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Esta velha angústia, 
Esta angústia que trago há séculos em mim, 
Transbordou da vasilha,  
Em lágrimas, em grandes imaginações,  
Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror,  
Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum.  
 
Transbordou.  
Mal sei como conduzir-me na vida  
Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma! 
Se ao menos endoidecesse deveras!  
Mas não: é este estar entre,  
Este quase,  
Este poder ser que...  
Isto. 

 
(Álvaro de Campos/ Fernando Pessoa)



RESUMO 

O presente trabalho, escrito seguindo as normas da ABNT, tem como objetivo fazer 
uma reflexão acerca de distintos modos de compreensão e lida com a angústia no 
contexto da psicologia clínica. Primeiramente, apresenta um esboço de como a 
angústia é assumida a partir do cenário hegemônico na psicologia, isto é, desde a 
psicologia de bases modernas. Neste cenário, a angústia aparece como um 
sentimento que tem lugar em uma interioridade psíquica e, portanto, precisa ser 
corrigido. É preciso diagnosticar as causas dentro da interioridade psíquica que 
estão provocando essa disfuncionalidade e extirpar esse sentimento por meio de 
remédios e técnicas diretivas que irão resolver e corrigir esse mau funcionamento. 
Em um segundo momento, o texto contrapõe a compreensão moderna da angústia, 
com outra perspectiva em psicologia, denominada fenomenológico-existencial. Para 
isso, recorre a autores dessa nova abordagem que usaram como referência em seu 
trabalho o pensamento de Soren Kierkegaard, tais como Feijoo e Protasio, entre 
outros. Tais autores reposicionam a angústia como um modo de abertura para 
possibilidades de ser. Portanto, a partir dessa perspectiva em psicologia é preciso 
sustentar a angústia, pois ela emerge como a possibilidade para que outras 
possibilidades de ser vigorem. Eis a tarefa do psicólogo fenomenológico-existencial: 
é preciso se mover no sentido de, pacientemente acompanhar essa angústia. Em 
um terceiro momento, esboçam-se alguns comentários que visam articular essas 
distintas compreensões da angústia, a partir da situação clínica de Mateus, em que 
a angústia se mostra claramente.  

Palavras-chaves: Angústia. Psicologia clínica. Psicologia fenomenológico-

existencial. Psicologia moderna. Kierkegaard. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se ocupará em pensar a presença da angústia na clínica 

psicológica. A temática da angústia aparece recorrentemente em minha prática 

clínica. Por conta desse surgimento da angústia, nessa cadência que insiste e 

persiste, se fez urgente para mim compreender e pesquisar essa temática. Nessa 

tarefa que imponho a mim, observei que há diferentes modos de lidar com a 

angústia na clínica.  

Um modelo mais consolidado, bastante presente, é aquele cuja angústia 

aparece como um sentimento a ser corrigido, como um dado de que a psique está 

em um modo disfuncional na lida com a vida, portanto, não produtivo. A partir dessa 

disfuncionalidade, faz-se necessária a intervenção de um profissional que conheça, 

a priori, como deve ser o modo saudável de funcionamento do psiquismo para fazer 

as correções necessárias, a fim de restabelecer a funcionalidade saudável do 

psiquismo, inclusive, se necessário, utilizando medicamentos que irão auxiliar na 

correção da disfunção psíquica.  

Já o segundo modelo de lida com a angústia na psicologia clínica, é uma 

proposta crítica ao primeiro modelo. Nesse segundo modelo, a angústia é algo 

constitutivo do modo de ser do homem, uma vez que expressa o caráter de 

indeterminação dele, apontando, portanto, para força vital do próprio homem. Nesse 

caso, a angústia não é um sentimento que precisa ser extirpado, mas uma 

experiência de abertura para novas maneiras de se poder ser.  

Afinal, como podemos compreender a angústia na clínica? Para responder a 

esta pergunta, que nada mais é do que me perguntar sobre a maneira que farei para 

pensar a angústia na clínica, inicialmente esboçarei a compreensão da angústia na 

primeira perspectiva, ou seja, na mais consolidada, hegemônica. Para tanto, 

apresentarei uma breve exposição dos pressupostos e elementos fundantes que 

permitam uma boa compreensão do que seja a angústia neste modelo de pensar. 

Assim, recorrerei a autores como Buzzi (2003) – que ajuda na compreensão das 

bases filosóficas do pensamento moderno –, além de Mattar (2016) e Feijoo (2010, 

2011, 2017a, 2017b) – que mostram como se dá a articulação desse pensamento 

moderno com a psicologia clínica. 

Em um segundo momento, recorrerei a uma compreensão expoente da 

psicologia na abordagem fenomenológico-existencial em Kierkegaard, buscando 
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suporte teórico em autores que se apropriaram do seu pensamento, tais como Feijoo 

(2013), Protasio (2013, 2014) e Mattar (2016), para esboçar os pressupostos e 

elementos fundamentais que permitam compreender o que é a angústia na 

abordagem fenomenológico-existencial em Kierkegaard. A partir desse esboço, 

intenciono caracterizar uma outra maneira de inscrição da angústia na existência do 

homem. Isto, de modo a esclarecer em seus contornos essenciais, o 

reposicionamento da angústia como indeterminação, como condição de abertura 

para os possíveis do existir do homem e da própria psicologia. 

Em um terceiro momento, esboçarei alguns comentários que visam articular 

essas distintas compreensões da angústia e também refletir sobre tentativas de uma 

clínica de inspiração kierkegaardiana, que irá se referir à tarefa primordial como 

terapeuta na sustentação possível da angústia em sua perspectiva de abertura 

originária, fundante, de possibilidades para possibilidades.  

Esses comentários terão como base minhas falas como terapeuta diante da 

situação clínica de Mateus, em que o contexto da angústia se caracterizava 

emblematicamente. Numa tentativa de reproduzir os fragmentos da situação clínica 

de Mateus em um modo mais próximo possível da experiência vivida por mim e por 

ele, optei por transcrever nossos diálogos na primeira pessoa. Assim, desde a 

situação clínica de Mateus, espero poder compreender e apresentar, mesmo que 

embrionariamente, alguns comentários acerca do lugar que a angústia ocupa na 

clínica psicológica, assim como sua presença recorrente nesta, esclarecendo um 

pouco mais as questões que me levaram a desenvolver este trabalho. 
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1 ANGÚSTIA NO HORIZONTE DA PSICOLOGIA MODERNA 

Neste primeiro capítulo, esboço uma compreensão dos fundamentos 

filosóficos do pensamento moderno e de que modo estes foram articulados, 

resultando em uma proposta da psicologia moderna na clínica. A partir dessa 

psicologia moderna, apresentarei o desenvolvimento do conceito de interioridade 

psíquica, ou um eu substancializado, para então falar do conceito de angústia como 

um sentimento que surge dentro dessa interioridade psíquica como consequência do 

mau funcionamento desta e que precisa ser corrigido.  

O conceito de angústia na psicologia clínica moderna aparece como um 

sentimento disfuncional. A angústia como consequência de uma interioridade que 

perdeu seu equilíbrio, agora precisa sofrer uma correção para voltar novamente para 

o seu estado de equilíbrio. Esse equilíbrio tem como seu fundamento o pensamento 

moderno, por isso, apresentarei brevemente os conceitos básicos da modernidade e 

como estes influenciaram a psicologia moderna. 

1.1 Bases do pensamento moderno 

Inicio essa reflexão a partir do filósofo Buzzi (2003) que, em seu livro 

“Introdução ao pensar”, afirma que podemos caracterizar a ciência moderna como 

uma aprendizagem de dominação da natureza, colocando também como questão os 

elementos de calculabilidade, funcionalidade e instrumentalização do pensamento e 

seus reflexos para o homem. Para ele, a lógica, como um abrir de possibilidades da 

razão, é a grande obra da modernidade. Sendo assim, Buzzi (2003, p. 54) toma Kant 

para articular suas reflexões: “A lógica é a ciência da razão [...] uma ciência a das 

leis necessárias da razão, não apenas a respeito de alguns objetos, mas de todos os 

objetos; por conseguinte, uma ciência do uso correto da razão em geral.” 

Com esta passagem, Buzzi (2003) indica que o homem moderno comportar-

se como razão que está sempre medindo e calculando, isto é, no pensamento 

moderno tudo é determinado a priori. E tudo que esteja diferente de uma medida, do 

que é estabelecido como padrão, precisa ser corrigido. Isto é, de acordo com Buzzi 

(2003), o homem moderno repete em toda parte um mito, conhecido na mitologia 

grega, como Leito de Procusto. Procusto era um bandido que vivia em uma floresta 
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e tinha uma imensa cama. Todos os que passavam pela floresta eram presos e 

colocados por ele em sua cama. Dos que eram muito grandes, Procusto cortava os 

pés e dos que eram muito pequenos ele os esticavam até ficarem do tamanho da 

sua cama. O tamanho da cama era o padrão utilizado por Procusto. A cama de 

Procusto representa as determinações do mundo moderno. Tudo o que não se 

encaixa nas determinações do mundo moderno é forçado a se formatar pelas 

normas e valores pré-determinados desse pensamento. Nesse pensamento 

determinante, não há lugar para a diferença. O diferente não é acolhido, é 

discriminado, rejeitado, definido como fora do padrão da normalidade, do que é 

saudável. Todo comportamento diferente precisa ser corrigido de acordo com o 

padrão determinante. 

O homem moderno, tal como Procusto, é incapaz de pensar bem; não 

considera a diferença e, ao negar a diferença impõe sobre o diferente um padrão e 

uma norma que o oprime, que desconsidera e não respeita o diferente. Por toda 

parte, pratica a violência pela indiferença e pela violação dos direitos dos diferentes 

e nos momentos decisivos, quando deveria acolher a existência humana, 

respeitando e celebrando a diferença no mundo, promove desamparo e injustiças. 

Para Buzzi (2003), a educação moderna se preocupa excessivamente com os 

processos de calculabilidade, dificultando o pensamento solidário, sensível, o que 

favorece o pensamento da indiferença e da violência. A educação moderna não 

considera o diferente e tudo o que nosso processo educacional não enquadra no 

que já é determinado é considerado como um problema a ser corrigido. Se um aluno 

não está tendo um bom aproveitamento na escola, ele será examinado por uma 

multiplicidade de profissionais até que se obtenha um correto diagnóstico. Feito o 

diagnóstico, esse aluno será submetido a uma prática corretiva e poderá voltar a ser 

um aluno produtivo novamente. 

No contexto do pensamento moderno, o cuidado é correção. De maneira 

geral, não se irá questionar a metodologia da escola e nem se levará em 

consideração a singularidade do aluno. O padrão é imposto e se há resistência por 

parte do aluno, esta também será corrigida, hegemonicamente, sem haver nenhuma 

consideração pelo que o aluno está sentindo e pensando.  

Existe o normal, o que é saudável. No caso de alguém que se angustia, essa 

pessoa precisa voltar ao padrão de normalidade, não sentir angústia. Essa angústia 

precisa ser corrigida. No cálculo, tudo está explicado a priori, sabendo quais as 
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relações causais do sentimento da angústia, o que provocou o desequilíbrio psíquico 

e a causou, e os procedimentos corretivos para restabelecer o equilíbrio interno do 

psiquismo.  

O aluno que apresenta problemas de comportamentos na escola, que se 

frustra por não conseguir estudar e tirar boas notas, será encaminhado para o 

psicólogo que diagnosticará o problema na interioridade psíquica desse aluno que 

ocasiona essa angústia e está impossibilitando seu aprendizado e entrosamento 

social. Feito o diagnóstico, será realizada a ação terapêutica que tornará a 

interioridade psíquica funcional novamente, o comportamento disfuncional do aluno 

será corrigido e ele poderá se desenvolver de maneira saudável. 

No pensamento moderno também existe a ciência a se pretender 

impositivamente como a teoria do real, diferentemente como acontecia na ciência 

dos antigos. De acordo com Buzzi (2003), o conceito de teoria vem do grego 

theorein, que significa um ver e um estar próximo no presentificar-se de uma 

determinada coisa. Significa, também, a solidariedade, comunicação com o que 

aparece, o envolvimento com o que está presente no aparecer. Na atividade 

teorética, chega-se junto à realidade que se pretende conhecer.  

Nos mosteiros da idade média, a contemplação era tida como verdadeiro 

método para convivência com a realidade, no ver cheio de espanto e no contemplar 

assombrado. O vigor da contemplação estava no sentimento do assombro, na 

estranheza do universo. É nessa experiência do estranhar, do assombrar-se, que a 

possibilidade do prazer da convivência com esse universo acontecia. 

Entretanto, na modernidade, Buzzi (2003) compreende que o sentido não é 

mais o da contemplação, do espanto. O sentido é outro. A teoria é sinônimo de 

esquemas ou sistemas, projetos e cálculos que se ocupam com os dados da 

empiria. O cientista se ocupa mais com as teorias e menos com os fatos. De acordo 

com as teorias, projeta os objetos. Ela é projetista e, portanto, desconhece o fatual. 

O mundo da ciência é constituído por objetos e esses objetos não são os dados da 

empiria; são entes conjecturados pela razão a partir dos dados da empiria. E agora, 

o mesmo cientista que produziu uma mecânica industrial para transmutar a ordem 

da natureza, quer também produzir uma mecânica social. 

No entender de Buzzi (2003), a revolução social aconteceu como 

consequência da revolução industrial, considerada por ele como a matriz das 

grandes transformações sociais. O cientista se propõe a pesquisar para tratar a 
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realidade em uma perspectiva operacional e funcional. O que empolga o cientista é 

a produção técnica que nada mais é de que sua real possibilidade de poder produzir 

um novo universo a partir de outro.  

Ainda sobre o domínio e o controle do pensamento moderno, Buzzi (2003) 

afirma que quando o homem da ciência observa os animais rapidamente, ele os 

coloca na medida da zoologia; quando vê árvores na floresta, coloca-as na medida 

da botânica; vê as aguas do rio caindo na serra e logo as coloca na represa e as 

transforma em hidrelétricas. O homem da ciência quer criar um mundo que esteja 

absolutamente sujeito ao seu domínio e controle. 

O homem da ciência vai à realidade, buscando descobrir as causas para 

exercer cada vez mais domínio e controle não só sobre a natureza, mas também 

sobre a vida humana. Buzzi (2003) compreende que a ciência nos educa tão 

somente a calcular e dominar e, como consequência disso, o ser humano se torna 

mais violento. 

1.2 As bases do pensamento moderno e sua articulação com a psicologia 
moderna 

Ao discutir sobre o modo como os fundamentos do pensamento moderno se 

articularam com a psicologia e com o conceito de angústia, Feijoo (2017a) afirma 

que o psicólogo moderno lida com a angústia como um sentimento. Esse sentimento 

surge dentro de uma interioridade psíquica, resultante de um mau funcionamento 

dessa interioridade e que, portanto, precisa ser corrigido, ajustado. A autora mostra 

como os pressupostos do pensamento moderno se articularam na psicologia 

moderna. Para ela, o pensamento calculante é aquele cujas determinações explicam 

e definem comportamentos – indicando quando este é funcional e quando não é – 

procura estabelecer a causa do comportamento disfuncional.  

Na verdade, segundo Feijoo (2017a), é um modo de pensamento que 

utilizamos quando queremos planejar, investigar, organizar tarefas e 

empreendimentos por meio de considerações prévias em função do objetivo que 

pretendemos alcançar e dos resultados que queremos obter. É esse modo de 

pensamento que define a proposta da clínica moderna. Assim, ao planejar, 

investigar, organizar tarefas e considerações prévias dos resultados que se pretende 
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obter, serão desenvolvidos manuais de transtornos mentais, definidos diagnósticos 

e, a partir destes, estratégias de correção de comportamento. 

Feijoo (2017a) ressalta, ainda, a importância de resgatarmos o pensamento 

meditante. Esse pensamento tem como proposta um deixar-se tomar pelas coisas 

do modo como elas aparecem, renunciando ao controle e domínio de forçá-las 

aparecerem no modo que é o seu. Em sua crítica à psicologia moderna ou 

“tecnocrata”, a autora chama atenção para esse mundo moderno que possibilita o 

aparecimento de conceitos, como o de correção do psiquismo. A partir desse mundo 

da técnica, surge uma psicoterapia moderna ou tecnocrata que tem como base uma 

funcionalidade e uma instrumentalização específicas. De acordo com Feijoo (2017b, 

p. 35), esse horizonte epocal em que nos encontramos é denominado por Heidegger 

como a “Era da Técnica”: 

A grande cegueira em que nos encontramos, no nosso tempo, é a de 
acreditar que essa ótica unidimensional da técnica é a única e 
absoluta verdade. Para poder começar a abrir um horizonte de 
possibilidade para clínica, cabe perguntar: funciona para quê e 
instrumentaliza-se para quê? Vamos buscar nas palavras de Fogel 
(1999) a resposta que nos é dada, pelas determinações de sentido 
na era da técnica: “Sem dúvida, uma opção filosófica pelos pobres, 
oprimidos e desvalidos.” (p. 20). E, conclui Fogel: “No entanto, nós, 
homens do séc. XX, homens-massa, somos, por isso mesmo, 
mestres em dissimular ou escamotear cinismo e hipocrisia com 
palavras douradas e altissonantes.” (p. 20). Assim, o homem da 
técnica responderá que a psicoterapia é uma máquina capaz de 
transformar os homens e a humanidade. Essa prática em psicologia 
nos fornecerá modelos que tornam possível fazer com que 
funcionemos para que possamos tornar os homens mais autênticos, 
mais verdadeiros, mais assertivos, mais equilibrados, sensatos, mais 
funcionais em seus relacionamentos. 

Ainda segundo Feijoo (2017a), o objetivo da psicoterapia moderna é tratar o 

paciente e conduzi-lo a um objetivo. A tarefa dessa condução cabe ao 

psicoterapeuta, possuidor do conhecimento de que se precisa para operar a 

correção psíquica. Na obra “Escuta e a fala em psicoterapia”, Feijoo (2010) aborda o 

conceito da técnica na modernidade e esclarece que técnica na modernidade se 

constitui como um desvio do sentido da techné grega. Para Feijoo (2010), techné, no 

sentido grego, quer dizer: o ato de conhecer-se no ato de produzir. Essa experiência 

grega tem o caráter não de fabricar, manipular ou operar, mas de pôr em manifesto, 

produção da verdade como aletheia, no modo de deixar vir à presença, produção 

que deixa aparecer o que se oculta, desvelamento. 
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Feijoo (2010) explica que os gregos consideram dois sentidos da técnica: o 

sentido do artesão, como produção de arte poética, e o de se reencontrar algo que 

se dá a conhecer. Já a técnica moderna se propõe a explorar a natureza sem 

nenhuma preocupação de cuidado, não se preocupa em permitir que algo surge a 

seu modo na natureza, só existe o modo de explorar, controlar, consumir e acumular 

da técnica moderna. É na técnica moderna que se radicaliza, de acordo com Feijoo 

(2017a), a noção de interioridade, verdade, correção, funcionalidade e superação. 

Outra autora que corrobora com a discussão de Feijoo (2017a) sobre a 

psicologia moderna é Mattar (2016), a partir de quem busco desdobrar as 

implicações políticas desse modo moderno de pensar em psicologia. De acordo com 

Mattar (2016), o psicólogo se tornou muito importante na condução de processos de 

normatização e dominação sociais. No sentido de ajudar as pessoas a se 

conformarem e se adaptarem às condições mais adversas de suas vidas, por meio 

de discursos mansos e suaves. 

Mattar (2016) comenta que poucas pessoas hoje assumiriam que suas vidas 

psíquicas são originadas por uma geração espontânea, atreladas a condições 

sociais e influências ambientais. Apesar disso, a psique é tratada como se tivesse 

uma vida interior própria, sem nenhuma relação com a vida social e cultural em que 

vive. De acordo com a autor, no mundo moderno, o eu de cada pessoa se tornou 

seu próprio fardo. Um eu, que precisa ser protegido de qualquer possibilidade de 

compreensão de si por meio cultura e do contexto social que o cerca. 

1.3 Angústia, sentimento e interioridade psíquica 

Mattar (2016) entende que nas sociedades ocidentais modernas, as pessoas 

são construídas como um eu, como uma identidade singular e distinta. Foi nessa 

sociedade que a psicologia surgiu como científica e que tem um saber positivo do 

homem e um modo particular de se referir a ele e de agir sobre ele.  

O eco dessa compreensão moderna acerca do psiquismo, apresentada pela 

autora acima está presente em alguns artigos divulgados em sites informativos de 

compreensão do senso comum. De acordo com o artigo “Neurose de angústia: o 

que ela é?” (ABCMED, 2011), o sentimento mais chamativo e que se destaca dos 

demais é a angústia crônica generalizada, em que quase sempre os músculos estão 
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tensos e o relaxamento é difícil ou impossível. Há também uma inquietação 

incômoda, um medo vago e indefinido e tormentosas expectativas negativas 

relativas ao futuro. Habitualmente, estão presentes também os acompanhamentos 

fisiológicos, tais como palpitações, sensações de sufocações, 

tremores, sudorese excessiva, mal-estar gástrico, entre outros. Nesses casos, são 

muito frequentes as sensações de aperto na cabeça ou no peito, além de distúrbios 

psicossomáticos, como úlceras, asma, gastrites, colites, dores de cabeça, etc. 

Algumas vezes, os que no artigo são denominados “neuróticos”, mostram-se 

hipocondríacos, fóbicos, histéricos ou melancólicos. Geralmente, a função sexual 

fica prejudicada, com diminuição do interesse e deformações várias. Outras vezes, 

as pessoas acometidas sofrem de graves inibições generalizadas das demais 

funções, as quais limitam suas vidas: não conseguem trabalhar, divertir-se, conviver 

livremente, por exemplo. Quando predomina a inquietude, costuma-se dar ao quadro 

a denominação de ansiedade.  

De acordo com o artigo “Neurose de angústia” (ABCMED, 2011), os 

tranquilizantes, também chamados ansiolíticos, principalmente os da classe dos 

benzodiazepínicos, são bastante eficazes no tratamento sintomático da angústia. 

Eles devem, sempre que necessário, acompanhar a psicoterapia analítica 

ou cognitivo-comportamental, de valor etiológico. O texto apesenta a angústia como 

disfunção do psiquismo, tal como outros sintomas citados e que, portanto, precisa 

ser corrigido tanto por remédio como por terapia. 

Outro artigo intitulado “Psiquiatria: angústia”, Nakano (2009) refere-se à 

angústia como um sintoma de um precário funcionamento psicológico, que se for 

acentuado poderá ser chamado de neurótico. Seria o equivalente da febre resultante 

de uma infecção. Assim, a ansiedade poderá ser objeto de um tratamento paliativo, 

como no caso de se usar antitérmicos para baixar a temperatura de um doente com 

infecção. O psiquiatra, no entanto, não se empenha somente em aliviar o mal-estar 

da angústia, mas também em remover as causas que lhe dão origem.  

Drogas de atuação variada sobre o sistema nervoso poderão exercer efeito 

tranquilizante, mas não poderão proporcionar as soluções para um ajustamento 

intrapsíquico e social, que certamente será necessário para a eliminação das causas 

da angústia. Nakano (2009) demonstra claramente a ideia de uma relação causal, 

isto é, de causa e efeito para que a angústia apareça. Cabe então ao profissional 

http://clinica-medica.catalogo.med.br/
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investigar e encontrar essas causas para atuar sobre elas e proporcionar o 

reencontro do equilíbrio e extirpar a angústia. 

O terceiro artigo, intitulado “Angústia, tristeza, ansiedade: cura e tratamento” 

(2018) propõe que a angústia seja desencadeada pela ativação da ínsula, uma 

região localizada no córtex cerebral que está ligada à percepção das funções do 

coração, do diafragma e dos pulmões. É por isso mesmo que o paciente com 

angústia sempre sente o peito oprimido, taquicardia, palpitações e falta de ar. 

A vivência de situações ligadas a sentimentos de culpa, frustração, 

arrependimento, insegurança ou ingratidão podem ser causas possíveis de a 

angústia ter se instalado no paciente. Apesar disso, ela também pode surgir sem 

motivo aparente, sem uma causa pela qual se justifique o motivo da apreensão 

constante. 

Segundo esse artigo, é preciso ressaltar que a angústia não deve ser 

confundida com o medo, a ansiedade ou a depressão. Ela é uma doença 

psicológica que pode ser tratada para minimizar os danos físicos e psicológicos. Os 

pacientes com angústia podem responder bem ao tratamento com remédios 

benzodiazepínicos, cujos efeitos são sedativos e calmantes, como alprazolam e 

clonazepam. Alguns medicamentos antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos 

também poderiam ser prescritos pelo médico psiquiatra. A imipramina seria o 

antidepressivo tricíclico mais eficaz e utilizado nesses casos. O tratamento 

terapêutico com psicólogo ou psicanalista seria indispensável, pois trabalha o 

emocional do paciente para que ele consiga contornar todos os pensamentos 

inquietantes que lhe causam os sintomas físicos desagradáveis da angústia. O 

artigo apresenta, ainda, os conceitos como “eu interior”, definido explicitamente pelo 

biológico, assim como toda a terapêutica é explicitamente calcada com um viés de 

correção e eficiência.  

De acordo com os estudos apresentados, podemos enxergar que a angústia, 

no modelo compreensivo moderno, tem uma ou múltiplas causas, ocasionadas por 

um mau funcionamento psíquico e/ou orgânico. A proposta de tratamento acontece 

nessas duas vertentes, uma orgânica, corrigindo o mau funcionamento por meio de 

remédios, e uma psicológica, em que se recomendam psicoterapias para a correção 

das causas emocionais que estão em distúrbio na interioridade da psique. 
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A angústia como sentimento, interioridade psíquica ou eu substancializado de 

uma interioridade são conceitos basilares da psicologia moderna. Portanto, se faz 

necessário apresentar resumidamente o desenvolvimento desses conceitos.  

Ao refletir sobre o desenvolvimento do psiquismo como substancialidade, 

Feijoo (2011) afirma que tal conceito tem seu início no cogito cartesiano e na sua 

consequente ideia de uma subjetividade egoica segura de si, de uma consciência ou 

de um eu substancializado de uma interioridade. Acerca do desenvolvimento desse 

eu substancializado, a autora comenta que: 

As filosofias da subjetividade, com a concepção que lhes é comum 
do sujeito que pensa a si mesmo e que posiciona os objetos, 
estabelecem as bases para o surgimento efetivo da dicotomia sujeito 
e objeto. Com isto, elas fornecem as bases para boa parte das 
concepções teóricas e práticas em Psicologia. Ainda na mesma linha 
de pensamento que pressupõe a interioridade e que exerce forte 
influência nas elaborações teóricas da Psicologia, temos a influência 
forte do Iluminismo e de um movimento de oposição a esse que é o 
movimento romântico: o Romantismo. Tanto as filosofias da 
subjetividade, quanto os movimentos Iluministas e românticos partem 
do posicionamento de uma interioridade encapsulada, contraposta ao 
mundo e com prioridade do eu frente ao mundo ambiente. Dessa 
forma, ao formar o sujeito apartado do mundo, essas psicologias 
tendem subsequentemente a promover a desconsideração do 
horizonte histórico, social e político, a partir do qual apenas são 
originariamente possíveis todas as determinações do homem. (p. 
13). 

Feijoo (2011) esclarece que essa psicologia parte de uma referência a um eu 

que se constitui como substância racional ou emocional, situada no tempo e no 

espaço, dotada de determinações e sentidos dados, prescindindo a princípio do 

mundo. Essa concepção de sujeito nuclear que se relacionará com o mundo em um 

segundo momento, junto com a concepção de que este mundo irá facilitar ou 

dificultar o desenvolvimento e crescimento do indivíduo formam a base das teorias e 

das práticas psicológicas em sua maioria. A autora comenta ainda: 

Com base na noção de sujeito nuclear e posicionador do mundo, as 
psicologias passaram muitas vezes a elaborar verdadeiras 
cartografias acerca do eu, em que a consciência vigente em um 
espaço de interioridade se vê contraposta a uma exterioridade, 
mundo. Em uma dimensão oposta, por outro lado, certos estudiosos 
de psicologia acabaram por elaborar modelos teóricos explicativos 
com base em fundamentos românticos, com base na pressuposição 
de uma vida inconsciente e obscura, bem como de uma 
autenticidade, integridade e espontaneidade originárias. Do mesmo 
modo, com base nos ideários Iluministas, outros estudiosos 
valorizam a ação isolada de um homem abstrato e singularizado na 
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sua racionalidade. Enfim, a ênfase na subjetividade, seja incidindo na 
razão ou na emoção, faz com que a psicologia tome o interior de 
modo a poder identificar, definir e localizar aquilo que obstrui a 
verdadeira expressão do sujeito ou seus aspectos desadaptados; e 
isto quer pela via do controle racional, quer pela via da liberação das 
emoções. (FEIJOO, 2011, p. 14). 

Um psicólogo de posse desses conhecimentos, e sabendo das técnicas para 

corrigir os comportamentos, poderá ter a sensação de estar fazendo seu trabalho de 

maneira tranquila, eficiente e eficaz. Feijoo (2011) entende que, por causa da 

importância que as filosofias da subjetividade alcançaram na psicologia, a clínica 

acabou por não considerar o horizonte de constituição histórico e social em que a 

existência efetivamente se dá. 

A psicologia clínica, que recebe as influências do iluminismo sob uma forte 

influência do racionalismo, defenderá a natureza previamente dada da faculdade 

racional do homem, como também seu caráter universal. O propósito que se quer 

alcançar é o do equilíbrio, ordem, harmonia, enfim, do disciplinamento dos impulsos 

subjetivos. Já as psicologias que recebem a influência do romantismo defendem a 

liberação dos sentimentos e emoções.  

Por conta dos paradigmas da interioridade, lugar onde as fissuras psíquicas 

se dão por causa das influências do mundo externo, surge outra questão com 

relação à maneira com que essas fissuras serão recompostas. Assim, no entender 

de Feijoo (2011, p. 15): 

[...] essas teorias psicológicas se constroem com base em 
pressupostos que sempre representam um recorte específico do 
campo de mostração dos fenômenos, contando incessantemente 
com certa dose de crença ou pressuposições. É isso que sentimos, 
por exemplo, não apenas diante das engenhosas teorias 
psicanalíticas em geral ou mesmo das teorias científicas hoje tão em 
voga sobre a origem do todo, como também diante das perspectivas 
humanistas e existenciais.  

Por sua vez, no século XX, tentou-se corrigir as teorias inconsistentes acerca 

do eu por meio das ciências empíricas em uma perspectiva positivista. Não se 

considera mais o eu em sua interioridade, agora há uma tábula rasa que vai sendo 

formada por estímulos do meio ambiente. A constituição desse eu comportamental 

vai acontecendo por condicionamentos e se estes, por sua vez, acontecerem de 

modo desadaptado, poderão trazer consigo problemas. 

Esses problemas de comportamentos poderão trazer sofrimento ao indivíduo 

e impedi-lo de obter sucesso e realizações comuns a seu tempo. Segundo Feijoo 
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(2011), o problema dessa abordagem é também o caráter problemático, originário da 

estrutura biológica, orgânica, do psiquismo humano. Pressuposto esse que ainda 

retém a noção de subjetividade relacionada à estrutura comportamental. 

Outro problema da filosofia moderna foi que, em seus desdobramentos 

históricos, acabou por revelar uma questão importante da estrutura das filosofias da 

subjetividade. Questão essa nada mais e nada menos importante que o fato de não 

levarem em consideração a relação homem e mundo tão fundamental. 

Mesmo a filosofia do século XIX, vem propondo importantes questionamentos 

sobre as filosofias das subjetividades não darem conta da complexa existência 

humana. Esses questionamentos influenciaram bastante a psicologia humanista e 

existencial-humanista. Essas duas abordagens também não aceitavam o 

pressuposto do sujeito reduzido ao aparelho psíquico, enquanto unidade de 

comportamento, passando a denominar esse aparelho psíquico de pessoa. Porém, 

acabaram por recair numa posição romântica, que apesar de ter uma proposta 

precursora em relação à perspectiva sócio-histórica e do historicismo, se posiciona 

ainda, sobre o valor do eu humano, de seu ego, de sua interioridade psíquica. O 

Existencial-humanismo, o behaviorismo e a psicanálise têm como objetivo atingir um 

ideal psíquico a ser alcançado. Ao se referir à crise das filosofias da subjetividade, 

Feijoo (2011, p. 19) afirma:  

A crise que ocorre no interior das filosofias da subjetividades a partir 
do esvaziamento do lugar mesmo de constituição do sujeito 
moderno, acabou por levantar um questionamento acerca das teorias 
em psicologia. Isto se deu, na medida em que as teorias que 
fundamentam as psicologias modernas também tomaram o 
psiquismo como substância essencial, atemporal, e dicotomizada do 
mundo, desenvolvendo de diferentes formas uma espécie de 
egologia. Tanto a Psicanálise quanto o Behaviorismo partem de 
teorias que mapeiam a subjetividade ou estabelecem as leis a partir 
das quais a subjetividade (comportamento) se constitui, encontrando 
em seguida elementos psíquicos que compõem essa subjetividade e 
que determinam o seu modo de funcionamento. 

A partir desses conceitos, o especialista da psicologia, na era da técnica, é 

capaz de construir teorias e técnicas que podem resguardar o bom funcionamento 

do psiquismo. Da mesma forma, capacitar ao profissional para fazer as correções 

necessárias desse psiquismo e garantir um funcionamento positivo dele. 

Ainda na perspectiva da técnica, Feijoo (2017b) destaca algumas 

determinações que nos atravessam como a exigência da produção, objetivação, 
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resultados e método e a relação dessas determinações com as queixas que chegam 

à clínica. As pessoas procuram a clínica em busca do método que irá dar a elas as 

condições necessárias para reconquistarem a autoestima perdida, a disposição de 

voltarem a ser produtivas, realizadas e felizes. Para Feijoo (2017b, p. 40-41): 

A procura de psicoterapia em crianças, frequentemente, ocorre a 
pedido dos pais. As preocupações por parte dos responsáveis pela 
criança, aliás, muito frequentes na atualidade são do tipo: medo que 
a criança não responda às solicitações do mundo moderno, 
preocupação da mãe em agir conforme recomendam os manuais de 
psicologia, modos diferentes com que os pais entendem a educação 
dos filhos. Essa procura, às vezes, se dá por solicitação da escola, 
às vezes, por solicitação do pediatra e algumas vezes são os 
próprios pais que concluem da necessidade que os filhos se 
submetam à psicoterapia infantil. Na maioria das vezes, no entanto, o 
pedido de psicoterapia vem da escola e a queixa diz respeito ao 
fraco desempenho escolar. No entanto, mais frequentemente, a 
questão refere-se à improdutividade da criança e a pretensão com a 
psicoterapia é de que a criança possa entrar na cadência das 
determinações do mundo moderno. 

Há uma cobrança para a criança ser estudiosa, alegre, comunicativa, esperta, 

ou seja, tenha toda as condições para se tornar um adulto focado em produção. E 

aquelas crianças que não demostrarem ter recursos para desenvolver potencial para 

a produtividade, serão alvos da preocupação da escola e dos pais. E por falharem 

ao potencial requerido no mundo da técnica, recebem o rótulo de “criança-

problema”.  

Os pais, consequentemente, também são rotulados como incapazes e 

culpados por não terem conseguido prover todas as possiblidades possíveis de 

desenvolvimento aos filhos. A família vê na terapia a resposta para resolver os 

problemas das crianças não produtivas, uma vez que, com base nessa perspectiva, 

o psicoterapeuta tornará os filhos funcionais e produtivos novamente. 

Nesse mundo não há lugar para o não querer fazer, a produção deve ser 

incessante e quando alguém se mostra em um modo de não produção, precisa ser 

curado e voltar a produzir novamente. Como entende Kierkegaard (1846-2001), nos 

dias de hoje, o que era da ordem das possibilidades foi convertido em necessidade, 

como consequência disso resta o desesperar. 

O que fazer, então, para auxiliar alguém que se encontra na cadência da 

desmesura a encontrar sua medida? Para Kierkegaard, essa possibilidade de 

alguém encontrar a sua medida só pode acontecer na experiência do existir. Isto 

porque seguir o que Kierkegaard pede, é ouvir o que a angústia quer dizer, é escutar 
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o que ela aponta como condição ao modo de ser do homem. Assim, o que está em 

jogo não é eliminar a angústia, mas dar voz ao que ela sustenta. Apresentarei a 

proposta fenomenológico-existencial tendo como base esses pressupostos do 

pensador Kierkegaard, no próximo capítulo. 
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2 ANGÚSTIA NO HORIZONTE DA PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICA 
EXISTENCIAL 

Neste capítulo, busco refletir sobre a angústia desde a perspectiva 

fenomenológico-existencial em psicologia de inspiração kierkegaardiana, a partir das 

contribuições de Feijoo et al (2013). Inicialmente, apresento a angústia, 

reposicionada a partir dessas autoras como indeterminação, como condição de 

abertura para possibilidades do existir humano e da psicologia – uma leitura distinta 

da angústia, como foi definida no primeiro capítulo. 

 As questões sobre as quais pretendo pensar neste trabalho já foram 

trabalhadas também pelas psicólogas que escolhi para fundamentar este capítulo. 

Por isso, lancei mão de seus trabalhos para poder pensar a questão que me conduz 

neste estudo. No trabalho sobre o pensamento de Kierkegaard e sua contribuição 

para a psicologia clínica, Feijoo et al (2013) tomam como base duas obras desse 

pensador. A primeira é “O conceito de angústia” de 1844, na qual o autor se refere à 

angústia como objeto de estudo do psicólogo, trazendo os temas básicos da 

psicologia existencial – angústia, liberdade, culpa e interioridade. A segunda é uma 

obra de 1849, que foi traduzida no Brasil com o título “Desespero humano”, em que 

o autor tece considerações sobre a saúde e a doença do eu, sobre a qual tratarei 

mais adiante. 

2.1 Angústia em Kierkegaard 

Assim, reposicionando o conceito de angústia, tal como indicado por 

Kierkegaard, ou seja, não mais como um sentimento desviante, e sim como posição 

fundante do existir do homem, Protasio (2014) entende que Kierkegaard, sob o 

pseudônimo de Virgilius Haufnienses, toma para si a tarefa de escrever sobre o 

conceito de angústia e, para tanto, vai ao encontro do mundo grego. Ao pesquisar 

sobre isso, ele se detém buscar os resultados do impacto e transformações que o 

advento do cristianismo causou. A partir dessas transformações, Kierkegaard 

formula o conceito de angústia, conforme explica Protasio (2014, p. 145-146): 

O que acontecia no mundo grego é que o homem não havia operado 
essa possibilidade, ou seja, ainda não via a si mesmo separado do 
poder que mantinha as coisas devidamente ordenadas, 
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permanecendo na ordem do destino e da ignorância, ao que 
Kierkegaard denomina de estético. Na ordem do destino, a ação do 
homem estava predestinada e não se constituía nunca num 
posicionamento, pois o conhecimento divino a tudo abarcava. Com 
Adão o homem conhece a possibilidade ética na existência, ou seja, 
o homem experimenta a si mesmo enquanto posição, uma vez que 
agora ele existe sempre em tensão com o poder que o criou e com a 
sua possibilidade de existir fora da ordem do destino previamente 
determinado. Fora da ordem natural, o homem conhece sua situação 
experimenta a si mesmo como rubor, vergonha ou, como prefere 
Haufnienses, como possibilidade para possibilidades determinando-
se como a “angustiante possibilidade de ser capaz de” (Kierkegaard, 
2010, p. 48). [...] Essa abertura originária, essa indeterminação é o 
centro da virada que acontece do mundo grego ao mundo cristão. O 
homem cristão não é só temporal, mas também eterno, não é só 
finito, mas também infinito.  

Protasio (2014) diz que Haufnienses ao se propor investigar a gênese do 

pecado, vai à tradição cristã, que coloca o pecado de Adão em questão. A 

relevância da investigação acerca desse ponto, isto é, de Adão em relação ao 

pecado, reside justamente na descoberta da possibilidade de poder escolher pecar. 

Almeida (2014, p. 59-61), outro estudioso de Kierkegaard, ao se questionar sobre a 

angústia comenta: 

Penso que é prudente estabelecer duas observações para poder 
lidar com a angústia em Kierkegaard. A primeira é que ele diz 
respeito à relação da possibilidade com a individualidade em sua luta 
e mediante a escolha que essa individualidade realiza. Nessa 
perspectiva, o que angustia não é a liberdade, é a angústia, pois uma 
vez concretizada a liberdade, não há porque angustiar, aí entra o 
temor, pois trata-se de algo já determinado. A segunda: relação do 
indivíduo com o pecado. O pecado é fruto de uma decisão pessoal, é 
por isso que o pecado é posto precisamente pelo fato de que o 
indivíduo o põe como indivíduo [...]. Porém, é de suma importância 
para a Psicologia a afirmação da possibilidade real do pecado, isto 
porque, considerando o homem como síntese de possibilidade e 
liberdade, a possibilidade significa a abertura e a inclusividade, logo, 
a não determinação dos atos humanos. Possibilidade significa campo 
aberto para tornar-se, inaugurar-se. A angústia é engendrada no 
devir existencial em que a escolha por um entre os diversos modos 
de existência é estabelecida e a decisão por este modo é 
concretizada. 

Assim, nota-se que Adão não peca por uma necessidade, mas porque é livre 

para fazê-lo. A transformação que ocorre em Adão tem a ver com a possibilidade de 

ele ser livre para escolher pecar ou não. O elemento que se sobressai na passagem 

do mundo grego de submissão aos ditames divinos ou da polis para o mundo cristão 

é liberdade que surge a partir da história de Adão. 
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Dessa maneira, pode-se dizer também que a atmosfera característica do 

homem que vive no mundo cristão é marcada pela existência em liberdade. “O que 

se deu com Adão, e se abre como possibilidade para todo gênero humano, ou seja, 

também para mim e para você, meu leitor, é a liberdade e, consigo, a angústia.” 

(PROTASIO, 2014, p. 149-150). Em relação ao horizonte do cristianismo, a autora 

afirma que: 

[...] no horizonte em que apareceu a liberdade, a diferença entre bem 
e o mal se materializa como estado, modo de existir. E não há como 
existir fora desta determinação, pois existir é, desde sempre 
determinar-se de um tal modo e não de outro, em liberdade. É a 
partir do campo aberto pelas determinações e em tensão com elas 
que a liberdade “pode” descobrir suas possibilidades, ou seja, pode 
ver-se a si mesma. Esse espaço em que o existente pode ver a si 
mesmo, julgar a si mesmo, é aquele a que Haufnienses deu o nome 
de angústia. Angústia, portanto, é a situação própria da existência no 
horizonte do cristianismo, e está implicada na relação, sempre 
materializada individualmente, entre bem (liberdade) e mal (não 
liberdade). Nestes termos, angústia surge como a atmosfera que 
reflete a liberdade como situação real da existência humana, em sua 
dupla constituição: como um universal, a liberdade se abre como 
realidade de todos os homens e fala da impossibilidade de que o 
homem crie a si mesmo e crie as condições de sua própria 
existência; singularmente, a angústia se refere ao modo de cada 
homem lidar com a tarefa de existir, com a tarefa cotidiana de ter de 
ser o si mesmo que só ele pode ser, sempre remetido à relação que 
ele é. (PROTASIO, 2014, p. 149-150). 

É importante considerar também que a angústia estará sempre em sua 

existência relacionada ao seu caráter para além de si. É por causa desse caráter 

para além de si que o espaço para transformação do homem é possibilidade. 

Afinando-se a essa compreensão, Feijoo et al (2013) entendem que 

Kierkegaard aponta para uma proposta diferente da psicologia científica e, assim, se 

afasta do homem como objeto passível de ser explicado em suas propriedades 

essenciais. Abandona a ideia de um psiquismo que se constitui como uma espécie 

de substância. E que, como tal, possui propriedades e mecanismos que dão a 

conhecer o seu funcionamento, deixando de tomar o eu como algo encapsulado, 

como um interior que se exterioriza. 

Na perspectiva de uma psicologia fenomenológico-existencial, o homem é 

tomado como abertura em devir. Portanto, um ente que não é passível de ser 

definido, pois sua existência encontra-se indefinida, incompleta, constituindo-se 

como paradoxo sempre em jogo em seu próprio existir. O que interessa à psicologia 

fenomenológico-existencial é a existência como espaço no qual a vida acontece. 



25 
 

Segundo Feijoo et al (2013), Kierkegaard, sob o pseudônimo Haufnienses, se 

utiliza da história bíblica de Adão para afirmar a angústia como o objeto próprio ao 

qual a psicologia deveria se ater. A angústia aponta para o caráter de 

indeterminação da existência e para aquilo com que o humano se confronta.  

A experiência de Adão é aberta, indeterminada, estabelecida por ele próprio. 

No paraíso onde estava Adão, nada perturbava sua paz. O que há então? Nada! 

Feijoo et al (2013) questionam: mas que efeito tem o nada? O nada perturba, 

intranquiliza, angustia. Do nada surge a angústia. Sentimento de ambiguidade que 

antecede toda escolha, toda possibilidade. Para a psicologia, o homem tem a 

possibilidade de escolher mal ou bem em liberdade – advindo daí a culpa, o remorso 

e o arrependimento. 

Feijoo et al (2013) destacam que, para Kierkegaard, a angústia constitui o 

possível da liberdade – daí o homem poder se reconhecer a partir dela. Certo de sua 

finitude e conhecedor de suas ilusões. A angústia surge, então, em todos nós, do 

constante nada que a todo o momento se anuncia. Constituir-se como angústia no 

pensamento de Kierkegaard, segundo Feijoo et al (2013, p. 34-35), é: “estar ligado a 

uma ética da existência que envolve a ideia de ter de se responsabilizar por suas 

escolhas.” 

Para Feijoo et al (2013), a angústia em Kierkegaard seria a via de acesso à 

consciência de si, assim como de toda situação. É na angústia, então, que o homem 

se mobiliza no sentido de apropriar-se de sua condição de liberdade. E o conteúdo 

mais concreto de que a consciência pode dispor, é a consciência de si, que se 

encontra no próprio homem.  

Sendo assim, a partir das autoras a quem recorri para pensar a questão da 

angústia sob o prisma de Kierkegaard, foi possível perceber que, desde o 

pseudônimo Haufnienses, o pensador dinamarquês recorre à história bíblica de 

Adão para mostrar que o homem vive na intranquilidade pela possibilidade de poder 

escolher. O pecado de Adão não revela nada mais nada menos do que o poder 

escolher. Da possibilidade de escolha é que advém toda escolha. Da mesma 

maneira, toda escolha traz uma consequência, tornando cada um responsável por 

aquilo que constitui sua existência, uma vez que cada modo de existência é uma 

forma singular de escolha.  
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2.2 Angústia, indeterminação e desespero 

A angústia surge frente a esse real estabelecido e ao inapreensível futuro. Por 

sua vez, a angústia é própria à existência. E, da indeterminação e da impossibilidade 

do homem determinar sua existência, é que se torna possível o desespero humano. 

O desespero é a própria impossibilidade do homem de buscar e sustentar 

determinações absolutas para seu existir. Sendo assim, desde as indicações de 

Feijoo et al (2013), o ofício do psicólogo nessa perspectiva é o de acompanhar essa 

atmosfera de angústia, de indeterminação, que possibilita o homem a se desesperar.  

Feijoo et al (2013) levantam essa discussão quando tratam da obra “O 

desespero humano”, de Kierkegaard. As autoras comentam que Kierkegaard, sob o 

pseudônimo de Anticlimacus, afirma que o homem se constitui pelo desespero. O 

desespero é a impossibilidade do homem conquistar sínteses absolutas, 

fechamentos ou determinações, um porto seguro para o seu existir. Segundo Feijoo 

et al (2013), o desespero é a doença do eterno pela impossibilidade do homem 

encontrar uma justificativa absoluta para sua existência no temporal. O homem é o 

próprio desesperar: “Trata-se de uma energia viva, autodeterminante que – em 

abertura ambígua e indeterminada, em total ausência de sínteses, no ato de existir – 

constrói a verdade de sua existência.” (FEIJOO et al, 2013, p. 42). Indo além, as 

autoras afirmam:  

Anticlimacus desenvolve que a constituição do eu, na ambiguidade e 
na indeterminação que lhe são próprias, se dá de vários modos: o eu 
que desespera na tentativa de estagnar-se – seja no finito ou no 
infinito, seja nos necessários ou nos possíveis, ou ainda no temporal 
e no temporal – fracassa ao tentar justificar-se no temporal, 
tornando-se o maior dos desesperados, pois carece do eterno. (p. 
42). 

No desespero do infinito com carência de finito, o eu se perde no infinito por 

falta do finito. O eu se perde no seu imaginário onde tudo é possível. Sua existência 

é seu imaginar; torna-se insensível e perdido na imaginação, perde-se de si mesmo. 

Seu conhecimento se transforma em delírio e fantasia. Da mesma forma quando o 

homem se perde no finito com carência do infinito, fica refém de seu real e sem 

possibilidade para imaginar. Mattar (2016, p. 249) afirma: “esquecendo de si mesmo 

e acreditando ser muito mais simples e seguro ser como todo mundo, se perde no 

rebanho da multidão.” 
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É no movimento dos necessários e possíveis que se constitui a liberdade. No 

campo do necessário o homem será formado a partir das normas sociais de sua 

cultura e de sua própria história pessoal. Ele vive os limites de suas necessidades e 

as possibilidades que lhe abrem os possíveis para além de suas limitações. E é 

nessa dialética que se dá sua liberdade. Ao comentarem sobre o desespero e as 

necessidades, Feijoo et al (2013, p. 43) afirmam: 

É este movimento de possíveis e necessários que se constitui a 
liberdade. O homem, que não estabelece o movimento necessidade-
possibilidade ao ficar aprisionado ao necessário, se paralisa naquilo 
que o social lhe ordena, aquilo que as normas determinam, nunca 
aventando possibilidades diversas. Ou seja: com medo do risco, o eu 
se perde no necessário e não se lança aos possíveis. Mas se o 
homem se prende aos possíveis esquecendo-se dos necessários, ele 
se torna uma ilusão – porque nada pode se realizar, se tornar real, 
no campo dos possíveis. 

Além do paradoxo dos possíveis e necessários temos também o paradoxo do 

eterno e do temporal, no qual se dá a justificativa da existência. Quando o homem 

se perde no eterno ele crê poder fazer todas as coisas e se esquece de sua 

temporalidade. Em sua vivência religiosa egocentrada, o homem se crê eterno e, em 

sua experiência como eterno, acredita ser especial e que não morrerá. Ao tratarem 

da vivência do temporal com carência do eterno, Feijoo et al (2013) comentam que o 

homem se encontra frente à doença mortal. Na tentativa de evitar a sua morte, ele 

se protege evitando todos os possíveis, agarrando-se a sua vida sem correr um risco 

sequer, pois o medo de se deparar com a morte, a possibilidade que ela se dê, 

precisa ser evitada a todo custo. 

Ainda de acordo com as autoras, desde Anticlimacus, a dialética da formação 

do eu se dá sempre em movimento. Como, por exemplo, no paradoxo do finito e do 

infinito, do eterno e do temporal, da necessidade e da possibilidade. O problema 

surge quando se força a síntese dos paradoxos, na condição de um fechamento de 

uma síntese eterna. Quando isso acontece o eu, na tentativa de evitar resolver o 

paradoxo, perde-se pela carência de um dos seus elementos. 

Para Feijoo et al (2013), no desespero inconsciente, o homem crê ser 

determinado pelas circunstâncias do mundo a sua volta. Não se percebe 

responsável por nada que lhe acontece. Não se percebe livre para decidir, acredita 

que tudo o que lhe acontece é responsabilidade do mundo que o cerca. O 
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desespero pode se dar também pela possibilidade da perda da consciência do eu, 

mas esse projeto de viver a não consciência de ter um eu se revela um fracasso.  

Já no desespero de não ser si-próprio o eu se desespera para ser alguém que 

na realidade ele não é. No desespero de ser si próprio o eu, ao se relacionar consigo 

mesmo, esquece o mundo, fica à parte do mundo, acredita se constituir sem 

nenhuma relação com seu horizonte de mundo. No desespero de não ser si próprio, 

o mundo diz quem o eu deve ser, pertencendo o eu ao modo do impessoal. De 

acordo com Feijoo et al (2013, p. 45-46), o tempo todo, o eu se constitui: 

[...] da consciência de ter um eu, indo ao mundo e vindo a si próprio. 
E aí é que está o grande perigo: é muito fácil se perder no mundo, 
como é muito fácil se perder de si mesmo. Como o eu se constitui na 
relação que se estabelece consigo próprio e na relação que 
estabelece com o mundo, o eu é si-próprio e é relação com o mundo. 
O eu se constitui nesta duplicidade, indo e vindo. Indo ao mundo e 
vindo a si. A tentativa de estagnar esse movimento é que constitui a 
queda (desespero). Uma proposta de psicoterapia que dê relevo às 
contribuições de Anticlimacus acerca da constituição do eu, portanto, 
buscaria ajudar àquele que lhe pede ajuda a retomar o movimento de 
constituição de seu si mesmo. 

Essa consciência indo ao mundo e vindo a si próprio só é possível pela 

sustentação da angústia. O desesperar é justamente a tentativa de se extirpar a 

angústia em nosso existir. A constituição do eu na relação que se estabelece 

consigo próprio e naquela que se estabelece com o mundo só é possível pela 

sustentação da angústia.  

Até aqui, as autoras citadas trataram da angústia como fundamento do 

pensamento em Kierkegaard. Agora, diante de tudo o que foi exposto, começarei a 

articular a angústia no pensamento kierkegaardiano com a clínica psicológica, ainda 

de acordo com Feijoo et al (2013). 

2.3 Angústia na clínica fenomenológico-existencial 

Feijoo et al (2013) também recorrem à obra “Ponto de vista explicativo da 

minha obra como escritor”, de Kierkegaard, publicada em 1986, para esclarecer de 

que é pela sustentação da angústia que esse psicólogo pode ajudar aquele que se 

perdeu do movimento de constituição de seu si-mesmo. Segundo Feijoo et al (2013), 

o terapeuta imbuído da compreensão kierkegaardiana da existência, não está neutro 

na relação. Antes, ele se compromete em promover um encontro daquele que pede 
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ajuda. É importante que aquele que pede ajuda veja a si mesmo em sua ilusão e 

reflita. Sustenta-se o discurso daquele que pede ajuda na relação estabelecida sem 

oferecer respostas diretas, procurando compreender a verdade construída dele.  

Dessa maneira, no entender de Feijoo et al (2013), o terapeuta aguarda que 

aquele que se encontra perdido em suas ilusões possa conquistar a si mesmo, 

desde a sustentação de sua própria angústia existencial. O terapeuta espera que o 

cliente perceba que o que está perdendo – neste momento do existir – é o seu bem 

mais precioso, um bem pelo qual o mundo não tem o menor interesse. Este bem é o 

si-mesmo. No entender de Feijoo et al (2013), perder-se é não se enxergar 

adequadamente, deixar-se enganar pelos apelos do mundo, vivendo de forma 

descompromissada e desinteressada na ilusão de cada momento, recusando a 

possibilidade de sua singularidade. Mas o terapeuta permanece na atitude de 

acolhimento, não abandona o iludido, espera que a ilusão possa se desfazer. 

Para Feijoo et al (2013), aquele que ajuda deve se colocar como 

desconhecendo mais do que aquele a quem se ajuda. Ser um ouvinte complacente 

e atento: apenas com muita atenção, chega-se até aquele que está equivocado. 

Ajudar não significa ser ambicioso, e sim paciente. O meio para o cliente ganhar a 

si-mesmo e preservar-se é a paciência. A angústia acorda o homem para o 

distanciamento de si mesmo, mas é a paciência que o ajuda a averiguar aquilo que 

é necessário preservar. É em paciência que o iludido pode ver-se a si mesmo e 

deliberar. E é em paciência que este homem pode perseverar na deliberação.  

Ainda seguindo o pensar de Feijoo et al (2013), o terapeuta precisa poder 

preservar a si mesmo em paciência e quando faz isso se ajuda e pode também 

ajudar o outro. A profundidade da paciência consiste em descobrir o perigo; e a 

saúde da paciência consiste em não fazer muito barulho, mas socorrer um homem 

de maneira séria e calma. Em paciência identificar o perigo, identificar a ilusão do 

ajudado e acompanhá-lo em sua saga, apoiando-o na perseverança da luta contra o 

inimigo. Com muito cuidado, ajuda o iludido a compreender que o perigo tem algo 

em comum consigo mesmo e que pode muito bem ser ele mesmo seu próprio 

inimigo. Para que esse processo aconteça, cabe ao terapeuta sustentar no seu 

trabalho clínico a angústia como abertura para outras possibilidades. 

Assim, é necessário sustentar a angústia daquele que nos procura. Isto é, 

sustentar a inquietação do cliente iludido, e não buscar rapidamente saídas para 

uma inquietação, de forma que ele aprenda com sua própria experiência e possa 
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assumir seriamente a tarefa que lhe é requerida individualmente, ou seja, de ser ele 

mesmo. Só compreendendo os riscos desse lugar angustiante, poderemos 

compreender a angústia mesma em sua possibilidade de transformação.  Como 

entende Kierkegaard (2010, p. 59): 

O médico de um manicômio que seja bastante tolo para crer que 
continuará sensato por toda eternidade e que seu bocado de razão 
está por toda vida assegurado contra o risco de qualquer acidente é, 
em certo sentido, mais sensato que os dementes, porém, ao mesmo 
tempo, mais tolo e, seguramente, não há de curar muitos. Portanto, é 
habitando a atmosfera da angústia que o salto ou a transformação 
encontra possibilidades de se dar.  

Por isso mesmo, Feijoo et al (2013) compreendem que, ao tratar da 

apropriação das escolhas de cada um, Kierkegaard refere-se sempre a estado, ou 

seja, em um modo de ser e estar que se insere historicamente em um momento 

dado, mas que guarda a tensão que o impulsiona para o momento seguinte. 

Apropriar-se de si mesmo consiste em uma atitude de seriedade para com suas 

escolhas e limitações. Sempre ocorre, contudo, a tentação para sair desse estado, 

assumindo, por exemplo, uma atitude mais relaxada e despreocupada com as 

consequências, deixando-se levar pela preguiça ou pelo adiamento. 

Por esse motivo, Feijoo et al (2013) ressaltam que na psicologia 

kierkegaardiana, a ética não é exterior ao homem, uma abstração, mas é própria da 

existência, que se dá sempre com o outro, o próximo, e vincula-se na relação com o 

outro pela angústia. Ainda seguindo o entender de Feijoo et al (2013), Kierkegaard 

pensa a relação do homem com a angústia em termos de maior ou menor 

consciência e liberdade, afirmando que quanto maior a consciência própria de sua 

situação existencial, maior sua liberdade. 

 Feijoo et al (2013) entendem que cabe ao terapeuta existencial a tarefa de 

não buscar aliviar, disfarçar ou amenizar a intranquilidade como expressão da 

angústia. Se o psicoterapeuta agisse assim, teria um compromisso em manter o 

indivíduo na ilusão e não possibilitaria ao iludido o acolher sua angústia, a 

consciência de sua finitude, a responsabilidade por todas as suas escolhas e riscos. 

O sentido de sua existência se constrói no curso da sua própria ação, possibilitando 

que se desfaçam, em meio à terapia, seus laços da ilusão. 

Portanto, é possível esclarecer, então, o que intenciono apresentar quando 

mencionei que na abordagem fenomenológico-existencial a angústia é 

reposicionada como abertura para possibilidades. Por decorrência das reflexões que 
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realizei nesses dois capítulos, e procurando aproximar-me do exercício clínico que 

motivou a execução deste trabalho, apresentarei a seguir uma situação clínica na 

qual discutirei os conceitos centrais apresentados neste trabalho. 
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3 SITUAÇÃO CLÍNICA DO MATEUS: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICO-
EXISTENCIAL EM PSICOLOGIA CLÍNICA  

Neste capítulo, analiso a situação clínica de Mateus1, ocorrida há 15 anos. Na 

época, ele tinha 50 anos e trabalhava em um banco de investimentos. Mateus 

chegou para o atendimento psicológico encaminhado por seu psiquiatra e com um 

diagnóstico de depressão e angústia, já medicado e controlado pelos remédios. 

Sempre recebo pessoas diagnosticadas com depressão e transtorno de angústia 

que estão em tratamento psiquiátrico em meu consultório, e Mateus é um desses 

casos. Por essa razão, considero relevante a discussão da situação clínica dele. 

Ainda sobre essa questão, Ribeiro (2015) afirma que as pessoas acabam por 

procurar tratamentos psiquiátricos em suas vidas em busca da segurança e conforto 

que a medicina, por meio dos diagnósticos e remédios, oferece. Este é também o 

caso de Mateus. Ele chegou ao consultório amparado por um diagnóstico e 

tranquilizado pelos medicamentos, relatando que seus amigos lhe disseram  para 

não se envergonhar por estar tomando remédios psiquiátricos. Ele havia sido 

indicado para a terapia com o objetivo de não sofrer mais pela traição de sua ex-

companheira que, segundo ele, não soube valorizá-lo. Ele explicou que mesmo 

sendo medicado e estando controlado em relação à depressão, ainda sofria e se 

angustiava muito por ter sido traído por ela. 

Pelas palavras de Mateus, a angústia  se mostra como um sentimento que ele 

deseja extirpar. Ele quer uma solução. Essa forma de compreender a angústia tem a 

ver com sofrimento, tristeza da ordem de uma interioridade, própria de uma visão 

dicotômica do homem. Existimos no horizonte da técnica, do mundo moderno que, 

segundo Feijoo (2017a), se preocupa em trabalhar a partir de pressupostos de 

verdade estabelecidos, tais como controle, previsibilidade, verdades que 

fundamentam os procedimentos que, supostamente, irão ajudar Mateus angustiado 

e confuso a se conhecer melhor e se tornar uma pessoa funcional e produtiva 

novamente. 

Em contrapartida à posição da psicologia hegemônica, de acordo com Feijoo 

(2017a), existe uma proposta da psicologia fenomenológico-existencial de inspiração 

                                                             
1
 Mateus é um nome fictício, escolhido para proteger a identidade do cliente. A publicação desses 

fragmentos de situação clínica foi autorizada por ele, que assinou um termo de consentimento, cuja 
cópia está devidamente arquivada no IFEN e o original guardado em meu arquivo profissional. Ver 
modelo utilizado para a autorização no Apêndice A.  
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kierkegaardiana que se propõe a uma atitude não moralizante, criando condições 

para que se dê e se sustente uma abertura às possibilidades que tornem possível 

uma compreensão sem julgamento, ou mesmo avaliações, por parte do terapeuta.  

O cliente apresenta um discurso, em que acredita satisfazer plenamente as 

necessidades de sua ex-companheira. Por isso, se inquieta quando não é 

correspondido. Para ele, o problema está nela. Ele procura analisar o que pode 

haver de errado com o relacionamento dele com sua ex-companheira, na esperança 

de corrigir esse comportamento e na expectativa de solucionar esse problema, 

fazendo com que ela percebesse a pessoa justa e boa que ele é e, assim, 

convencer sua ex-companheira de que ele é a melhor opção de marido. Não cabe 

ao terapeuta dizer para Mateus que ele está errado em pensar desse modo e que 

ninguém consegue, pelo poder de sua vontade, satisfazer plenamente outra pessoa. 

No processo terapêutico, cabe ao psicólogo pacientemente esperar a possibilidade 

de que ele mesmo se dê conta dessas experiências. A angústia, nesse caso, não é 

um sentimento a ser corrigido ou extirpado de sua vida, mas um desvelamento de 

novos sentidos para sua própria existência, novas possibilidades de poder se 

compreender, de se articular por modos diferentes que não o controle soberano de 

sua vontade. 

Para Feijoo et al (2013), o caminho da psicologia moderna não é nada 

parecido com o da escola da angústia, referido por Haufniensis (pseudônimo de 

Kierkegaard). Na escola da angústia, aprende-se a estar aberto às possíveis 

transformações a que se é desafiado pela indeterminação de nosso existir. Mateus 

se angustia por não poder manter as pessoas e os acontecimentos sob controle de 

suas expectativas. Luta pelo reconhecimento de sua amizade, do seu amor e de 

seus cuidados para com sua ex-companheira. Ele procura pelo psiquiatra e pelo 

psicólogo clínico para ajudá-lo nessa tarefa.  

Feijoo et al (2013) entendem que cabe ao psicólogo da abordagem 

fenomenológico-existencial de inspiração kierkegaardiana auxiliar no despertamento 

da ilusão para que a pessoa iludida experimente o desvelamento da angústia que 

sempre está diante dela. Ciente de sua impossibilidade de ser um conhecedor das 

verdades do psiquismo de seu cliente e, portanto, não poder despertá-lo de sua 

condição de ilusão, o psicólogo toma a angústia como um retorno à situação mais 

original, indeterminação, negatividade, ou mesmo tensão da existência. Essa tensão 

que aparece na situação clínica de Mateus é a de que querer é poder. Ele gostaria 
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que tudo ocorresse do modo como acha correto, mas as coisas lhe escapam. É 

desse lugar, de uma clínica existencial, que agora analisarei o discurso de Mateus 

De modo a tornar mais clara a discussão, exponho alguns fragmentos de 

nossas sessões clínicas para, ao final, articulá-las à noção de angústia não como 

um sentimento a ser corrigido dentro de uma interioridade psíquica que se constitui 

sem nenhuma relação com o mundo externo, mas como existência, como 

indeterminação, como possibilidade das possibilidades, seguindo o pensamento de 

Kierkegaard.  

 Mateus, muito envergonhado, começou seu relato falando da traição de sua 

ex-companheira e do término de seu relacionamento de 20 anos. Ele sofre por não 

conseguir entender a razão pela qual a traição havia acontecido. Sua ex-

companheira não quer mais se relacionar com ele e não quer que ele a procure. 

Conforme já escrevemos no segundo capítulo, sobre o desesperar no pensamento 

de Kierkegaard, de acordo Feijoo et al (2013), o homem se constitui pelo desespero: 

a impossibilidade de, em vão, o homem conquistar sínteses absolutas, fechamentos 

ou determinações, um porto seguro para o seu existir.  

Mateus acredita que não havia conseguido satisfazer plenamente sua ex-

companheira e que por isso ela havia terminado o relacionamento e o trocado por 

outro. Lamenta que ela não tenha sido capaz de dar valor a todo o amor e cuidado 

que ele dedicava a ela. Vive o desespero e suporta a angústia do fracasso e da 

ingratidão, buscando alívio para o seu sofrimento nos remédios. A angústia – 

entendida como possibilidade para as possibilidades –, por sua vez, escapa ao 

controle dos remédios; insiste e persiste; e Mateus sofre e se desespera. 

Conforme já citamos no segundo capítulo, e repetimos mais uma vez aqui, 

para Feijoo et al (2013), o desespero é a doença do eterno pela impossibilidade do 

homem encontrar uma justificativa absoluta para sua existência no temporal. O 

homem é o próprio desesperar. Novamente destaco: “Trata-se de uma energia viva, 

autodeterminante, que – em abertura ambígua e indeterminada, em total ausência 

de sínteses, no ato de existir – constrói a verdade de sua existência.” (FEIJOO et al, 

2013, p. 42). 

Mateus busca sempre ter o controle de suas sínteses, esforçando-se com sua 

própria vida na manutenção inglória delas. E mais: busca conquistar o 

reconhecimento de sua vontade por meio de ações gentis e educadas, na tentativa 

de fazer com que o outro o reconheça e o respeite. Mateus é prisioneiro desse 
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reconhecimento que sempre se revela implacável e insustentável diante da 

indeterminação de sua existência, pois é no movimento dos necessários e possíveis 

que se constitui a liberdade. No campo do necessário, o homem será determinado a 

partir das normas sociais de sua cultura e de sua história pessoal. Mateus procura 

fazer o que é correto para ser aceito e valorizado. Tenta atender a todas as 

demandas que lhe são colocadas em seu trabalho, em sua família, com seus 

amigos. E quando percebe que não é correspondido, desespera-se, angustia-se. 

O movimento dos possíveis e necessários constitui a liberdade do homem e 

Mateus vive os necessários com carência de possíveis. Ao abordarem o desespero 

e as necessidades, Feijoo et al (2013, p. 43) afirmam que: 

É este movimento de possíveis e necessários que se constitui a 
liberdade. O homem, que não estabelece o movimento necessidade-
possibilidade ao ficar aprisionado ao necessário, se paralisa naquilo 
que o social lhe ordena, aquilo que as normas determinam, nunca 
aventando possibilidades diversas. Ou seja: com medo do risco, o eu 
se perde no necessário e não se lança aos possíveis. Mas se o 
homem se prende aos possíveis esquecendo-se dos necessários, ele 
se torna uma ilusão – porque nada pode se realizar, se tornar real, 
no campo dos possíveis. 

Mateus tende a se aprisionar na educação que recebeu de seus pais, não 

consegue desobedecê-los ou contrariá-los. Não consegue dizer não aos amigos. 

Está sempre servindo, ajudando e cuidando de seus amigos. Mas tais ações não 

serão nunca ações possíveis, e sim, sempre necessárias, pois não obedecer não é 

uma possibilidade que se mostra para ele. Não lutar por agradar o outro, também 

não. Mateus é um prisioneiro de seus necessários. Não se arrisca a perder o 

controle daquilo que é tomado pela sua vontade e não se permite existir sem estar 

sujeito aos seus necessários. Como já observado anteriormente, ele se angustia e 

sofre muito diante da possibilidade de ser rejeitado. 

Em uma tentativa de reproduzir os fragmentos da situação clínica de Mateus 

em um modo mais próximo possível da experiência vivida por mim e por ele, optei 

por transcrever nossos diálogos na primeira pessoa. Nos diálogos dos fragmentos 

que destaquei do atendimento com o cliente Mateus, usarei a letra T para terapeuta 

e M para Mateus.  

Mateus relata com muita tristeza e choro o término de seu relacionamento. 

Ele não consegue entender como sua ex-companheira o traiu se ele fazia todas as 

vontades dela.  



36 
 

M: Sempre fui o melhor amigo dela. Nunca a deixei desamparada. Tudo o que ela 

precisava eu estava perto para ajudá-la. 

T: Como você mesmo disse, você sempre amparou e ajudou muito sua ex-

companheira e não encontra nenhuma atitude sua que justifique a traição dela, o 

que te faz sofrer muito. 

M: Fico pensando e revisando todo nosso relacionamento pra ver onde falhei com 

ela para merecer essa atitude. Parece uma atitude gratuita, por pura maldade. Como 

ela pôde fazer isso comigo? Eu não consigo me lembrar de uma única situação em 

que tenha sido grosseiro, ou mesmo magoado o coração dela, que possa justificar 

essa atitude dela. 

Mateus não compreende que, apesar de ele ser um bom amigo, estar sempre 

atento às necessidades de sua ex-companheira, suas atitudes não eram garantia de 

que ela não pudesse se interessar por outra pessoa. E que ela se interessar por 

outra pessoa não o desmerece, pois a vida é possibilidade, e a traição também 

pertence a esse campo. Mateus não é um amigo que falhou ou um ex-companheiro 

que decepcionou sua ex-companheira e, por isso, ela o trocou por uma pessoa 

melhor. Ele diz que fez tudo certo, agiu como se deve agir. Seu agir parece 

sustentado na troca: eu sou bom com ela, e ela não me abandona, mas não se 

apercebe de seu próprio modo de agir e, principalmente, do caráter de abertura da 

existência no qual nada está garantido.  

Nesse momento, procuro acolher Mateus e seu sofrimento. Com paciência 

acompanho suas intensas e sofridas reflexões em busca dos erros que teria 

cometido com sua ex-noiva e teriam justificado sua traição. Mateus, após muitas 

tentativas fracassadas de compreender que erros teria cometido no relacionamento 

com sua ex-companheira, encontra refúgio em seu trabalho. Mateus gosta de 

trabalhar e se sentir produtivo.  

Após um tempo, ele começou a ter também problemas em seu trabalho. 

Sentia que não era valorizado como deveria. Dizia estar cansado de fazer um 

trabalho além do que era preciso e não ser valorizado por isso. Mateus estava 

aguardando uma promoção que, na lógica dos necessários em detrimento das 

possibilidades, iria acontecer com toda certeza. Mas, uma pessoa que não 

trabalhava com a mesma dedicação que ele, tinha recebido uma promoção. Para 

Mateus, sua promoção estava assegurada pela sua absoluta dedicação ao seu 
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trabalho, fazendo mais do que lhe era pedido. Novamente, ele ilude a si mesmo e, 

quando sua vontade não é satisfeita, ele protesta: 

T: Novamente você vive uma experiência de não reconhecimento, onde toda sua 

dedicação e empenho não foram suficientes para garantir sua promoção. Parece ser 

um outro momento muito difícil para você. 

M: Fico muito decepcionado com os diretores do meu trabalho. E já que eles não 

querem me promover, vou conversar com eles sobre um aumento do meu salário.  

Numa próxima sessão, muito indignado, Mateus fala de sua conversa sobre 

aumento de seu salário com seus dois diretores:  

M: Meu chefe disse que no momento não será possível aumentar meu salário, 

apesar de reconhecerem toda minha dedicação ao trabalho. Fiquei com muita raiva 

e muito indignado.  

T: Para você, esse aumento era certo. Por conta de todo o trabalho que você faz, 

pela hora extra e pelo fato de você estar fazendo o trabalho de duas pessoas. O que 

pode ter saído errado?  

Nesse momento, usei de ironia, mostrando que apesar de ter feito tudo certo 

algo deu errado. Angustiado, Mateus expõe todas as razões pelas quais ele deveria 

ter tido aumento em seu salário e ser promovido. Estava com muita raiva e conclui 

que a falta de competência gerencial de seu chefe o impediu de ser promovido. 

Sempre os acontecimentos frustrantes em sua vida eram promovidos pelo outro. 

Seu chefe não o promoveu porque não tinha competência, sua ex-companheira o 

traiu porque ela não teve maturidade para reconhecer o valor dele como 

companheiro. Mateus permanece iludido pelo entendimento de que, pelo muito fazer 

em seu trabalho, poderia determinar que seu chefe o promovesse. Tento, então, 

fazer com que ele possa refletir sobre a ilusão de que se ele trabalhar muito e fizer 

muita hora extra, o aumento do seu salário estará garantido. Mateus teve a mesma 

ilusão com sua ex-companheira: ele pensava que se fosse um excelente amigo e um 

excelente cuidador, ela ficaria para sempre com ele. E isso não aconteceu. Mateus 

tenta em vão controlar a tudo e a todos com a sua vontade. Determinar seus 

relacionamentos em função do que é justo para ele. Mas a indeterminação da 

existência se apresenta e ele se desespera. 
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Mateus se frustra e isso traz à lembrança que a existência não possui 

determinações, mesmo diante da força do querer. Para ele, a indeterminação de sua 

existência nunca é uma possibilidade para uma possibilidade, possibilidade para a 

liberdade. Ele procura construir relacionamentos para sempre. Revolta-se com seu 

chefe mas se questiona, em um segundo momento, sobre o que ele poderia ter feito 

e não fez. Mateus resiste e se confronta com o caráter precário e indeterminado da 

existência humana, que não apresenta fundamentos e nem destino previamente 

dado. 

O modo de articulação de Mateus com as coisas se mostra desse modo: ele 

se dedica, espera um resultado e fica profundamente frustrado quando não se 

realiza do modo como gostaria. Sente-se traído pela empresa, mais uma vez, toda 

sua dedicação não havia sido valorizada. Não aguentava mais essa situação de não 

ser valorizado. Estava sempre procurando atender as demandas do seu trabalho 

além do que era pedido. E quando precisava de um reconhecimento por meio de um 

aumento em seu salário só recebia desculpas e justificativas. Não suportava mais 

ser tão prestativo com todo mundo e não receber o menor reconhecimento da parte 

de ninguém. 

Nesse momento, fiz a seguinte a seguinte colocação:  

T: Parece que todos precisam corresponder às suas exigências. 

M: Não, ninguém é obrigado a nada. Mas sempre fui um bom amigo e sempre 

procurei ajudar a todos em tudo que necessitavam. Tudo o que espero é um pouco 

de gratidão por parte de pessoas com quem sou muito leal. 

Com relação aos amigos e à família da ex-companheira ele diz: 

M: É injusto eles continuarem a se relacionar com ela como se nada tivesse 

acontecido.  

Mateus disse estar decepcionado com os amigos que continuavam a se 

relacionar com sua ex-companheira; não compreendia como podiam fazer isso 

depois de saberem que ela o havia traído. Sentiu que foi muita falta de consideração 

da parte de seus amigos e que jamais teria feito isso com eles. Ele estava muito 

triste e muito desgostoso com todos. Estava cansado de se dedicar às pessoas e, 

no final, ser desrespeitado por todo mundo. Começou a se questionar se estava 
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fazendo algo de errado. Nesse momento, coloquei novamente para ele a questão 

que ele mesmo havia formulado:  

T: O que você pode estar fazendo de errado? 

Mateus ficou em silêncio por um tempo e depois disse que não sabia ser 

diferente do que ele era. Gostava de ser prestativo com as pessoas, de cuidar, de 

ser amigo. Não saberia ser diferente. Mateus só consegue existir em um modo de 

não liberdade. 

T: Ser prestativo é o modo como você gosta de agir, embora nem sempre seja 

correspondido.  

Ele respondeu que o que mais o deixa triste é a ingratidão das pessoas. Isso 

acaba com ele. Se sente totalmente desvalorizado e desconsiderado pelas pessoas 

de que gosta. É muito difícil lidar com isso. 

T: Como você gostaria que as pessoas te valorizassem mais, e como você gostaria 

de lidar com isso? 

M: Gostaria que as pessoas pelo menos retribuíssem o que faço por elas e de não 

me sentir tão angustiado, tão desconsiderado. Sinto uma dor muito grande e muita 

raiva, mas não consigo dizer nada. Fico mal e me afasto e sinto uma tristeza muito 

grande. Fico esperando as pessoas se darem conta do que fizeram, mas geralmente 

ninguém faz nada. Isso acontece em relação ao meu pai também.  

Diante do mundo da técnica, Feijoo (2017a) chama nossa atenção para esse 

mundo moderno que possibilita o aparecimento de conceitos como o de correção do 

psiquismo. Mateus compreendeu que a angústia precisa ser corrigida e que a 

medicina, por intermédio dos remédios, executa essa correção. Nessa era da 

técnica, o ser humano se relaciona com os outros e consigo mesmo a partir de um 

referencial de uma vida psicológica interior, uma identidade que precisa ser 

descoberta para servir de critério para se poder viver autenticamente e 

produtivamente. Mas a angústia não é como um sentimento a ser corrigido, o 

homem se mobiliza no sentido de apropriar-se de sua condição de liberdade. No 

caso de Mateus, não se dá desse modo. Diante do pronunciamento da angústia, ele 

se refugia em sua condição de não liberdade. Mateus mais uma vez falha em sua 
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tentativa de ter a consideração de seus amigos e de seu tio. Tudo foge às suas 

expectativas. Sua síntese não fecha. Mateus se ressente do reconhecimento do seu  

tio e da consideração de seus amigos.  

Continuando com o relato de nossos encontros: 

T: Você tentou conversar com seu tio sobre seus sentimentos? 

M: Meu tio é uma pessoa muito difícil. Não saberia como iniciar uma conversa dessa 

com ele. Ele é um homem muito rude. Tentei algumas vezes, mas ele desconversa e 

prefiro não mexer nisso. A comunicação com o tio se mostra difícil. E Mateus parece 

não estar disposto a falar de sua dificuldade e de falar de seus sentimentos ao seu 

tio.  

Após um ano de atendimento, Mateus chega ao consultório falando de um 

novo relacionamento. Ele está preocupado porque sente que está gostando dela. E 

depois de um tempo saindo com ela, assumiu um relacionamento mais sério. Isso 

deixou seus pais mais tranquilos. Mateus está feliz e preocupado, não quer viver as 

mesmas dificuldades que teve com sua ex-companheira: 

T: O que te preocupa agora? 

M: Com a minha ex-companheira sempre me preocupei em agradá-la, em fazer a 

suas vontades. Eu me sentia muito feliz em fazê-la feliz, em proporcionar a ela todo 

o tipo de lazer. Mas nessa história toda da minha ex-companheira, percebi que eles 

se uniram, se protegeram, se apoiaram e ela seguiu em frente e começou a namorar 

a pessoa com quem me traiu. Sempre achei que tratar as pessoas com respeito, 

com verdadeira amizade e cuidado seria uma garantia de viver relacionamentos 

seguros e confiáveis. Mas não foi assim com minha ex-companheira. Nem no meu 

trabalho. Nem com meus amigos. Ser amigo, honesto e dedicado no cuidado com as 

pessoas infelizmente não garante que elas sejam leais e amigas. 

T: Você é amigo, dedicado, um bom funcionário, prestativo em socorrer as pessoas 

e mesmo sendo tudo isso não conseguiu garantia que as pessoas não te 

decepcionassem.  

M: Eu pensava que se eu tratasse as pessoas com todo amor e respeito elas fariam 

o mesmo comigo. Hoje, por tudo o que eu passei com minha ex-companheira, meu 

trabalho e meus amigos, eu não sei o que te dizer. Não sei mais o que pode garantir 

que as pessoas não irão me decepcionar. 



41 
 

Na sessão seguinte, ele começou sua fala dessa forma:  

M: Hoje, quero falar sobre minha avó. Desde que me separei minha avó veio morar 

comigo. Essa situação já me incomoda há algum tempo. Já tentei falar com ela 

sobre a possibilidade dela voltar para a casa de minha mãe, mas ela fica muito triste 

e eu fico muito mal, recuo e não insisto na conversa. Sinto que estou fazendo ela 

sofrer. Minha avó vive para cuidar do meu bem-estar. A vida dela é de total 

dedicação à minha vida. Não quero magoá-la. Ela fica muito triste. E me pergunta se 

fez algo de errado. Ela não entende que preciso ficar sozinho e, às vezes, quero 

trazer minha atual namorada para dormir comigo. Vai ser difícil explicar isso pra ela. 

Minha namorada pergunta se pode ficar em minha casa no final de semana e dormir 

para fazermos nossos passeios. Ela mora longe e isso nos pouparia tempo.  

Mateus relata que, após a separação, recebeu sua avó, que não estava bem, 

para morar com ele. Como morava só, conversou com sua mãe e decidiu acolher 

sua avó que estava com depressão. Mas depois de conhecer essa nova pessoa com 

quem começou a se relacionar, a presença de sua avó em sua casa se tornou um 

problema para ele. Ele ficou muitas sessões trabalhando sobre a sua necessidade 

de conversar com sua avó de que ela teria que voltar a morar com a mãe dele, filha 

dela. Sua avó não estava entendendo qual o motivo de não poder mais morar com 

Mateus e estava inconformada. A namorada atual de Mateus começou a pensar que 

ele tinha outra pessoa e, por isso, não a convidava para ficar em sua casa. Ela 

ameaçou terminar o relacionamento se ele não a levasse para conhecer a casa dele. 

Mateus chegou à sessão dizendo: 

M: Preciso sair daqui hoje com uma solução para essa história da minha avó não 

querer voltar a morar com minha mãe que, afinal de contas, é filha dela. Não 

aguento mais essa situação. Na verdade, sinto falta do meu próprio espaço. Meu 

quarto tem uma entrada independente da minha casa. É para eu ter mais liberdade 

de trazer alguém se eu quiser e não incomodar minha avó. Mas agora estou 

namorando e não poder trazer minha namorada para ficar um final de semana está 

se tornando um problema. Vou usar o argumento de que não vai ficar bem eu 

receber minha namorada com ela morando comigo. Até pra ela isso será demais. 

Vou aproveitar essa situação para fazê-la voltar para a casa da minha mãe. 
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T: Usar esse argumento ou essa justificativa protegeria você da possibilidade de 

decepcionar sua avó. Você teme que ela fique ressentida com você? 

M: Agora é diferente, ela já está bem e não precisa tanto assim de mim. Mas eu fico 

chateado quanto ao fato dela não ir morar com minha mãe. Tudo o que ela me pede 

eu procuro fazer. Gostaria, sim, que ela atendesse ao meu pedido e não ficasse mal. 

Não teria coragem de dizer a ela para ir embora, não ficaria confortável com isso. 

Quando me separei de minha ex-companheira, minha avó não estava bem, estava 

com depressão e fazendo acompanhamento psiquiátrico. Pedi para ela morar 

comigo, pois ela se sentiria melhor e eu poderia cuidar melhor dela. Mas ela foi 

ficando e melhorando e não consegui conversar mais com ela sobre ela voltar a 

viver com minha mãe. 

T: O que você teme? 

M: Toda vez que tento falar sobre isso, ela ameaça chorar e eu não falo. Sinto como 

se a estivesse maltratando.  

Na próxima sessão, Mateus deu um profundo suspiro e disse: 

M: Missão cumprida: minha avó, muito a contragosto foi morar com minha mãe. E no 

mesmo final de semana convidei minha namorada para ficar em casa. Minha avó se 

mudou no mesmo final de semana em que recebi minha namorada. O encontro das 

duas foi um pouco tenso. Minha avó parecia que estava contratando uma funcionária 

para nossa empresa, de tantas perguntas sobre a vida de minha namorada. Que 

situação chata! Minha namorada, por sua vez, retribuiu as perguntas e começou 

fazer perguntas sobre a vida de minha avó. Foi tenso. Pensei que trazer minha 

namorada para conviver com a minha família fosse uma situação mais tranquila. 

Minha avó é muito ciumenta. Mas não vou voltar atrás, apesar de ser uma situação 

muito cansativa. Precisei ficar mediando o encontro das duas.  

T: Como foi a saída de sua avó de sua casa ? 

M: Quando conversei com minha avó sobre ela voltar a morar com minha mãe, ela 

chorou e ficou muito triste. Mas ela compreendeu a situação ridícula que seria minha 

namorada morando comigo junto com ela. 

T: Mesmo tendo se preocupado muito em magoar sua avó, ela então compreendeu? 

M: Acho que entubou. Não teve escolha. Também não quero voltar a tratar sobre 

essa situação com ela. Queria que ela saísse do quarto. Hoje quero falar sobre a 

viagem que vou fazer com um grande amigo, como se fosse meu irmão. Estou com 
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dificuldades de planejar essa viagem com ele. Por não ter intimidade com a família 

dele, disse que gostaria de ficar em um hotel enquanto estivéssemos visitando a sua 

família. Ele argumentou que talvez eles não entendessem bem essa situação e 

poderiam se sentir desconfortáveis. Minha intenção é justamente o contrário. Não 

quero que eles se sintam desconfortáveis por acharem que não estão me recebendo 

bem. Está muito difícil. Não gostaria de dar trabalho a ninguém. Vamos viajar esse 

próximo final de semana. Espero que dê tudo certo.  

Mateus retorna para sessão após a viagem com seu amigo e diz:  

M: O que eu temia aconteceu. Era para ser uma viagem agradável... Até chegar na 

casa da família dele foi tudo bem. Eles moram no interior, em uma casa. A mãe dele 

ficou muito preocupada com as condições da casa para me receber, por não ter 

acomodações que ela gostaria de me oferecer.  

T: Mas parece que era importante para o seu amigo e para família dele que você 

ficasse lá. 

M: Mas a mãe de meu amigo fez de tudo para que eu ficasse confortável. Percebi 

que não havia bancos suficientes na casa. No dia seguinte, acordei cedo e fui à 

cidade. Comprei quatro bancos de presente para a família dele. Pareceu-me que a 

mãe ficou preocupada de não ter oferecido o conforto suficiente e ficou um pouco 

constrangida de receber os bancos. Nunca foi minha intenção humilhar a mãe dele. 

Tentei ser o mais educado possível com a família dele. Fiquei muito angustiado com 

tudo isso, gosto muito do meu amigo e jamais teria a intenção de desconsiderar a 

família dele. Essa situação me deixou muito angustiado e, quando voltei, liguei para 

a psiquiatra para aumentar a dosagem do meu remédio. Agora estou melhor. A 

angústia está sob controle. 

T: O que te angustiou? 

M: Tive a sensação de que os problemas que tive com outras pessoas que 

considerei serem meus amigos, iriam novamente acontecer com meu amigo e a 

família dele. Foi como se tudo que passei com ex-amigos iria acontecer novamente. 

Sinto também que tenho dificuldades com situações de confrontos, especialmente 

quando acontece com amigos meus ou pessoas da família, como minha avó.  

T: Você não gosta de ofender ninguém e acabou ofendendo, sem querer, seu amigo, 

do mesmo modo que as pessoas o ofendem. 
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M: Acho que tenho medo de perder o controle, ser agressivo com ele, decepcioná-lo 

e perder a amizade dele.  

Para Mateus, é difícil aceitar que algo que lhe parece certo ou bom possa não 

ser bom e certo para o outro, que haja referenciais ou condições de pensar 

diferentes das suas. Continua vendo suas próprias ações e, no entanto, não 

consegue compreender o outro em seus referenciais. Na situação da avó, por 

exemplo, ficou claro que ele entende sua ação para com um momento de 

necessidade da avó que, ao mesmo tempo, era um momento em que ele estava só 

e disponível. Depois é difícil acolher que o outro sofra por mudar isso, e que a 

situação não é simplesmente: trago quando quero e devolvo quando não preciso 

mais. 

Mateus veio ainda a algumas sessões e pôde trabalhar um pouco mais essa 

questão com seu amigo. Depois, precisou interromper sua análise por razões 

pessoais que não quis compartilhar.  

Na perspectiva de Kierkegaard, segundo Feijoo et al (2013), cabe ao 

psicólogo um olhar meditante sobre a liberdade vivida na concretude da vida, que se 

constitui a partir do pecado como vivência do que é possível, não mais considerando 

o homem com base nas determinações psíquicas, biológicas ou sociais. A psicologia 

que privilegia a existência se fundamenta no caráter da indeterminação dessa 

existência e, por conseguinte, da liberdade do existir. Cabe ao psicólogo clínico 

esperar pacientemente e, com muita humildade, acompanhar o analisando em seu 

desesperar, na tentativa de escapar daquilo que lhe é mais próprio, sua condição de 

transitoriedade, vulnerabilidade e impermanência em seu existir. 

Durante todo o processo de análise, na medida em que a angústia se 

pronunciava, Mateus buscava uma nova equação lógica que pudesse devolver o 

que havia perdido. Ele fazia uso de remédios indicados por seu psiquiatra para lidar 

com esse incômodo e dizia que não sabia o que seria da vida dele sem os remédios 

que traziam muito alivio para ele. Se angustiar, se desesperar era sinal que algo não 

estava funcionando muito bem dentro dele.  

Mateus acreditava que se sua ex-companheira sentasse com ele para 

conversar, ele poderia convencê-la a voltar e mostraria para ela que essa seria a 

melhor opção para a vida dela. Percebia que pelo fato de não querer conversar com 

ele e de não dar chance a ele de pensar junto com ela qual teria sido o equívoco ou 
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mal-entendido de seu relacionamento, fazia com que ele se angustiasse muito. Para 

Mateus, o angustiar significa funcionar errado e a angústia não significa 

possibilidade para possibilidades, abertura para novas formas de compreensão de 

seu viver. Para Mateus, a angústia está mais ligada à frustração de sua vontade. Ele 

interrompe seu tratamento, não experimentando ainda a angústia como 

possibilidade, e sim como um sentimento que ele procurava controlar e até extirpar.  

Apesar da dificuldade de Mateus frente à angústia, minha proposta 

terapêutica sempre foi sustentá-la, confrontando-o em sua ilusão de vontade 

soberana. Ele acreditava que tratando bem sua ex-companheira seria também bem 

tratado e que se nunca a traísse, ela também nunca o trairia. Mas apesar de todos 

os seus esforços e de sua obstinada vontade, não conseguiu assegurar que não 

fosse traído. Sempre que possível, tentei sustentar esse espaço de indeterminação 

frente à ilusão de sua vontade de que todos agissem como ele gostaria. Ele 

interrompe seu tratamento ainda confiando que suas atitudes de cuidado e respeito 

poderiam assegurar que não se frustraria em seus relacionamentos. 

Mateus fala como alguém que se encontra na ilusão e, ao terapeuta, cabe 

sustentar o discurso daquele que pede ajuda na relação estabelecida sem oferecer 

respostas diretas. O terapeuta não se ilude, sabe que mesmo tentando ajudar o 

iludido optar-se por si mesmo, ele pode retornar ao incógnito, ao geral. Mesmo 

assim, o terapeuta permanece na atitude de acolhimento, não abandona o iludido, 

espera que a ilusão possa se desfazer. Aquele que ajuda deve se colocar como 

desconhecendo mais do que aquele a quem se ajuda. Um ouvinte complacente e 

atento: apenas com muita atenção, chega até aquele que está na ilusão. Ajudar não 

significa ser ambicioso, e sim paciente.  

O terapeuta precisa poder preservar a si mesmo em paciência e, quando faz 

isso se ajuda e pode também ajudar o outro. A profundidade da paciência consiste 

em descobrir o perigo; e a saúde da paciência consiste em não fazer muito barulho, 

mas séria e calmamente socorrer um homem. O terapeuta em paciência identifica o 

perigo, identifica a ilusão do ajudado e acompanha-o em sua saga e o apoia na 

perseverança da luta contra o inimigo. Com muito cuidado, ajuda o iludido 

compreender que o perigo tem algo em comum consigo mesmo e que pode muito 

bem ser ele mesmo seu próprio inimigo. O terapeuta tenta sustentar a inquietação 

do cliente iludido de forma a que este se fortaleça, aprenda com sua própria 
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experiência, e assuma seriamente a tarefa que lhe é requerida individualmente, ou 

seja, a tarefa de ser ele mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meu interesse ao escrever este trabalho sobre a angústia na clínica foi 

motivado pela constante presença desse tema nos meus mais diversos 

atendimentos. Também pela hegemônica compreensão da psicologia moderna, 

presente inclusive nos discursos de meus clientes e suas famílias, que veem a 

angústia como um sentimento que precisa ser corrigido por remédios e por 

tratamentos que identifiquem a causa da disfuncionalidade psíquica que está 

originando o sentimento disfuncional definido por angústia. Portanto, nesse texto me 

propus a compreender, mesmo que embrionariamente, alguns elementos sobre o 

lugar que a angústia ocupa na clínica psicológica, assim como sua presença 

recorrente nessa área.  

Desse modo, no primeiro capítulo busquei esclarecer as bases fundantes da 

psicologia moderna com a intenção de mostrar que o pensamento moderno surgiu 

dentro de um contexto histórico e chegou ao seu limite, precisando ser repensado. 

No segundo capítulo, procurei, a partir de uma abordagem conhecida como 

psicologia fenomenológico-existencial de inspiração kierkegaardiana, por meio de 

desdobramentos desenvolvidos nas obras de Feijoo (2010, 2011, 2017a, 2017b), 

Protasio (2013, 2014), Feijoo et al (2013) e outros autores, reposicionar a angústia 

como um modo de abertura para possibilidades de ser, apresentando outra proposta 

que se constitui a partir de bases fundantes bastantes críticas ao pensamento 

moderno e a psicologia moderna. 

Nessa outra proposta fenomenológica-existencial, a angústia é tomada como 

abertura para possibilidades. Portanto, concluo que a existência não é passível de 

ser definida, pois sua existência encontra-se indefinida, incompleta, constituindo-se 

como paradoxo sempre em jogo em seu próprio existir. Segundo Protasio (2014), a 

angústia se mostra como um lugar de aprendizado em que ser humano pode 

aprender do si mesmo que ele é e, ao aprender a escutar a angústia, o homem 

poderá discernir entre o que é importante e o que não é importante, poderá se 

entregar à experiência de poder se formar a si mesmo. Com a angústia podemos 

aprender sobre o caráter precário e indeterminado da existência humana, que não 

apresenta fundamentos e nem destino previamente dado. 

 Concluo, então, que a compreensão da abordagem fenomenológico-

existencial sobre a angústia propõe ser fundamental escutar o que a angústia tem a 
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nos dizer, ao invés de lutarmos contra ela ou mesmo tentar extirpá-la. Mais que isso, 

notamos que escutar a angústia ou sustentá-la é uma prática clínica possível. Isto 

ficou evidenciado no terceiro momento deste trabalho, em que apresentei 

fragmentos de uma situação clínica em uma proposta fenomenológico-existencial. 

Nela, procurei posicionar a tarefa primordial como terapeuta na sustentação da 

angústia em sua perspectiva de abertura originária, fundante, de possibilidades para 

possibilidades.  

Portanto, tendo percorrido essa trajetória até aqui, é possível insinuar que 

desde o reposicionamento da angústia pelas diretrizes kierkegaardianas, na clínica, 

esta ocupa um lugar de caráter originário, própria à existência. Isso faz com que 

entendamos a recorrência em seu aparecer, pois é mesmo a partir dela que tal 

clínica pode se dar.  

Nesses termos, a angústia surge como a atmosfera que reflete a liberdade 

como situação real da existência humana, a liberdade se abre como realidade de 

todos os homens e fala da impossibilidade de que o homem crie a si mesmo e crie 

as condições de sua própria existência. Singularmente, a angústia se refere ao 

modo de cada homem lidar com a tarefa de existir. Se silenciarmos a angústia na 

clínica, toda possibilidade de transformação e abertura para possibilidades do existir 

se fecha e o ser humano perde sua liberdade de ser. 
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Apêndice A 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidada/o a participar de uma investigação em Psicologia cujo 

título é “Situação clínica do Mateus: uma análise fenomenológico-existencial em Psicologia 

Clínica” e que tem como objetivo constituir um capítulo da minha Monografia de final do 

Curso de Especialização em Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológico-Existencial 

do Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro – IFEN. Sua 

participação consistirá em permitir que o conteúdo de algumas sessões individuais sejam 

registrados e que posteriormente venham a compor o referido capítulo em meio a 

discussões teóricas e com o compromisso de manter o sigilo e sua identidade totalmente 

preservados. Você poderá desistir a qualquer momento desta investigação, bastando para 

isto informar sua decisão. Sua participação será voluntária sem direito a qualquer 

remuneração e todas as despesas para a realização da investigação não serão de sua 

responsabilidade. Sua participação nesta Análise Clínica não incorrerá em riscos ou 

prejuízos de qualquer natureza. Você poderá solicitar informações durante todas as fases da 

pesquisa, inclusive após a publicação da mesma. 

 

Eu, ______________________ (NOME COMPLETO),   _________________________ 

(identidade), li e ouvi os esclarecimentos acima e compreendi seus objetivos e 

procedimentos. Concordo em participar desta pesquisa. 

 

                      ______________________________________ 

                                                                  Assinatura do(a) voluntário(a) 

 

 

Nome do(a) pesquisador(a):_____________________________ 

Identidade__________________________ 

 

                                                               _______________________________________ 

                                                                               Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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