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HISTORICIDADE: A CONSTRUÇÃO PACKTERIANA  

DA TEORIA À PRÁTICA   CLÍNICA 

 

Marta Claus 

 

A fundamentação teórica da Filosofia Clínica, tal como ela própria, é também muito 

singular. Digo isso, devido à maioria das psicoterapias tradicionais, como por exemplo, 

as psicologias gestaltistas, estruturalistas, comportamentalistas, junguianas, entre outras, 

e também as terapias alternativas como as de linha reikiana, transpessoal, além da 

tradicional psicanálise freudiana, terem como fundamentação teórica, uma teoria ou uma 

doutrina mestra que as conduz. Na Filosofia Clínica isso não acontece. Logo, a 

fundamentação teórica da Filosofia Clínica é um dos temas (além de outros como, por 

exemplo, a própria denominação Filosofia Clínica) ainda muito discutido, considerado 

polêmico por muitos filósofos e que ainda suscita divergências no meio acadêmico. As 

divergências se mostram saudáveis na medida em que são estabelecidos diálogos entre as 

áreas com objetivo de enriquecimento e esclarecimento de pontos diversos, sejam estes 

de ordem prática ou teórica.  

Em entrevista concedida à revista Filosofia, em número Especial da coleção Ciência 

& Vida da Editora Escala, ano I número 4, nos diz Packter: 

“Gosto das críticas quando propõem diálogos e aberturas para um 

desenvolvimento a partir daquele inicial. É perfeitamente aceitável e 

natural um diálogo, às vezes hostil, em relação à Filosofia Clínica. 

Ainda mais se considerarmos a teoria a que ela se propõe defender. 

Nunca houve unanimidade no pensamento humano para determinadas 

ideias filosóficas; não imagino por que poderia ser diferente com 

relação à Filosofia Clínica. Ela deve responder às críticas pelo trabalho, 

por resultados, por conversação.”  

 

Polêmicas à parte, pois nesta pesquisa o foco é a prática clínica, mais 

especificamente a historicidade do partilhante, e por considerar a fundamentação, teórica 

e prática da clínica filosófica ainda em construção, exponho, neste momento do estudo, 
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algumas considerações a respeito de algumas teorias e pensamentos, que inspiraram e 

sustentaram as questões que Packter elegeu para a sistematização de sua terapia.   

A Filosofia Clínica está assentada no pensamento de vários filósofos e de várias 

filosofias. Ou seja, Packter buscou, nos mais de 2.500 anos da história do pensamento, a 

justificativa, a fundamentação e orientação de uma nova e singular prática terapêutica.  

A primeira consideração a ser explicitada é a questão da justificativa filosófica para 

a possibilidade da Filosofia Clínica. Packter encontrou em filosofias antigas sua 

compreensão de que a Filosofia pode e deve ser terapêutica. O filósofo, nos parece, não 

objetivou construir uma teoria como o Estoicismo ou o Epicurismo, por exemplo, que 

sugeria modos de agir para se atingir um objetivo específico, fosse este a ataraxia, a 

felicidade, entre outros. Hoje, talvez, se algumas dessas filosofias sofressem uma nova 

leitura pelo viés terapêutico, e não pelo viés filosófico, poderíamos talvez intitulá-las 

como teorias de autoajuda, visto que o que muitas delas propõem segue nessa linha de 

orientação.  

Nossas raízes vão ao período grego em que pipocaram os pré-

socráticos, uma leva de pensadores ocupados em analisar mais ou 

menos tudo o que lhes surgia. A intenção de explicar o mundo por um 

punhado de conhecimentos que hoje, somados, não ultrapassariam a 

inteligência de uma calculadora portátil, não fazia deles arrogantes, mas 

sim homens sensatos que davam a melhor resposta diante do que 

sabiam. A exigência à época era essa.  

É muito curioso que agora enquanto digito este comentário diretamente 

em uma tela colorida de cristal líquido, nossos melhores filósofos não 

têm respostas mais precisas àquelas que tantas vezes chegaram a nós 

pela boa vontade de gente comum apreciadora de prosa miúda. 

(Packter, Caderno A, p.6) 

O objetivo de ajudar ao homem em sua existência, em sua vida prática, cotidiana, 

remonta desde a antiguidade. Acredito que Packter tenha se inspirado naquelas antigas 

filosofias para justificar a criação de uma Filosofia Aplicada para nosso tempo, ou seja, 

de uma filosofia contemporânea aplicada com fins terapêuticos, que ele denominou de 

Filosofia Clínica. “Em seu esforço, a Filosofia Clínica possibilita a recondução do 

entendimento e da pesquisa tanto quanto inaugura métodos práticos de trabalho.” (Goya, 

2008 p. 27) 
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Os estudiosos da Filosofia Clínica, poderiam dedicar-se não só às pesquisas 

teóricas, mas também às práticas, para afirmarem ou refutarem o modelo proposto por 

Packter para sua fundamentação, visto que o filósofo afirma: 

...preciso admitir que a fundamentação de meu trabalho levou-me a 

esses métodos e nunca o contrário, até encontrar certas agruras que essa 

teimosia me causou. Apesar de pequenos embates entre fundamentação 

e método, no início de meu trabalho, cito os que viveram ao confronto. 

Conforme já afirmei aos meus alunos, descartei - não sem dor - tudo o 

que não teve aplicação prática.1 (Caderno A, p. 11) 

Portanto, considero válido, porém desnecessário para este trabalho o ensejo 

aprofundar neste ou aquele método, ou nesta ou aquela filosofia, pois Packter deixa clara 

a sua proposta metodológica e de fundamentação ao descartar o que não encontra 

possibilidade de aplicabilidade no cotidiano do homem. E nos assegura que “seu foco 

tende a iluminar as questões fundamentais que há muito seguem o indivíduo: éticas, 

axiológicas, antropológicas, científicas, artísticas e, no somatório, essencialmente 

filosóficas” (Caderno A, p. 4) 

Na teoria de Packter todo partilhante que vem ao consultório não é enquadrado em 

uma patologia mental tal qual aquelas constantes no DMS IV, - Manual de Diagnóstico e 

Estatística das Perturbações Mentaisi -, que tipologiza a pessoa como normal ou não 

normal através de títulos para quem sofre desse ou aquele sintoma.  

A Filosofia Clínica não buscará a harmonia, o bem-estar, não procurará 

soluções hedonistas, não tentará a cura, principalmente porque em seus 

pressupostos inexiste a patologia. Também inexistem pré-concepções 

como liberar o fluxo das emoções, etapas de desenvolvimento, noções 

apriorísticas sobre aborto, suicídio, sexualidade, morte, homicídio. Um 

filósofo clínico, em seu ofício, entra em contato com suicídios legítimos 

cujos argumentos repousam em razões estéticas e não em razões éticas 

ou religiosas; entra em contato com desenhos existenciais do 

pensamento que a medicina tem por psicose, e, para o filósofo clínico, 

muitas vezes será esta a melhor condição existencial de algumas 

pessoas conforme as circunstâncias e o que viveram até então; entra em 

contato com o absurdo que Camus anunciou, criaturas adormecidas por 

um mundo que lhes propicia o soma de Huxley, e às vezes acompanha 

tais caminhos ou se opõe a eles. Onde Freud sentenciou que a 

Psicanálise parasse, na psicose, é onde muitas vezes iniciará a Filosofia 

Clínica. Nosso endereço existencial será dado na trajetória que 

percorrermos com quem partilhamos os espaços da vida.” (Packter, in: 

Filosofia Ciência & Vida Especial, 4, em entrevista concedida).  

 
1 Grifo meu. 
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Destarte a Filosofia Clínica representa um corte Epistemológico no que se refere às 

concepções psicoterápicas existentes desde o Século XIX. Logo, para compreendermos 

os porquês na construção da fundamentação teórica da Filosofia Clínica não basta apenas 

compreender as diferenças existentes entre a Filosofia Clínica e as psicologias, a 

psicanálise a as terapias alternativas, assim como as de autoajuda, por exemplo. Também 

não basta sermos conhecedores da Filosofia em toda sua História e Teorias. É preciso 

conhecer “o pensador”, o homem que criou tal Filosofia.  

Quase sempre quando estudamos, pesquisamos, ou nos aprofundamos em um 

filósofo ou em sua filosofia, sempre tratamos de contextualizá-lo, circunstanciá-lo. Em 

minha compreensão de nada adianta ler Nietzsche sem contextualizá-lo, pois, é a partir 

de sua história de vida e da compreensão de determinados fatos de sua vida, que se 

entenderá o que o levou escrever sobre, por exemplo, a Morte de Deus, Além do Bem e 

do Mal, entre outras. Sem conhecermos o autor a leitura de sua obra pode tornar-se 

passível de equivocadas interpretações. Acredito que isso ocorra também com a Filosofia 

Clínica. É mister que se historie – e de forma mais detalhada possível - a vida e a trajetória 

de Packter - para que possamos assim compreender, com mais eficácia e clareza, a 

fundamentação de sua filosofia. O que temos hoje sobre a sua história e seu pensamento, 

ainda são através de conversas informais e, de dados isolados colhidos em palestras, 

congressos, quando esse assunto é por ele abordado. Portanto, falar sobre a Filosofia 

Clínica, ainda é algo que demanda muita pesquisa, não só de ordem teórico-filosófica, 

mas também antropológica.  

Dito isto, minha segunda observação, sobre a filosofia packteriana e que diz 

respeito sobre a fundamentação teórica é que a mesma não depende somente de um 

conhecimento filosófico abrangente, mas está diretamente imbricada com o 

conhecimento do pensamento e da vida de seu próprio sistematizador.  

A última observação, sobre a fundamentação teórica da Filosofia Clínica, que 

gostaria de expor aqui neste estudo, antes de entrarmos no foco deste Capítulo, é que a 

orientação da clínica filosófica elaborada por Packter, de início, parece ser contrária a 

qualquer orientação filosófica existente. Isto pois, que parece ser ainda é impensável, para 

muitos, o fato de que a filosofia se torne algo prático, no sentido existencial e acima de 

tudo singular. O que temos sobre filosofias e filosofias existenciais são reflexões 
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especulativas, a respeito de temas que acompanham o homem desde sempre. Assim, os 

temas da Filosofia são sempre universais e com reflexões a respeito de sua universalidade, 

embora sempre elaboradas por singularidades. Na filosofia acadêmica, se o tema for sobre 

a morte, a reflexão deve ser orientada para os universais. Se o tema for sobre a ética, a 

reflexão deve ser orientada para os universais. A reflexão, qualquer que seja o tema 

filosófico, deve servir para todos em qualquer tempo. A Filosofia Clínica não se orienta 

nesse sentido? Sim e não. Vamos aclarar melhor esse pensamento.  

A Filosofia Clínica de Packter não é orientada pelos universais. Pelo contrário, trata 

do indivíduo como ser único, com visões de mundo únicas e uma Estrutura de Pensamento 

também única. O que orienta a Filosofia de Packter são teorias universais de Filósofos 

consagrados que, no entanto, podem ser aplicadas a cada homem em particular. Então o 

que há de universal na Filosofia Aplicada de Packter? Há de universal o modelo de 

atendimento clínico. Qual seja: a metodologia criada para atendimento se encaixa a todos 

os homens em sua singularidade. É uma metodologia que premia o ser humano em sua 

universalidade existencial, porém o trata de modo singular. De modo diverso aos de outras 

teorias psicológicas ou psicanalíticas, que utilizam teorias universais aplicadas ao homem 

singular, Packter utiliza teorias universais de filósofos específicos que se encaixem na 

singularidade do universo de todos os indivíduos.   

Não é consenso entre os pesquisadores e também entre os filósofos clínicos que a 

Filosofia Clínica conte apenas com uma única corrente de pensamento para sua 

fundamentação, ou um método específico para o atendimento terapêutico. Alguns 

teóricos defendem a Filosofia Clínica como fenomenológica, estruturalista ou 

epistemológica. Porém, na minha compreensão os métodos são vários assim como as 

teorias que compõe filosofia clínica, somado a isso as pesquisas empíricas de Packter 

recolhidas durante anos de atendimentos em clínicas e hospitais.  

Como este trabalho está orientado no sentido de aprofundamentos sobre a 

Historicidade do partilhante, ajuizei ser necessária uma breve explicitação das teorias 

sobre a História, em suas diversas visões filosóficas, para em seguida discorrer sobre o 

modo como Packter construiu a colheita da historicidade do partilhante, ponto 

fundamental da metodologia filosófico-clínica.  

Hoje em dia, para muitos, o homem é considerado como um ser histórico. Encontra-

se inserido não só numa estrutura tempo-espaço, mas também em todo um contexto 
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cultural, social e econômico, num todo circunstancial. Várias são as ciências que 

compreendem e estudam o homem em sua dimensão histórica. Entre algumas delas 

podemos citar, a Antropologia, a Sociologia, a História, a Bioética, a Filosofia e a 

Filosofia Clínica. Ao se perceber e estudar o homem como um ser inserido em toda uma 

dimensão contextual pode-se entender melhor suas descobertas e seus avanços, valorizar 

a sua cultura e o seu conhecimento entre outras coisas.   

A História é a ciência que pesquisa e documenta os fatos do passado ocorridos na 

humanidade e nas sociedades humanas. Da passsagem do simples registro de atos e fatos 

à análise científica dos mesmos houve um longo processo. De maneira sussinta as 

concepções formais da História se apresentaram como: a História Narrativa ou Episódica, 

aquela em que o narrador apresenta os acontecimentos sem preocupação com as causas, 

os resultados ou a própria veracidade dos fatos narrados. Também não emprega qualquer 

processo metódico ou metodológico - estamos aqui nos reportando a tradição grega da 

oralidade -. A segunda concepção é a História Pragmática que é aquela que expõe os 

acontecimentos com preocupação didática. O objetivo do historiador pragmático é o de 

modificar os costumes e, o caminho que utiliza para tanto é o de mostrar os erros do 

passado, para que com isso não sejam cometidos novamente no presente ou futuro. Os 

gregos Heródotoii e Tucídidesiii e o romano Cíceroiv exemplificam esta concepção. A 

terceira concepção formal é a História Científica que é a mais atual e a que se preocupa 

com a veracidade, com o método, com a análise crítica de causas e consequências, tempo 

e espaço. Essa concepção da História surge a partir da mentalidade oriunda das idéias 

(liberdade, Igauldade e fraternidade) que nortearam a Revolução Francesa de 1789. 

Passaram a tomar corpo com a discussão dialéticav (de Hegel e mais tarde Karl Marx) no 

século XIX e se consolidam com as teses de Leopold Von Rankevi, as quais seriam o 

alicerce do Positivismo Históricovii, (que não é relacionado ao positivismo político de 

Augusto Comte).  

Nos fins do séc. IX e no início do século XX, surgiram também os questionamentos 

filosóficos em torno da natureza dos fatos ou fenômemos históricos. Daí frutificaram 

várias correntes histórico-filosóficas como, por exemplo, a Concepção Providencialista, 

segundo a qual os acontecimentos estão ligados à determinação de Deus. Tudo, a partir 

da origem da terra, deve ser explicado pela Providência Divina. Já a Concepção Idealista 

teve em Georg Wilhelm Friedrich Hegelviii seu corporificador, e defende que os fatos 

históricos são produto do instinto de evolução do homem, disciplinado pela razão. Desse 
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modo, os acontecimentos são primordialmente regidos por idéias. Mais tarde Benedetto 

Croceix também se vale dessa concepção idealista romântica, porém com algumas 

distinções. Em qualquer ocorrência de ordem econômica, política, intelectual ou religiosa, 

deve-se observar em primeiro plano o papel desempenhado pela idéia como geradora da 

realidade. Para os defensores dessa corrente toda a evolução construtiva da humanidade 

tem razão idealista. Outra concepção foi a Concepção Materialista da Históriax que surgiu 

com Marxxi e Engelsxii em oposição à concepção idealista, embora adotando o mesmo 

método dialético. Em linhas gerais nessa concepção todos os eventos da história são 

determinados pelos fatores economicos e materiais da humanidade. Já a Concepção 

Psicológico-social se apóia na teoria de que os acontecimentos históricos são resultantes 

de manifestações espirituais produzidas pela vida em comunidade. Segundo seus 

defensores, os fatos históricos são sempre o reflexo do estado psicológico reinante em 

determinado agrupamento social.  

A reflexão filosófica tem papel fundamental nas concepções históricas, pois o 

homem é o único ser consciente de sua condição de ser hitórico e o único capaz de refletir 

sobre a História da humanidade e também sobre a sua história singular. Logo é o sujeto o 

determinante e o determinador nos fenômenos históricos. Um dos filósofos que mais 

pensou no homem como ser histórico e fudamentalmente como agente da História foi 

Wilhelm Diltheyxiii.  

Com o desenrolar de seu pensamento, Dilthey desenvolve o historicismo ou o 

método histórico. Nele o pensador afirma que só podemos chegar a uma compreensão do 

passado de forma relativa, o que também nos remeterá a uma compreensão relativa do 

presente e do pensamento humano em geral. O filósofo também se preocupa em distinguir 

as disciplinas Historiográficas e as Ciências Naturais, “indicando como instrumento 

principal das disciplinas historiográficas as psicologias analíticas e descritivas, cujo 

instrumento fundamental é a vivência.“ (ABBAGNANO, 1999 p 509). Além, de procurar 

dar substância aos problemas da explicação e compreensão da realidade histórica. A 

herança do historicismo e de suas concepções propiciou a elaboração metodológica por 

filósofos e historiógrafos modernos.  

Quanto a Historicidade, essa diz respeito ao modo do ser no mundo histórico e 

nesse sentido podemos dizer que qualquer ser no mundo histórico tem a sua historicidade.  
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A Filosofia Clínica faz uso de vários métodos, durante a colheita Categorial ou 

Historicidade, que aqui serão expostos de maneira geral. Nosso objetivo nesta reflexão 

não é o de aprofundamento teórico dos métodos utilizados na historicidade, mas sim a 

historicidade em si mesma, como fonte, base da prática clínica. 

Na clínica filosófica cada pessoa tem suas próprias vivências inseridas em um 

espaço e tempo e em uma circunstância específica que, para a Filosofia Clínica, pode ser 

considerada histórica. Segundo Packter a Historicidade:  

...cujo objetivo é localizar existencialmente a pessoa (questões 

imediatas e remotas, situações atuais e em cada momento de vida, 

histórico, sensações, temporalidade e relações com os objetos 

importantes), o filósofo usa de historicidade, fenomenologia, 

empirismo e analítica da linguagem, essencialmente. (Caderno A p 10).  

A Filosofia Clínica se ajusta ao historicismo na compreensão e explicação relativa 

do passado para se chegar a uma compreensão também relativa do presente. Além de 

compreender que, entre outras coisas, ao relatar sua história de vida a pessoa se reconstrói. 

E ao se reconstruir a pessoa pode recolocar suas questões de formas diferenciadas, revisar 

seus conceitos e pontos de vista. A Filosofia Clínica faz o uso adaptado do método 

histórico, visto que considera o homem um ser agente da história e de sua própria história, 

isto numa ótica singular.  

Na perspectiva do clínico as vivências e experiências de cada pessoa é o que 

compõem a sua história de vida. Essa história está inserida num espaço e num tempo, e 

tem suas próprias circunstâncias, suas próprias singularidades. Para conhecermos o 

partilhante devemos conhecer sua história.  

Portanto, a Filosofia Clínica estuda os dados históricos trazidos pelo 

cliente. Estes dados podem ser passados ou presentes desde que 

interfiram na vida dele e ele queira resolver, entender, melhorar, 

amenizar. Os dados históricos da Filosofia Clínica também são 

originais e únicos, pois cada ser tem uma maneira específica de 

vivenciá-los. (Paulo, 1999 p 30) 

Dito isso, ainda fica a questão de como Packter desenvolveu, também de forma 

singular, o que vem a ser considerada a base de todo e qualquer processo terapêutico 

filosófico. O ponto inicial da construção da clínica filosófica se dá da seguinte forma: de 

volta ao sul do Brasil, após suas viagens em busca de pesquisas e repostas na Europa, 

Packter reabre seu consultório e começa a pesquisar empiricamente. Vejamos passo a 
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passo essa construção singular. Inicialmente ele resolveu gravar todas as consultas e, 

segundo Aiub: 

...Packter é o responsável pelo surgimento da Filosofia Clínica, com 

uma metodologia própria, adequada à realidade brasileira.xiv (...) Com 

formação em medicina, Lúcio contou-nos estar insatisfeito com os 

resultados da psicanálise e da psiquiatria. Buscando outras respostas 

encontrou o trabalho de filósofos consultores na Holanda, em 

Amsterdã, que, embora desenvolvessem algo completamente diferente 

do que ele viria a criar, levaram-no a pensar na possibilidade de uma 

clínica filosófica. De volta ao Brasil iniciou suas pesquisas em Santa 

Catarina, coletando relatos de várias pessoas e pesquisando, nos textos 

de filosofia, possibilidades para auxiliá-las. Inicialmente, fazia 

perguntas às pessoas acerca de questões que considerava fundamentais. 

Somente mais adiante percebeu que tais perguntas direcionavam o 

relato das pessoas, distorcendo suas histórias e priorizando os dados 

sobre os quais perguntava. Então passou a pedir apenas o relato das 

histórias das pessoas e a observar o conteúdo destes. (Aiub, 2004 p. 14) 

Dessa forma, a pessoa chegava ao consultório e Packter simplesmente 

documentava, ou seja, deixava que a pessoa direcionasse o relato de sua vida sem a 

interferência ou direcionamento do terapeuta. De posse de um número razoável de casos 

Packter começou a observar o que havia de significativo neles, levando em conta somente 

os dados literais. Percebeu que o que acontecia é que a pessoa contava a mesma história 

com pequenas variações ou acrescentando poucos dados. Notou que a partir dessas 

narrativas fragmentadas não havia como ajudar a pessoa de forma sistemática, pois o 

material colhido era pouco para isso, além de descontextualizado, e quando a pessoa 

contava a história dela, dificilmente se atinha ao que estava dizendo, ia para o futuro, 

voltava ao passado, dava volta em círculos ou mesmo tecia conjecturas sem estarem 

diretamente inseridas na historicidade. Sentindo essa dificuldade, no início dos seus 

trabalhos, Packter recorreu aos filósofos da história para o desenvolvimento de sua 

prática.  

O diferencial na técnica é que ela busca nos vinte e sete séculos de 

tradição filosófica elementos para entender a singularidade existencial que 

constitui o mundo de cada pessoa. O que ela procura na história da 

filosofia? Uma rica tradição de pensar a vida humana na circunstância em 

que ela se dá. As diferentes teorias filosóficas são justapostas sem qualquer 

ordem? De modo algum. A filosofia clínica reúne esse material valendo-se 

de compreensão própria de todo o legado cultural do Ocidente. Ele 

desenvolveu uma visão ampla da vida que não se fecha em aspectos 

específicos da existência... (Carvalho, 2005 p. 13)  
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E, segundo Faria: 

Ciente da importância que deve ter um discurso contextualizado, 

Packter percebeu que procedimentos como livres associações não 

faziam mais tanto sentido. Então, percebeu que os filósofos da história 

não apresentavam respostas suficientes. Após muita pesquisa, refugiou-

se nos filósofos da lógica, em especial Aristóteles.xv A lógica 

proporcionou ao pesquisador instrumentos para lidar com a ordenação 

do discurso, apreender do fato um antecedente e um consequente. O 

problema formal ficou assim resolvido. (Faria, 2004 s/n) 

 Outra questão notada por Packter durante a colheita do histórico narrado pelo 

partilhante eram os direcionamentos dados pelo terapeuta. Isto acabava por interferir na 

narrativa do partilhante. Logo, Packter pesquisou nos filósofos, Karl Popperxvi, que 

escreve sobre a crítica do método científico, e Bertrand Russellxvii, quando o mesmo faz 

a análise da matéria. Assim, o estudo destes filósofos indicou a Packter que o problema 

estava no modo como as inferências eram construídas pelo analista em direção ao cliente. 

Ou seja, o problema estava no que Packter denominou agendamentos. Packter percebeu 

que os agendamentos direcionavam o discurso para a perspectiva do terapeuta. Logo 

chamou as pessoas novamente ao consultório, e tomando cuidado para não fazer 

agendamentos indevidos, o que ele notou foi que a história contada novamente era 

totalmente diferente do que a que tinha sido colhida antes. Packter adotou então a postura 

fenomenológica e com agendamentos mínimos para a colheita da história de vida do 

cliente, ou seja, descobriu com a ajuda dos filósofos da história, da lógica e com outros 

filósofos que a história da pessoa deve ser contextualizada, ter uma lógica e ser contada 

por ela própria sem a interferência dos agendamentos ou com agendamentos mínimos.xviii 

Resolvidos os problemas de agendamentos surge outro, mas não menos 

significativo problema. Os saltos lógicos ou temporais. Muitas vezes a pessoa ao fazer a 

narrativa de sua história de zero a dez anos, por exemplo, não se lembrava de nada ou 

quase nada. Ou ao narrar um fato ocorrido aos doze anos imediatamente o associava a 

outro ocorrido aos vinte, passando a narrar este outro fato, abandonando a cronologia e a 

lógica sequencial. Packter retorna aos filósofos, e após pesquisas encontrou nos filósofos 

da matemática, tais como: Alfred North Whiteheadxix coautor de “Princípios matemáticos 

da filosofia natural", também chamado de Principia ou Principia Mathematica, 

juntamene com Bertrand Russell, e também Georg Cantorxx, a resposta para o problema. 
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Packter apreendeu o conceito de intervalo e apropriou-o para a filosofia 

clínica. Percebeu-se, então, que, ao mencionar um determinado aspecto 

na história de vida, deveria-se recorrer imediatamente ao fato 

antecedente e subsequente a este. Do conceito de intervalo, o 

pesquisador fez uso para preencher os lapsos, sem, no entanto, cometer 

novamente o erro dos agendamentos.2 Usando esse instrumento, uma 

informação que era superficial e tênue ganha profundidade e contextos 

muito mais intensos. (Faria, 2004 s/n) 

O instrumental para se preencher os lapsos temporais ou lógicos Packter nomeou 

de Divisão.xxi Packter afirma que ao procedermos aos dados divisórios iremos 

fundamentar melhor o conhecimento da vida da pessoa. O Objetivo desse procedimento 

é obter mais especificamente o que ocorreu na vida da pessoa no período entre um e outro 

evento, por exemplo. Contudo, os resultados obtidos, mesmo depois das divisões, ainda 

não foram satisfatórios para Packter. Ele retorna aos filósofos e desta vez rumo à filosofia 

da linguagem. Os filósofos que tinham as respostas para isso eram, entre eles, 

Wittgensteinxxii, J. Austinxxiii, pensadores do Círculo de Viena, e da Filosofia Analítica de 

Oxford. A partir dessa pesquisa, Packter contextualiza ainda mais a narrativa do 

partilhante e cria o que alguns filósofos clínicos chamam de Divisão Específica, ou 

Divisão da Divisão e segundo Faria:   

A partir dessa pesquisa, Packter se deu conta que o que estava 

acontecendo é que a maneira de abordagem da inferência não tinha 

relação com os termos que estavam no intelecto da pessoa. Passemos a 

um exemplo: o que houve entre os seus 10 e seus 15 anos, você pensa, 

pensa. Agora se digo, o que houve desde o tempo em que você fez a 

primeira comunhão até o tempo em que foi estudar francês em Paris? 

Ou seja, cada pessoa se agenda de sua maneira. (Faria, 2004 s/n) 

Os agendamentos inseridos no intelecto de cada um podem ser tão singulares 

quanto à própria pessoa o é. Desta forma Packter percebe que para se inserir no mundo 

da pessoa deve que usar a mesma linguagem que ela usa. Utilizando mais esse 

procedimento Packter ia se aprofundando mais e mais na história da vida da pessoa, ou 

seja:  

Os dados divisórios servem para maior entendimento das questões 

esparsas, quebradas do contexto, espalhadas e fragmentadas sem um 

canto de repouso e de referência. Eles dão consistência às informações 

anteriores, dirimem dúvidas, explicam minúcias das experiências 

vividas. (Packter, caderno J, 1997 p. 12) 

 
2 Grifo meu. 
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Mas o filósofo ainda encontrara um entrave a ser desfeito, pois mesmo depois de 

posse da história completa da pessoa se deparou com as diferenças dos conteúdos, dos 

significados das palavras ditas pela pessoa. Packter queria uma fundamentação para a 

busca de dados celulares, singulares. “Afinal, o filósofo precisa ter instrumentação 

clínica para poder pesquisar o conteúdo do termo, o significado, o uso, as ramificações.” 

(Packter, 2001 p.62) O filósofo encontra a resposta que procurava numa associação do 

logicismo formal ao empirismo inglês, e ambos associados à analítica de linguagem e a 

epistemologia dando assim origem ao procedimento reconhecido como Enraizamento. 

Vejamos como isso foi possível. Do empirismo inglês, a partir dos estudos de Locke e 

Berkeley, Hume que desenvolvam o empirismo lógico onde os conteúdos do 

conhecimento são matéria de fato. Essa matéria tem significado na medida em que se 

refiram a dados concretos e que podem se relacionar entre si dando origem a ideias mais 

complexas. Da epistemologia e da analítica de linguagem Packter assimila os modos de 

se conhecer as coisas e a sua relação entre conceito e termo:  

...aplicada à Filosofia Clínica, associada ao Empirismo inglês, com o 

objetivo de pesquisar as relações entre conceito e termo. Packter propôs 

como método de investigação durante o processo divisório que faz logo 

imediatamente após a colheita do histórico, por várias razões: A para 

saber a correspondência entre forma e conteúdo; associações entre os 

conceitos, vivências, o uso específico e contextual do conceito, dados 

epistemológicos, éticos, emocionais, etc. (Nunes e Pedrosa, 2000 p. 16) 

Logo, o enraizamento procedido na Colheita Categorial (ou historicidade) tem por 

objetivo o esclarecimento dos conteúdos dos termos ou frases usadas pela pessoa. Ou 

seja, é o que ela quer dizer quando diz algo. Não deixar dúvidas quanto ao significado 

dos termos equívocos encontrados pelo clinico e, aclarar termos ou mesmo evento para 

que não haja ambiguidade no processo de entendimento. Sendo o enraizamento o 

procedimento final para a completude do histórico de vida do partilhante Packter passa 

adiante. O que fazer com material colhido? O filósofo percebe que não poderia fazer a 

análise a partir de um filósofo ou uma teoria apenas. Com o material em mãos resolve 

então que primeira coisa a se fazer era situar a pessoa existencialmente em seu ambiente. 

Saber como ela se relaciona com o que a cerca. Para isso recorre as Categorias 

aristotélicas e kantianas. Segundo Carvalho: 

Categoria é um conceito antigo na filosofia. Na Grécia Antiga, 

Platão entendia categoria como sendo as determinações da realidade e as 
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noções usadas para compreendê-la. Aristóteles denomina categorias os 

modos como o ser pode ser concebido. Entende existir dez categorias, a 

saber: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, 

ter, agir e sofrer. Desde que formulou tal tábua, Aristóteles deixou um 

legado importante para seus sucessores. Com o passar do tempo, o conceito 

sofreu alterações importantes e, na Idade Moderna, o filósofo alemão 

Emmanuel Kant alterou o modo de referir-se à categoria. Ele não fala mais 

em predicados das coisas mesmas, mas no modo pelo qual a consciência 

organiza o conhecimento das coisas. A sua tábua de categorias não é muito 

distinta da formulada por Aristóteles, mas o enfoque é o oposto. Kant 

consolida uma nova perspectiva filosófica que ele denomina 

transcendental. Por transcendental Kant queria falar de uma nova 

perspectiva em filosofia que não se referia às coisas como eram em si 

mesmas, mas ao nosso modo de conhecê-las. O filósofo alemão dá uma 

formulação acabada ao entendimento de que o conhecimento humano está 

relacionado com a experiência e que não sabemos como seria sem ela. 

(Carvalho, 2008 p.18) 

Packter adapta as categorias de Aristóteles e Kant e estabelece cinco categorias em 

filosofia clinica: Assunto imediato e Último, Circunstância, Lugar, Tempo e Relação. Ao 

estudar as cinco categorias o filósofo clínico tomará conhecimento do mundo da outra 

pessoa, ou seja, “uma representação para si mesmo da representação do outro, enquanto 

ser existencial.” (Packter, 2001) O terapeuta saberá como a pessoa vivencia a si mesmo, 

os outros, sua época, ou costumes, sua sociedade, sua linguagem, entre outros.  

Vejamos as categorias packterianas uma a uma apenas para registro: Assunto 

Imediato é o que leva a pessoa ao consultório. O que a trouxe a ele, o que a move em 

direção à terapia. Por vezes apresentado meio solto no ar, sem nexo aparente, dúvidas e 

incoerências; pode ser apenas um véu sobre algo maior que incomoda. Ele é somente um 

referencial para o início da clínica.  

A pessoa pode estar trazendo ao Assunto Imediato, sucessivos, 

“sintomas”, temas que podem até ocupar meses de terapia. (...) Assunto 

Último é o que se relaciona às questões existenciais do partilhante de 

um modo mais abrangente, desde seu histórico até a condição de ser no 

mundo.” (Hack, 2004) 

Costuma-se dizer em clinica que o Assunto Último é o que deve ocupar o clínico e 

o processo terapêutico.  

A categoria circunstância nos dará uma visão do todo da pessoa. É a somatória de 

suas singularidades para que o clínico possa fazer uma leitura sistemática da vida do 

partilhante, via interseção. O terapeuta pode eleger as variáveis mais pertinentes e situar 

a pessoa num quadro nítido das particularidades da vida da pessoa. Na categoria Lugar, 
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o filósofo pesquisa as formações do intelecto e sensações relacionadas ao meio onde a 

pessoa vive.  

Ele deve considerar que o corpo da pessoa é o somatório de seus modos 

de existência. Então, em conformação com a interseção estabelecida, o 

clínico pode constatar se a pessoa se move com liberdade ou com 

dificuldade de expressão, se apresenta um corpo devastado por moléstia 

e ocupações da mente com assunto polutos, se há confirmação do corpo 

às assertivas verbais, qual a qualidade da relação com o ambiente; 

enfim, se é onde a alma está encarcerada (Platão) ou se é justamente o 

meio que nos liberta para a confortável alegria de apenas viver. A 

categoria Lugar informará o quanto de sua somaticidade a pessoa viveu 

em cada   época e lugares de sua vida e em cada situação que tenha 

importância pesquisar melhor.  (Hack, 2004, p.4) 

A categoria tempo nos mostra como a pessoa vivencia os acontecimentos de sua 

vida, se de forma lenta, mediana ou rápida. Não é raro encontrarmos pessoas para as quais 

o tempo não passa, elas parecem sempre estar no passado enquanto outras vivem 

intelectivamente no futuro, já outros vivenciam o tempo atual embora possuam sonhos e 

metas a serem cumpridas. Desta forma poderemos perceber o tempo subjetivo da pessoa, 

como ela se organiza internamente em relação ao tempo cronológico. Outra observação 

que deve ser feita pelo terapeuta é a do tempo verbal. Como o partilhante narra 

verbalmente seus eventos e vivencia sua existência.  

Na categoria relação são observadas e compreendidas em várias situações, quais 

sejam, as relações da pessoa com ela mesma, com os outros, com o mundo e com o 

terapeuta.     

Penso que o mais importante ao nos adentrarmos pela categoria relação 

é a qualidade das interseções que o Partilhante apresenta em sua 

historicidade. A relação é a qualidade estabelecida quando da 

interseção. A Relação é sempre específica e individual, pois ela é um 

componente da historicidade no qual o Partilhante está a apresentar. Ela 

é ‘a medida de todas as coisas’ que afirmará, através da interseção, o 

modo como se comporta a pessoa em relação ao que se quer considerar. 

Ao viver cada pessoa cria um modo íntimo de se relacionar com as 

coisas, o que inclui a relação com ela mesma, a isso damos o nome de 

representação” (Hack, 2004 p.4) 

Devemos reiterar que, a primeira análise dos dados colhidos no histórico da pessoa, 

os Exames das Categorias, nos mostram como a pessoa está existencialmente no 

ambiente, ou seja, como está se movimentando em relação às coisas externas a ela, ou 

seja, a relação mundo-corpo-alma.  
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No meu entendimento o que Packter nos mostra na totalidade dessa formulação da 

historicidade do partilhante é que ela é a única fonte de pesquisa para a construção do 

processo terapêutico. Sem ela não se mostra possível uma análise das Categorias, uma 

montagem de Estrutura de Pensamento ou um planejamento para aplicação de 

procedimentos clínicos. No entanto, apesar de parecer clara a metodologia de colheita da 

historicidade, esse processo nem sempre acontece como deveria, tanto para o clínico, 

como para o partilhante. Existem limites, empecilhos e dificuldades inúmeras nesse 

processo. Algumas dessas dificuldades e suas possíveis alternativas para solução serão 

tema da próxima etapa desta pesquisa.   
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Notas 

 

i O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais é uma publicação da Associação 

de Psiquiatria Norte-americana, Washington D.C., sendo a sua 4ª edição conhecida pela 

designação “DSM-IV”. Este manual fornece critérios de diagnóstico para a generalidade das 

perturbações mentais, incluindo componentes descritivos, de diagnóstico e de tratamento, 

constituindo um instrumento de trabalho de referência para os profissionais da saúde mental. 

Desde a publicação original do DSM-IV em 1994, observaram-se já muitos avanços no 

conhecimento das perturbações mentais e das doenças do foro psiquiátrico. Neste sentido, existem 

já várias publicações que incorporam os resultados das investigações mais recentes, com destaque 

para a DSM-IV-TR. Hoje em dia já se encontra disponível em vários sítios na internet e podem 

ser consultado por qualquer pessoa independente de sua formação.  

 
ii Heródoto foi um historiador grego, nascido no século V a.C. (485–420 a.C.) em Halicarnasso 

(hoje Bodrum, na Turquia). Foi o autor da história da invasão persa da Grécia nos princípios do 
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século V a.C., conhecida simplesmente como As histórias de Heródoto. Esta obra foi reconhecida 

como uma nova forma de literatura pouco depois de ser publicada. Antes de Heródoto, tinham 

existido crónicas e épicos, e também estes haviam preservado o conhecimento do passado. Mas 

Heródoto foi o primeiro não só a gravar o passado mas também a considerá-lo um problema 

filosófico ou um projeto de pesquisa que podia revelar conhecimento do comportamento humano. 

A sua criação deu-lhe o título de "pai da história" e a palavra que utilizou para o conseguir, 

história, que previamente tinha significado simplesmente "pesquisa", tomou a conotação atual de 

"história". A obra Histórias foi frequentemente acusada no velho mundo de influenciável, 

imprecisa e plagiária. Ataques semelhantes foram preconizados por alguns pensadores modernos, 

que defendem que Heródoto exagerou na extensão das suas viagens e nas fontes criadas. Contudo, 

o respeito pelo seu rigor tem aumentado na última metade do século, sendo atualmente 

reconhecido não apenas como pioneiro na história, mas também na etnografia e antropologia. 

Provavelmente escritas entre 450 e 430 a.C., as Histórias foram posteriormente divididas em 9 

livros, intituladas segundo os nomes das musas, pelos eruditos alexandrinos. Por volta de 445 

a.C., segundo consta, Heródoto fez leituras públicas de sua obra em Atenas. Quanto ao conteúdo, 

os primeiros seis livros relatam o crescimento do Império Persa. Começam com uma introdução 

do primeiro monarca asiático a conquistar as cidades-estado gregas e o verdadeiro tributo, Creso 

da Lídia. Creso perdeu o reinado para Ciro, o fundador do Império Persa. As primeiras seis obras 

acabam com a derrota dos persas em 490 a.C., na batalha de Maratona, que constituiu o primeiro 

retrocesso no progresso imperial. Os últimos três livros descrevem a tentativa do rei persa Xerxes 

I da Pérsia de vingar dez anos mais tarde a derrota persa em Maratona e absorver a Grécia no 

império persa. Histórias acaba em 479 a.C. com a expulsão na batalha de Plateias e o recuo da 

fronteira do império persa para a linha costeira da Anatólia. No que diz respeito à vida de 

Heródoto, sabe-se que foi exilado de Halicarnasso após um golpe de estado frustrado contra a 

dinastia no poder em que estava envolvido, retirando-se para a ilha de Samos. Parece nunca ter 

regressado a Halicarnasso, embora em Histórias pareça sentir orgulho de sua cidade natal e da 

respectiva rainha, Artemísia I de Cária. Deve ter sido durante o exílio que empreendeu as viagens 

que descreve em  Histórias. Estas viagens conduziram-no ao Egipto, Primeira Catarata, Babilónia, 

Ucrânia, Itália e Sicília. Heródoto refere uma conversa com um informador em Esparta, e muito 

certamente terá vivido durante um determinado período em Atenas. Nesta registou as tradições 

orais das famílias proeminentes, em especial, a Alkmaeonidai, à qual Péricles pertencia do lado 

materno. Mas os Atenienses não aceitavam os estrangeiros como cidadãos, e quando Atenas 

apoiou a colónia de Thurii na aniquilação de Itália em 444 a.C., Heródoto tornou-se colono. 

Desconhece-se se lá morreu ou não. Numa determinada altura tornou-se um logios – isto é, um 

recitador de prosa logai ou histórias – cujos temas baseavam-se em contos de batalhas, maravilhas 

de países distantes e outros acontecimentos históricos. Fez roteiros das cidades gregas e dos 

maiores festivais atléticos e religiosos, onde dava espectáculos pelos quais esperava pagamento. 

Em 431 a.C., a guerra do Peloponeso rebentou entre Atenas e Esparta. Poderá ter sido esse 

conflito, que dividiu o mundo grego, que o inspirou a reunir “logoi” numa narrativa contínua – 

Histórias – centrada no progresso imperial da Pérsia interrompida pela aliança entre Atenas e 

Esparta.Há em português uma tradução brasileira feita por Mário da Gama Kury, pela editora da 

UnB. Também há tradução portuguesa de alguns livros das Histórias pela editora Edições 70. 

Ambas são feitas a partir do original grego. Fonte: Enciclopédia Barsa.  

 
iii Tucídides, (Atenas, entre 460 e 455 a.C. — Atenas, cerca de 400 a.C.) foi um historiador da 

Grécia Antiga. Escreveu a História da Guerra do Peloponeso, em que, em oito volumes, conta a 

guerra entre Esparta e Atenas ocorrida no século V a.C.. Preocupado com a imparcialidade, ele 

relata os fatos com concisão e procura explicar-lhes as causas. Tucídides escreveu essa obra pois 

pensava a Guerra do Peloponeso como um acontecimento de grande relevância para a história da 

Grécia, mais do que qualquer outra guerra anterior. Esta sua obra é vista no mundo inteiro como 

um clássico, e representa a primeira obra de seu estilo. 

A obra de Tucídides foi revalorizada no ocidente devido à tradução da História da Guerra do 

Peloponeso para o inglês, por Thomas Hobbes. Tucídides também foi um dos primeiros a notar 

que as pessoas que sobreviviam às epidemias de peste em Atenas eram poupadas durante os surtos 

posteriores da mesma doença, dando origem a toda uma série de acontecimentos que culminaram 
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naquilo que hoje conhecemos como vacinação. Pelo foco no problema da guerra e devido à análise 

crítica dos conflitos entre as cidades-Estado da Grécia Antiga, a corrente de pensamento teórico 

realista das Relações Internacionais, no século XX, passou a considerar Tucídides como o "avô" 

do do próprio realismo. Assim, pode-se considerar que a releitura de Tucídides pelos analistas de 

relações internacionais, em pleno século XX, permitiu construir uma abordagem do pensamento 

realista em perspectiva histórica. Tucídides considerava que o poder é central nas relações entre 

as unidades políticas - Estados - e, que o equilíbrio ou desequilíbrio entre as, então, cidades-

Estado era a principal causa da guerra. Fonte: Enciclopédia Barsa. 

 
iv Marco Túlio Cícero, nascido em Arpino, 3 de Janeiro de 106 a.C. e falecido em  Formia, 7 de 

Dezembro de 43 a.C., foi um filósofo, orador, escritor, advogado e político romano. Cícero é 

normalmente visto como sendo uma das mentes mais versáteis da Roma antiga. Foi ele quem 

apresentou aos Romanos as escolas da filosofia grega e criou um vocabulário filosófico em Latim, 

distinguindo-se como um linguista, tradutor, e filósofo. Um orador impressionante e um advogado 

com sucesso, Cícero provavelmente pensava que a sua carreira política era a sua maior façanha. 

Hoje em dia, ele é apreciado principalmente pelo seu humanismo e trabalhos filosóficos e 

políticos. A sua correspondência, muita da qual é dirigida ao seu amigo Ático, é especialmente 

influente, introduzindo a arte de cartas refinadas à cultura Europeia. Cornelius Nepos, o biógrafo 

de Ático do século 1 a.C., comentou que as cartas de Cícero continham tal riqueza de detalhes 

"sobre as inclinações de homens importantes, as falhas dos generais, e as revoluções no governo" 

que os seus leitores tinham pouca necessidade de uma história do período.Durante a segunda 

metade caótica do século I a.C., marcada pelas guerras civis e pela ditadura de Júlio César, Cícero 

patrocinou um retorno ao governo republicano tradicional. Contudo, a sua carreira como estadista 

foi marcada por inconsistências e uma tendência para mudar a sua posição em resposta a 

mudanças no clima político. A sua indecisão pode ser atribuída à sua personalidade sensível e 

impressionável: era propenso a reagir de modo exagerado sempre que haviam mudanças políticas 

e privadas. Fonte: Enciclopédia Barsa.   

 
v Dialética (do grego διαλεκτική (τέχνη), pelo latim dialectĭca o dialectĭce) era, na Grécia Antiga, 

a arte do diálogo, da contraposição e contradição de idéias que leva a outras idéias. Aos poucos, 

passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de 

definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. Aristóteles considerava 

Zênon de Eléa (aprox. 490-430 a.C.) o fundador da dialética. Outros consideraram Sócrates (469-

399 AEC).(Konder, 1987, p. 7). Um dos métodos diáleticos mais conhecidos é o desenvolvido 

pelo filósofo alemão Georg Hegel (1770-1831). O método dialético possui várias definições, tal 

como a hegeliana, a marxista entre outras. Para alguns, ela consiste em um modo esquemático de 

explicação da realidade que se baseia em oposições e em choques entre situações diversas ou 

opostas. Diferentemente do método causal, no qual se estabelecem relações de causa e efeito entre 

os fatos (ex: a radiação solar provoca a evaporação da água, esta contribui para a formação de 

nuvens, que, por sua vez, causa as chuvas), o modo dialético busca elementos conflitantes entre 

dois ou mais fatos para explicar uma nova situação decorrente desse conflito. Os elementos do 

esquema básico do método dialético são a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação ou 

situação inicialmente dada. A antítese é uma oposição à tese. Do conflito entre tese e antítese 

surge a síntese, que é uma situação nova que carrega dentro de si elementos resultantes desse 

embate. A síntese, então, torna-se uma nova tese, que contrasta com uma nova antítese gerando 

uma nova síntese, em um processo em cadeia infinito. A filosofia descreve a realidade e a reflete, 

portanto a dialética busca, não interpretar, mas refletir acerca da realidade. Por isso, seus três 

momentos (tese, antítese e síntese) não são um método, mas derivam da dialética mesma, da 

natureza das coisas. A dialética é a história do espírito, das contradições do pensamento que ela 

repassa ao ir da afirmação à negação. Em alemão aufheben significa supressão e ao mesmo tempo 

manutenção da coisa suprimida. O reprimido ou negado permanece dentro da totalidade. Esta 

contradição não é apenas do pensamento, mas da realidade, já que ser e pensamento são idênticos. 

Esta é a proposição da dialética como método a partir de Hegel. Tudo se desenvolve pela oposição 

dos contrários: filosofia, arte, ciência e religião são vivos devido a esta dialética. Então, tudo está 
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em processo de constante devir. Fonte: Nicola  Abbagnano. Dicionário de Filosofia; Grande 

Enciclopédia Larousse Cultural.  

 
vi Leopold von Ranke (Wiehe/Unstrut, 21 de Dezembro, 1795 — Berlim, 23 de Maio, 1886) foi 

um dos maiores historiadores alemães do século XIX, e é frequentemente considerado como o 

pai da "História cientifica". Ranke definiu o tom de boa parte dos escritos históricos posteriores, 

introduzindo ideais de vital importância para o uso do método cientifico na pesquisa histórica 

como o uso prioritário de fontes primárias, uma enfâse na história narrativa e especialmente em 

política internacional(Aussenpolitik) e um comprometimento em mostrar o passado tal como 

realmente foi (wie es eigentlich gewesen ist). O núcleo de seu método é que Ranke não concordava 

com a idéia de que teorias gerais poderiam fazer recortes através do tempo e espaço. Ao invés 

disso, ele escreveu sobre o tempo utilizando citações de fontes primárias. Ranke afirmou que 

"Minha concepção de 'idéias principais' é a de que elas são simplesmente as tendências 

dominantes em cada século . Tais tendências, no entanto, podem apenas ser descritas; elas não 

podem, em ultima instância, somarem-se para formar um conceito." Ranke negou a Filosofia da 

história, particularmente a praticada por Hegel, afirmando que a mesma ignorava o papel do 

agente humano na história, o qual era demasiadamente essencial para ser "caracterizado através 

de apenas uma idéia ou uma palavra" ou "circunscrito por um conceito." Essa falta de ênfase em 

unificar teorias ou temas fez com que alguns criticassem o seu "empiricismo indiscutível". No 

século 19, As obras de Ranke foram bastante populares e suas teorias sobre como um historiador 

deve trabalhar as fontes foram largamente adotadas pela maioria dos historiadores e tendencias 

historiográficas. No início do século XX, alguns historiadores como E. H. Carr, Fernand Braudel 

(o qual foi um dos fundadores da Escola dos Annales) consideram as idéias de Ranke ingênuas, 

tediosas e ultrapassadas. Entretanto, alguns historiadores ainda utilizam as teorias de Ranke, 

particularmente no campo da História Política, sendo que sua metodologia e técnicas permanecem 

em uso por quase todos os historiadores profissionais atualmente. Fonte: Dicionário de Filosofia 

Ferrater Mora.  

 
vii Positivismo: Este termo foi empregado pela primeira vez por Saint Simon, para designar o 

método exato das ciências e sua extensão para a Filosofia (De la Religion Saint-Simonienne, 1830, 

p3). A caraterística do Positivismo é a romantização da ciência, sua devoção como único guia da 

vida individual e social do homem, único conhecimento, única moral, unica religião posível. É 

um conceito que possui distintos significados, englobando tanto perspectivas filosóficas e 

científicas do século XIX quanto outras do século XX. Do seu início, com Augusto Comte (1798-

1857) na primeira metade do século XIX até o seu apogeu e crise no século XX, o sentido da 

palavra mudou radicalmente, incorporando diferentes sentidos, muitos deles opostos ou 

contraditórios entre si. Nesse sentido, há correntes de outras disciplinas que se consideram 

"positivistas" sem guardar nenhuma relação com a obra de Comte. Exemplos paradigmáticos 

disso são o Positivismo Jurídico, do austríaco Hans Kelsen, e o Positivismo Lógico (ou Círculo 

de Viena), de Rudolph Carnap, Otto Neurath e seus associados. Fonte: Nicola Abbagnano, 

Dicionário de Filosofia.  

 
viii Georg W. F. Hegel (Filósofo alemão) nascido em 27/8/1770, em Stuttgart, Alemanha e falecido 

em 14/11/1831, Berlim, Alemanha. Hegel foi um dos mais influentes filósofos alemães do Século 

19. Escreveu sobre psicologia, direito, história, arte e religião. Filho de um funcionário público, 

Hegel foi para Tübingen (seminário da igreja protestante) em 1788, onde estudou teologia e 

filosofia e fez amizade com Schelling. Após a sua graduação, tornou-se autodidata até 1801, 

quando começou a lecionar na Universidade de Jena. Forçado a partir devido às guerras 

napoleônicas, tornou-se diretor de ginásio de Nuremberg. Casou-se com Marie von Tucher, com 

quem teve dois filhos. Em Nuremberg, Hegel trabalhou em sua obra "Science of Logic", publicada 

entre 1812 e 1816. O sucesso desse trabalho lhe rendeu três oportunidades de exercer a pedagogia. 

Ele lecionou em Heidelberg durante algum tempo e foi para Universidade de Berlim em 1818, 

tornando-se reitor em 1830. Morreu vítima de cólera no dia 14 de novembro de 1831. Em seus 

últimos anos, tornou-se suspeito de panteísmo; sob o boato de que ele duvidava da imortalidade 

da alma. Hegel concebeu um modelo de análise da realidade que influenciou Marx, Rousseau, 
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Goethe e até Wagner. Hegel debruçou-se sobre domínios diversos como lógica, direito, religião, 

arte, moral, ciência e história da filosofia, e em todos eles viu a manifestação do Espírito Absoluto 

que se materializava através da História Humanidade. Na filosofia hegeliana, a dialética permitiu 

compreender e elucidar a racionalidade do real. Suas principais obras foram: "Fenomenologia do 

Espírito" (1806), "Ciência da Lógica" (1812-1816), "Enciclopédia das Ciências Filosóficas" 

(1817-1830), "Filosofia do Direito" (1817-1830). Fonte: BARAQUIN, Noella. LAFFITTE, 

Jaqueline. Dicionário Universitário de Filósofos. São Paulo: Martins Editora, 2007.  

ix Benedetto Croce nasceu em Pescasseroli,em 25 de fevereiro de 1866, na região de Abruzzo, no 

seio de uma família rica e influente. A sua educação foi marcada por uma atmosfera fortemente 

religiosa, da qual o jovem Croce cedo se distanciaria. Em 1883, perdeu os pais, Pasquale e Luisa 

Sipari, assim como a irmã, Maria, todos mortos num terremoto que acometeu a vila de 

Casamicciola Terme, na ilha de Ísquia, onde a família passava férias. Nesta ocasião, o próprio 

Croce permaneceu soterrado por longo tempo, tendo corrido sério risco de morte. Após a 

fatalidade, ele herdou a fortuna da família, o que lhe permitiu viver em relativo conforto, e dedicar 

tempo à reflexão filosófica. Na política, foi nomeado senador em 1910. Entre 1920-21 foi ministro 

da educação. Croce opôs-se ao governo fascista de Benito Mussolini, embora inicialmente o 

tivesse apoiado. Suas principais obras são: Materialismo storico ed economia marxistica (1900); 

L'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale (1902); Logica come scienza del 

concetto puro (1909); Breviario di estetica (1912); Saggio sul Hegel (1912); Teoria e storia della 

storiografia (1917); Ultimi saggi (1935); La poesia (1936); La storia come pensiero e come azione 

(1938); Il carattere della filosofia moderna (1941); Filosofia e storiografia (1949). Croce é 

considrado como historiador, escritor, filósofo e político italiano. Os seus escritos giram em torno 

de um largo espectro temático, sobretudo estética e teoria/filosofia da história. É considerado uma 

das personalidades mais importantes do liberalismo italiano no século XX. Faleceu em Nápoles, 

em 20 de novembro de 1952.  

Para Benedetto Croce a história é o "desenvolvimento da liberdade". É esta a nota mais forte 

do seu livro mais recente, no qual alguns críticos ingleses estão encontrando verdadeiros motivos 

de vida e ideais de ação nestes dias difíceis de reconstrução que atravessamos. Ninguém confunda 

a ideia do pensador italiano com qualquer teoria arcaica de liberalismo econômico ou político. Na 

sua concepção de "desenvolvimento da liberdade" há um profundo sentido humano e de vida, 

assim como na sua maneira de considerar o estudo da história encontramos uma das mais 

vigorosas expressões de moderno humanismo científico vindas de país de cultura latina. A Croce 

devemos páginas de rara densidade intelectual sobre o estudo da história e a condição do 

historiador. O que ele faz no seu ensaio mais recente é acentuar ideias antigas, juntando-lhes o 

contato vivo com a realidade mais próxima de nós. Uma ideia antiga que Benedetto Croce acentua 

é a da condição do historiador, para ele impossível de separar da do filósofo. O historiador-

filósofo da concepção de Croce não pode ser um homem de facção ou de seita; mas, por outro 

lado, não lhe falem em historiadores profilaticamente isolados da experiência humana do seu 

tempo ou do seu meio, como condição de imparcialidade ou de sacerdotismo intelectual. Porque 

para Croce o saber pelo saber é "passatempo de idiotas" ou para aqueles "momentos de idiotice" 

que, segundo o sábio italiano, nós todos atravessamos. Resumamos Croce: ao historiador-filósofo 

é necessário experimentar a vida vivida pelos seus contemporâneos, participar dos 

acontecimentos de sua época, sentir a pressão e a agonia que eles produzem para, com toda essa 

intensidade, extensão e profundidade de experiência, elevar-se do sofrimento e da dor ao 

conhecimento e, tanto quanto possível, ao julgamento dos fatos. Porque o estudo da história não 

é nem a colheita nem a simples compilação de documentos, de anedotas, de reminiscências. É 

uma preparação à ação. Não se propõe o historiador-filósofo a moralizar por meio de 

generalizações, mas a clarificar o presente por meio da reconstrução e interpretação do passado; 

a dar nitidez e consistência a ideais de ação, baseado sobre o que os homens já tem tentado e 

sofrido. Concebido assim o estudo do passado humano, Croce pensa que o "eterno criador da 

história" é o desejo de liberdade de expressão de criação, colocando-se aí em antagonismo aos 

campeões mais rígidos da concepção alemã de Estado, por um lado, e aos do materialismo 

histórico, por outro. Daí a crítica, por vezes feroz, que é levado a fazer de Taine e de Burckhardt. 

Em Goethe é que encontra sempre suas afinidades mais profundas. Um dos críticos ingleses de 
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Croce salienta que, no pensador italiano, o sentido de liberdade como "criador de história" - que 

vem a ser o sentido humanista e cristão de expressão da pessoa humana, em vez da sua total 

repressão pelo Estado ou pela Igreja, pela Família ou pelo Sindicato - de modo nenhum se 

confunde, como o dos "liberais" e "progressistas", com um fácil otimismo ou progressismo; ou 

com um pacifismo complacente. Ao contrário: identifica-se com uma ideia de progresso antes 

pessimista do que otimista, pois o progresso da sua concepção seria uma forma mais alta e 

complexa de sofrimento humano; e a liberdade, uma forma ao mesmo tempo de sofrimento e de 

criação e organização. Nunca a liberdade dos liberalões ingênuos. Fonte: FREYRE, Gilberto. Um 

livro de Croce. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 23 set. 1941.  

 
x Nessa teoria, o materialismo histórico pretende a explicação da história das sociedades humanas, 

em todas as épocas, através dos fatos materiais, essencialmente econômicos e técnicos. A 

sociedade é comparada a um edifício no qual as fundações, a infraestrutura, seriam representadas 

pelas forças econômicas, enquanto o edifício em si, a superestrutura, representaria as ideias, 

costumes, instituições (políticas, religiosas, jurídicas, etc.). A propósito, Marx escreveu, na obra 

A Miséria da filosofia (1847) na qual estabelece polêmica com Proudhon: “As relações sociais 

são inteiramente interligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os 

homens modificam o seu modo de produção, a maneira de ganhar a vida, modificam todas as 

relações sociais. O moinho a braço vos dará a sociedade com o suserano; o moinho a vapor, a 

sociedade com o capitalismo industrial.” Tal afirmação, defendendo rigoroso determinismo 

econômico em todas as sociedades humanas, foi estabelecida por Marx e Engels dentro do 

permanente clima de polêmica que mantiveram com seus opositores, e atenuada com a afirmativa 

de que existe constante interação e interdependência entre os dois níveis que compõe a estrutura 

social: da mesma maneira pela qual a infraestrutura atua sobre a superestrutura, sobre os reflexos 

desta, embora, em última instância, sejam os fatores econômicos as condições finalmente 

determinantes. Fonte: BARAQUIN, Noella. LAFFITTE, Jaqueline. Dicionário Universitário de 

Filósofos. São Paulo: Martins Editora, 2007.  

xi Karl Heinrich Marx nasceu em 05 de maio de 1818 e faleceu em 14 de março de1883, em 

Tréveris, na Alemanha. Trabalho: Fundador da Doutrina Comunista Marx foi o terceiro de sete 

filhos de uma família judia de classe média da cidade de Tréveris, na época no Reino da Prússia. 

Sua mãe, Henriette Pressburg (1788–1863), era judia holandesa e seu pai, Herschel Marx (1777–

1838), um advogado e conselheiro de Justiça. Herschel descende de uma família de rabinos, mas 

se converteu ao cristianismo luterano em função das restrições impostas à presença de membros 

de etnia judaica no serviço público, quando Marx ainda tinha 6 anos. Seus irmãos eram Sophie 

(d. 1883), Hermann (1819-1842), Henriette (1820-1856), Louise (1821-1893), Emilie, Caroline 

(1824-1847) e Eduard (1834-1837). Em 1830, Marx iniciou seus estudos no Liceu Friedrich 

Wilhelm, em Tréveris, ano em que eclodiram revoluções em diversos países europeus. Ingressou 

mais tarde na Universidade de Bonn para estudar Direito, transferindo-se no ano seguinte para a 

Universidade de Berlim, onde o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuja obra 

exerceu grande influência sobre Marx, foi professor e reitor. Em Berlim, Marx ingressou no Clube 

dos Doutores, que era liderado por Bruno Bauer. Ali perdeu interesse pelo Direito e se voltou para 

a Filosofia, tendo participado ativamente do movimento dos Jovens Hegelianos. Seu pai faleceu 

neste mesmo ano. Em 1841, obteve o título de doutor em Filosofia com uma tese sobre as 

"Diferenças da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro". Impedido de seguir uma carreira 

acadêmica, tornou-se, em 1842, redator-chefe da Gazeta Renana (Rheinische Zeitung), um jornal 

da província de Colônia; conheceu Friedrich Engels neste mesmo ano, durante visita deste a 

redação do jornal. Em 1843, a Gazeta Renana foi fechada após publicar uma série de ataques ao 

governo prussiano. Tendo perdido o seu emprego de redator-chefe, Marx mudou-se para Paris. 

Lá assumiu a direção da publicação Anais Franco-Alemães e foi apresentado a diversas 

sociedades secretas de socialistas. Antes ainda da sua mudança para Paris, Marx casou-se, no dia 

19 de junho de 1843, com Jenny von Westphalen, a filha de um barão da Prússia com a qual 

mantinha noivado desde o início dos seus estudos universitários. (Noivado que foi mantido em 

sigilo durante anos, pois as famílias Marx e Westphalen não concordavam com a união.) Do 

casamento de Marx com Jenny von Westphalen, nasceram cinco filhos: Franziska, Edgar, 
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Eleanor, Laura e Guido, além de um natimorto. Ao que consta, Franziska, Edgar e Guido 

morreram na infância, provavelmente pelas péssimas condições materiais a que a família estava 

submetida. Marx também teve um filho nascido de sua relação amorosa com militante socialista 

e empregada da família Marx, Helena Demuth. Solicitado por Marx, Engels assumiu a 

paternidade da criança, Frederick Delemuth, e pagando uma pensão, entregou-o a uma família de 

um bairro proletário de Londres. Também em 1843, Marx conheceu a Liga dos Justos (que mais 

tarde tornar-se-ia Liga dos Comunistas). Em 1844, Friedrich Engels visitou Marx em Paris por 

alguns dias. A amizade e o trabalho conjunto entre ambos, que se iniciou nesse período, só seria 

interrompido com a morte de Marx. Na mesma época, Marx também se encontrou com Proudhon, 

com quem teve discussões polêmicas e muitas divergências. E conheceu rapidamente Bakunin, 

então refugiado do czarismo russo e militante socialista. No seu período em Paris, Marx 

intensificou os seus estudos sobre economia política, os socialistas utópicos franceses e a história 

da França, produzindo reflexões que resultaram nos Manuscritos de Paris, mais conhecidos como 

Manuscritos Econômico-Filosóficos. De acordo com Engels, foi nesse período que Marx aderiu 

às ideias socialistas. De Paris, Marx ajudou a editar uma publicação de pequena circulação 

chamada Vorwärts!, que contestava o regime político alemão da época. Por conta disto, Marx foi 

expulso da França em 1845 à pedido do governo prussiano. Migrou então para Bruxelas, para 

onde Engels também viajou. Entre outros escritos, a dupla redigiu na Bélgica o Manifesto 

comunista. Em 1848, Marx foi expulso de Bruxelas pelo governo belga. Junto com Engels, 

mudou-se para Colônia, onde fundam o jornal Nova Gazeta Renana. Após ataques às autoridades 

locais publicados no jornal, Marx foi expulso de Colônia em 1849. Até 1848, Marx viveu 

confortavelmente com a renda oriunda de seus trabalhos, seu salário e presentes de amigos e 

aliados, além herança legada por seu pai. Entretanto, em 1849 Marx e sua família enfrentaram 

grave crise financeira; após superarem dificuldades conseguiram chegar a Paris, mas o governo 

francês proibiu-os de fixar residência em seu território. Graças, então, a uma campanha de 

arrecadação de donativos promovida por Ferdinand Lassalle na Alemanha, Marx e família 

conseguem migrar para Londres.  

Encontrando-se deprimido por conta da morte de sua esposa, ocorrida em dezembro de 1881, 

Marx desenvolveu, em consequência dos problemas de saúde que suportou ao longo de toda a 

vida, bronquite e pleuresia, que causaram o seu falecimento em 1883. Foi enterrado na condição 

de apátrida, no Cemitério de Highgate, em Londres. Fonte: BARAQUIN, Noella. LAFFITTE, 

Jaqueline. Dicionário Universitário de Filósofos. São Paulo: Martins Editora, 2007.  
xii Friedrich Engels nasceu em 28 de novembro de 1820 e faleceu em 05 de agosto de 1895, em 

Wuppertal na Alemanha. Friedrich Engels foi um filósofo alemão que junto com Karl Marx 

fundou o chamado socialismo científico ou marxismo. Ele foi co-autor de diversas obras com 

Marx, sendo que a mais conhecida é o Manifesto Comunista. Também ajudou a publicar, após a 

morte de Marx, os dois últimos volumes de O Capital, principal obra de seu amigo e colaborador. 

Grande companheiro de Karl Marx, escreveu livros de profunda análise social. Entre dezembro 

de 1847 à janeiro de 1848, junto com Marx, escreve o Manifesto Comunista. Sem dúvida 

nenhuma, Engels foi um filósofo como poucos: soube analisar a sociedade de forma muito 

eficiente, influenciando diversos autores marxistas. Protetor e principal colaborador de Karl 

Marx, Engels desempenhou papel de destaque na elaboração da doutrina comunista. Era mais 

velho de nove filhos de um rico industrial de Barmen (Alemanha), é o principal colaborador de 

Karl Marx na elaboração das teorias do materialismo histórico. Na juventude, fica impressionado 

com a miséria em que vivem os trabalhadores das fábricas de sua família. Quando estudante, 

adere a ideias de esquerda, o que o leva a aproximar-se de Marx. Assume por alguns anos a 

direção de uma das fábricas do pai em Manchester e suas observações nesse período formam a 

base de uma de suas obras principais: A situação das classes trabalhadoras na Inglaterra, publicada 

em 1845. Muitos de seus trabalhos posteriores são produzidos em colaboração com Marx, o mais 

famoso deles é o Manifesto Comunista (1848). Escreve sozinho, porém, algumas das obras mais 

importantes para o desenvolvimento do Marxismo, como Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia 

alemã, Do socialismo utópico ao científico e A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado. Suas principais obras são: A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra (1845); O 

Manifesto Comunista (1848); (em parceria com Marx); Anti-Düring (1878); A Origem da 

Família, da Propriedade Privada e do Estado (1a. Edição: 1884; 4a. Edição Revisada: 1892); 
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Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Alemã (1888); Do Socialismo utópico ao científico 

(1890). Fonte: BARAQUIN, Noella. LAFFITTE, Jaqueline. Dicionário Universitário de 

Filósofos. São Paulo: Martins Editora, 2007.  

xiii Wilhelm Dilthey nasceu em Biebrich, em 19 de novembro de 1833. Filho de um teólogo 

protestante estudou teologia em Heidelberg e Berlim, mas logo optou pela filosofia. Em 1866, 

iniciou sua atividade docente, como professor de filosofia na Universidade de Basiléia. Dois anos 

mais tarde, passou a lecionar na Universidade de Kiel. Em 1871, passou para a Universidade de 

Breslau. Em 1882, ocupou a cátedra de história da filosofia na Universidade de Berlim, 

previamente ocupada por H. Lotze. Em clara oposição à predominância indiscutível de que 

gozavam em sua época as ciências exatas, Dilthey dedicou sua primeira obra, Das Leben 

Schleiermachers (1870; A vida de Schleiermacher), ao fundador da teologia protestante liberal e 

idealista. Em 1883, Dilthey publicou um de seus mais importantes trabalhos, Einleitung in die 

Geisteswissenschaften (Introdução às ciências do espírito), no qual esboçou o método 

historicista, que propõe a compreensão relativista do passado como meio de compreender o 

presente e o pensamento humano em geral. Nos anos seguintes, Dilthey escreveu trabalhos 

historiográficos que só seriam publicados após sua morte. Nesses textos, alguns dos quais 

reunidos no volume Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und 

Reformation (1913; Filosofia e análise do homem desde a Renascença e a Reforma), empregou 

como método hermenêutico uma análise psicológica oposta à psicologia experimental que se 

praticava na época. Para alguns críticos, a obra mais importante de Dilthey é Das Erlebnis und 

die Dichtung (1903; A experiência e a poesia), que abriu novos rumos para a interpretação das 

obras de Goethe, Lessing, Novalis e Hölderin. Wilhelm Dilthey morreu em Seis am Schlern, em 

1º de outubro de 1911. A publicação póstuma de suas obras contribuiu para a implantação do 

estudo das ciências humanas nas universidades da Suíça e da Alemanha. Algumas de suas 

principais obras, além das já citadas são: Sobre a possibilidade de uma pedagogia absoluta; A 

imaginação do poeta; As três épocas da estética moderna e seu problema atual; O nascimento da 

hermenêutica; A experiência e a poesia, Lessing, Goethe (1749-1832), Novalis, Hölderlin; Da 

essência da filosofia; Os tipos de visão de mundo; Concepção e análise do homem nos séculos 

XV e XVI. O pensamento de Dilthey foi influenciado, em grande parte, pela filosofia de Hegel 

(1770-1831). Assim, sua filosofia se encontra centrada em uma consideração acerca da história 

como o campo próprio de manifestação da vida do espírito. A história é o lugar aonde o homem 

vem a ser e a conhecer-se propriamente. O pensamento de Dilthey influenciou marcadamente 

vários filósofos contemporâneos. Entre estes, podemos citar: F. Heinemmann, Max Weber, Karl 

Jaspers, Martin Heidegger, Ortega y Gasset, H. G. Gadamer, Paul Ricoeur. Fonte: BARAQUIN, 

Noella. LAFFITTE, Jaqueline. Dicionário Universitário de Filósofos. São Paulo: Martins 

Editora, 2007.  

 
xiv Segundo Aiub: em aulas, palestras, entrevistas, Lúcio é convidado a contar como criou a 

Filosofia Clínica. O aqui relatado sintetiza alguns desses depoimentos. (Aiub, 2004) 

 

xv ARISTÓTELES - Filósofo grego, nascido em 384 a.C. em Estagiros, na Macedônia, e morto 

em Cálcis em 322 a.C.. Sua obra o Organon em que estabelece as bases da lógica formal, traz à 

Filosofia Clínica o embasamento dos Exames Categoriais. Segundo Packter, A aplicação em 

clínica exigiu modificações fundas que acabaram por transformar a forma do entendimento do 

grande mestre estagirita. Aristóteles desenvolveu dez categorias, bases fundamentais para que se 

possa pesquisar qualquer coisa: substância quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, 

posse, atividade, passividade. Para Packter, o uso das categorias aristotélico-kantianas em clínica 

objetiva localizar existencialmente a pessoa. Diz Packter: O corpo é a nossa identidade, a nossa 

personalidade, a nossa alma. É o resultado das nossas vivências, sonhos, amores; é a história viva 

de um ser em devir. Fonte: Dicionário de Filosofia Clínica.  

 
xvi Filósofo, lógico e epistemologista nascido em Viena. Segundo Packter o positivismo lógico de 

Karl Popper chega à filosofia Clínica como uma funda advertência ao filósofo, no sentido do 

limite de nosso conhecimento, suas limitações, as noções agarradas umas às outras, cracas, que 
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servem ao que vem depois. Obras principais: Conjecturas e Refutações: Pensamento Científico; 

A lógica da descoberta científica; Do conhecimento objetivo. Fonte: Dicionário de Filosofia 

Clínica.   

 
xvii Matemático, lógico e filósofo inglês. A tarefa da filosofia russelliana consiste radicalmente em 

nos ensinar como viver sem certeza, pois a linguagem é enganadora. A obra destacada nos 

ensinamentos da Filosofia Clínica é: Significado e Verdade, onde apresenta alguns aspectos 

determinantes da linguagem, considera as definições de conhecimento e de verdade, envolvendo 

a relação entre verdade e experiência. Em seus Princípios de Matemática, Russell diz que todas 

as palavras têm significado na acepção de que são símbolos representativos de outra coisa que 

não eles mesmos: as entidades indicadas pelas palavras. Fonte: Dicionário de Filosofia Clínica. 

 
xviii Agendamentos mínimos: procedimento que consiste no mínimo de inferência por parte do 

filósofo clínico. Este reserva sua participação apenas em solicitar ao cliente (partilhante) a 

continuação de sua narrativa, cuidando para evitar os saltos lógicos e temporais pela simples 

razão, segundo Packter, A de se ter um relato compreendido, inteiro, tão completo e ordenado 

quanto for possível. Daí fazer uso de termos como: prossiga, e então, siga contando, continue, e 

depois, e então, etc. Tal procedimento garante o histórico do cliente por ele mesmo, ordenado, 

sistematizado e com o mínimo de interferência do filósofo. Tal agir compartilha do método 

socrático, a maiêutica presente nos Diálogos platônicos. Fonte: Dicionário de Filosofia Clínica.  

 
xix Alfred North Whitehead (Ramsgate, Kent, 15 de fevereiro de 1861 - Cambridge, 

Massachusetts, 30 de dezembro de 1947) foi um filósofo e matemático britânico e um renomado 

pesquisador na área da Filosofia da Ciência, principalmente no que diz respeito aos fundamentos 

da Matemática. Juntamente com Bertrand Russell, escreveu  Principia Mathematica. É também 

o desenvolvedor da chamada Teologia do Processo. Fonte: Dicionário Universitário e Filósofos.  

 
xx George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor foi um matemático russo de origem alemã conhecido 

por ter criado a moderna Teoria dos conjuntos. Foi a partir desta teoria que chegou ao conceito 

de número transfinito, incluindo as classes numéricas dos cardinais e ordinais, estabelecendo a 

diferença entre estes dois conceitos que colocam novos problemas quando se referem a conjuntos 

infinitos. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/GeorgCantor, acesso em 13 de feve de 2009.   

 
xxi São dados colhidos do histórico da pessoa que corresponde aos acontecimentos ordenados entre 

dois fatos determinados. Os dados divisórios servem para o entendimento de questões esparsas, 

quebradas do contexto, espalhadas e fragmentadas sem um canto de pouso e de referência. Diz 

Packter que, com os dados divisórios, o filósofo irá fundamentar melhor seu conhecimento da 

vida da pessoa fazendo remissões pertinentes, explanatórias, da vida da pessoa. Pergunta o que 

houve entre o período X e Y; o que aconteceu entre as idades A e B e etc. e tal. Com isso, o 

filósofo terá as outras três categorias: Lugar, Tempo e Relação. Fonte: Dicionário de Filosofia 

Clínica. 

xxii Ludwig Wittgenstein 1889-1951, lógico e Filósofo inglês de origem austríaca. Investigações 

Filosóficas e Tratados Lógico-Philosopho são obras determinantes nos ensinamentos da Filosofia 

Clínica que prima o jogo comunicativo entre filósofo e partilhante. Segundo Packter o jogo 

comunicativo envolve tudo o que os sentidos e o intelecto estabeleceu dentro da interseção: 

envolve intuição, comunicação verbal, etc.  Wittgenstein, afirma: A filosofia é uma luta contra o 

enfeitiçamento da nossa inteligência pela linguagem (Investigações Filosóficas, § 109). O Jogo 

de linguagem é explicitado por Wittgenstein no §23 nas “Investigações Filosóficas”, quando 

enumera um grande número de jogos: mas quantos tipos de frase existem? A firmação, a 

interrogação, o comando, talvez? - Existem inúmeros tipos; existem inúmeros e diversos tipos de 

utilização de tudo o que nomeamos como signos, palavras e frases. E essa diversidade, essa 

multiplicidade não é nada de estável, nem dado uma vez por toda; mas novos tipos de linguagem, 

novos jogos de linguagem nascem, poderíamos dizer, enquanto outros caem no esquecimento (...) 

Fonte: dicionário de Filosofia Clinica.   
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xxiii John Langshaw Austin, 1911-1960. Nascido em Lancaster. Filósofo da chamada escola 

Analítica@ de Oxford. Ele retomou o problema wittgensteiniano da classificação dos jogos de 

linguagem, tentando dar regras dos atos que efetuamos pela linguagem. Packter recomenda A 

quando Dizer é Fazer: Palavras e Ação.  


