 

utilizou-se dos conhecimentos de Filosofia Clínica, apresentados até aquele momento, 

para tentar responder a seus próprios anseios que, segundo ela, a estavam deixando 

bastante infeliz. Porém, quando este processo estava se iniciando, resolveu abandonar os 

estudos alegando que tudo o que estava conhecendo era maravilhoso, mas não estava 

conseguindo, apesar de seus esforços, viver o que aprendia e que por isso resolvera 

continuar com a mesma representação de mundo a qual chegou até aqui. Afirma ainda 

que tudo o que tomou conhecimento nestes encontros significou muito para ela e que 

agora conseguia entender os motivos de suas tristezas, mas, não encontrava forças o 

suficiente para combatê-los. 

Euler, com 18 anos incompletos, chegou convidado por mim, também era meu 

aluno no Programa de Aprendizagem. Permaneceu por um curto período e por esse 

motivo não chegamos tão longe quanto queríamos, mas conseguimos estudar grande parte 

da obra Filosofia Clínica Propedêutica de Packter, o suficiente para que ele iniciasse sua 

transformação em relação à sua representação de mundo e realizasse o curso “O Mundo 

como Representação em Filosofia Clínica”. Chegou até a certificar-se! 

Fico feliz por ter introduzido a Filosofia Clínica a todos esses alunos, porém, três 

deles permaneceram por muito mais tempo no processo, mais de um ano, e obtiveram 

profundas mudanças em suas vidas. Falo de Márjore, Charles e Luma.  

Para se ter uma dimensão destas mudanças representação de mundo destes jovens, 

gostaria de apresentar fragmentos de duas entrevistas e uma carta. As entrevistas foram 

feitas com a Márjore e Charles e a carta foi cedida, cordialmente, pela jovem Luma.  

 

4. A representação de alguns jovens em relação à experiência 

 

 Vou iniciar apresentado a jovem Márjore. Quando chegou para iniciar seus 

estudos, veio acompanhada por sua mãe e havia pouco tempo que completara 18 anos. 

Naquele dia, conversamos juntos sobre a proposta e então, com o consentimento de sua 

mãe, se tornou minha aluna. Pouco tempo depois de seu início, pedi a ela que falasse à 

Charles sobre nossos estudos, pois ambos faziam parte do mesmo Programa de 

Aprendizagem onde trabalhei. Passados alguns encontros, chegou Charles e a partir dali 

os dois frequentavam as aulas nos mesmos dias.  
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 Os encontros foram se passando e tornando-se cada dia mais surpreendentes. Após 

o término destes, pedi aos dois que me concedessem uma entrevista contando um pouco 

sobre o que foi tudo aquilo para eles. Apresento, então, fragmentos destas entrevistas e 

novamente começarei por Márjore. Perguntei a ela qual foi o motivo que lhe fez aceitar 

ao meu convite? Ela então me respondeu: 

Posso lhe dizer que antes do início deste curso eu não me conhecia, 

porém sabia que havia algo dentro de mim a ser descoberto, uma 

espécie de busca de mim mesmo. Então, você me falou do curso de 

introdução à filosofia clínica para jovens que estava iniciando, e me 

interessei. Pensei: “é isso que preciso” e vim até o curso querendo 

descobrir mais coisas sobre mim, acessar o meu interior. Com as aulas 

sobre o Mundo como representação em Filosofia Clínica de Lucio 

Packter, pude ir me conhecendo melhor. Saia do curso com mil ideias 

que, com o tempo, foram se encaixando na minha vida. Hoje, meu olhar 

em relação a tudo mudou completamente. Estas aulas me ajudaram 

muito e comecei a enxergar melhor quem eu sou, minhas buscas e ter 

uma visão diferenciada de minha vida. Espero que muitos jovens 

tenham acesso a esses conteúdos porque com estes podem ter uma visão 

de mundo diferenciada, descobrirem a causa de seu nascimento entre 

outras coisas. 

 

Havia algo no interior de Márjore que, segundo ela, precisava ser descoberto. 

Podemos observar em sua fala que ela chamou a esta descoberta de busca, que é um dos 

tópicos da estrutura de pensamento da pessoa:  

 

Busca é como se denomina o devir, a esperança, o projeto pessoal, 

o para onde queremos ir, qual a procura imediata e a mais remota, 

o sonho guardado (confesso ou não.). Algo pequeno ou grande. 

Mas sempre significante a quem o possui.14  

 

Creio que ela estava pronta e, até mesmo ansiava para descobrir, como ela mesma 

afirma “mais coisas” a respeito de si mesma utilizando-se dos conteúdos destes encontros. 

Acessar o seu “eu interior” se tornou o seu propósito em relação a estes estudos. Então, 

logo após esta afirmação, não resisti em perguntar se ela estava descobrindo o que era 

essa busca? Foi assim que me respondeu: 

 

Digamos que com todas essas aulas, tudo o que foi passado aqui eu fui 

descobrindo que a minha busca e minha essência é ajudar pessoas. Eu 

quero renunciar toda minha vida, tudo que eu pretendia fazer para 

somente poder ajudar às pessoas que realmente precisam. Se necessário 

for eu vou para qualquer lugar ajudar os necessitados, para a África, a 

                                                 
14 (PACTKER, L. Apostila VII Estrutura de Pensamento III. Instituto de Filosofia Clínica de Campinas e 

Região, 2013-2014. p.5.). 
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Ásia, a Rússia, porque eu descobri que a minha vida faz sentido quando 

eu faço isso, que a minha felicidade está nisso e penso que foi para isso 

que eu nasci. Dessa forma, agora estou buscando caminhos que me 

direcionam a isto, cursos técnicos e espirituais tudo que me auxilie no 

trabalho de auxiliar à outras pessoas. Me importo mais com o outro do 

que comigo mesmo. 

 

Intui-se – pois para se fazer uma afirmação mais próxima do que realmente 

Márjore pretendeu afirmar seria necessário, primeiramente, realizar os exames 

categorias15 e depois todo o processo terapêutico da Filosofia Clínica da nossa jovem, o 

qual não era o objetivo deste trabalho – que as aulas de introdução à Filosofia Clínica a 

auxiliou na compreensão do que ela mesmo afirmou: “me importo mais com o outro do 

que comigo mesmo”. Em Filosofia Clínica, dá-se o nome de recíprocas de inversão, um 

dos tópicos da EP de uma pessoa, que significa que é o sujeito, no caso Márjore, quem 

vai ao mundo existencial do outro16.   

Quando ela vai ao mundo existencial do outro, percebe então a necessidade de 

aprofundar ainda mais seus conhecimentos a fim de que possa com eles auxiliar com mais 

propriedade ao outro, e dessa forma começa a direcionar seus pensamentos em cursos que 

podem ser feitos para ajudá-la na tratativa com o outro de modo que este também sinta-

se melhor de algum modo.  

Nota-se então que Márjore inicia seu processo de lidar com suas confusões 

existenciais, como afirmou acima Pardal, e com isso ela cria uma abertura para ajudar o 

outro e percebe que para isso é necessário estudar muito mais. Podemos observar isto em 

sua afirmação:  

   

Com toda esta descoberta, quero começar a estudar enfermagem, 

filosofia, teologia para poder auxiliar as pessoas para que do mesmo 

modo que me encontrei desejo também que elas se encontrem, busquem 

sua essência pois acho isso muito importante. 

 

Com todas estas surpreendentes revelações de Márjore feitas através de sua 

entrevista, pedi então que ela finalizasse respondendo se aconselharia outros jovens a 

                                                 
15 PACTKER, L. Apostila IV Exames Categoriais. Instituto de Filosofia Clínica de Campinas e Região, 

2013 ou 2014. 26 p. 

16 PACTKER, L. Apostila VII Estrutura de Pensamento III. Instituto de Filosofia Clínica de Campinas e 

Região, 2013-2014. p. 19. 
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conhecerem e estudarem Filosofia Clínica e, posteriormente, que fizesse suas 

considerações finais. Sendo assim ela concluiu:  

  

Com certeza! Pois o jovem terá a oportunidade de se descobrir um 

pouco mais, viver sua essência e procurar respostas diferenciadas a seus 

grandes anseios. Melhora seu relacionamento com seus amigos, 

familiares, no seu local de trabalho, enfim, esse curso ajuda a fortalecer 

a sua estrutura. Muito bom! Estou me sentido muito feliz. Parece que 

estou nas nuvens! Eu gostaria que outras pessoas compartilhassem 

dessa sensação. Meu conselho é que outros jovens venham estudar 

filosofia e filosofia clínica. 

 

Pelo que sei sobre Márjore, continua se empenhando em sua igreja no auxílio a 

outras pessoas e também pretende continuar seus estudos dando continuidade à sua 

preparação para ingressar em uma universidade onde pretende prestar vestibular para o 

curso de enfermagem ou medicina. Sempre a convido a dar continuidade aos seus estudos 

em Filosofia Clínica no polo de Campinas.  

Continuando, vou agora falar um pouco sobre Charles, 18 anos, e que conheceu 

as aulas através de meu convite e o de Márjore. Para tal, creio que seria melhor iniciar 

com a própria representação dele a respeito destes encontros:  

 

A minha primeira expectativa em relação à filosofia clínica era saber se 

ela poderia me auxiliar com seus conceitos na tratativa com o outro no 

intuito de ajudar outras pessoas. Mas percebi que, antes disto, eu 

precisava de ajuda, pois isso é necessário àquele que deseja ajudar ao 

outro. Primeiro eu precisava me ajudar para, só despois disso, poder 

estar preparado para auxiliar a outros. Ficou claro para mim que eu 

próprio não me conhecia. Nesse sentido, como eu poderia ajudar a 

outros a se conhecerem se eu não compreendia nem a minha própria 

existência? Com esse pensamento foi que cheguei até aqui. No decorrer 

das aulas, as respostas aos meus questionamentos foram começando a 

tomar forma e comecei a perceber que a filosofia fazia parte de mim, 

aliás, fazia todo sentido em minha vida. Hoje me vejo como um 

indivíduo que tem a busca como um fator muito importante em minha 

vida e não acho isso ruim, pelo contrário, é algo que considero bom pois 

quero que a minha representação de mundo seja mais ampla. Essa é a 

minha busca! Procurar também compreender outras religiões, outros 

costumes, outras pessoas e outras representações de mundo. Por isso 

me identifiquei muito com a filosofia e com as aulas que tive aqui. 

 

O que à princípio é possível observar pelas colocações inicias de Charles, é que 

ele se disponibilizou a conhecer no que a Filosofia Clínica poderia lhe auxiliar na sua 

relação com o outro. Porém, com estes estudos, aos poucos foi percebendo que 

primeiramente ele precisava se observar na relação com este outro ser e, quando tomou 
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consciência disso, notou que ele próprio não se conhecia e sentiu-se indignado consigo 

mesmo. Com estes encontros, nosso jovem percebeu que a filosofia poderia contribuir 

muito com suas expectativas e decidiu dar continuidade na sua busca por conhecimentos 

mais profundos conseguindo até mesmo fazer relações em seus processos de mudanças, 

conforme ele continua afirmando: 

 

Antes destas aulas, eu não tinha um certo controle nem da situação e 

nem tão pouco sobre mim mesmo e nisso eu me deixava levar pelas 

emoções, era como se eu fizesse parte daquela “turminha” sem 

perceber. Parecia algo automático. Houveram ocasiões de conflitos em 

que o melhor que eu pude fazer foi me recolher, ficar no meu canto, 

vamos assim dizer, e tudo isso me desequilibrava, me fazia muito mal 

e eu não tinha nenhuma consciência sobre o que me causava este mal. 

Eu estava apenas absorvendo as consciências de outras pessoas como 

se fossem as minhas. Após o início do contato com a filosofia clínica, 

eu comecei a colocar em prática os conceitos que eu havia tomado 

contato e sempre tentando separar a minha representação das 

representações dos outros, não de um modo egoísta, mas procurando 

apenas observar como aquilo se passava, recolhendo-me em mim 

mesmo. Esse meu comportamento não causou nenhum tipo de mal-

entendido em relação aos outros, pelo contrário, continuo me 

relacionando normalmente com todos. Fiz isso só para não me 

desiquilibrar totalmente, pois sei que meu desequilíbrio chega a ser até 

exagerado. 

 

Deste outro fragmento, pode-se perceber que Charles se via envolto por 

situações cotidianas e não possuía “mecanismos” de defesa contra todas aquelas 

enxurradas de emoções17 alheias, agindo de modo automático e a Filosofia Clínica 

contribuiu para que ele se libertasse desse automatismo e agisse de um modo mais 

subjetivo como segue:  

 

Isso me auxilio bastante naquele momento para que eu pudesse 

compreender como cada um, a sua maneira, estava avaliando a situação. 

Eu chamei isso de auto-observação, pois pude além de observar os 

outros, também me surpreendi com meu comportamento. Após todo 

ocorrido, eu achei que minha atitude foi fundamental para minha auto-

observação. É muito legal isso! Quando a gente começa se auto 

observar começamos a perceber nossa representação. Percebemos a 

nossa fundamentação sobre o ocorrido. Penso que isso é essencial a 

todo ser humanos. Se todos pudéssemos termos a oportunidade de se 

auto observar poderíamos entrar em contato com as nossas próprias 

                                                 
17 É o movimento em partes da EP que a pessoa vivencia como um estado afetivo qualquer: prazer, dor, 

alegria, tristeza, amor, ódio, bem-estar, mal-estar, esperança, desejo, saudade, carinho etc. Assim, engloba 

o sentimento. (PACTKER, L. Apostila V Estrutura de Pensamento I. Instituto de Filosofia Clínica de 

Campinas e Região, 2013 ou 2014. p. 24.). 
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verdades, ou seja, nossas verdades subjetivas e perceber que elas não 

são fatores fundamentais para as soluções de conflitos, mas sim buscar 

uma verdade consensual daquela situação. 

 

Neste outro fragmento da entrevista é interessante observar sua afirmação de 

contentamento consigo mesmo quando consegue perceber sua própria representação de 

mundo, exatamente o título do curso que estudava com afinco. Desse modo, evidencia-se 

que Charles está se realizando ao estudar conceitos filosóficos da clínica e suas 

expectativas inicias estão sendo correspondidas, que todos esses conceitos poderiam ter 

feito parte de sua vida anteriormente e acaba se remetendo às crianças, salientando que 

estas, de algum modo, poderiam também serem inseridas neste contexto. Também, em 

sua fala, frisa que outros jovens poderiam se beneficiar de todo esse processo:  

 

A filosofia é uma orientação de vida que seria fundamental para todos 

os jovens. Na minha representação de mundo, eu percebo que desde 

criança se é necessário ter uma breve concepção de filosofia para ela 

começar a aprender e não se perder. Fazer uma distinção entre o que é 

dela e não de todos, ou seja, para que a criança possa começar a 

construir uma estrutura sólida de personalidade. A criança é capaz de 

entender tudo isso desde que seja passada a uma linguagem acessível a 

ela. Também pode auxiliar outros jovens na escola, dando-lhes uma boa 

noção do porquê que a pessoa estuda, perceber suas dificuldades nas 

disciplinas em que estuda e até mesmo seus bloqueios em relação às 

mesmas, o que está diretamente ligado à sua estrutura emocional, seus 

conflitos, e outros. Nas escolas estaduais, por exemplos, muitos alunos 

são revoltados com a metodologia de ensino de muitos professores e a 

filosofia, nesse sentido, pode ajuda-los a resgatar ao menos o essencial 

que aquele docente está tentando ensinar. 

Pretendo me aprofundar mais nos conhecimentos filosóficos, ou seja, 

dar continuidade aos meus estudos nesta linha. Prestar vestibular para 

filosofia na Unicamp e percebo que estou tendo uma grande mudança 

em relação à minha família, ao modo como me entendo hoje, o que para 

é de fundamental importância. Em resumo, tudo isso está sendo 

essencial na minha vida. 

 

Observa-se que o nosso jovem em questão parece ter encontrado na Filosofia 

Clínica um, vamos chamar de alento, às suas inquietações. Isso pode ser afirmado quando 

ele menciona seu desejo em se aprofundar nos conhecimentos filosóficos e também em 

suas atitudes, pois, hoje Charles se encontra frequentando o curso de extensão em 

Filosofia Clínica pelo Instituto Mineiro de Filosofia Clínica – IMFIC no polo de 

Campinas e se prepara para o ingressar no curso de filosofia da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas. 
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Finalizando este artigo, gostaria de apresentar, mais uma representação, desta vez 

da aluna Luma, que chegou até também aqui convidada por mim. Ela era, como Márjore 

e Charles, minha aluna do mesmo Programa de Aprendizagem que eles. No início, me 

pareceu que ela buscava ajuda em matemática, pois, apresentava uma grande defasagem 

na disciplina. Porém, no mesmo dia que chegou conversamos e juntos percebemos que 

haviam outras questões pessoais a serem estudadas que antecediam às de matemática. 

Creio que este início de conversa foi marcante para Luma, pois, ela relata em uma parte 

de seus escritos:   

 

Fui convidada a ter aulas de matemática, e por incentivo da minha mãe 

acabei indo, mas na verdade o Marcos me disse coisas existenciais ao 

qual parei seriamente para refletir. Disse que existia algo anterior à 

matemática que eu precisava conhecer, e foi aí que me apresentou a 

Filosofia Clinica me dizendo que era preciso primeiramente conhecer a 

mim mesma. Foi um trabalho de mais de um ano, onde ele se utilizava 

de conhecimentos da Filosofia Clinica-Propedêutica de Lúcio Packter. 

Fiz o curso ''O Mundo como Representação em Filosofia Clinica'', como 

uma espécie de desenvolvimento pessoal, mas, parecia uma terapia. 

 

 Desse modo, Luma iniciou seu contato com a parte introdutória da Filosofia 

Clínica através de diálogos livres dos quais a maioria dos assuntos eram trazidos por ela 

de acordo com suas prioridades. Suas aulas ocorriam uma vez por semana com duração 

de aproximadamente uma hora e meia. Após frequentar três encontros, Luma convidou 

sua mãe para vir me conhecer e tomar conhecimento da proposta de trabalho que 

realizávamos aqui. Foi uma longa conversa e creio que sua mãe se encantou com a 

proposta. A partir dali, Luma estudou por mais de um ano assuntos relacionados a 

Filosofia Clínica os quais lhe auxiliaram a tomar gosto pelos estudos também de outras 

disciplinas. Após concluir, com certificação, o curso on-line O Mundo como 

representação em Filosofia Clínica do Instituto Packter, pedi a jovem Luma que me 

dissesse qual foi sua avaliação sobre toda esta experiência. Desse, Luma escreveu uma 

carta da qual colhi alguns fragmentos para apresentá-la. Esta começa assim: 

 

Espero que goste, pois escrevi com sinceridade. Gostaria de escrever 

um pouco mais, mas é difícil dizer algo sobre o que gostamos, pois, 

com todas as palavras do mundo, eu não conseguiria expressar e ainda 

estaria denominando a filosofia ao qual eu mais sei sentir. Agradeço 

pela oportunidade. Suas aulas foram essenciais à minha existência. 

Cresci, e muito, e ainda estou crescendo! Sua amizade é muito 

importante para mim, e te desejo uma vida com muito amor. Você me 

trouxe a filosofia, mas sei que ela já vivia dentro de mim, por muitos 
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motivos, os quais você deve saber. Busco a verdade porque ela faz 

sentido para mim. Hoje, este mundo tão fútil, não tem mais lugar na 

minha vida. Eu posso sempre estudar, mas darei preferência a prática. 

De forma inexplicável penso que é o melhor a ser feito. Na verdade, 

sinto que com a prática eu posso evoluir. Deixo aqui minha admiração, 

e agradecimento por seu trabalho, e digo mais, seu esforço, sua missão 

comigo, já foi gravada, e Deus, por isso, reconhecerá. Não sei por quais 

motivos você passou pela minha vida, mas digo que você já fez tudo 

que deveria ter feito por mim, e que em outras vidas nossa amizade 

continue. Obrigada. Que no futuro, eu sendo alguém, te desperte a 

felicidade, por ter me ajudado, seu lugar no meu coração jamais será 

retirado ou substituído. Amor philia! Obrigada por me incentivar a 

estudar e pelos puxões de orelhas. Li um dia no livro Ilusões - A 

aventura de um messias, que as vezes não é preciso ter o mesmo sangue 

para ser da mesma família, pois aquele que é do mesmo sangue muitas 

vezes não o é. 

 

Alguns trechos da carta me chamam a atenção. Um deles é quando ela afirma 

que ao expressar-se sobre a Filosofia Clínica é algo que ela mais sabe sentir do que 

propriamente escrever sobre. Nesse sentido, não me arrisco a comentar algo sobre o que 

Luma sente em relação à filosofia o que no máximo posso deixar aqui escrito sobre isto 

é que, durante todos esses encontros eu pude ir percebendo esta sua afirmação.  

Outro ponto importante a ser extraído desta escrita é o fato da sua afirmação 

quanto a importância destas aulas em sua vida, sua existência, afirmando que elas a 

fizeram crescer e muito. Porém, qual seria este “crescimento” relatado por ela? É bem 

complicado retratá-lo, pois se trata da subjetividade de uma pessoa, porém, utilizando-se 

somente das minhas insignificantes observações penso que este crescimento esteja ligado 

ao fato de Luma se descobrir como pessoa por meio da Filosofia Clínica, como ela mesmo 

afirma que a filosofia já habitava dentro dela. Fico feliz em saber que, com estas aulas, 

pude colaborar com esta jovem no seu processo de autoconhecimento. Isso pode ser 

observado no próximo trecho de sua carta: 

 

Quando conheci o professor Marcos, senti que era uma pessoa 

diferente, na verdade era alguém ao qual eu tanto buscava 

inconscientemente. Alguém que me trouxesse um mundo diferente. Eu 

senti isso quando comecei a conversar com ele e lhe trouxe um assunto 

imediato ao qual eu me identificava.  

 

Apesar de não ser possível acessar esta subjetividade com uma precisão 

matemática, e que bom que seja assim, a jovem em questão nos presenteia com um pouco 

de sua subjetividade através de sua carta. Utilizando-se deste instrumento, ela nos permite 

observar um significativo crescimento no seu modo de representar o mundo, na maneira 
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pela qual seu relacionamento com familiares e amigos se transformou, enfatizando que 

se colocar no lugar do outro quando se vai representar o mundo, expor suas ideias e até 

mesmo conceber suas opiniões é uma atitude nobre e deve ser considerada: 

 

Minhas ideias hoje percorrem um outro mundo, ao qual é impossível 

sair. Digo que a verdade é o único caminho de minha existência. Hoje, 

''qualquer coisa'' não me serve. Com essas aulas, comecei a ver tudo 

diferente: a moral, ética, tantos outros temas que foi abordado pelo 

professor que me ajudou a me relacionar, a ter um relacionamento 

melhor comigo e até mesmo com meus familiares. Acho que alteridade 

e importantíssimo! Minha mãe me disse que melhorei cinquenta por 

cento, mas, penso que a filosofia fez, mas por mim, do que uma simples 

estatística.  Na verdade, o conhecimento da Filosofia Clinica me 

esclareceu muitas coisas, e auxiliada pelo Marcos pude entender coisas 

sobre mim mesma, e até mesmo lidar com o mundo, não todos, mas 

aqueles que estão mais próximos a mim.  

 

Vários são os caminhos que uma pessoa pode se utilizar para o seu 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porém, é necessário salientar que este 

também é subjetivo a cada ser humano, pois, um caminho pode ser funcional para uns e 

extremamente ineficaz para outros. Independentemente do caminho escolhido pelo 

indivíduo para tal processo, é importante lembrar que se leva um bom tempo para se 

começar a estabelecer contato com este “descobrimento pessoal” e é de extrema 

importância se manter em estudo contínuo sobre si mesmo e quando iniciamos estes 

estudos nos deparamos com a nossa própria nobreza de ser. O caminho ao qual a jovem 

Luma teve acesso e se simpatizou para buscar conhecer-se um pouco mais de si mesmo 

foi o da Filosofia Clínica. No próximo fragmento de sua carta ela nos relata, mais uma 

vez, seu encantamento com o seu “novo mundo” recentemente descoberto por ela mesma:  

 

As coisas aos poucos vêm se esclarecendo. Com um continuo estudo, 

percebi ao longo das aulas o quanto eu admirava a filosofia, e ficava 

feliz por ser uma menina tão jovem se dedicando a este estudo 

maravilhoso, onde nossa visão se expande. Me pergunto 

constantemente em qual mundo eu vivo, e o quanto hoje tudo é diferente 

para mim. Não existe possibilidade de a filosofia sair de mim e nem eu 

da filosofia, me tornei amiga dela, e sempre cultivarei esse grande amor. 

A filosofia clínica, para mim, foi algo surpreendente e, ainda é. Quanto 

mais eu a estudo mais a admiro por sua beleza estrutural e respeito por 

seus partilhantes. Como dizer algo sobre o que me ajudou e ajuda em 

minha vida pessoal? Penso no quanto é importante, não só estudar mas 

colocar em pratica. 
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Ao longo destes escritos podemos ir percebendo muitas coisas em comum nos 

nossos três jovens em questão, porém, o que mais me chamou atenção e penso que seria 

interessante ressaltar na finalização destes escritos é o fato de que Charles e Luma 

mencionam as crianças em suas falas. Para Charles as crianças deveriam ser apresentadas, 

de alguma maneira, à Filosofia Clínica. Já para Luma, seu desejo é o de apresentar aos 

pequenos o que ela aprendeu dentro do campo da Filosofia Clínica e, para tal, apresenta 

seu anseio de no futuro trabalhar com as crianças, mostrando a elas algo diferente e talvez 

mais subjetivo: 

  

Quero trabalhar com crianças, mostrar a eles um sol, mas límpido, um 

caminhar não tão agressivo. São tantas coisas que eu gostaria de fazer! 

As crianças são o futuro deste pais! Queria que estes pequeninos 

soubessem mais sobre as coisas, e que realmente soubessem estudar, 

compreender a ética e tantas outras coisas que poucos querem saber.  

 

Toda esta experiência com a Filosofia Clínica parece ter vindo ao encontro 

daquilo que a nossa jovem Luma procurava, porém não entendia muito bem o que era. 

Essa observação se reafirma tomando o poema que nos escreveu, o qual nos mostra uma 

espécie de resgate da sua representação de mundo anterior inserindo-a em uma nova 

representação, segundo ela mais abrangente e com grande afinidade à sua existência: 

  

Outro Mundo, chamado Filosofia. 

a mente fútil, criada a séculos 

criada nesse rebanho, 

também pastei 

pastei e não pastei, 

eu não gostava daquela ração, 

aquele mato me coçava, 

esse rebanho me enforcava. 

era tanto rebanho que fui cuspida, a um lago, 

imagina um animal de quatro patas nadando 

la estava eu, que diversão, que tal sensação 

ia e vinha, pura emoção. 

por muito não sabia o caminho de casa. 

minha mãe na beira do rio gritava 

até hoje, ela não pula, mas me incentiva 

ela já molhou os pés, mas não tem coragem.  

sorte, que nada, foram minhas escolhas, ações 

esse rebanho é rosa, com listras verdes,  
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de olho vermelho e orelha preta. 

esse mato não é verde não senhor, ele é branco e brilha 

o sol deixou de ser sol, hoje sol e só um sinônimo 

que cor eu tenho, tenho mais cores 

que esse rebanho 

eu flutuo e esse rebanho anda. 

mais vivo no lago, do que no mundo 

vivo lá conversando com a Filosofia. 

 

 

E de acordo com o modo pelo qual ela finaliza seu poema “ Lá eu vivo 

conversando com a filosofia” realmente Luma se decidiu a continuar essa conversa se 

tornando aluna de graduação em filosofia da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas e também se encontra frequentando o curso de extensão em Filosofia Clínica 

pelo Instituto Mineiro de Filosofia Clínica – IMFIC no polo de Campinas. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

Podemos observar com esta experiência a riqueza inserida em cada ser humano 

que pode ser revelada desde que rompamos com a barreira inicial que seria o que em 

Filosofia Clínica se denomina de pré-juízos18 que temos em relação ao outro, ou seja, 

aquela pessoa é assim para mim antes de saber mais sobre ela. Márjore, Charles e Lumas 

podem ser exemplos destes pré-juízos. Foram convidados a participarem desta 

experiência pela minha observação como educador e também pelo fato de cada um deles 

demonstrarem, a sua maneira, uma inquietação em relação às suas experiências 

existenciais. Pareciam ansiar mais do que serem alunos de um Programa de 

Aprendizagem, revelavam, a seus modos, que precisavam responder às suas angústias e 

indagações.  

Se os pré-juízos que mencionei anteriormente fossem mantidos, estes jovens 

poderiam ter passados desapercebidos e sem a oportunidade de se conhecerem um pouco 

mais através desta experiência com a Filosofia Clínica para jovens.  

                                                 
18 PACTKER, L. Apostila V Estrutura de Pensamento I. Instituto de Filosofia Clínica de Campinas e 

Região, 2013 ou 2014. p.26. 
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Portanto, é necessário ao educador, ou ao professor um olhar atento ao seu 

educando, pois, muitas vezes, o que os alunos realmente necessitam vai além do que 

aquilo que o professor está apresentando e, quando este não percebe isso, pois acredita 

que o aluno deve estar ali sentado e atento ao que ele está ensinando e que esta é a sua 

obrigação, não transpõe esta barreira do pré-juízo em relação ao aluno. Porém, quando o 

professor vai de encontro deste jovem, levando a sua representação de mundo a ele, mas 

não a impondo como verdade, se depara com a realidade em que ele vive podendo orientá-

lo de uma maneira mais subjetiva. 
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