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As questões psicanalíticas primeva nos estudos do Dr. Breuer, e posterior 

desenvolvidos por Freud, traz a conversação como fonte terapêutica em auxílio aos 

males da alma, que despeja o pensamento reprimido e opressor na linguagem, no 

diálogo, em complemento ao desenvolvimento da série psicológica que ganhava 

corpo como ciência independente, mas com objetos distintos – consciente e 

inconsciente. 

 

 No pensamento de Jung, a psicologia analítica considera outros fatores além 

da sexualidade como carga das neuroses e psicoses, tendo à libido como fator 

mutável no ser, combustível dos diversos sentimentos. 

 

O psicoterapeuta deve ser um filósofo no antigo sentido da palavra. A 

filosofia clássica era uma certa visão do mundo bem como de conduta. 

Para as autoridades mais antigas da Igreja até mesmo o Cristianismo era 

uma espécie de sistema filosófico com um código de conduta 

correspondente. Havia sistemas filosóficos para um modo de vida 

satisfatório ou feliz. Também a psicoterapia significa algo desse gênero.” 

Cartas II, 21/4/1947, a R. Otto Preiswerk. Quanto à filosofia moderna, 
Jung achava que “já não inclui uma forma correspondente de vida e por 

isso só consiste de palavras.” ( Cartas II, 09/09/1953, a Carleton Smith). 

 

 Em contraposição destes pensamentos analíticos, a Filosofia Clínica de 

Packter não dá importância às repressões sexuais, ou a significação da libido como 

combustível do desejo, mas volta-se para historicidade e o conflito com o mundo de 

um sujeito em crise, do ser e pensar, do ideal e real. 

 

 Em ambas as visões e considerações pela fala – lingüística, como muito bem 

ressalta Lain Estralgo, essa terapia já tivera seus precedentes na antiguidade: A 

riqueza da linguagem representava garantia terapêutica, e a penúria lingüística 

anunciava sinais enfermiços da riqueza ou pobreza do pensamento. (Cf. LAÍN-

ENTRALGO, 1958, p. 53) 

 



 Freud, nas recomendações aos jovens médicos, aponta claramente para 

separação entre o estilo clínico clássico e do novo caminho a ser trilhado pelo 

analista, voltado para um humanismo e sentido único ao sujeito, o objeto 

contextualizado pela Psicanálise, onde o observador desprende-se de si e enche-se do 

outro, adentrando neste universo em busca do equilíbrio, superando os conflitos 

causados pela relação do sujeito com o mundo, dos desejos sexuais reprimidos e da 

infantilidade tardia – reeducação. 

 

 A aceitação daquilo que é sem mim e de que existe por mim exige serenidade 

e esforço, na distinção entre pensamento e realidade, que quando mal desenvolvidos 

pelo sujeito, criam uma necessidade de terapêutica. 

 

Mas hoje em dia, no campo da psicoterapia, surgiu algo que já não é da 

alçada da medicina no seu âmbito de ciência médica: é filosófico e carece, 

portanto, de comprovação ética e metafísica, como todo o intento filosófo                 

(JASPERS, 1998, p. 128). 

 

 Em alguns escritos platônicos e de outras escolas pós-aristotélicas, se inicia e 

se aprofunda o caráter terapêutico da Filosofia, no problema da possibilidade de 

conseguir um saber e não uma opinião, e a virtude em equilíbrio com o corpo, sem 

deixar de cuidar da cabeça. 

 

Zalmoxis, Rei, sendo com um deus é, afirmava que não iria tentar a cura 

dos olhos sem a cabeça, e a cabeça sem o resto do corpo; assim como 

tampouco curar o corpo sem a alma. Pois é da alma que nascem todos os 

males e os bens para o corpo e para todo homem... É da alma que se deve 

cuidar ao máximo, se é que se quer ter bem a cabeça e todo corpo (...) É 

um equívoco tentar separadamente ser médico da alma e do corpo (Platão, 

1952, p. 156e). 

 

 

 A medicina não é útil se não suprime as doenças do corpo. O diálogo torna-se 

terapêutico quando libera o outro das angústias, como diz Plutarco de Antifonte, 

onde na Grécia antiga já havia a percepção a influencia da alma - psique - sobre o 

corpo e suas manifestações, sendo acessado pela fala o objeto pontencializador do 

sofrimento, que ao se expor é reconfigurado e resignificado auxiliando no combate as 

patologias – ou signos. 



E inventou uma arte para curar a angústia, comparável às terapias que os 

médicos elaboram para curar as doenças.    Em Corinto, fazia consultar 

numa  casa próxima do mercado, onde escreveu  na porta que curaria 

com suas palavras a todos os que se sentissem agonizados por suas penas. 

Com perguntas, procurava  pela causa dessas angústias com o intuito de 

consolar seus pacientes. (Souza, 1992, [Plutarco] 833) 

 

 

 

 No suposto saber que o analista apóia-se como um médico que acredita deter 

todo domínio da sapienza, as questões psico-analíticas sofrem interferência direta no 

tratamento e no resultante almejado, pois se contamina com o eu do observador e as 

questões emersas do inconsciente do paciente, sendo a predisposição e o preconceito 

grandes barreiras na compreensão psicossomática do material exposto no Divã – in 

Lacan.  

 

 

Cabe ressaltar a íntima relação histórica que o movimento sofístico 

manteve com a medicina “técnica” ou “científica”, emergente no mesmo 

momento em que surge a razão filosófica, resultando numa mútua 

influência que fará nascer a figura bifronte do médico-filósofo ou 

filósofo-médico, a que Jung se refere como o antepassado cuja escola 

cumpre ao terapeuta moderno freqüentar (ENTRALGO, 1958, p. 158). 

 

 

 No Nível psicológico, palavras ouvidas desde a infância deixam uma marca 

positiva e negativa, na personalidade e no comportamento, manifestada nos próprios 

sentimentos e desejos ¹. A Filosofia e a Psicanálise devem fixar sempre a posição do 

sujeito diante da realidade e sua relação com ela, e conseguir a mudança da pessoa, 

não do mundo, pois a saúde mental consiste numa mudança pessoal diante da 

realidade. 

 

 O divisor de águas da Clínica Filosófica e da Psicanálise está no objeto 

observado, oriundo do Sujeito que dialoga com o Analista, entre o consciente e o 

inconsciente, a trilha dos sonhos e da historicidade do paciente. 

 

 A Filosofia Clínica comunga de um psicologismo no trato de seu objeto, o 

sujeito consciente em conflito, ignorando qualquer manifestação do inconsciente ou 

subconsciente como potência para o conflito – ideal x real, não buscando uma cura 



de espécie médica como na Talking Cure, mas na aceitação do mundo e sua 

condições, e a inserção do sujeito na sociedade. Usa do conhecimento acadêmico, 

das teorias filosóficas desde os clássicos (Sócrates, Platão) até os contemporâneos 

(Jacques Derrida, George Berkeley) aplicados à terapia do indivíduo. A filosofia 

clínica prioriza a pessoa como um todo, em nível consciente. É realizado um trabalho 

em que a pessoa monta o quebra-cabeças de sua história, com a participação direta 

do terapeuta. Cada ser humano é respeitado na sua singularidade, isto é, cada pessoa 

tem uma identidade única, uma maneira própria de olhar e sentir a vida.
1
  

 

A origem da neurose é um instinto reprimido, segundo Freud. Em 

Filosofia Clínica, admitindo-se esta terminologia, a origem pode nada ter 

a ver com instinto reprimido, podemos facilmente constatar em 

consultório que a origem da neurose pode estar ligada a inúmeros outros 

fatores, como a maneira aprendida de se realizar   algo (epistemologia), os 

comportamentos (comportamento & função), derivações   do pensamento 

(idéias complexas)  e assim por diante – elementos sem relação  com 

repressão ou complexo. (PACKTER, 2009). 

 

 

 

 Os desejos reprimidos podem se transformar em complexos. Essa hipótese é 

afastada pela clínica filosófica decididamente.  

 

Freud considera que distúrbios nervosos alcançam alívio ou cura quando se 

chega ao que originou os instintos reprimidos, ao dar passagem à consciência, ao 

verbalizar. Em Filosofia Clínica, se tomarmos este entendimento como pressuposto, 

poderíamos dizer também que em muitas vezes a opção será por liberar o conteúdo 

do instinto reprimido por outros meios ou mesmo aprofundar o aprisionamento de tal 

conteúdo. 

 

Mandamos o doente dizer o que quiser, cônscios de que nada lhe ocorrerá 

à mente senão aquilo que indiretamente dependa do complexo procurado. 

Talvez lhes pareça muito fastioso este processo de descobrir os elementos 

reprimidos, mas, asseguro-lhes, é o único praticável (FREUD, 2006, p. 

21). 

                                                
1 São João da Cruz. Subida ao Monte Carmelo: É sua obra fundamental. É quase uma única obra com 

a Noite Escura, começada no Calvário de Jaén, em 1578, e depois continuada em Baeza e Granada. 

 



 

A origem da neurose é um instinto reprimido, segundo Freud. Em Filosofia 

Clínica, admitindo-se esta terminologia, a origem pode nada ter a ver com instinto 

reprimido, podemos facilmente constatar em consultório que a origem da neurose 

pode estar ligada a inúmeros outros fatores, como a maneira aprendida de se realizar 

algo (epistemologia), os comportamentos (comportamento & função), derivações do 

pensamento (idéias complexas) e assim por diante – elementos sem relação com 

repressão ou complexo. 

 

Por meio dos movimentos oníricos e dos lapsus linguae o material reprimido 

aflora. Este é o caminho da libido, pois não pode permanecer imóvel no 

subconsciente. A Filosofia Clínica, admitindo-se esta terminologia, admite outros 

encaminhamentos a esta questão. 

 

Para o psicanalista este método é tão preciosos quanto para o químico a 

análise qualitativa; prescindível na terapêutica dos neuróticos é 
indispensável para a demonstração objetiva dos complexos e para o 

estudo das psicoses, com tanto êxito empreendido pela Escola de Zurique 

(FREUD, 2006, p. 22). 

 

A Filosofia Clínica utiliza-se de métodos. Sua linha metodológica básica é o 

estudo da historicidade da pessoa, com os Exames das Categorias, a pesquisa da 

Estrutura do Pensamento, o acompanhamento dos desenvolvimentos submodais. 

Evidentemente isso varia, pois às vezes, por exemplo, a historicidade não pode ser 

realizada, o que prejudica o encaminhar da terapêutica filosófica. 

 

 

Utilização do conhecimento acadêmico, das teorias filosóficas desde os 

clássicos (Sócrates, Platão) até os contemporâneos (Jacques Derrida, 

George Berkeley) aplicados à terapia do indivíduo. A filosofia clínica 

prioriza a pessoa como um todo, em nível consciente. É realizado um 

trabalho em que a pessoa monta o quebra-cabeças de sua história, com a 

participação direta do terapeuta. Cada ser humano é respeitado na sua 

singularidade. Isto é cada pessoa tem uma identidade única, uma maneira 
própria de olhar e sentir a vida (PACKTER, 2009). 

 

 

A transferência é um fenômeno no qual o conteúdo afetivo, uma vez liberto e, 

atuante na consciência, dirige-se a um objeto, como o terapeuta. Admitindo-se esta 



terminologia, em Filosofia Clínica o fenômeno muitas vezes é inexistente, 

diferentemente as observações de Freud e Jung advindas de observações no Divã. 

 

Em Filosofia Clínica não existe ênfase na sexualidade, em um pansexualismo. 

Mesmo existente em alguns casos, uma manifestação deste elemento, e ainda que 

forte, pode ser periférica e insignificante na malha intelectiva da pessoa. 

 

À época do tratamento catártico, o que almejávamos era a elucidação dos 

sintomas; afastamo-nos, depois, dos sintomas e devotamo-nos, em vez 

disso, a desvendar os complexos, para usar uma palavra que Jung tornou 

indispensável; agora, no entanto, nosso trabalho objetivaencontrar e 

sobrepujar, diretamente, as resistências, e podemos confiar em que 
venham à luz, justificadamente, sem dificuldade, os complexos, tão logo 

se reconheçam e se removam as resistências (FREUD, 2006, p. 87). 

 

 

A crítica e o progressivo abandono do modelo de tratamento médico clássico, 

conforme constatou Freud em sua experiência pessoal com o Dr. Breuer, enfocou o 

distanciamento deste modelo para o pleno desenvolvimento da clínica psicanalítica, 

tendo respaldo posterior no estudo sobre a historicidade da Clínica de Foucault, na 

relação de poder entre o saber e o não-saber, que o diálogo despido de preconceitos 

entre o analista e o paciente, contextualizará a formação e a repressão sócio-cultural 

quanto à libido. 

 

 A crítica também se estende ao sistema clínico da Psiquiatria, que não 

considera a trilha dos sonhos como estrada para o sujeito e seus desejos - 

inconscientes - além de métodos duvidosos nos tratamentos quanto às ditas loucuras: 

“Hoje as drogadições, os transtornos alimentares, os quadros deliquênciais e as 

depressões graves desafiam os analistas a repensarem a subjetividade” (KEHL, 

2009, O tempo e o cão). 

  

 A questão do fetiche da mercadoria exposto por Marx em sua obra: O 

Capital, denota a transformação que o capitalismo produziu na subjetividade, onde o 

conceito de alienação e fetichismo é semelhante ao inconsciente freudiano, 

delegando um poder encantatório na Mercadoria, expondo toda miséria espiritual e 

material do individuo, que coloca esta como organizadora do laço social, com um 

caráter político na formação deste inconsciente – in Lacan. 



 

 Colocar o valor da vida na medida da eficiência, e subjugar o fracasso a falta 

de bens ofertados pelo mercado, faz eclodir a alienação contemporânea e sua 

patologia depressiva, efeitos subjetivos da aceleração da vida e da busca pela 

felicidade ditada pelo prazer – consumo, além de movimentar uma bilionária 

indústria farmacêutica de psicotrópicos, pronta para “ajudar” nos tratamentos de 

frustrações, devaneios e loucuras ditadas e catalogadas pela sociedade do consumo, 

que inclui e exclui conforme a mão invisível do mercado aponta. 

 

 Este contexto contemporâneo é desafiador para clínica terapêutica, que trata 

do espaço da linguagem e da morte. O Homem, destituído de um centro de gravidade 

tende a buscar algo para apoiar-se, já que à Ciência não deu sustentabilidade na 

significação da vida como um todo, ao contrário, fora diversas vezes utilizada por 

interesses escusos, onde o remédio não é a cura da doença, mas a fonte de lucro a 

Grupos e Nações detentoras de alta-tecnilogia. 

  

 A pulverização do Sujeito e a multiplicidade das ciências denotam a falta de 

identidade humana, que antes era o centro e o principal ser no universo, e agora tão 

somente o é parte, jogado na vala comum dos seres viventes, destituído até mesmo da 

racionalidade e sensibilidade que lhe são próprias. 

 

 Se considerarmos a concepção epicurista de filosofia como terapia da alma, 

com considerações das obras de Gilles Deleuze e Michel Foucault, existiria talvez a 

possibilidade de uma clínica filosófica, conforme os estudos de Lúcio Packter, com o 

uso do conhecimento filosófico à psicoterapia, com as teorias filosóficas empregadas 

às possibilidades do ser humano enquanto ser que coloca-se à si mesmo. 

 

 Cabe ressaltar que em filosofia clínica os conceitos de doença e patologia 

deixam de existir, havendo, então, representação de um mundo, não promovendo 

pela filosofia curas, mas a tentativa de resolução de choques estruturais que causam 

um mal-estar existencial à pessoa. 

 

Quais os critérios para determinar o que é adequado? Os dados fornecidos 

pela própria pessoa, sujeito existente em seu contexto, com uma 

circunstância determinada e ao mesmo tempo determinante, por isso a 



verdade em filosofia clinica é subjetiva  (PACKTER, 2009).                    

 

 

 Já na filosofia contemporânea e de inclinação existencialista, as teorias 

psicanalíticas são comungadas em parte pelos franceses como Sartre, Deluze, 

Foucault, Camus - nascido na Argélia - e outros, que enxergaram no homem uma 

divisão entre o sonho e a realidade, o desejo e a moral, o conforto e a angústia, o 

abandono e o irracional, que deságua no desespero da vida, sem respostas concretas 

da razão pura ou cientificista, decepcionado e sem apoio para significar à sua própria 

existência. 

  

Mas hoje em dia, no campo da psicoterapia, surgiu algo que já não é da 
alçada da medicina no seu âmbito de ciência médica: é filosófico e carece, 

portanto, de comprovação ética e metafísica, como todo o intento 

filosófico(JASPERS, 1998, p. 128). 

 

 A Filosofia e a Psicanálise podem contextualizar o Homem e o Mundo, 

sujeito e objeto correlacionados, somando experiências científicas e transcendentais 

para abarcar o espírito humano, que é capaz de criar e destruir a vida do seu meio, 

mas que necessita de significações em toda ação, pois a pergunta faz parte da 

natureza humana, e o inconsciente não exclui o consciente, mas complementam o Ser 

íntegro, o Sujeito do conhecimento, que existe e sofre. 

 

Pois bem, há pelo menos um exemplo no âmbito da teoria da ciência que 

poderia dar uma certa legitimidade a essa reorientação da reflexão 

metodológica das ciências do espírito, e tal é a „filosofia prática‟ fundada 

por Aristóteles (GADAMER, 1992, p. 294). 
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