
Revista Partilhas 
 

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

P
ág

in
a1

0
4

 

ISSN: 2359-4950 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO MODELO ARTESANAL DE 

CONSTITUIÇÃO DE UMA HISTORICIDADE, EXAMES DAS CATEGORIAS, 

ESTRUTURA DE PENSAMENTO E SUBMODOS 

 

Marta Claus 

 

 

Introdução 

Na Filosofia Clínica hoje, trabalhamos a historicidade do partilhante de forma 

artesanal. Por que de forma artesanal? Porque gravamos cuidadosamente as sessões, 

transcrevemos cada uma delas - com as divisões, as divisões das divisões e os 

enraizamentos -, além de possíveis dados que venham a surgir durante o processo de 

Colheita Categorial e que, por vezes, podem não estar diretamente ligados a Historicidade 

ou ao Assunto Imediato, mas que podem conter relevância clínica. Só então, com todos 

os dados colhidos e registrados é que podemos fazer os Exames Categoriais, a montagem 

da EP, a identificação do Assunto Último, eleger os Submodos que devem ser aplicados 

e com qual finalidade. Todo esse trabalho se mostra rudimentar se comparado à 

velocidade com que as pessoas vivem na atualidade. Também com a rapidez os 

problemas, as demandas existenciais aparecem, e para muitos precisam ser resolvidas 

com rapidez, afinal vivemos na sociedade tecnológica e o tempo, para ela, urge, ou seja, 

muitas vezes há a necessidade de um feedback terapêutico no tempo da vivência atual do 

partilhante.  

O Tempo, tanto o objetivo quanto o subjetivo, em clínica é algo que o terapeuta 

deve respeitar no partilhante. Mas como conciliar o tempo de um partilhante – que pede 

respostas imediatas – e o tempo da composição da historicidade, que em Filosofia Clínica, 

quase sempre se mostra lenta e não raras vezes repleta de elementos complexos? Há, 

possivelmente, um choque entre o Tempo da vida moderna e o Tempo de constituição do 

histórico na Filosofia Clínica? Para nós, clínicos e estudiosos dessa área, fica claro que 

não cabem aqui generalizações, logo resposta não pode ser exata. Em Filosofia Clínica 

sabemos que cada pessoa é única em seu universo também único. Existem históricos de 
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composição rápida e objetiva como também há históricos de longa composição e alta 

complexidade. Com isso em muitos casos o modelo artesanal é suficiente para que 

possamos dar andamento ao processo terapêutico sem maiores tropeços, mas há casos em 

que o modelo artesanal usado atualmente se mostra insuficiente, pela alta complexidade 

de dados, ou se mostra muito lento, pela necessidade imediata trazida pela pessoa. O que 

fazer então? Seria uma primeira opção o caso de encurtarmos o processo de colheita 

categorial? Ou seria o caso de dinamizar a composição da historicidade em vez de 

encurtá-la?  

Antes de entrarmos nas formas alternativas de composição e dinamização de uma 

historicidade trataremos de forma geral sobre alguns pontos positivos e alguns negativos 

presentes no modelo atual. 

 

Considerações sobre o modelo artesanal de constituição de uma historicidade 

No que se refere a seres humanos, únicos em suas existências e em suas 

experiências, o modelo artesanal de constituição de uma historicidade em nada deixa a 

desejar. Uma pessoa que é singular em suas questões vivências precisa e merece todo o 

cuidado do terapeuta, e quanto mais elementos forem colhidos para a composição de sua 

historicidade, com mais exatidão se poderá localizá-lo existencialmente, elaborar sua 

Estrutura de Pensamento e com mais eficiência teremos como usar os Submodos. Logo, 

o modelo artesanal, no meu entendimento, talvez nunca possa ser dispensável em 

Filosofia Clínica e, para o momento atual, da própria metodologia da clínica filosófica e 

da formação de filósofos clínicos, o modelo artesanal ainda é a melhor opção para uma 

clínica segura e que almeja bons resultados. Isso não significa que, no futuro próximo, as 

pesquisas de composição de uma historicidade, não possam sofrer alterações para um 

modelo mais dinâmico e consequentemente mais rápido e ágil, que obtenha os mesmos 

resultados conseguidos pelo modelo artesanal.  

A Filosofia Clínica é teoricamente fundamentada nos mais de dois mil anos de 

conhecimento filosófico da tradição ocidental, no entanto, dentro de consultório, frente a 

frente com o partilhante o que fundamenta o trabalho clínico, a prática clínica, é o 

histórico de vida da pessoa. Na minha compreensão esse é um ponto que, futuramente, 

será tema de acirradas discussões entre os especialistas em Filosofia Clínica dedicados às 
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pesquisas acadêmicas de fundamentação teórica e os filósofos clínicos que tem na clínica 

filosófica sua profissão.    

Também podemos considerar que o modelo artesanal, quando o temos em mãos, é 

fonte de consulta, de pesquisa e de fundamento para os procedimentos clínicos, além de 

ser útil em possíveis confrontos com as mudanças de visão de mundo ocorridas no 

partilhante em determinados eventos, que quando reconstruídos, ou que passaram pela 

Intencionalidade Dirigida (filtro), acabam por serem re-significados. Aí com o histórico 

em mãos podemos perceber a plasticidade da Estrutura de Pensamento da pessoa e os 

bons resultados ou as falhas resultantes da clínica. Os exemplos de confrontos entre os 

dados relatados no histórico e também sobre o dado atual colhidos do partilhante, vão ao 

infinito. Transcrevo aqui apenas um caso para ilustração do que foi dito acima.  

FC – E assim, tem mais alguma coisa?  

P – Não, mas eu acho que eu mudei de ideia sobre um monte de coisas 

assim, comecei repensar minha vida e, se você fosse me pedir o 

histórico da minha vida hoje, seria completamente diferente. Ah, eu 

não preciso de ser cuidada porque eu mesma me cuido, não tenho mais 

raiva da minha mãe, acho que a minha mãe é a pessoa mais 

extraordinária do mundo, talvez eu não fale tanto dela pra não sentir a 

falta dela, talvez seja até uma defesa minha. Ah, acho que o mundo se 

tornou mais leve assim, sabe. Mais agradável, como se não tivesse mais 

revolta das coisas que acontecem na minha vida porque, realmente hoje 

não tem ninguém responsável por isso. As coisas simplesmente 

acontecem e eu tenho capacidade de lidar com aquilo. E eu acho que eu 

cresci um pouco, amadureci né, e as coisas que eu ainda não digeri, 

acho que é um processo lento, que acho que tende a melhorar. Ah, e as 

pessoas que estão do meu lado acham que eu estou melhorando 

também, que eu estou mais calma, menos irritada com os outros, então 

eu acho que eu estou mais pé no chão, mais confiante em mim mesma. 

Estou virando mulher assim. Não preciso mais retornar pro colo da 

minha mãe. Então eu acho que está sendo positivo, muito positivo pra 

mim (...) 

Este é um exemplo de como a Estrutura de Pensamento é plástica e pode re-

significar (por autogenia) suas vivências. Se estivermos de posse de todo o histórico 

podemos comparar os dados, porém se não o tivermos (o histórico) o confronto será por 

hipóteses, o que por sua vez pode deixar dúvidas e ambiguidades.  

Outro ponto positivo do modelo artesanal que deve ser considerado é que a 

historicidade, trabalhada do modo como é, com o mínimo de agendamentos, com 

divisões, divisões específicas e enraizamentos, além de outros recursos como, por 
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exemplo, a Esteticidade -, é o que diferencia sobremaneira a Filosofia Clínica das outras 

terapias convencionais. Embora, algumas delas façam uso do histórico de vida da pessoa, 

e a maioria delas seja através de dados verbais, o que as difere é justamente o modo como 

este histórico é constituído. Ou seja, a Filosofia Clínica trabalha a história de vida do 

partilhante de modo profundo, vai à raiz dos elementos colocados pela pessoa e os 

considera de forma literal, que é outro ponto de destaque. Na clínica filosófica não há 

interpretações por parte do filósofo, e para que se esclareçam termos ou conceitos 

utilizados pela pessoa é necessário recorrer aos enraizamentos.  

Durante o processo terapêutico o enraizamento é de imensa valia. Ao refletir sobre 

o que quer dizer, quando diz o que diz, o partilhante muitas vezes descobre que não está 

realmente sendo claro em sua exposição, e por outras tantas vezes redescobre o 

significado de algum termo ou conceito, percebendo que o mesmo pode ter sido utilizado 

de modo equívoco ou ambíguo. Vejamos aqui um exemplo:  

 FC - R, você me disse que tava vindo aqui porque toda vez que cê tinha 

uma perda assim, você entrava em depressão, ficava deprimida, como 

assim deprimida? 

P - Pôxa, talvez nem seja entrar em depressão né, foi a palavra que 

eu achei que, o que eu sinto é muito medo mesmo de voltar pra vida 

né, quando alguma coisa deixa de ser como eu queria. E quando eu 

perco o controle das coisas, quando elas não estão no devido lugar, 

quando se instaura o caos na minha vida me dá uma sensação de medo. 

E isso acontece muito quando alguém vai embora, principalmente, por-

que eu acho que possibilidades de conseguir ter e fazer eu tenho assim, 

sabe eu acho que eu sou totalmente capaz de conquistar as coisas que 

eu quero, mas não as pessoas... 

A fala da partilhante mostra como é importante a elucidação do conceito ou do 

termo por ela própria. Nesse caso a própria pessoa, ao refletir sobre a palavra “depressão”, 

usada em determinado contexto nos mostra que a mesma não tem o significado de 

“depressão” utilizado pela medicina ou pela psiquiatria, mas tem um significado próprio, 

ou seja, da própria pessoa e que inúmeras vezes não tem nada a ver com o significado 

utilizado consensualmente. Muitos outros casos como esse poderiam ser citados aqui, 

pois, verifica-se em clínica que é bastante comum as pessoas usarem palavras com 

significados próprios.  

Nesse sentido, o de elucidação de conceitos ou termos pela própria pessoa, é 

possível com exatidão em clínica, porque temos em mãos a gravação ou a transcrição do 

histórico da pessoa. Assim, de posse desse material podemos pesquisar quais os termos 
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ou conceitos que devem ser enraizados e em qual momento isso deve ser feito. Logo, 

nesse caso, o modelo artesanal nos dá a possibilidade de estudarmos com mais calma e 

exatidão os termos a serem enraizados e a segurança de fazê-lo sem afrontamentos ou 

precipitadamente.  

Teoricamente o modelo artesanal nos parece perfeito para um trabalho seguro, 

objetivo e que certamente nos levará a bons resultados, pois teremos tudo o que é 

necessário para trabalharmos na clínica filosófica. Mas, se formos um pouco mais adiante 

poderemos perceber que o modelo artesanal, apesar de seguro e completo, tem suas 

complexidades. Quais seriam elas? Inicialmente podemos dizer que é um processo 

demasiado lento, tendo em vista a velocidade da sociedade atual. E isso tanto para o 

filósofo como para o partilhante. Por que? Vamos citar primeiramente alguns aspectos 

percebidos pelo ponto de vista do partilhante.   

Para a pessoa, que está em clínica, muitas vezes, não importa qual a metodologia 

empregada pelo terapeuta, mas sim o resultado que tem a terapia. Logo, a pessoa pode 

não querer saber se o clínico fará um histórico com extrema delicadeza e com o maior 

número de detalhes possíveis, para somente depois, com segurança, fazer os Exames 

Categoriais, montar a Estrutura de Pensamento e aplicar os Submodos. 

Outra questão diz respeito à dinâmica, vejamos o exemplo abaixo: 

FC- Então S. podemos dar continuidade? 

P – Olha M, queria falar uma coisa... (silêncio e aparência de 

constrangimento) 

FC- Diga, sinta-se à vontade pra falar. 

P – Bem, é que não estou gostando muito desse jeito da terapia...é 

só eu falando e a senhora me ouvindo o tempo todo, quando muito 

diz pra eu continuar e falar mais um pouco sobre isso ou 

aquilo...lembra na semana passada? A senhora me pediu que falasse 

mais a respeito da época em que morei na roça até o dia que vim pra 

cá...então aí fiquei com a sensação de enrolação...eu já tinha falado 

sobre isso...hoje vai ser a mesma coisa?  

FC- Olha S, te expliquei no início do processo que iríamos fazer o seu 

histórico de vida, bem completo, com bastante detalhes, pra depois eu 

poder falar com você de forma segura e bem certinha...por isso 

necessitei que você falasse um pouco mais sobre aquela época... isso te 

incomodou?  
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P- É M eu sei que precisa, mas não tô gostando de ficar falando da 

minha vida, do meu passado, pra mim o que importa é o que tô 

vivendo hoje...não tem outro jeito da gente fazer essa terapia?  

A dinâmica de constituição de um histórico de vida é por ele mesmo lento. O 

processo inclui Assunto Imediato, Histórico com divisões, divisões específicas, 

Enraizamentos, por vezes dados de Esteticidade. Isso leva algum tempo, e por vezes longo 

tempo. Nem sempre o partilhante quer, ou aguenta esperar tanto para chegar à etapa de 

aplicação de submodos, onde a clínica é mais dinâmica e o filósofo pode intervir. Há 

também a questão do respeito para com a busca da pessoa, se o que ela busca é a sua 

vivência atual e a ela não importa o passado, o que deve o clínico fazer? Respeitar a busca 

da pessoa e trabalhar apenas com os dados atuais? Isso não seria antiético? Mas, por outra 

perspectiva, não seria afrontador e antiético entrar na história da pessoa de forma 

profunda se ela não quer? Teríamos aqui um impasse? Segundo Aiub:   

Há situações em que o partilhante não quer contar parte de sua história. 

Não sabemos o que há nessa parte, pode ser uma “ferida cicatrizada” na 

qual ele não quer mexer. Pode ser um dado do qual ele se envergonhe e 

não queira contar por não ter confiança suficiente no filósofo clínico 

(...) 1 

Se respeitarmos a busca imediata da pessoa e não fizermos um cuidadoso histórico, 

corremos o risco de não estarmos fazendo filosofia clínica. A metodologia da clínica 

filosófica é clara, e apesar de plástica, não nos deixa opção quanto à constituição do 

histórico de vida da pessoa, é a partir dele que temos o material para o trabalho. No 

entanto, se não respeitarmos o partilhante na sua busca imediata, e formos ao dado 

histórico, sem os devidos cuidados, correremos o risco de também não estarmos fazendo 

filosofia clínica, pois a metodologia também é clara quanto aos afrontamentos e aos 

agendamentos indevidos durante a Colheita Categorial e principalmente em uma de suas 

orientações que nos diz: “quem dá a direção da clínica é o partilhante”.  

Podemos considerar que perguntar sobre algum evento, fazer uma divisão ou 

mesmo um enraizamento, muitas vezes pode ser um agendamento massivo, uma afronta, 

e que pode causar abalos na interseção.  

Muitos filósofos clínicos e até mesmo o sistematizador da Filosofia Clínica, Lúcio 

Packter, sempre nos alerta que sem “interseção positiva” não há clínica. Então cuidar 

 
1 AIUB, Mônica. Para entender filosofia clínica: o apaixonante exercício do filosofar. Rio de Janeiro: WAK 

Editora, 2004. 144p. 
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dessa parte é fundamental para o terapeuta. Mas, e quando aplicar a metodologia pode 

abalar a interseção? Esse é um dado também a ser computado na constituição da 

historicidade do partilhante quando essa se mostra complexa. Nos ajuda Aiub: 

Ao iniciar os Exames Categoriais podemos encontrar pessoas que não 

conseguem contar sua história, saltam de um ponto a outro, giram em 

torno de um Assunto Imediato, migram para outros assuntos, entre 

outras opções. Nesses casos, o filósofo clínico necessitará, utilizando 

ainda Agendamentos mínimos, conduzir a pessoa a contar a história.2 

Não podemos nos esquecer que muitas vezes nos deparamos com pessoas para 

quem a História – seja ela qual for – não tem valor, é algo a ser descartado. Há pessoas 

que intelectivamente vivem no presente e no futuro, descartando por completo o seu 

passado e/ou considerando que este é algo a ser “esquecido e enterrado”. Por isso, “pedir 

a pessoa para contar a história” pode ser, em muitos casos, um agendamento massivo e 

que a própria metodologia não indica.   

Claro que ao lidarmos com pessoas estamos lidando com singularidades, EPs 

únicas e, portanto, não cabem (nunca) generalizações. Há lugar ainda para aqueles que 

querem e conseguem esperar que o processo se dê da forma a ser possível o uso do modelo 

artesanal e sem maiores problemas para ambos os lados. É fato também que assim como 

a psicologia, a holística, a psicanálise, entre outras, não se conciliam com muitas pessoas, 

a Filosofia Clínica pode também não ser o ideal, cabe ao clínico perceber isso e informar 

a pessoa que para ela a metodologia da clínica filosófica não é indicada.  

Passemos agora a perceber o uso do modela artesanal pelo lado do clínico. Muitas 

são as questões que envolvem o modelo artesanal quando este é percebido pelo ponto de 

vista do filósofo clínico. A primeira consideração a ser feita é que transcrever uma sessão, 

de uma hora de duração, leva quase oito horas para ser transcrita. Isso, por muitas vezes, 

inviabiliza que o aspirante a filósofo clínico consiga desenvolver sua clínica com fluidez 

e a tempo. Não é raro que o estagiário não consiga transcrever a sessão para levar ao seu 

orientador e ambos, juntos, estudarem o caso para que possam fazer o melhor 

planejamento para o desenrolar da clínica. Desta feita, muitos estagiários atendem seus 

partilhantes com uma orientação “precária”, isto é, não levam as transcrições e apenas 

relatam verbalmente o que ocorreu na sessão. Outras vezes nem procuram o seu 

 
2 AIUB, Mônica. Para entender filosofia clínica: o apaixonante exercício do filosofar. Rio de Janeiro: WAK 

Editora, 2004. 144p. 
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orientador, pois não tiveram tempo de transcrever a clínica e consideram que sem a 

transcrição não poderá haver orientação.   

Essas duas questões somente, entre outras que poderiam ser colocadas acima, por 

inúmeras vezes podem desanimar o estagiário, que pode ficar com a sensação de 

incompetência, além de achar que o processo clínico é trabalhoso demais não 

compensador. Quando me refiro a compensador, não me refiro só à questão financeira, 

mas também a questão do retorno pessoal, profissional. Pode ser muito frustrante para um 

clínico transcrever sessões e sessões e, depois de várias análises preliminares, por 

exemplo, o partilhante via Autogenia, se resolve e abandona a clínica. O que fazer com 

todo esse material? Se a clínica não chegou ao seu final, esse histórico inacabado não 

servirá para ser levado à comissão de avaliação de estágios e mais uma vez o estagiário 

terá que iniciar todo o processo com outro partilhante. Claro que essas situações fazem 

parte do aprendizado, porém para muitos, e que por ventura não tenham a escrita como 

dado de semiose, isto pode ser fator de desânimo. Logo nesses casos o modelo artesanal 

não se mostra eficaz e satisfatório, se mostrando sim como um entrave na continuidade 

da formação.   

As transcrições, embora necessárias para o correto aprendizado da metodologia e 

especialmente para o aprendizado do uso do dado literal, são exaustivas, e nem sempre 

refletem a forma, a sensação com que foi dita a palavra, frase ou evento. Quando transcrita 

muito tempo depois do curso da clínica, perde o sentido do imediato, o impacto, a emoção 

da narrativa, e podem se tornar histórias como as que lemos em romances, com leituras e 

identificações tópicas ou categoriais literais, mas sem os elementos semióticos, estéticos 

e de expressividade. Esses elementos são, muitas vezes, relevantes em clínica, pois, não 

raramente são eles que singularizam os eventos vivenciados.  

Algo que pode ser considerado sobre o modelo artesanal é que ele se fundamenta 

principalmente na linguagem. Há exceções, (casos em que utilizamos dados de Semiose, 

Esteticidade, linguagens não verbais, enfim), mas em geral o que é utilizado como fonte 

e fundamento para a clínica filosófica e para seu aprendizado é a literalidade existente na 

história transcrita. No campo da teoria e da pesquisa isso é mais do que suficiente para 

que se procedam aos Exames Categoriais, se monte a Estrutura de Pensamento de uma 

pessoa, e se eleja os Submodos. Mas para os que se dedicam a clínica filosófica como 

profissão, ou seja, os filósofos clínicos de consultório que se dedicam a terapia, somente 

a linguagem falada e transcrita pode não ser suficiente para o bom andamento do processo 
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terapêutico. Existe, em certos casos, um abismo entre a linguagem falada como expressão 

do que está na mente e no coração das pessoas. Algumas “coisas” que sentimos ou 

vivenciamos são inexprimíveis. É certo que isso não acontece só com a clínica filosófica, 

as outras psicoterapias que tem como base a linguagem também padecem dessa “incerteza 

linguística”. Vejamos um exemplo:  

P – Parece que tô explodindo! Tudo dentro de mim gira rapidamente e 

sem direção. Parece que as coisas vêm e vão e isso fecha meu coração 

e minha mente. Não dou conte de fazer nada...ao mesmo tempo que 

penso na dor, penso na alegria e não consigo me equilibrar em cima da 

corda bamba... 

A pesar dos recursos oferecidos pela Filosofia Clínica para estes casos, como por 

exemplo, dados estéticos e de expressividade que são de imensa valia em situações nas 

quais a pessoa não consegue se explicar verbalmente com clareza, o processo terapêutico 

se torna ainda mais lento e complexo.  

O que fazer então para que o processo de constituição de historicidade do 

partilhante seja mais rápido e tenha a mesma eficácia do constituído pelo modo artesanal? 

Eis aqui uma questão de difícil resposta. Acho que essa tarefa é não é atributo de apenas 

uma pessoa, mesmo que seja ela o próprio Packter. Cada clínico, cada pesquisador, deve 

contribuir para que esse diálogo seja proveitoso e enriquecedor para a Filosofia Clínica. 

Tarefas dessa natureza, que se propõem a entender e trabalhar com o sentimento e as 

razões dos seres humanos são sempre incomensuráveis e quanto mais colaborações, mais 

perto das possíveis formas de trato estaremos. Não esquecendo que devemos sempre levar 

em conta a plasticidade não só das EPs, mas de todas as sociedades e formas de 

movimentação humanas. Logo as respostas poderão ser imediatas, mas nunca únicas e 

definitivas.  

Minha contribuição para o tema será a tentativa de mostrar como poderemos 

dinamizar o processo de constituição da historicidade, sem desprezar o modelo artesanal 

utilizado hoje que se mostra tão valoroso para a o aprendizado e para a clínica.  

 

Possíveis adaptações no modelo artesanal para a constituição mais dinâmica de uma 

historicidade 

Um dos elementos constitutivos da Filosofia Clínica que deve ser mantido (e isso 

é assim para mim), é o agendamento mínimo. Por quê? Os agendamentos indevidos 
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podem interferir no modo da narrativa do partilhante, desviando sua atenção e narrativa 

para fatos do interesse do clínico e não da própria pessoa, assim como inibi-lo, afrontá-

lo, ente outras coisas que podem abalar a interseção. De forma que a abordagem 

fenomenológica é, no meu entendimento, um dos grandes diferenciais para o início da 

clínica e para a qualificação e estabilidade da interseção.  

Outro ponto que ressalto, e de acordo com a minha experiência em clínica, é que o 

modelo artesanal, apesar de trabalhoso e lento ainda se mostra eficaz, tanto para o 

aprendizado de quem pretende clinicar, quanto para uma clínica segura. Ao longo do 

tempo e com a experiência adquirida em consultório, o clínico pode conseguir identificar 

de forma mais rápida os tópicos determinantes e os submodos utilizados informalmente 

pelo partilhante, o que abrevia não a constituição da historicidade em si, mas o tempo 

gasto nessa constituição.  

O clínico experiente não necessita com tanta frequência de proceder às transcrições 

para o uso dos dados literais, o ato de ouvir as gravações muitas vezes, já se mostra 

suficiente para a identificação dos eventos que teriam relevância clínica, dos tópicos 

determinantes, dos termos a serem enraizados e dos submodos a serem utilizados com o 

partilhante. Nesse sentido, o modelo artesanal não apresenta problemas, mas que nos 

aparece é a falta de experiência e plasticidade na aplicação do modelo. Contudo, algo 

ainda pode ser melhorado - a dinâmica na aplicação do modelo.  

Algo que pode ser feito, e acredito que deva ser feito sempre em clínica, é a 

circunstância do Assunto Imediato. Estamos sendo orientados, em nossos cursos de 

formação, a fazermos o histórico do partilhante para somente depois podermos direcionar 

a clínica, o que é correto e garante a legitimidade do processo terapêutico, mas isso 

também pode nos afastar do Assunto Imediato, deixando-o em suspenso até termos todos 

os dados necessários para levarmos a clínica adiante.  

No entanto, quase sempre nos esquecemos de que o Assunto Imediato também faz 

parte da história de vida da pessoa. Antes de ser colocado em “espera” pelo clínico, até 

que se defina se o Assunto imediato é também o Assunto Último, este deve ser trabalhado 

e acolhido com mais tranquilidade, pois ele pode até não ser o Assunto Último, mas 

quando o mesmo se repete, por sessões e sessões, pode ser considerado como dado atual 

e/ou muitas vezes como dado padrão.  
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Apesar de o Assunto Imediato ser uma das Categorias elaboradas por Packter, esta 

deveria ter tratamento especial. Pois muitas vezes, percebo em clínica, que quando a 

mesma coincidi com o Assunto Último se faz necessário que a circunstanciemos. Logo, 

se circunstanciarmos o Assunto Imediato logo no início da clínica, e o tratarmos como 

um histórico dentro do histórico, a clínica pode não ser mais rápida, mas pode ser mais 

dinâmica para quem está sofrendo e necessitando de uma atenção especial. Quanto a isso 

Packter nos orienta no Caderno A:  

“A pessoa, que vem até nós, traz um Assunto Imediato a ser tratado: um 

casamento que está em ruínas, um amor magoado, um abandono, uma 

situação existencial incômoda, inadequações sociais que para ela são 

importantes, medos, conflitos etc. Bom, neste primeiro contato, você 

cuidará de colher todas as circunstâncias relacionadas ao Assunto 

Imediato, poderá mesmo fazer chover perguntas sobre a pessoa.” 3 

Inúmeras vezes o problema que a pessoa traz é o que a incomoda na atualidade, na 

vida cotidiana. É necessário que o clínico precise saber se esse incômodo tem sua origem 

na infância, adolescência ou em outro trauma ou fato qualquer. Mas, cuidar de 

circunstanciar de forma adequada o Assunto Imediato pode acelerar o processo de 

constituição do histórico e dinamiza a clínica, que em muitos casos se torna fundamental, 

pois o tempo subjetivo da pessoa pode ser muito rápido e esta não teria “tempo” para 

esperar a dinâmica da Filosofia Clínica como esta se apresenta na atualidade. Mas, porque 

a circunstância do Assunto Imediato poderia encurtar o processo de constituição do 

histórico e dinamizaria a clínica? Como poderíamos chegar a essa conclusão?  

Esta não é uma questão simples de ser explicitada, visto que podemos colocar 

situações apenas de forma hipotética, embora as mesmas simulem situações reais. 

Vejamos um caso:  

FC – R. o que te fez procurar a Filosofia Clínica, o que te trouxe até 

aqui?  

P – É porque eu tenho um problema, é assim, eu tô sempre, eu entro em 

depressão sabe. Normalmente, eu tento fugir daquilo aí eu fico bem 

mal. Sempre quando eu tenho uma perda na minha vida eu fico assim, 

e no início do ano rolou novamente sabe. Aí eu queria fazer é, 

acompanhamento com a psicóloga. Mas, aí você me deu essa 

oportunidade aí... e também por causa da Filosofia né, já que eu tô 

fazendo Filosofia, descobrir né, a Filosofia Clínica. Principalmente pra 

 
3 PACKTER, Lúcio. Cadernos de Filosofia Clínica. In: Caderno A p. 24. Porto Alegre s/d.  
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melhorar desse probleminha da depressão, (silêncio) probleminha 

modo de dizer (risadas com lágrimas nos olhos). 

       É como se o mundo assim, desabasse na minha cabeça. É eu até 

comecei a fazer acompanhamento com uma amiga minha, lá da 

psicologia, acompanhamento não. A gente conversava um pouquinho, 

aí ela foi começando a analisar a minha vida, aí ela falou que tinha 

muito problema com a minha infância e tal, mas ficou assim, muito no 

ar... e... eu queria saber mesmo, porque atrapalha muitas coisas na 

minha vida, porque as pessoas não compreendem sabe. Acham a 

pessoa, pronto e acabou e, acham que ela não tem nenhuma história pra 

contar, e isso incomoda bastante. E eu sei também que é uma coisa que 

é, vem da família, desde pequena, (silêncio), acho que é só isso mesmo.  

Nesse caso, o partilhante finaliza, dá por encerrado seu Assunto Imediato, ou seja, 

ele deixa abertura para o clínico iniciar a historicidade. Se assim se fizer, mesmo que a 

pessoa tenha sido informada sobre a metodologia, ou seja, a necessidade do histórico para 

o desenvolvimento do processo clínico, a clínica pode perder em dinâmica, pois durante 

a narrativa do histórico, os agendamentos são mínimos. No entanto, e apesar da própria 

pessoa “finalizar’ o Assunto Imediato o clínico pode retomá-lo, para circunstanciar o 

evento e em muitos casos tratar o mesmo de forma emergencial para que o partilhante 

tenha um retorno mais imediato. Vejamos uma, dentre as inúmeras possibilidades de se 

circunstanciar o Assunto Imediato sem agendamentos indevidos: 

FC – R. o que te fez procurar a Filosofia Clínica, o que te trouxe até 

aqui?  

P – É porque eu tenho um problema, é assim, eu tô sempre, eu entro em 

depressão sabe. Normalmente, eu tento fugir daquilo aí eu fico bem 

mal. Sempre quando eu tenho uma perda na minha vida eu fico assim, 

e no início do ano rolou novamente sabe. Aí eu queria fazer é, 

acompanhamento com a psicóloga. Mas, aí você me deu essa 

oportunidade aí... e também por causa da Filosofia né, já que eu tô 

fazendo Filosofia, descobrir né, a Filosofia Clínica. Principalmente pra 

melhorar desse probleminha da depressão, (silêncio) probleminha 

modo de dizer (risadas com lágrimas nos olhos). 

        É como se o mundo assim, desabasse na minha cabeça. É eu até 

comecei a fazer acompanhamento com uma amiga minha, lá da 

psicologia, acompanhamento não. A gente conversava um pouquinho, 

aí ela foi começando a analisar a minha vida, aí ela falou que tinha 

muito problema com a minha infância e tal, mas ficou assim, muito no 

ar... e... eu queria saber mesmo, porque atrapalha muitas coisas na 

minha vida, porque as pessoas não compreendem sabe. Acham a 

pessoa, pronto e acabou e, acham que ela não tem nenhuma história pra 

contar, e isso incomoda bastante. E eu sei também que é uma coisa que 

é, vem da família, desde pequena, (silêncio) acho que é só isso mesmo.  
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FC – Podemos falar um pouco mais sobre essa perda?  

FC – De que tipo de perda está falando? 

FC- Desde quando você se sente assim?  

FC- O que sente quando está deprimida?  

FC – Do que tenta fugir?  

FC – Como se sente quando o mundo desaba em sua cabeça? 

FC – Poderia me exemplificar algumas das coisas que atrapalham 

sua vida e que as pessoas não compreendem? 

As perguntas são para que o clínico obtenha mais detalhes sobre o que acontece 

com o partilhante em seu momento atual. Acredito que dessa forma ele está colhendo o 

histórico do Assunto Imediato, ou seja, tudo o que se refere a ele. Isso é muito importante 

em clínica, pois pode dar ao partilhante a certeza do acolhimento de seu problema, porém, 

sem direcionamentos e/ou julgamentos. Estaríamos então valorizando a questão trazida 

pela pessoa, interagindo através das perguntas, que notadamente é uma forma de 

feedback, e também abreviando o trabalho futuro de fazer esse mesmo procedimento, 

depois de colhido o histórico ou muitas vezes no processo de enraizamento, além de 

dinamizar a clínica.  

O Ato de ouvir, a escuta é um dos diferenciais da Filosofia Clínica, porém o clínico 

deve ter feeling para perceber se apenas ficar atento é suficiente para a pessoa ou se a 

mesma necessita de algo mais dinâmico, ou seja, é o partilhante quem mostra ao clínico 

o modo como a terapia deve ser conduzida. Lembrando sempre de respeitar a orientação 

para os agendamentos mínimos e a atitude fenomenológica.  

Outros muitos exemplos de como dinamizar a clínica através de uma visão mais 

ampla do Assunto Imediato poderiam ser colocados aqui. No entanto, cabe a cada situação 

em singular que se identifique se é ou não necessária a circunstanciação do Assunto 

Imediato.  

 

Considerações finais 

Escolhi e trabalhei este item sobre o modelo artesanal de constituição de uma 

historicidade porque ao longo de minha experiência terapêutica e também como 

orientadora na formação de novos profissionais, percebi que o Assunto Imediato não tem 

tido, até então, uma atenção mais específica por parte dos clínicos e muitas vezes é 
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rapidamente abordado para que se possa imediatamente ir em busca dos dados históricos 

do partilhante.  

Desta feita muitos partilhantes podem se sentir sem a devida atenção em relação ao 

seu problema atual, como também muitos abandonam a clínica por acharem que não há 

partilha quando somente eles estão narrando sua história de vida e o clinico fica em 

silêncio, embora sempre em escuta atenta, consideram que “falam sozinhos”.  

Estas “queixas” dos partilhantes em clínica, somadas às queixas dos estagiários e 

filósofos sobre o modelo e a aplicação da metodologia como ela se apresenta hoje, me 

chamou a atenção para o fato de que talvez o problema não esteja apenas no modelo, mas 

também na sua forma de aplicação, logo na forma como é ensinado.   

Na maior parte das vezes em que o modelo tradicional é aplicado com uma dinâmica 

maior à constituição do histórico, pode não ficar mais rápida, mas fica menos penosa e 

sofrida para o narrador partilhante.   

No meu parecer o modelo artesanal deixa de ser artesanal quando a experiência do 

clínico, sua plasticidade e seu estilo, são inseridas no modelo. Assim como cada 

partilhante é único em seu universo de vivências, cada clínico é um universo singular em 

seus atendimentos e pode desenvolver novos Submodos para a aplicação mais eficiente e 

mais dinâmica do modelo utilizado pela Filosofia Clínica hoje.  
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