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RESUMO 

 

O fazer clínico do psicólogo no hospital geral é permeado por diversos desafios, considerando 

a inserção tardia da psicologia na área da saúde e a dispersão dos saberes psi, o que culmina 

na diversidade de compreensões quanto ao que é o objeto da psicologia e, consequentemente, 

na multiplicidade de práticas e intervenções clínicas. Além disso, o hospital constitui-se em 

uma instituição complexa, permeada por diferentes atores e interesses que, frequentemente, se 

chocam. No contexto hospitalar, observa-se que o desespero aparece recorrentemente como 

um sentimento comum, diante de situações limites como diagnósticos graves, acontecimentos 

imprevisíveis, aproximação da morte, entre outros. O desespero aparece como algo dado, que 

não carece de explicações, acompanhado de um olhar valorativo que, necessariamente, busca 

a sua mitigação e/ou extinção. Ao lado do desespero, a fé surge no discurso de pacientes, 

familares e profissionais de saúde como instrumento, de cunho religioso e/ou doutrinário, 

capaz de modificar o impossível ou controlar aquilo sobre o qual o saber médico não tem 

resposta. Diante desses desafios, observados a partir da experiência clínica da autora desse 

trabalho em sua prática como psicóloga hospitalar, novas possibilidades de compreensão 

sobre o seu próprio fazer clínico se abriram no contato com a perspectiva fenomenológico-

existencial, no curso de Especialização do IFEN. Especialmente, a partir de Kierkegaard, 

considerado precursor do existencialismo, e de seus conceitos de desespero e fé, tal como 

compreendidos por autores como Feijoo, Protasio, dentre outros, novas possibilidades se 

mostram para a prática do psicólogo no hospital geral. Diante dessa forma de compreender 

Kierkegaard, a existência se constitui em movimento tensional, de forma que a tentativa em 

sair desse movimento e encontrar estabilidade é justamente o que desespera o homem. Diante 

do devir que ele é, a fé surge como a entrega a esse imprevisível, transitório e incontornável 

da existência, de onde pode advir possibilidades outras para a construção de sentidos. A partir 

da análise existencial de fragmentos de situações clínicas ocorridas no hospital geral, aponta-

se como o existencialismo kierkegaardiano, com suas noções de desespero e fé, pode servir de 

inspiração para o psicólogo clínico no hospital, ao resguardar o espaço da angústia, da 

liberdade e da indeterminação, apostando que é no curso dessa entrega que novas 

possibilidades de rearticulação existencial se abrem. Assim, observa-se que é, inclinando-se 

sobre a experiência mesma, sem se aprisionar em seu intrumental técnico, que o psicólogo 

pode manter-se atento para ir ao encontro da clínica no instante em que ela acontece no 

hospital, sendo isso possível somente àquele que a ela se entrega em um ato de fé.  

 

Palavras-chave: Psicologia hospitalar. Desespero. Fé. Kiekegaard. Análise existencial. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A partir da prática clínica da psicóloga autora desse trabalho, atendendo pacientes 

internados e seus familiares em um hospital geral, surgiram diversas questões referentes ao 

que é possível em um atendimento clínico psicológico inserido nesse contexto. Tomando 

como base as temáticas discutidas no curso de Especialização em Psicologia Clínica na 

perspectiva fenomenológico-existencial, no Instituto de Psicologia Fenomenológico-

Existencial do Rio de Janeiro (IFEN), cujos referenciais problematizam as bases da psicologia 

científica tradicional a partir de diferentes autores, algumas reflexões discutidas em sala de 

aula foram em direção aos questionamentos levantados pela psicóloga em sua prática 

profissional.  

Em geral, no contexto hospitalar, especialmente de internação, a chegada do psicólogo 

no atendimento ao paciente (ou aos seus familiares) se dá por meio da solicitação de outro 

profissional, principalmente, o médico. Habitualmente, os psicólogos são chamados a atuar 

frente às questões delimitadas por eles como problemas, a saber: ansiedade, desespero, choro 

frequente, humor depressivo, agressividade/hostilidade, não-colaboração com o tratamento, 

entre outros. Uma vez caracterizados os problemas, o psicólogo é chamado a atuar em uma 

expectativa de resolvê-los a partir da aplicação de seu saber psicológico, motivo pelo qual é 

solicitado.  

Diante disso, cabe indagar: qual o papel do psicólogo frente a esse cenário? No campo 

da Psicologia, as respostas a essa pergunta podem ser bastante diversificadas. Isso se deve, em 

grande parte, ao fato de não haver na Psicologia, em sua interface com a Saúde, um campo 

unificado de saberes e práticas, que “gere uma perspectiva de ação na área da Saúde de forma 

coerente, o que por um lado evita seu fortalecimento, mas por outro, gera a possibilidade de 

uma variedade enorme de atuações e estilos” (SANTOS & JACÓ-VILELA, 2009, p.197). 

Nesse sentido, Santos e Jacó-Vilela (2009) afirmam ser a Psicologia na área da saúde 

um “grande guarda-chuva” (p.196), que engloba saberes e práticas diversificados, algumas 

vezes convergentes, outras vezes díspares, devido à indefinição quanto ao que seria o próprio 

objeto da psicologia, o que traz impactos e diferenças nos caminhos de atuação e intervenção 

a serem tomados. Isso torna o campo em aberto, ainda em construção. 

Tendo isso em vista e retomando a questão supracitada, há abordagens que, por um 

lado, parecem afinar-se mais a um tipo de compreensão no qual uma solução é necessária, 

sendo orientada para resultados, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC), por 
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exemplo, que trabalha no hospital com a redução de sintomas, como ansiedade e estresse, com 

o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, entre outros (PERON & SARTES, 2015). 

Peron e Sartes (2015) afirmam que a TCC seria a abordagem indicada para o contexto 

hospitalar, por suas características que envolvem “se nortear pelos princípios de colaboração e 

participação ativa do paciente, por focar em metas e em problemas atuais, enfatizar o presente 

e ser educativa, breve, estruturada” (p.43).  

Por outro lado, outras abordagens como a psicanálise (ELIAS, 2008; MACHADO & 

CHATELARD, 2013) e a fenomenologia-existencial (FEIJOO, 2011, 2015a; FEIJOO et al., 

2013) costumam, cada uma a sua maneira, problematizar tanto o motivo da demanda quanto 

as possibilidades de atuação clínica diante desse cenário, não sendo orientadas para resultados 

e metas. Por exemplo, muitas vezes o psicólogo é chamado a atender um paciente por sua 

recusa a realizar determinado procedimento ou exame, indicados pela equipe médica como 

necessários. Nesses casos, a expectativa da equipe médica costuma ser a de que o psicólogo 

consiga convencer o paciente a aceder ao pedido ou à recomendação feita, certos de que isso é 

o melhor para o paciente. De um lado, encontraremos abordagens, como a TCC, que buscará 

responder diretamente a esse pedido, auxiliando o paciente na compreensão da importância de 

determinado procedimento, com vistas à realização do mesmo como meta de intervenção, ou 

seja, com foco na adesão ao tratamento (PERON & SARTES, 2015). De outro lado, outras 

abordagens, como a fenomenologia-existencial, por exemplo, buscarão acompanhar o 

paciente em sua experiência de adoecimento e hospitalização sem qualquer objetivo de 

orientar sua decisão ou de corresponder à expectativa da equipe médica de que o paciente faça 

o procedimento, mas, sim, estando ali com ele, aguardando seu tempo e, com isso, 

possibilitando aparecer para ele o que está em jogo nessa situação (FEIJOO et al., 2013). 

Sempre a partir da experiência do indivíduo, sem determinações prévias ou objetivos a serem 

alcançados (sejam de que ordem for), até porque, em última instância, não se sabe 

efetivamente o que é melhor para o paciente, de forma que o trabalho nessa perspectiva não é 

prescritivo, embora respeite a especificidade de cada área. Não raro, dentro desse viés de 

acompanhamento da experiência do paciente a partir dela mesma, o psicólogo poderá ser, 

inclusive, um mediador nesse diálogo entre médico e paciente, especialmente nas situações 

em que a escolha deste não vai na direção da recomendação da equipe.  

Ainda dentro desse cenário do hospital, foi possível observar, na prática clínica da 

psicóloga, como desespero e fé são palavras que circulam com grande frequência. Não é 

incomum, por exemplo, alguém da equipe de saúde acionar o psicólogo, explicando que o 
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paciente ou seus familiares ficaram desesperados ao receberem a notícia de um determinado 

diagnóstico ou por serem informados do agravamento de algum quadro clínico. Também não 

é raro observar como, diante de situações nas quais a medicina não apresenta mais recursos, e 

determinado desfecho passa a ser inevitável, aparece o discurso da fé religiosa como saída 

possível para a modificação do quadro por meio de um milagre, com frases como para Deus 

nada é impossível, entre outros, ou seja, muitas vezes a fé aparece como recurso de lida diante 

do desespero (tanto para pacientes, quanto para familiares e, até mesmo, para profissionais de 

saúde). No hospital, fé e desepero parecem andar lado a lado.  

Não se busca aqui problematizar ou fazer frente a nenhum discurso religioso, muito 

menos deslegitimar o seu lugar como possibilidade de experiência de sentido para os 

indivíduos. Porém, a ideia do desespero como tentativa de mudar o impossível e de fé (em seu 

caráter religioso) como recurso operacional para essa concretização mostraram-se 

radicalmente diferentes da concepção de desespero e de fé em Kierkegaard, abordados na 

Especialização, despertando justamente o interesse em pensar nas possíveis contribuições que 

tais ideias poderiam oferecer a uma prática clínica psicológica inserida no contexto hospitalar. 

Primeiramente, chamou a atenção como o desespero em Kierkegaard nada tinha a ver 

com a ideia que é tomada pelo senso comum, de algo inesperado, que foge ao controle e que, 

portanto, deve ser extirpado. Kierkegaaard enxergava no desespero o caráter paradoxal e 

provisório, próprio da existência humana, considerando que o homem se consitui em 

movimento tensional e tentar sair desse movimento, em busca de determinações e 

estabilidade, é justamente o que gera o desesperar (PROTASIO, 2008). Nesse sentido, a fé 

surge não como ligada a uma crença ou a um ser superior capaz de mudar o impossível, como 

observado, frequentemente, no uso corrente, mas sim como a possibilidade de entrega a esse 

paradoxo, a esse imprevisível, a esse indeterminado, a essa abertura própria do existir, que 

pela entrega é capaz de se transubstancializar no salto que possibilita a transformação daquele 

que desespera, mas sobre a qual não se tem controle algum (FEIJOO et al., 2013). 

Diante de tal inquietação e curiosidade, realizou-se uma revisão bibliográfica 

preliminar breve, na base de dados Scielo1, considerando todos os anos e utilizando as 

seguintes palavras-chave: psicologia hospitalar e desespero; psicologia e desespero; 

psicologia e Kierkegaard; hospital e desespero; psicologia hospitalar e fé. O objetivo não foi o 

de fazer uma revisão sistemática da literatura, que por si só constituiria um trabalho 

                                                           
1 A base de dados Scielo foi escolhida por ser a única, no momento da análise, com acesso aberto e gratuito, 

considerando o período de distanciamento social atual recomendado pelas autoridades sanitárias, devido à 

pandemia por Covid-19, em que as universidades estão temporariamente com suas portas fechadas. 
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específico, não sendo este o foco aqui pretendido, mas apenas vislumbrar como essa temática 

se configurava em uma visada geral.  

Ao cruzar as palavras psicologia hospitalar e desespero, nenhum artigo foi 

encontrado. No cruzamento das palavras psicologia e desespero, apareceram sete artigos, 

porém nenhum versava sobre Kierkegaard e nem sobre a temática da psicologia hospitalar. 

Com os descritores psicologia e Kierkegaard, foram localizados três artigos, sendo que 

nenhum abordava a clínica psicológica no contexto hospitalar. Por fim, na combinação entre 

os termos hospital e desespero, foram encontrados quinze artigos, sendo a maioria publicada 

em revistas de Enfermagem e tomando o conceito de desespero como algo previamente dado, 

de um ponto de vista valorativo, referente à dimensão afetiva ou dos sentimentos, como algo 

negativo e que deve ser, portanto, evitado ou minimizado. Nenhum deles apresentou como 

proposta a problematização da ideia de desespero sob um ponto de vista filosófico ou 

reflexivo. Tampouco observou-se a tentativa de explicitar a definição desse termo, sendo o 

mesmo tomado como algo dado em nosso contexto cultural, ou seja, com a acepção 

correntemente usada pelo senso comum. Também não foi encontrado nenhum artigo ao se 

pesquisar psicologia hospitalar e fé.  

Outra questão diz respeito à própria inserção tardia da clínica psicológica no contexto 

hospitalar, encampada pelo paradigma biomédico e confrontada pela dispersão teórica 

característica dos saberes psi, que colocam a chamada psicologia hospitalar em um lugar de 

constantes questionamentos. Se, por um lado, isso é apontado por autores da área como algo 

que tem impactos negativos na prática psicológica e na forma como a psicologia é vista por 

outros saberes disciplinares, enfraquecendo-a, segundo critérios de cientificidade 

(ANGERAMI-CAMON, 2010), por outro, a entrada do psicólogo no hospital geral 

denunciou, justamente, os limites dos saberes psi disciplinares. Confrontou a pretensão 

científica moderna de dar conta da existência e apontou a prática psi como um lugar de 

constante desafio, precariedade e abertura. Nesse influxo, a perspectiva fenomenológico-

existencial se entrecruzou com a prática clínica da autora, oferecendo-lhe elementos de 

sustentação para uma clínica psicológica no hospital, reconhecendo a intangibilidade, a 

precariedade e a abertura como constitutivas da existência mesma.  

Kierkegaard (1813-1842), como um dos expoentes desse modo de compreender, além 

de seus conceitos de desespero e fé, anteriormente mencionados, despertou-lhe, por fim, o 

interesse ao asseverar que a impossibilidade de se definir ou delimitar um objeto para/na 

Psicologia, ao contrário de ser compreendido como falha ou demérito, era uma característica 
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fundamental que lhe conferia um lugar privilegiado (FEIJOO, 2011; 2015a). Sendo assim, foi 

desse lugar que se buscou em Kierkegaard inspiração para construir uma prática clínica no 

hospital geral. 

A partir dessa breve busca bibliográfica não sistemática, observa-se uma escassez 

acerca do tema proposto, o que aponta para a necessidade de uma investigação mais 

aprofundada e sistemática da literatura nacional e internacional acerca dessa temática, em 

trabalhos posteriores. Por ora, no presente trabalho, busca-se, através da articulação e 

compreensão do desespero e da fé à luz do existencialismo Kierkegaardiano, refletir sobre 

possíveis contribuições para o campo da clínica psicológica em contexto hospitalar, de forma 

a investigar se é possível tomar o fazer clínico psicológico em hospital como um ato de fé, tal 

qual se pode pensar a partir do desespero em Kierkegaard. 

Para isso, no capítulo 1, busca-se contextualizar a prática do psicólogo clínico no 

hospital geral, apontando, brevemente, o percurso histórico da entrada do psicólogo nesse 

cenário, com seus percalços, desafios e possibilidades. Discute-se como a dispersão de 

saberes psi caracteriza um campo multiforme, com diferentes tipos de atuação e de 

perspectivas clínicas, de forma que o que cada abordagem delimita como objeto da psicologia 

impacta diretamente no trabalho que o psicólogo desenvolve nesse lugar. Além disso, mostra-

se como desespero e fé aparecem no hospital e de que forma, em que condições, circulam 

nesse espaço, caracterizando e descrevendo o cenário da temática em tela, a fim de mostrar o 

campo a partir do qual é possível fazer um contraponto com as concepções de desespero e fé 

em Kierkegaard.  

No capítulo 2, primeiramente, introduz-se o campo mais geral da fenomenologia-

existencial como pano de fundo, com vistas a caracterizar o guarda-chuva, ao qual o 

psicólogo existencial se ampara em sua prática. Após, abordam-se, especificamente, as 

possibilidades de uma clínica psicológica existencial de inspiração kierkegaardiana no 

contexto hospitalar, especialmente, a partir das noções de desespero e fé desse filósofo. Por 

fim, conclui-se com a análise existencial de exemplos de fragmentos de situações clínicas no 

hospital geral, inspirados em situações vivenciadas pela autora em sua prática clínica em 

contexto hospitalar, mostrando como desespero e fé em Kierkegaard podem possibilitar um 

outro fazer clínico, sustentado na abertura própria ao existir, onde se pode encontrar a clínica 

aonde ela acontece.  
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2 A PSICOLOGIA NO CONTEXTO HOSPITALAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

A entrada da psicologia no hospital geral é tardia no contexto brasileiro, se comparada 

a outras áreas consideradas tradicionais ou clássicas da psicologia, e segue sendo um campo 

em construção (SANTOS & JACÓ-VILELA, 2009). Muitas são as tentativas em elaborar um 

conhecimento psi específico a esse campo, repleto de disputas, divergências e desafios. Cabe 

destacar que essa dificuldade é própria à maneira diversa com que a interface entre a 

Psicologia e a Saúde foi sendo construída no Brasil, de forma que: 

 
As inúmeras abordagens do psicólogo que se aventura nesse cenário deixam 

transparecer um mosaico em que vários aspectos se diferenciam, ao mesmo tempo 

em que alguns deles se sobrepõem. São inúmeras perspectivas de atuação, 

delimitações, e diversos desafios (SANTOS & JACÓ-VILELA, 2009, p.190). 

 

Embora a constituição desse campo extrapole os limites desse trabalho, cabe trazer 

alguns elementos de reflexão apenas para contextualizar a prática clínica do psicólogo no 

hospital geral.  

A atuação do psicólogo no hospital geral, no Brasil, começou de forma incipiente na 

década de 1950, antes mesmo que a Psicologia fosse reconhecida como uma profissão 

regulamentada, o que só ocorreu em 1962, de forma que a Psicologia, até então, estava mais 

direcionada para as áreas educacional e industrial, bem como para a clínica privada (SANTOS 

& JACÓ-VILELA, 2009). Sendo assim, nessa época, em muitos casos, não era o psicólogo o 

responsável em prestar assistência psicológica aos pacientes do hospital, e sim profissionais 

com formação geral na área de Ciências Humanas (AZEVÊDO e CREPALDI, 2016). O 

ingresso mais ostensivo, acompanhado de uma atuação mais sistematizada dos psicólogos em 

insituições públicas de saúde, só foi observado a partir da década de 1970, sendo apenas a 

partir da década de 1990 que a interface da Psicologia com a Saúde passou a ser reconhecida e 

pesquisada de forma mais contundente pela comunidade científica e acadêmica (SANTOS & 

JACÓ-VILELA, 2009). 

Angerami-Camon é um dos autores de referência nessa temática, sendo considerado 

um dos precursores da psicologia hospitalar no Brasil (CRP/SP)2 e pioneiro na publicação de 

livros e artigos sobre a possibilidades de atuação do psicólogo nessa área (AZEVÊDO & 

CREPALDI, 2016). As primeiras atividades da psicologia no hospital começaram em 1954, 

com Matilde Néder, no setor de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da 

                                                           
2 A psicologia na instituição hospitalar. Entrevista com Waldemar Augusto Angerami-Camon. Site do Conselho 

Regional de Psicologia de São Paulo. Disponível em 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/110/frames/fr_entrevista.aspx. Acesso em mai 2020. 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/110/frames/fr_entrevista.aspx
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Universidade Federal de São Paulo (HC-FMUSP) (ANGERAMI-CAMON, 2002), 

articulando conhecimentos da Psicanálise, da Psicologia Analítica e da psicoterapia breve 

com práticas da arte-terapia e da terapia ocupacional (SANTOS & JACÓ-VILELA, 2009). 

Observa-se ainda, nessa entrada progressiva da psicologia no hospital, a predominância dos 

referenciais teóricos da psicanálise, da psicossomática e da filosofia existencial-humanista 

(ANGERAMI-CAMON, 2002; SANTOS & JACÓ-VILELA, 2009), de forma que cada 

abordagem orienta sua prática no campo de acordo com sua compreensão. 

Para Azevêdo & Crepaldi (2016), de maneira geral, o intuito da prática psicológica no 

hospital busca “identificar as repercussões psicológicas decorrentes do processo de 

adoecimento e consequente hospitalização, buscando estratégias para minimizar as alterações 

psíquicas e compreender a experiência da pessoa doente” (p.580). Angerami-Camon et al. 

(1994) apontam a importância do psicólogo no hospital geral, uma vez que consideram que as 

dificuldades emocionais dos pacientes agravam seus quadros de doença, de forma que a 

atuação desse profissional tem o objetivo de minimizar o sofrimento e os impactos 

emocionais causados pela situação de hospitalização. 

Nesse ínterim, cabe destacar que a psicologia hospitalar é uma especialização que só é 

encontrada no Brasil, pois, em outros países, a prática clínica psicológica no hospital está 

inserida em um campo mais amplo, denominado Psicologia da Saúde (CASTRO & 

BORNHOLDT, 2004). As autoras esclarecem que, enquanto saúde é um conceito complexo e 

multifacetado, hospital refere-se a um local específico, a um estabelecimento. O Colégio 

Oficial de Psicólogos da Espanha (2003 apud CASTRO & BORNHOLDT, 2004, p. 49) 

define a Psicologia da Saúde como “a disciplina ou o campo de especialização da Psicologia 

que aplica seus princípios, técnicas e conhecimentos científicos para avaliar, diagnosticar, 

tratar, modificar e prevenir os problemas físicos, mentais ou qualquer outro relevante para os 

processos de saúde e doença”.  

Observa-se que se trata de uma visão científica, calcada em um saber disciplinar que 

trabalha sob a ótica da causalidade, uma vez que considera a possibilidade de prevenir, 

diagnosticar e tratar, o que não pode ser realizado sem definições, medições, planejamentos e 

correções, em busca de resultados ou parâmetros específicos. Complementando, Castro e 

Bornholdt (2004) também afirmam que a psicologia da saúde pode ser entendida como “a 

aplicação da psicologia clínica no âmbito médico” (p.49), o que reforça a ideia de uma aliança 

com o saber biomédico vigente e historicamente constituído, explicitando também a visão da 

psicologia como uma ciência aplicada.  
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De acordo com o Conselho Federal de Psicologia3 (2007), o psicólogo hospitalar atua 

nas instituições de saúde, na atenção secundária e terciária, realizando diversas atividades, tais 

como atendimento psicoterápico, atendimentos em ambulatório, enfermarias e unidade de 

terapia intensiva (UTI), avaliação psicodiagnóstica, grupos terapêuticos e de prevenção e 

promoção da saúde, entre outros. Constitui, portanto, um campo bastante diversificado de 

atuação e de abordagens. 

Além dessas múltiplas possibilidades de atuação, aliadas à confusão acerca das 

definições e práticas que misturam as áreas clínica, da saúde e hospitalar, que mais do que 

semântica é estrutural, devido à dispersão conceitual própria ao campo da Psicologia 

(CASTRO & BORNHOLDT, 2004), há a complexidade inerente ao hospital geral, que sendo:  

 
Terreno dos mais híbridos [...] comporta ao mesmo tempo a essência da 

multiprofissionalidade e a faceta do corporativismo, a multiplicidade do 

adoecimento e a singularidade de cada paciente, a Psicologia ancorada em diversas 

abordagens e a defesa por um campo unitário de atuação. Ao psicólogo que se 

aventura nesta seara torna-se necessário buscar subsídios para um estilo próprio de 

atuação (SANTOS & JACÓ-VILELA, 2009, p.190). 

 

Diante de tantas possibilidades e desafios, Santos e Jacó-Vilela (2009) apontam que 

cada psicólogo acaba construindo uma atuação muito singular, de forma gradual, constituindo 

uma bagagem teórico-prática que é atravessada tanto por sua formação profissional quanto 

por sua história de vida, sendo influenciado por profissionais da área, como colegas de 

trabalho, professores e supervisores, desenvolvendo um estilo muito próprio. Nesse sentido, 

as autoras enfatizam que essa formação tem como locus primordial o próprio trabalho no 

hospital, ou seja, o campo de atuação e experiência clínica, no qual o psicólogo se depara 

tanto com o aprendizado quanto com as dificuldades e confrontos que emergem desse campo.  

Percebe-se o quanto esse contexto torna-se desafiador para o psicólogo que atua em 

hospital, ao mesmo tempo em que abre um campo de diferentes possibilidades de atuação. 

Diante disso, considerar a dispersão do campo e a multiplicidade de aporte teórico e de 

práticas psicológicas no hospital geral é imprescindível para se pensar o papel do psicólogo 

nesse contexto e a maneira como vai atuar junto aos pacientes e familiares, bem como intervir 

junto às equipes de saúde. Foi a partir, justamente, dessa diversidade, que o campo pôde 

sustentar uma abertura suficiente para que as noções de desespero e fé em Kierkegaard 

pudessem fermentar na prática clínica da psicóloga autora desse trabalho na apreensão desses 

fenômenos, que aparecem de forma tão recorrente no contexto do hospital. Contudo, antes de 

                                                           
3 Disponível em https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2007/09/resolucao2007_13.pdf. Acesso em jun 2020. 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2007/09/resolucao2007_13.pdf
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discorrer-se sobre a maneira como essa compreensão pôde fornecer subsídios para a atuação 

clínica, cabe descrever mais pormenorizadamente como as temáticas do desespero e da fé 

costumam aparecer no contexto hospitalar.  

 

2.1 O desespero e a fé em contexto hospitalar 

 

Para descrever e reconstruir alguns cenários que possam explicitar a maneira como 

desespero e fé comumente circulam no hospital geral, cabe trazer algumas pesquisas que 

falam diretamente dessa experiência, a partir de diferentes lugares. Sendo assim, 

considerando, de forma geral, o levantamento dos artigos encontrados, correlacionando os 

termos desespero e hospital, bem como psicologia e desespero, foi possível observar que a 

palavra desespero aparece para descrever ou expressar os sentimentos apresentados por 

pacientes, familiares e/ou profissionais de saúde, diante de situações como adoecimento, 

descoberta diagnóstica, internação, morte, perdas, erros operacionais no contexto hospitalar 

por parte de profissionais de saúde, entre outros. Cabe citar alguns exemplos de pesquisas a 

título de ilustração.  

Gama et al. (2019) realizaram pesquisa qualitativa com vinte e três pacientes, 

investigando como eles reagiam diante do diagnóstico de tuberculose, a partir das 

representações sociais sobre a doença. Encontraram uma articulação entre tuberculose e as 

ideias de sujeira, exclusão e doença mortal, gerando nesses pacientes, na “dimensão afetiva, 

sentimentos de tristeza, desespero e revolta” (p.1254). 

Silva et al. (2017), pesquisando qualitativamente as experiências e os sentimentos de 

oito mães diante do diagnóstico e da evolução da doença de Moyamoya4 em seus filhos, 

encontraram nos relatos maternos os sentimentos de “desespero, medo, dificuldade de 

aceitação, culpa e temor” (p. 523), especialmente diante de cirurgias ou de procedimento de 

angiografia cerebral. Cabe ressaltar que, nesse contexto, a pesquisa apontou “a fé e a 

espiritualidade como fontes de apoio e de manutenção da esperança” (p. 523), trazendo relatos 

das mães como “ter sido escolhida por Deus” para esse enfrentamento ou por “Deus confiar 

na capacidade dela” ou falas como “Deus é quem dá forças para lutar”, que “para Deus tudo 

tem um propósito” (p. 530).  

Beuter et al. (2012) buscaram, através de pesquisa qualitativa por meio da análise do 

discurso, descrever os sentimentos de dez familiares cuidadores de pacientes adultos 

                                                           
4 Doença rara, importante causa de Acidente Vascular Cerebral (SILVA et al., 2017). 
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hospitalizados, bem como as estratégias utilizadas pela equipe de enfermagem para ajudar o 

acompanhante a lidar com essa situação. Identificaram sentimentos de “solidão, abandono, 

apreensão, desespero e impotência” (p. 134). Os autores averiguaram sentimentos de 

desespero em situações como quando o familiar tinha que lidar com acontecimentos 

imprevisíveis e com cenas desconhecidas, quando, por exemplo, uma acompanhante disse ter 

ficado desesperada ao ver seu familiar intubado, achando que ele morreria em breve. 

Observaram também que algumas acompanhantes se sentiam injustiçadas pela doença do 

familiar e buscavam na espiritualidade explicações e justificativas para o sofrimento que 

estavam experienciando, com muitas encarando-o como castigo divino ou punição. Essa 

relação com um ser superior e com a religiosidade também foi identificada pelas autoras 

como recurso utilizado pelas acompanhantes, com relatos como “ter fé até a última 

respiração”, de que “enquanto há vida há esperança”, de que “para Deus nada é impossível”, 

de que “Deus está dando forças”, etc (p.138). 

Para Beuter et al. (2012), relatos como esse demonstram: 

 
[...] a importância da religiosidade para o enfrentamento da hospitalização do 

familiar doente. A religiosidade é um sentimento íntimo na convicção da existência 

de uma força superior envolvendo a vida das pessoas (VALENTE et al., 2004 apud 

BEUTER et al., 2012), protegendo e dando sentido à existência humana, fugindo aos 

padrões de nossa exata compreensão. A crença em um ser superior capaz de 

promover a cura e fazer o impossível, independentemente de religião, proporciona a 

autoconfiança no cuidador, gerando a esperança na recuperação da saúde do ente 

querido (p.138). 

 

Dentre as estratégias de enfrentamento da doença e da hospitalização usadas pelas 

acompanhantes, estava o grupo de oração, indicado pelas participantes como “uma forma de 

encontro consigo mesma, buscando na força divina, coragem, esperança e confiança no 

tratamento e na recuperação da saúde do familiar doente” (BEUTER et al., 2012, p. 138). 

Dessa forma, a enfermagem adotou como estratégia, além dos grupos de apoio, os grupos de 

oração, dentre outras medidas. Observa-se que são recursos de fé ligados diretamente à prática 

religiosa.  

Silva et al. (2009) realizaram pesquisa descritiva-explicativa, qualitativa e quantitativa, 

sobre o impacto do diagnóstico de câncer infanto-juvenil em crianças e adolescentes de um 

serviço de Onco-hematologia público, bem como em seus familiares. Constataram que ao 

serem informados do diagnóstico das crianças, a maioria dos familiares relatou sentimentos de 

desespero e medo da morte, embora eles enfatizassem que não tinham perdido a esperança. 

Constataram que os familiares também buscavam apoio na fé, na crença em um ser superior e 

na religiosidade, entre outros. 
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Frizon et al. (2011) buscaram pesquisar qualitativamente os sentimentos de dezoito 

familiares de pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva, de um hospital geral 

de grande porte, em Santa Catarina, enquanto se encontravam na sala de espera para o 

momento da visita. Foram identificados sentimentos de “dor, tristeza, angústia, impotência, 

medo e desespero, ocasionado por um grande impacto emocional e pela angústia ante ao 

incerto ou à possibilidade iminente da perda” (p.75). Um dos familiares, por exemplo, relatou 

sentimentos de impotência, medo e desespero diante do “não poder fazer nada” (p.75).  

Rossi et al. (2006) realizaram pesquisa qualitativa com dezessete familiares de 

pacientes internados, vítimas de queimaduras, com vistas a identificar os diagnósticos de 

enfermagem, através de observação e entrevista. No que se refere ao tema em tela, os autores 

encontraram “ansiedade, medo e sentimentos de pesar antecipado, caracterizados pela 

manifestação de desespero ante a possibilidade de perda de um ente querido” (p.356).  

Ribeiro e Madeira (2006) buscaram através de pesquisa qualitativa, por meio de 

análise compreensiva, compreender a vivência de dez mães de crianças com cardiopatia 

congênita internadas em um Centro de Cardiologia Infantil de um hospital público, em 

Campo Grande (MS). Foi observado o aparecimento de sentimentos como “desespero, culpa e 

insegurança” (p. 42), desde o diagnóstico, com mães, relatando, por exemplo, entrar em 

desespero e “ficar atordoada” por não saber o que pensar e o que fazer (p. 45). Dentre os 

sentimentos identificados, as autoras encontraram a fé como “o que dá sustentação e coragem 

para lutar dia a dia” (p. 47), aparecendo falas como “tudo é Deus que quer”, “Ele sabe que a 

gente dá conta”, “o jeito é confiar em Deus”, “Ele é fiel”, “com força e com fé em Deus a 

gente supera tudo, a gente consegue tudo o que a gente quer”, entre outros (p. 42).  

Morais e Costa (2009) desenvolveram pesquisa qualitativa com cinco mães de 

crianças hospitalizadas em uma UTI pediátrica, de um hospital público, a fim de compreender 

a experiência dessas mães nessas circunstâncias. Foi identificado que as mães expressavam 

sentimentos de “medo, desespero e solidão” (p. 639), com relatos, por exemplo, como o de 

uma mãe que contou sentir-se desesperada ao saber da gravidade do quadro de sua filha e da 

possibilidade futura de uma morte cerebral, além de outros relatos de desespero diante do 

medo da perda ou da descoberta de certos diagnósticos, com falas como “me senti sem chão, 

desesperada” (p. 644).  

Pode-se observar, com esses exemplos, como a palavra desespero aparece 

recorrentemente vindo da própria experiência dos pacientes e/ou de seus familiares e 

dificilmente aparecendo sozinha. O desespero vem acompanhado de outras palavras como 
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medo, impotência, tristeza, solidão, angústia, temor, revolta, dificuldade de aceitação, culpa, 

insegurança, dor, entre outros. Também vem diante de situações como notícias de 

diagnósticos graves, internações, morte iminente, entre outras, nas quais os entrevistados 

referem se sentirem desesperados por não saberem o que pensar ou fazer, por se sentirem sem 

chão, por nunca terem imaginado passar por isso na vida, etc. Trata-se de situações 

absolutamente inesperadas, imprevisíveis, aparentemente incontornáveis, vistas como sem 

saída ou sem solução. Ressalta-se que são experiências que também vão ao encontro do que a 

autora pôde observar em sua prática clínica no hospital geral e que serão melhor discutidas 

adiante.  

Cabe destacar ainda que, nas pesquisas supracitadas, o desespero não é apresentado, 

explicitado ou discutido a partir de uma definição conceitual, mas aparece como algo ligado à 

dimensão afetiva ou à esfera dos sentimentos e que parece tão difundido no senso comum que 

não careceria de problematizações ou explicações. Isso se deve, em parte, por parecer óbvio 

que alguém se desespere diante da notícia de um diagnóstico difícil ou da iminente morte de 

um ente querido, por exemplo, de forma que isso, por si só, bastaria para apreender ou 

entender a condição de dor dessa pessoa. Logo, essa vivência de desespero, nessas 

circunstâncias, à primeira vista, soa como algo de caráter “universal”. Contudo, o que se pode 

resgatar com Kierkegaard nesse âmbito é justamente o caráter concreto da existência 

(FEIJOO & PROTASIO, 2011a, FEIJOO et al., 2013), o que torna essa experiência de dor e 

desespero absolutamente singular no sentido de ser experimentado por cada um desses 

indivíduos, o que o psicólogo clínico não pode perder de vista.  

Outra questão que se pôde observar, brevemente, nas pesquisas, foi o surgimento da 

fé, da religião, da religiosidade ou da espiritualidade como recursos para fazer frente a essa 

experiência de desespero, sem adentrarem exatamente em uma discussão aprofundada sobre 

esses termos, mas vinculando-os, de forma geral, à busca de “algo superior” (BEUTER et al., 

2012).  

Embora não seja o foco desse trabalho, cabe fazer uma breve consideração quanto a 

essa questão. A Organização Mundial da Saúde (OMS), na década de 1980, iniciou uma série 

de debates sobre a dimensão espiritual ou não-material e seus impactos na saúde, 

reconhecendo que as crenças pessoais e espirituais dos pacientes, em muitos casos, 

influenciavam o humor e compunham as estratégias de enfrentamento utilizadas por eles, 

tendo impacto direto na manutenção da saúde e do bem-estar (OMS, 1998). 
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Essas discussões resultaram, em 1998, em uma solicitação formal do quadro executivo 

da OMS ao diretor-geral para incluir a dimensão espiritual na definição de saúde da OMS, ou 

seja, a saúde como “um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e 

social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1998).  

Dentro desse contexto, a OMS define a espiritualidade como “crenças em uma 

natureza não-material com a suposição que há mais na vida do que podemos perceber ou 

entender completamente5” (1998, p. 7). O relatório prossegue explicando que a espiritualidade 

diz respeito à busca de sentido e propósito na vida, não estando necessariamente vinculada a 

crenças e práticas específicas. Já a religião estaria relacionada à crença específica na 

existência de um poder supremo e sobrenatural, criador do Universo e que o controla, dando 

ao homem uma natureza espiritual que sobrevive à morte do corpo, dentro de um sistema 

organizado de crenças e práticas. A religiosidade seria a extensão com a qual uma pessoa se 

relaciona com suas próprias crenças e práticas religiosas, com a qual segue os preceitos de sua 

religião, que é compartilhada por um grupo específico (OMS, 1998). Essas correlações entre 

espiritualidade e saúde passaram a ser alvo de pesquisas. Saad et al. (2001), em uma revisão 

de literatura, encontraram diversos estudos científicos sobre espiritualidade e saúde, 

enfatizando o benefício do trabalho com a espiritualidade como parte do projeto terapêutico 

em qualquer doença. A partir disso, pode-se observar uma articulação entre a espiritualidade e 

suas diferentes formas de manifestação com a ciência, passando, portanto, a compor o 

conceito de saúde e, consequentemente, a ser operacionalizada como possível recurso técnico-

estratégico dos tratamentos, de forma, que hoje já se fala em “espiritualidade baseada em 

evidências” (SAAD et al., 2001, p.107). 

Retomando as pesquisas sobre o cenário hospitalar em tela, cabe assinalar que, embora 

não se tenha encontrado, na busca realizada, artigos correlacionando diretamente os termos 

psicologia hospitalar e fé, a fé apareceu ao lado dos relatos de desespero, impotência, medo e 

dor. Especialmente, conforme visto nos exemplos, a partir de práticas religiosas ou da crença 

em um ser superior que pode tanto punir, quanto realizar milagres, quanto dar forças ou como 

sendo Aquele que pode tudo ou para Quem nada é impossível, entre outros. Destaca-se, 

portanto, como desespero e fé apareceram em estrita correlação, ou seja, diante do impossível 

ou do incontornável, recorre-se Àquele para quem nada é impossível e que tudo pode.   

A questão que se coloca nesse trabalho, sobre a fé embasada em Kierkegaard, não 

parte desse viés religioso, o que será discutido posteriormente. Contudo, o fato de ser 

                                                           
5 Tradução livre para: “Spirituality would include beliefs of a non-material nature with the assumption that there 

is more to life than what can be perceived or fully understood”. 
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apreendida em uma outra acepção, de forma alguma pretende deslegitimar o uso da fé ou da 

religiosidade, tal como entendidas nos artigos, como parte da experiência de sentido dos seres, 

inclusive as acolhendo como qualquer outra esfera de sentido que apareça na experiência da 

pessoa que se encontra em acompanhamento psicológico.  

Percebe-se que essa íntima correlação entre desespero e fé, observada nos exemplos 

ilustrativos, se dá justamente a partir da acepção que vulgarmente se dá a ambas e que se 

diferenciam radicalmente das noções de desespero e fé em Kierkegaard. O intuito apenas é 

demonstrar, a partir de outra compreensão, como a fé a partir da ideia de desespero humano 

em Kierkegaard pode fornecer subsídios para a atuação do psicólogo clínico no hospital, o 

que implica em outro modo de compreensão e de lida na clínica psicológica nesse contexto.  
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3 OUTRA FORMA DE COMPREENDER DESESPERO E FÉ: O DESESPERO 

HUMANO E O ATO DE FÉ EM KIERKEGAARD 

 

Para abordar o desespero e a fé na filosofia existencial kierkegaardiana de forma mais 

pormenorizada, cabe traçar, primeiramente, para fins de contextualização, breves 

considerações sobre o campo mais geral da clínica de inspiração fenomenológico-existencial, 

que tem em Kierkegaard um de seus principais influenciadores, por ser o campo da 

psicologia, no qual o psicólogo que trabalha com o referencial kierkegaardiano costuma se 

amparar. Nos textos A crise da subjetividade e o despontar das psicologias fenomenológicas 

(FEIJOO, 2011) e A experiência do pensamento para além da Filosofia e da Psicologia 

(FEIJOO, 2015a), a autora traça um panorama do surgimento da clínica psicológica de 

inspiração fenomenológico-existencial, considerando aspectos históricos e filosóficos dessa 

construção.  

Para isso, Feijoo (2011, 2015a) delineia o trajeto da própria constituição da psicologia 

enquanto ciência que, embora não apresente uma perspectiva teórica unificada, como já 

mencionado anteriormente, alicerça-se, em última instância, na tradição metafísica, que 

compreende o homem como subjetividade e interioridade. Nesse bojo, o homem enquanto eu 

substancializado estabelece uma dicotomia em relação ao mundo, o sujeito em relação ao 

objeto, assim como a interioridade dicotomiza-se com a totalidade.  

No intuito de se consolidar enquanto disciplina científica, a Psicologia acaba tomando 

para si o modelo cartesiano e o positivismo comtiano, base das ciências naturais, tentando se 

valer dos mesmos parâmetros utilizados nestas, tais como classificações e categorizações, a 

racionalidade técnico-científica, a previsibilidade, a quantificação e a medição, o 

determinismo, a cisão sujeito-objeto, as relações de causalidade, a busca por verdades 

universalizantes e absolutas, entre outros (FEIJOO, 2011). 

Cabe mencionar, conforme contextualiza a autora, que essa noção de sujeito moderno 

que Descartes inaugura é fruto de um horizonte histórico específico, pois a ideia de sujeito da 

tradição grega até o período medieval era bastante diferente. Na visão cartesiana, ocorre um 

reducionismo ou, como denomina a autora, um “encurtamento” (FEIJOO, 2011, P. 412) dessa 

noção, na qual o sujeito cartesiano passou a ser considerado o “eu suporte de todas as ações 

humanas e aprioristicamente constituído, ou seja, ao eu egoico” (FEIJOO, 2011, p. 413). 

Emerge, assim, um sujeito determinado a priori que se contrapõe aos objetos, que é 

fundamento e base de tudo o mais, de todas as ações e que se posiciona em relação a esses 

objetos. Dessa forma, esse sujeito ganha centralidade, anterioridade e tangibilidade e pode ele 
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mesmo se tornar objeto da ciência, uma vez que passa a poder ser mensurado e 

esquadrinhado.  

Tal enquadre abre caminho para a constituição das psicologias modernas, com suas 

ideias de self, ego, sujeito, entre outros, determinando suas caracteríticas próprias e peculiares, 

formas de funcionamento, dinâmica e propriedades. Compreender o homem dessa forma traz 

impactos significativos para a Psicologia e, especialmente, para a clínica. De acordo com esse 

viés, conforme explica a autora, “a Psicologia, de modo geral, parte da referência a um eu 

que, além de posicionar os objetos no mundo, constitui-se como substância localizável no 

tempo e no espaço, portanto, dotada de determinações e sentidos dados” (FEIJOO, 2011, 

p.410).  

Essa concepção de eu com “determinações e sentidos dados” (FEIJOO, 2011, p.410), 

tomada pela psicologia científica, posiciona o homem enquanto um eu determinado e faz com 

que se trabalhe clinicamente diante de um ideal ou meta específicos. Uma vez que o eu tem 

definição e pode ser medido ou avaliado de acordo com critérios ou categorias próprias, é 

delimitado como desvio tudo o que não se enquadra nessas determinações e, se há desvios e 

os mesmos podem ser localizados, logo podem ser retificados.  

Ainda que haja muitas divergências dentro da própria psicologia sobre os modos de 

compreensão do sujeito, como se observa, por exemplo, nas grandes forças em psicologia6 

(Behaviorismo, Psicanálise e Existencialismo-humanista), a base de compreensão destas não 

abandona a tradição metafísica e cartesiana acima mencionadas.  FEIJOO (2011, 2015a) 

expõe o quanto as filosofias da subjetividade são predominantes no campo psi e vai 

demonstrando como isso não é sem efeitos. Uma vez tomado o eu (ou a consciência, ou o 

psiquismo) enquanto substância, se desenvolve todo um esforço para definir esse eu, explicar, 

medir e delimitar. Ocorre um mergulho na interioridade, às expensas do campo social, 

cultural e político (vistos na tradição como o “fora” e como separados do sujeito).  

Partindo de toda essa problematização, Feijoo (2011, 2015a) questiona a possibilidade 

de se construir uma psicologia sem objeto delimitado, sem eu substancializado, em suma, uma 

psicologia sem psiquismo. Ressalta ainda que alguns filósofos, como Kierkegaard, por 

exemplo, pensavam que era justamente a impossibilidade de se definir ou delimitar um objeto 

para/na Psicologia a característica que lhe conferia um lugar privilegiado. Esses pensadores, 

em vez de verem nisso a sua fraqueza, vislumbraram nesse ponto a sua força e possibilidade.  

                                                           
6 Não será possível aprofundar tais diferenças no espaço deste trabalho.  
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Nesse sentido, tomando a própria existência em si como ponto de partida para reflexão 

e prática, não é possível pensar a temática da existência sem adentrar no pensamento daquele 

que foi o precursor dessa discussão: Søren Kierkegaard, considerado o fundador da filosofia 

da existência. Cabe ressaltar que Heidegger, por exemplo, que desdobrou ainda mais algumas 

das ideias de Kierkegaard, só veio cerca de meio século após a sua morte, já no contexto 

científico do início do século XX, demonstrando a importância basilar do filósofo 

dinamarquês (Janzen & Holanda, 2012).  

 

3.1 Kierkegaard, a filosofia da existência e a clínica psicológica 

 

Søren Kierkegaard nasceu em 1813, na Dinamarca. Último filho de uma prole de sete, 

teve uma educação rigorosa baseada nos princípios do protestantismo. Considerava que a 

convivência com seu pai, nos moldes dessa educação rígida, auxiliou-o a tornar-se um homem 

reflexivo (FEIJOO et al., 2013). Falecendo aos 42 anos de idade, deixou um grande legado 

com suas obras. Mesmo morrendo jovem, produziu uma quantidade exuberante de escritos 

que ficaram organizados em 22 volumes e cinco mil páginas de diários, totalizando mais de 

10 mil páginas, versando sobre diversos aspectos da existência, privilegiando a vida em si 

mesma, em contraposição à razão, que servia de mote e motor para a filosofia moderna 

científica (Janzen & Holanda, 2012).  

Janzen e Holanda (2102) apontam que o pensamento de Kierkegaard influenciou 

diversos pensadores destacados, como M. Heidegger, J. P. Sartre, K. Jaspers, entre outros, 

tornando-se mais pujante após o arrefecimento dos ideais iluministas e das filosofias 

racionalistas, que perderam força ao não conseguirem explicar, com sua razão primordial, 

acontecimentos devastadores, como as grandes guerras, entre outros. Além disso, suas obras 

tiveram impacto significativo sobre diversas disciplinas que tinham o homem como objeto de 

estudo tais como a teologia, a política e a psicologia (FEIJOO & PROTASIO, 2011a; FEIJOO 

et al., 2013). 

Alguns autores (FEIJOO & PROTASIO, 2011a; FEIJOO & PROTASIO, 2011b; 

FEIJOO, 2000, 2007) buscaram demonstrar como a filosofia existencial de Kierkegaard 

oferece subsídios contundentes para a construção de uma clínica psicológica, podendo ser 

encontrada em suas obras uma riqueza temática extensa concernente às mais diversas 

vivências humanas. Dentre elas, pode-se citar temas como angústia, repetição, matrimônio, 

amor, desespero, fé, entre outros assuntos eminentemente de cunho existencial.  
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Uma questão fundamental, para tomar o pensamento desse filósofo como diretriz, é 

compreender que seu intuito, tanto na vida mesma quanto em seu projeto como escritor, não 

consistia em elaborar bases para uma filosofia contemplativa ou para um sistema de 

pensamento, mas sim mergulhar profunda e unicamente na existência concreta (FEIJOO & 

PROTASIO, 2011a, FEIJOO et al., 2013).  

Sendo assim, Feijoo et al. (2013) esclarecem que Kierkegaard tinha como principal 

objetivo em suas obras despertar o leitor perdido de si mesmo, porque iludido em meio aos 

chamados da multidão, e chamá-lo de volta a si, às suas escolhas, à responsabilidade de sua 

própria vida na concretude da existência, e não na abstração das ideias. Ele afastava-se da 

ideia de qualquer metafísica ou sistema filosófico e opunha-se aos ideais iluministas de 

progresso, evolução e racionalidade, que alimentaram a filosofia moderna subjetivista. Para o 

filósofo dinamarquês, o homem não era uma ideia, mas sim o indivíduo existente (FEIJOO & 

PROTASIO, 2011a, FEIJOO et al., 2013). Ele acreditava que “a existência (eksistenstesen) 

assume, num prisma humano, um estar-aí (vaeretil) que se identifica com o sujeito (subjekt), 

com o indivíduo como tal, alcançando a singularidade (enkelten)” (FEIJOO & PROTASIO, 

2011a, p.74). Essa ênfase na existência, explicam as autoras, faz com que Kierkegaard 

substitua as explicações dos filósofos da abstração pela compreensão da filosofia da 

existência, por ele inaugurada. Logo, sua concepção de homem não é a do homem-objeto da 

ciência moderna, definível, mensurável e determinado. 

Para Kierkegaard, o eu não é o eu subjetivista e egoico da filosofia moderna, uma vez 

que se constitui em movimento incessante, não podendo, por isso, ser totalmente apreendido. 

Seria um eu que se constitui em paradoxo, logo, em tensão. Esse eu inapreensível, para esse 

filósofo, faz com que não haja a possibilidade de uma consciência de um eu puro, pois se o 

homem é devir, apenas é possível experienciar um eu que é abertura e, portanto, imensurável 

e inalcançável, porém concreto, vivo (FEIJOO & PROTASIO, 2011a).  

Nesse sentido, utilizar os elementos da filosofia da existência de Kierkegaard para 

embasar a clínica psicológica consiste, necessariamente, em afastar-se da metafísica e de sua 

psicologia tradicional científica, bem como de sua concepção de homem como objeto, do 

psiquismo como substância e do eu como encapsulado, indo ao encontro do homem como 

singularidade, como vir-a-ser (PROTASIO, 2012; FEIJOO et al., 2013). Sendo assim, as 

autoras demonstram que o homem, em uma perspectiva existencial, é devir, é abertura e 

indeterminação, sendo a partir dessas condições e contingências que se abrem as 

possibilidades e a necessidade em se tomar decisões e fazer escolhas. De forma que é nesse 
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mesmo campo de contingências e abertura que nasce a possibilidade de uma análise 

existencial dentro da clínica psicológica.  

Por fim, cabe destacar que é no encalço dessa visão de homem como devir e abertura 

na existência concreta, que é possível compreender como desespero e fé se articulam para 

Kierkegaard e como isso pode repercutir na clínica psicológica em contexto hospitalar.  

 

3.2 A concepção de desespero e fé em Kierkegaard 

 

Considerando a angústia, a indeterminação e a liberdade que sinalizam as 

contingências e as condições da existência humana, a partir das diversas formas como isso a 

afeta, cabe explicitar um conceito fundamental desse filósofo que se relaciona diretamente 

com esse caráter de abertura. Trata-se do conceito de desespero. Segundo Protasio (2008), 

para Kierkegaard, o desespero calca-se justamente no caráter provisório e paradoxal da 

existência. Paradoxal, pois o homem se constitui não em substância e abstração, como visto 

anteriormente, mas em movimento tensional que se dá entre os necessários e os possíveis, o 

finito e o infinito, o eterno e o temporal, na situação mesma do existir. Isso significa que o 

desespero está relacionado à maneira como o homem, no existir, lida com o seu próprio eu e, 

como asseverado, anteriormente, por Protasio (2008), o eu, para Kierkegaard, não é 

substância nem abstração. Nas palavras de Anticlimacus (KIERKEGAARD,2010):  

 
O eu é uma relação, que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si, mas 

consigo própria. Mais e melhor do que na relação propriamente dita, ele consiste no 

orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é a relação em si, 

mas sim o seu voltar-se sobre si própria, o conhecimento que ela tem de si própria 

depois de estabelecida (p.25).  

 

Sobre a síntese entre infinito e finito, temporal e eterno, possibilidade e necessidade, 

Anticlimacus (KIERKEGAARD,2010) explica que na relação entre esses dois termos, a 

própria relação se constitui como um terceiro, de forma que cada um desses termos se 

relaciona com a própria relação, que se reconhece a si própria e volta-se sobre si mesma, 

nesse movimento tensional, constituindo o que ele chama de eu.   

Segundo Protasio (2015a), no campo da necessidade, da finitude e da temporalidade 

estão as condições dadas (bem como suas relações com elas), que caracterizam as limitações 

da existência, indicando os contornos do vivido, sempre referidos a um espaço-tempo 

específico, com suas contingências históricas, culturais, familiares, morais, entre outras, e que 

tornam finitas as possibilidades de um si mesmo que caminha para a morte. Nas relações 
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passíveis de serem estabelecidas com essas condições, o ser pode não encontrar alternativas 

ou se aferrar a elas, como se outra possibilidade não fosse possível, oscilando entre um lado e 

outro, como alguém sem liberdade. De acordo com a autora, o risco nesse cenário é ceder às 

determinações, desvencilhando-se de seu caráter de eterno e perdendo-se a si na repetição do 

mesmo em sua vida diária. Contudo, quando o indivíduo se atém apenas ao campo da 

possibilidade, da infinitude e da eternidade, que explicitam o caráter de transcendência da 

relação que o si mesmo é, ele pode se perder nos possíveis, na infinitude, no tudo é possível, 

no ilimitado da vontade e da imaginação, na sensação da eternidade do tempo, de forma que, 

nesse cenário, ocorre o oposto, nada se repete, tudo é inifinitamente possível e não há 

ancoragem alguma.  

Para Kierkegaard, o desespero emerge justamente quando se tenta buscar uma síntese 

entre esses termos, uma solução para esse movimento tensional que caracteriza o eu em seu 

caráter paradoxal e de abertura (PROTASIO, 2008). Feijoo e Protasio (2011a) apontam que 

Kierkegaard, sob o pseudônimo de Anticlimacus, na obra A doença mortal (1849/2008), 

afirma que o homem se constitui pelo desespero, de forma que não são apenas elementos 

como a razão e a linguagem que o definem enquanto humano, como assinalado por outros 

filósofos, mas, sobretudo: 

 
O homem é aquele que desespera [...] É no desesperar, como tentativas fracassadas 

de síntese, como luta para conquistar fechamentos, determinações, enfim, um lugar 

seguro, que o homem difere dos animais ou de qualquer outro ente da natureza 

(p.80).  

 

Diante disso, da doença mortal como desespero, Anticlimacus (KIERKEGAARD, 

2010) afirma que o desespero pode assumir três formas: “o do desesperado inconsciente de ter 

um eu (o que não é verdadeiro desespero); o desesperado que não quer, e o do desesperado 

que quer ser ele próprio” (p. 25).  Assim, observa-se como o desesperado, de um modo ou de 

outro, é aquele que quer sair desse movimento paradoxal que o constitui, através de tentativas 

de estabilização, ancoragem, de fundar alguma determinação possível e, então, se desespera 

(seja por não querer ser si próprio, seja por querer ser si próprio, isto é, sempre tentando sair 

de onde se está e, como o eu é tensão, esse movimento não cessa, para desespero do 

desesperado). Seria na tentativa mesma de solucionar ou se afastar desse paradoxo ou de 

buscar essa síntese, essa estabilidade, que o indivíduo se vê na falta de um desses elementos e 

fica paralisado. Ao querer estabilizar esse movimento tensional próprio da existência, o 

indivíduo se perde (FEIJOO et al., 2013).  
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Diante disso, Protasio (2015a) afirma que Anticlimacus (KIERKEGAARD, 2010) “dá 

voz a uma possibilidade existencial de uma conjunção disjuntiva” (p.179), ou seja, na 

existência, finito e infinito, temporal e eterno, possível e necessário, singular e universal, entre 

outros, estão juntos de forma inseparável, não de maneira apriorística e universalizada, “mas 

como experiência vivida a cada vez” (p. 179). Essa consideração é relevante, uma vez que 

incide diretamente na clínica psicológica, pois se essa conjunção disjuntiva se dá a cada vez 

na experiência vivida, a clínica psicológica também só pode se dar a cada vez, mesmo que 

seja com o mesmo paciente, pois só pode se dar a partir da e na experiência mesma.   

Observa-se como a concepção de desespero apresentada por Kierkegaard descortina 

uma outra possibilidade de compreensão da existência e, por conseguinte, abre novos 

caminhos para a clínica psicológica, fazendo uma torção radical na maneira como os 

psicólogos podem lidar com essa temática na prática clínica. Na medida em que o desespero, 

habitualmente, tanto sob a ótica do senso comum, quanto sob a ótica da ciência, é tomado 

como algo do ponto de vista valorativo e moralizante, sendo algo a ser evitado, mitigado ou 

retirado, através da solução dos problemas que aparentemente, acredita-se, teriam lhe dado 

origem, na clínica psicológica de inspiração existencial a forma de lida será radicalmente 

diferente. Isso porque: 

 
[...] o psicoterapeuta existencial não busca aliviar, disfarçar ou amenizar a 

intranquilidade como expressão da angústia. Se assim fosse, teria um compromisso 

em manter o indivíduo na ilusão. Acolhendo a angústia, a consciência da finitude, a 

responsabilidade por todas as suas escolhas e riscos, e ainda convicto de que o 

sentido se constrói no curso da própria ação, torna-se possível que se desfaçam, em 

meio à terapia, os laços da ilusão. (FEIJOO et al. 2013, p.41) 

 

Ilusão essa de que há uma solução que dê conta da dor, da morte, da doença, do 

imprevisto. Ilusão de que há uma síntese capaz de achar um ponto de equilíbrio 

(pretensamente calculado pelo saber científico) nesse movimento paradoxal e tensional que é 

a própria existência. Ironicamente, como visto acima, quanto mais se busca a extinção dessa 

tensão, mais se desespera. Feijoo et al. (2013), a partir de Haufiniensis7, explicitam como essa 

ilusão vem no bojo da pretensão científica de que sua técnica e suas explicações, ancoradas 

em grandes sistemas, são suficientes para delimitar, entender e controlar a existência, de 

forma que uma psicologia aliada a essa visão toma o homem como objeto passível de 

observação, delimitação, explicação e controle e, portanto, pretenderá (também 

pretensamente) dar uma resposta ou uma solução ao desespero.  

                                                           
7 Um dos pseudônimos de Kierkegaard. 
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Sendo assim, Feijoo et al. (2013) afirmam que considerar esse eu como o movimento 

que ele é e que se “materializa no espaço existencial” (p.106) têm implicações precisas para o 

psicólogo em sua clínica. Isso porque Anticlimacus, segundo as autoras, traça um importante 

paralelo apontando que o desespero, como doença do espírito, está para a psicologia, na 

mesma medida em que as doenças físicas estão para o médico. Vide os exemplos já citados no 

capítulo anterior sobre os motivos pelos quais o psicólogo é chamado pelas equipes de saúde 

para atuar junto aos pacientes ou familiares no hospital. Com essas considerações, desvela-se, 

por fim, qual o papel do psicólogo existencial, diante desse chamado: 

 
Cabe [...] ao analista existencial inclinar-se sobre aquele que, em desespero, pelo 

desespero e no desespero, tenta escapulir daquilo que lhe é o mais próprio – ou seja, 

a sua condição de transitoriedade, vulnerabilidade e impermanência. A tarefa deste 

analista é, a todo tempo, manter a lembrança daquilo que se encontra totalmente 

esquecido em um mundo que se caracteriza por antecipação, controle e certezas 

(FEIJOO et al., 2013, p.106).  

 

Nesse sentido, portanto, as autoras alertam para o fato de que, na análise existencial de 

inspiração Kierkegaardiana, o que está em questão não é a ação do homem, mas sim a 

possibilidade, “elemento a partir do qual, a todo momento e sem cessar, nasce a ação do 

homem em liberdade [...] constitutiva da existência humana” (FEIJOO et al., 2013, p. 30) e 

que coloca o homem necessariamente e irremediavelmente diante de suas escolhas, bem como 

de suas consequências. Logo, as autoras enfatizam que cabe à psicologia acompanhar o 

paciente, sustentando justamente esse lugar de angústia e de indeterminação, próprios do 

homem em liberdade, no qual ele, inevitavelmente, “irá optar por determinado modo de 

existir em detrimento de outro” (p.30), ou seja, não-escolher não é possível. Nisso reside a 

aposta da clínica existencial: acolher e abraçar a imprevisibilidade, a vulnerabilidade, a 

transitoriedade, a incerteza, a indeterteminação e o paradoxo próprio ao existir, abrindo 

caminhos para que o homem possa se libertar desse desespero (o que não é o mesmo que 

eliminar), na medida em que assume sua condição de liberdade e se responsabiliza por ela 

(FEIJOO et al., 2013).  

Segundo Feijoo e Protasio (2011a), Kierkegaard (1859/1996), em Ponto de vista 

explicativo da minha obra como escritor, afirma que uma forma de se haver com essa tarefa é 

introduzir o elemento da reflexão naquele que se encontra iludido e, portanto, perdido de si 

mesmo, a fim de conscientizá-lo dessa ilusão, estado no qual acredita estar a maioria dos 

homens (PROTASIO, 2015a). Contudo, a introdução desse elemento reflexivo não é algo a 

ser feito de maneira direta ou a ser oferecido por um outro, mas trata-se mais de algo a ser 

conquistado por cada ser, solitariamente, através de um salto, o que significa que o caminho 
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lógico e formal não seria suficiente para que o homem conseguisse sair dessa ilusão de ser o 

que em ato não é (FEIJOO & PROTASIO, 2011b).  

Protasio (2015a) acrescenta que essa possibilidade de transformação só pode se dar no 

espaço e no tempo onde o indivíduo existe, ou seja, prescinde da abstração, e “essa 

possibilidade de transcender seus limites, conhecer a si mesmo, julgar a si mesmo, mudar a si 

mesmo é o cerne da fé...” (p. 149) e, nisso, está o salto. Para Kierkegaard, o ato de fé é um 

salto, na medida em que não pode se dar por meio da razão, contrariando a redução da fé à 

razão realizada por Hegel (MARQUES, 2017).  

Feijoo et al. (2013) elucidam que Kierkegaard discorre sobre a fé, em Temor e tremor, 

obra publicada em 1843, sob o pseudônimo de Joahnnes de Silentio, explicitando o estádio 

religioso da existência, descrevendo a história de Abraão, o cavaleiro da fé, que oferece seu 

filho em sacrifício a Deus. Nesse ato, segundo as autoras, Abraão deixa transparecer uma 

relação com o transcendente que não se aprisiona pelo caráter ético e normativo, das regras 

gerais, nem pelo caráter estético, dos interesses particulares, porém não as deconsidera por 

completo. O importante de se perceber com Johannes de Silentio é que o cavaleiro da fé 

“encontra o caminho da vida fora do pensamento. Ele não duvida, não planeja, não articula- 

apenas segue o caminho que se anuncia como sendo o seu caminho” (FEIJOO et al., 2013, p. 

60), exprimindo o que Kierkegaard denominou como salto da fé, algo da ordem da entrega ao 

que não se compreende, ao que não se espera, ao que não se imagina.  

O fato de Abraão ter que entregar seu filho em sacrifício, quando já tinha 70 anos de 

idade, mesmo tendo-lhe sido prometido por Deus que teria muitos descendentes, só seria 

possível diante de um ato de fé, pois, “só este tipo de atitude encoraja o homem a perseverar 

em sua trajetória irracional, a não dispersar nas muitas possibilidades que lhe são ditadas pelo 

mundo e nem se justificar na sua decisão” (FEIJOO et al., 2013, p.95). As autoras assinalam 

que, caso esse ato fosse analisado racionalmente, sentido algum seria encontrado e, tomando a 

fé como entrega e salto, Silentio não identifica qualquer contradição no ato de Abraão, visto 

que esta só poderia se dar diante da lógica e da razão, de forma que a fé inicia exatamente 

onde acaba a razão. Sendo assim, é só nessa entrega absoluta que o eterno se presentifica na 

existência temporal.  

Cabe destacar que a fé guarda em si um paradoxo, na medida em que é uma expressão 

absolutamente singular sem, ao mesmo tempo, prescindir do geral, de forma que a questão 

que se coloca é como é possível se entregar a esse singular-particular sem perder-se do geral. 

Por, precisamente, o homem da fé colocar-se acima do geral, ou seja, do normativo e do ético, 
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daquilo que é esperado, não é possível compreendê-lo, nem ajudá-lo (FEIJOO et al., 2013). O 

paradoxo fica visível no fato de que na fé “o singular e o geral se apresentam de modo 

indissociável, ao mesmo tempo em que esta associação é fundamental para que a fé se 

estabeleça como tal” (FEIJOO et al., 2013, p. 97). Diante disso, as autoras asseveram que o 

homem da fé é solitário, justamente pelo fato de seus atos não serem compreendidos pelos 

outros homens, o que faz com que ele tenha que ter coragem para seguir nesse caminho sem 

qualquer pretensão de compartilhamento e/ou aprovação. 

Portanto, a fé seria, em última instância, essa escolha pelo singular, “alcançada pela 

habilidade em não se perder no impessoal, cuidando para não se perder também em si próprio 

[...] aquilo que não encontra suporte nem no estético nem no ético. É viver dentro do 

paradoxo” (FEIJOO et al., 2013, p.98). Sustentar esse paradoxo e a abertura que daí advem 

passa a ser o grande desafio da clínica psicológica de inspiração existencial no contexto 

hospitalar, lugar onde o embate entre o estético e o ético costumam, frequentemente, 

mobilizar as equipes de saúde a convocar o psicólogo na ilusão de que o saber psi é capaz de 

solucionar tensões que são inerentes ao campo existencial.   

Para fins de ilustração, serão apresentadas, sinteticamente, análises existenciais de 

alguns fragmentos inspirados em situações clínicas vividas pela psicóloga autora desse texto 

em um hospital geral, buscando mostrar como a noção de desespero e fé, presentes na 

filosofia existencial de Kierkegaard, pôde auxiliar na compreensão e na lida da psicóloga com 

os atendimentos vivenciados.  
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4 ANÁLISE EXISTENCIAL DE FRAGMENTOS DE SITUAÇÕES CLÍNICAS NO 

HOSPITAL GERAL 

 

Com o intuito de ilustrar as possibilidades que se abrem para o olhar clínico do 

psicólogo no hospital, de forma geral, a partir da análise existencial de Kierkegaard e, em 

particular, de seus conceitos de desespero e ato de fé, serão trazidos alguns fragmentos de 

situações clínicas que, embora verossímeis, são fictícios (FEIJOO, 2015b; SÁ, 2015) e 

baseados inteiramente em um compilado das experiências de atendimentos clínicos realizados 

pela psicóloga autora desse texto, em diferentes hospitais. Cabe ressaltar que o termo 

situações clínicas aparece em lugar do tradicional caso clínico, para explicitar que as 

situações vividas não podem ser tomadas como “amostragens passíveis de serem 

generalizadas, ou seja, como casuística” (PROTASIO, 2015b, p.9).  

Além disso, imprescindível destacar também a influência que a grande escritora 

mineira Conceição Evaristo teve nessa tentativa de construção ficcional inteiramente calcada 

em memórias, lembranças e experiências. Em seu afamado livro Becos da Memória, Evaristo 

(2018 [2006]) afirma:  

Tenho dito que Becos da Memória é uma criação que pode ser lida como ficções da 

memória. E, como a memória esquece, surge a necessidade da invenção. Também já 

afirmei que invento sim e sem o menor pudor. As histórias são inventadas, mesmo 

as reais, quando são contadas. Entre o acontecimento e a narração do fato, há um 

espaço em profundidade, é ali que explode a invenção. Nesse sentido venho 

afirmando: nada que está narrado em Becos da Memória é verdade, nada que está 

narrado em Becos da Memória é mentira. Ali busquei escrever a ficção como se 

estivesse escrevendo a realidade vivida, a verdade. Na base, no fundamento da 

narrativa de Becos está uma vivência que foi minha e dos meus. Escrever Becos foi 

perseguir uma escrevivência (EVARISTO, 2018 [2006], p.s/n). 

 

Considerando a clínica como acontecimento, conforme será mostrado adiante, e os 

fragmentos de situações clínicas ficcionalmente construídos à base das vivências da autora 

desse trabalho junto às experiências com seus pacientes, pode-se dizer que se tentou caminhar 

na direção de uma escrevivência, tal como inventou e semeou Evaristo (2018[2006]) em sua 

narrativa tão potente, afetiva e inspiradora. 

No hospital, na maioria das vezes, a psicologia é solicitada quando a equipe de saúde 

se depara com alguma dificuldade perante os cuidados aos pacientes. Poucas são as vezes, na 

instituição hospitalar, em que o atendimento se inicia a partir de um pedido espontâneo do 

próprio paciente. Isso já coloca uma questão para o psicólogo, quando ele é chamado, logo de 

início: a demanda do atendimento é da equipe de saúde, da família ou do paciente? Para que 

isso seja esclarecido, quando o psicólogo é solicitado, seja diretamente pelo profissional 
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solicitante ou família, seja por meio de pedido de parecer formal8, o psicólogo procura, 

primeiramente, o profissional que fez o pedido para escutá-lo e tentar entender do que se trata, 

de quem é a demanda e qual a expectativa em relação ao seu trabalho. Por exemplo, uma das 

questões que costuma aparecer é a dificuldade da equipe com a recusa do paciente para 

realizar determinado exame, procedimento ou tratamento, recomendados pelos médicos, o que 

será exemplificado pela situação clínica de Lourdes9. 

Lourdes era uma senhora idosa, por volta de 70 anos de idade, recém-diagnosticada 

com um câncer, transferida de um hospital de outro estado, no qual estava internada na 

enfermaria, que veio acompanhada do filho para esse hospital, por conta da indicação de 

tratamento não disponível em seu estado de origem. A equipe médica convocou a psicologia, 

alegando que a paciente se recusava a fazer os exames de sangue, além de dizer que não 

queria iniciar o tratamento quimioterápico proposto.  

A psicóloga conversou primeiro com o médico solicitante, que afirmou já ter 

explicado toda a importância dos exames e do tratamento para a paciente e que a mesma 

seguia recusando-os, além de ser hostil e agressiva com os médicos e enfermeiros. O médico 

disse que parecia que ela não queria entender, pois já havia explicado várias vezes a 

importância de tudo e ela continuava se recusando. A psicóloga, percebendo um tom de 

irritação na fala do médico, apenas o interrogou, sutilmente, devolvendo a própria fala do 

médico, mas com tom de estranhamento: ela não quer entender? Com isso, buscou deixar 

transparecer para ele a compreensão dele de que entender era querer, tentando, com esse 

gesto de estranhamento, insuflar a dúvida nessa aparente certeza trazida por ele, mas de forma 

a favorecer uma abertura para que o médico pudesse falar mais sobre isso.  

Diante da pergunta, o médico pareceu começar a hesitar e a diminuir o tom de 

irritação, dando continuidade ao diálogo, acrescentando que ele não conseguia entender por 

que a paciente estava agindo agressivamente com a equipe e por que ela não estava aceitando 

ser tratada, se isso era o melhor para ela. Isso mostra que, para o médico, o fato da paciente 

se negar a fazer um tratamento que era o melhor para ela, só poderia advir da falta de 

entendimento, afinal, quem não quereria o melhor para si mesmo?  

Contudo, ele começou algum movimento de abertura ao se perguntar sobre a causa da 

agressividade dela (com seu porquê), o que foi pego como fio condutor pela psicóloga, a 

partir daquilo mesmo que foi aparecendo na fala do médico, e ela seguia tentando alargar o 

                                                           
8 Documento institucional onde, geralmente, o médico faz a petição por papel, explicando seus motivos e 

havendo um espaço para a resposta por escrito do psicólogo. 
9 Como os fragmentos, todos os nomes também são fictícios.  
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campo das possibilidades de compreensão para ambos, tanto para ele, quanto para ela mesma: 

mas como é essa agressividade que você está falando? Observa-se que ela não retomou a 

questão do médico ao modo do porquê, pois não buscava pela explicação ou pelo 

entendimento, que tenderia inevitavelmente a uma elucubração de hipóteses causais e a um 

estreitamento da compreensão, na medida em que se afastaria da experiência do médico com a 

paciente.  

O médico respondeu que ela reclamava quando entravam no quarto dela, esbravejava, 

dizia que queria falar com o diretor, que não queria fazer tratamento nenhum, que queria 

voltar para casa e expulsava as pessoas do quarto. A psicóloga retomou e enfatizou o dito da 

paciente: ah, ela disse que quer voltar para casa? O médico respondeu que se ela não fizesse 

o tratamento, iria morrer, mostrando o quanto a possibilidade de morte da paciente o 

mobilizava a tal ponto que o impedia de escutar o que a paciente dizia, tal como pareceu não 

escutar a pergunta da psicóloga, na qual a paciente indicava que seu querer era voltar para 

casa, em contraposição ao querer do médico, que era que ela se tratasse para não morrer, 

como se não morrer fosse possível e, para além disso, necessário. A psicóloga perguntou: 

então se ela fizer o tratamento que vocês estão indicando, ela não vai morrer, é isso? O 

médico pareceu hesitar com a pergunta e ouvir o que ele mesmo estava dizendo e respondeu, 

desconcertado: na verdade, nós não podemos garantir que ela não vai morrer, mesmo se fizer 

o tratamento, apenas vamos tentar aumentar a sobrevida. A psicóloga continuou a inclinar-se 

sobre a experiência que o médico estava trazendo e seguiu tentando abrir o campo de 

compreensão: então você está me dizendo que mesmo que ela opte por fazer o tratamento, ela 

vai morrer, só que com vocês tentando aumentar a sobrevida.  

Pode parecer óbvio esse tipo de intervenção, porém a psicóloga percebia, na fala do 

médico, uma impossibilidade em acolher a finitude da vida, quando ele mostrou não 

conseguir escutar nem a paciente, nem a pergunta da psicóloga sobre o desejo dela em voltar 

para casa, afirmando prontamente que, se ela não fizesse o tratamento, iria morrer. Observa-

se, nesse momento, o desespero do médico e da equipe diante da recusa da paciente em se 

tratar, como se isso significasse escolher necessariamente a morte e, ainda, em última 

instância, o desespero parecia se colocar diante da impossibilidade da Medicina em evitar a 

morte. Outra questão que cabe ressaltar é que, na pergunta, a psicóloga tentou enfatizar a 

dimensão da escolha da paciente, a presença da morte e que, em princípio, o interesse em 

aumentar a sobrevida pelo tratamento vinha do desejo da equipe10. Nesse trecho, aparece uma 

                                                           
10 Conforme os trechos sublinhados.  
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questão comumente observada nos hospitais, que é a dificuldade que profissionais da saúde 

encontram em se deparar com os limites do saber médico perante a finitude da vida.   

Naquele momento, a psicóloga apontou para o sofrimento de ambos que aparecia na 

experiência que o médico colocava: É, parece que, para ela, está muito difícil estar aqui 

internada e se tratar, quando o que ela quer é voltar para a casa. E também parece que está 

muito difícil para vocês da equipe a escolha da paciente por não se tratar e querer voltar 

para casa, quando o que vocês querem é que ela se trate, não é? O que acenou para o médico 

a possibilidade de aparecer para ele a recusa da paciente em se tratar e em querer ir embora 

como escolha e não, necessariamente, como falta de entendimento. Um direito da paciente, 

inclusive.  

O desejo da equipe médica ao acionar a psicologia foi de ajudá-la na concretização de 

suas metas terapêuticas, na situação em tela, supostamente tornando a paciente dócil e 

fazendo-a compreender a importância do tratamento, para, assim, convencê-la a realizar os 

exames e o tratamento. Inclusive, a equipe supunha que, uma vez a paciente tendo entendido 

o tratamento, inevitavelmente, faria adesão ao mesmo. Ao deixar transparecer para o médico a 

contraposição de quereres da paciente e da equipe, conforme explicitado acima, a psicóloga 

afirmou que iria se colocar disponível para escutar Lourdes e acompanhar sua experiência 

de sofrimento, a qual o médico estava relatando, e que seguiria à disposição para a equipe 

também. Ao afirmar que se colocaria à disposição para acompanhar a experiência da paciente, 

a psicóloga já se posicionava frente à equipe, indicando que as metas de explicação e 

convencimento, demandas da equipe, não faziam parte de seu trabalho. Porém, ao se 

disponibilizar também para a equipe, tentou mostrar que havia ali um sofrimento que poderia 

ser escutado pela psicóloga.  

Ao adentrar o quarto da paciente e se apresentar, Lourdes olhou a psicóloga com 

desconfiança e disse rispidamente que não precisava de psicóloga nenhuma, que o que ela 

precisava era ir para casa. De início, ela já explicitava qual era a sua necessidade, antes que 

dissessem a ela o que ela precisava ou devia fazer. A psicóloga acolheu essa fala, sabendo que 

a irritação da paciente não tinha qualquer endereçamento pessoal para ela e disse que estava 

ali à disposição para ouvi-la, mas que iria embora se a paciente não quisesse conversar ou que 

poderia voltar em outro momento, se ela preferisse, mas que estava vendo o quanto ela 

parecia aborrecida em estar ali internada, uma vez que dizia que precisava voltar para casa. A 

paciente, então, a partir disso, em vez de expulsar a psicóloga, como fez com os outros 

profissionais, começou a falar que era um absurdo tudo o que estava acontecendo, que não 
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queria estar ali, que foi transferida sem saber direito para onde e que queria voltar para casa. 

A psicóloga ouvia tudo o que a paciente dizia e, acolhendo a fala dela, escutava mais do que 

perguntava, tentando se aproximar da experiência dela, fazendo, aos poucos, apenas algumas 

interrogações no sentido de favorecer que a paciente fosse abordando e descrevendo mais da 

sua experiência naquele momento.  

Interrogou, por exemplo, o que a fez ser transferida, como o foi sem saber direito e do 

quê e, com isso, a paciente foi, espontaneamente, trazendo toda sua história de adoecimento, 

investigação diagnóstica, o quanto estava difícil para ela e para o filho, até chegar a parte do 

tratamento que culminou na sua transferência por não ter o tratamento indicado em seu estado 

natal. Lourdes não falou do câncer nesse primeiro momento. Dessa maneira, iniciaram os 

atendimentos à Lourdes, que, após esse primeiro contato, se desdobraram em outros 

encontros, a pedido da mesma.  

A paciente mantinha as janelas de seu quarto fechadas e o ar-condicionado desligado, 

mesmo sendo um período de muito calor, pois era verão. Fato que já havia feito com que a 

enfermagem se queixasse à psicóloga, dizendo que achavam que a paciente só podia ser 

maluca para ficar naquele calor e que a paciente brigara com elas quando tentaram abrir as 

janelas ou ligar o ar-condicionado. A equipe seguia buscando a psicóloga por conta da 

dificuldade em lidar com a paciente, embora isso aparecesse na forma de a paciente não estar 

colaborando, segundo a fala da equipe, e não como uma dificuldade da equipe em lidar com 

algo que se contrapunha à sua indicação ou que não estava ocorrendo da maneira como era 

recomendada, ou seja, nas palavras da equipe: como deveria.  

Cabe ressaltar que o discurso sobre paciente colaborativo ou não-colaborativo é muito 

recorrente na linguagem médica no hospital, sendo a colaboração atrelada ao paciente fazer 

aquilo que o saber médico recomenda. Logo, as intervenções da psicóloga na equipe, diante 

dessas falas, iam na direção de desnaturalizar essa verdade cristalizada e interrogar, em cada 

situação clínica específica, como estava se dando essa colaboração ou não-colaboração na 

experiência concreta, conforme visto ser esta importante na clínica existencial de inspiração 

kierkegaardiana (FEIJOO & PROTASIO, 2011a, FEIJOO et al., 2013).  

Em um dos atendimentos, Lourdes recebeu a psicóloga com um álbum de fotografias 

em mãos e disse que a estava aguardando (já com um tom muito diferente do daquela 

primeira vez). Contou que trouxera o álbum de sua casa com ela e começou a mostrar foto por 

foto, apresentando cada membro de sua família, bem como suas histórias. Mostrou mãe, 

irmãos e sobrinhos. A paciente embargou a voz e, pela primeira vez, chorou ao contar 



35 
 

 
 

algumas das vivências e a psicóloga acolheu o choro, sustentou e respeitou o silêncio que se 

fez. Do silêncio, a paciente falou da saudade que sentia da família, pois eram muito unidos. A 

psicóloga perguntou como era essa união, do que Lourdes sentia saudades, e ela contou que 

sempre viveram muito juntos, pois passaram muitas dificuldades na infância, moravam na 

roça, no interior de um estado da região Norte-Nordeste do país e trouxe algumas histórias 

desse período. Disse que um sempre ajudava ao outro que, desde então, nunca ficaram 

separados, sendo essa a primeira vez. Inclusive, moravam todos juntos na mesma casa, 

enfrentando dificuldades financeiras, e em um lugar que ela descreveu como tendo poucos 

cômodos. Contou que quando um membro da família adoecia, ele passava a ocupar o quarto 

principal da casa, onde tinha a cama de casal, e todos passavam a cuidar daquele membro. 

Agora, ela estava longe de todos eles. Precisava, portanto, ir para casa, pois seu tratamento 

era ser cuidada por sua família em sua casa. Dizia que tudo no hospital lhe era estranho, 

inclusive, o clima, pois era muito fresco e não estava acostumada, já que onde morava era 

muito quente durante o ano todo. Sendo assim, falava que não gostava daquele negócio de ar-

condicionado, que era muito ruim, que nunca usou, e fechava as janelas que aí ficava mais 

quente que nem onde ela morava.  

Falou também que seu pai morreu da mesma doença que a dela e chorou novamente. 

A psicóloga acolheu o choro e, conforme a paciente ia trazendo essa experiência, ia 

interrogando, a partir da própria fala e palavras da paciente, que mesma doença era essa 

(observa-se que foi a primeira vez que a paciente falou abertamente sobre a doença nos 

atendimentos), como foi com seu pai, como estava sendo com ela, e Lourdes foi relembrando 

as vivências de seu pai e trazendo mais de sua experiência de adoecimento, até que falou do 

medo de morrer longe da família. A psicóloga se demorou com a paciente na experiência do 

medo da morte e ela começou a falar do quanto preferia estar perto da família e estar sendo 

cuidada por ela, morrer lá perto deles, quando isso acontecesse, que queria ir para casa, que 

buscaria tratamento lá.  

A psicóloga retomou a questão que ela mesma havia trazido sobre a transferência para 

se tratar nesse hospital, já que lá não havia possibilidades, segundo a equipe e ela relataram. 

Disso, surgiram dúvidas da paciente quanto ao tratamento, como seria, no que ajudaria, pois 

já havia ouvido coisas horríveis sobre a quimioterapia, etc. A psicóloga foi, aos poucos, 

perguntando que coisas horríveis eram essas, abordando também as dúvidas, de forma que a 

paciente foi encontrando suas próprias perguntas, com a psicóloga remetendo à equipe, 

questionando se ela já tinha perguntado todas essas dúvidas aos médicos. Ela disse que 
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algumas dúvidas eram novas e a psicóloga pontuou que seria importante, então, que ela 

pudesse esclarecer as dúvidas com a equipe, perguntando à Lourdes o que ela achava sobre 

isso. Ela concordou que seria necessária uma conversa com a equipe e pediu à psicóloga se 

ela poderia estar perto dela quando fosse conversar com os médicos, ao que a psicóloga 

assentiu. 

A psicóloga procurou a equipe médica, a fim de avisá-la que a paciente gostaria de 

conversar e esclarecer dúvidas, sendo essa a primeira vez que o diálogo com a equipe partia 

do desejo da própria paciente. A equipe se surpreendeu e combinou dia e hora para a 

conversa, de forma que a psicóloga avisou à paciente. Torna-se relevante pontuar isso, pois, 

pela primeira vez, algo estava se configurando a partir e em torno das questões surgidas da 

experiência da própria paciente, de suas necessidades, e não das necessidades da equipe. 

Dessa torção, pareceu surgir ao menos um aceno para que novas possibilidades pudessem se 

abrir.  

No dia combinado, a equipe conversou com a paciente, a partir de suas perguntas, 

esclarecendo suas dúvidas sobre quadro clínico, prognóstico, tratamento, duração, efeitos da 

quimioterapia, etc. Os médicos iam respondendo a cada pergunta calmamente. Observava-se 

que a paciente não estava irritada, nem hostil, nem expulsou ninguém do quarto e a equipe 

também estava receptiva e disponível para a paciente. Com isso, foi possível que a equipe 

pudesse se aproximar mais da experiência da paciente e a conversa foi abrindo para novas 

questões. O tratamento duraria alguns meses de internação para a aplicação dos ciclos de 

quimioterapia e a família da paciente não teria condições de visitá-la, por problemas 

financeiros.  

Além disso, tratava-se de câncer fora de possibilidades terapêuticas de cura, 

metastático, cujo objetivo da quimioterapia era o de aumentar a sobrevida da paciente, a qual 

não era possível prever em quanto tempo (foi uma das perguntas da paciente). Lourdes, então, 

perguntou se ela poderia retornar para seu estado, ao que eles explicaram que lá não havia 

esse tratamento no sistema público, apenas na rede privada e por um valor exorbitante, o qual 

não seria possível à paciente e sua família pagarem. Ela perguntou quais seriam os efeitos 

dela não fazer esse tratamento e ficar sendo cuidada em casa pelos seus, ao que os médicos 

responderam que os sintomas avançariam mais rapidamente e que as medicações seriam 

apenas para controle dos sintomas, de forma que poderia acontecer de lá, em algum momento, 

ela precisar internar para manejo dos sintomas. E ela complementou: e lá minha família pode 

me visitar né? Eles responderam que, provavelmente, sim.  
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Fez-se um silêncio que durou alguns poucos minutos. O médico perguntou se havia 

algo mais que a paciente desejasse esclarecer e ela disse que não. O médico pediu para que ela 

lhe dissesse o que entendeu da conversa e ela resumiu o que compreendeu. Por fim, relatou 

que a família ao lado dela era muito importante e que gostaria de morrer ao lado deles. Disse 

que não aguentaria ficar longe deles por mais um dia (já estava algumas semanas sem vê-

los), imagina meses!. E que não queria fazer a quimioterapia, pois não estava disposta a 

passar pelos efeitos descritos (enjôos, vômitos, fraqueza, queda da imunidade, queda de 

cabelo, dormência nos membros, feridas nas mucosas, dentre outros, além de não resistir ao 

próprio tratamento, que era outra possibilidade), pois, para ela, vida era para ser vivida e não 

para ser morrida, então que assim fosse.  

Diante disso, Lourdes afirmou enfaticamente e tranquilamente que desejava apenas 

retornar para sua casa e sua família, agradecendo à equipe pela conversa, mas que não queria 

mais ficar. A equipe silenciou. Ninguém tentou mais convencê-la, parecendo conseguir ouvi-

la. Um dos médicos (aquele primeiro que acreditava que ela não queria se tratar por não ter 

entendido a importância do tratamento) perguntou se ela estava certa dessa decisão e ela 

acenou com a cabeça que sim. O médico olhou para o filho, que afirmou respeitar a escolha 

da mãe. A equipe se retirou, dizendo que providenciaria a transferência para seu estado de 

origem, com as devidas recomendações.  

A psicóloga continuou no quarto, em pé ao lado da paciente, acompanhando também 

esse momento pós-reunião. Lourdes segurou na mão da psicóloga e agradeceu por ela ter 

participado da conversa, afirmando que sua presença lhe deu coragem e lhe fez lembrar tudo o 

que queria falar. Observa-se que, durante o diálogo, a psicóloga não fez intervenção verbal 

alguma, apenas acompanhou a situação, conforme a solicitação da paciente, de forma que sua 

presença ali foi sustentada enquanto ato clínico a resguardar o espaço da experiência da 

paciente, da angústia, da vulnerabilidade, da consciência da finitude e “... da lembrança 

daquilo que se encontra totalmente esquecido em um mundo que se caracteriza por 

antecipação, controle e certezas” (FEIJOO et. al, 2013, p.106).  

Com isso, a psicóloga, inspirada na análise existencial de Kierkegaard, sustentou o 

caminho de responsabilização da paciente por suas escolhas e riscos, apostando que “... o 

sentido se constrói no curso da própria ação...” (FEIJOO et al., 2013, p.41). Observa-se, em 

um olhar mais detido e atento, que a paciente, ao escolher não realizar o tratamento proposto e 

voltar para casa e para sua família, não estava escolhendo a morte, mas estava falando do que 

a vida se tratava para ela, pois, nas palavras de Lourdes, vida era para ser vivida e não para 
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ser morrida, de maneira que ela estava mostrando como a vida era possível de ser vivida por 

ela naquele momento até o dia de sua morte, ao lado dos seus.  

Percebe-se, por um lado, como a paciente se desesperou, em um primeiro momento, 

por estar em um lugar estranho para ela, no qual dizia não querer estar, pedindo para voltar 

para casa e não podendo de imediato, encontrando dificuldade em parte da equipe para 

atender a esse pedido. Por outro lado, a equipe, que não via a atitude da paciente como um 

desespero fruto de sofrimento, mas sim como uma suposta limitação de entendimento da 

paciente em relação à gravidade do quadro e da importância do tratamento, se desesperava 

diante da recusa dela e da inevitável aproximação da morte, que acreditava poder controlar 

com o tratamento.  

Nesse exemplo, podemos observar, retomando a interpretação de Protasio (2008) 

acerca de Kierkegaard, como o desespero transpareceu justamente diante do caráter provisório 

e paradoxal da existência, no qual diante da finitude que se anunciava com a morte da 

paciente, a equipe buscou imediatamente por um lugar seguro, por controle, pela tentativa de 

sair do movimento tensional, que caracteriza a existência (FEIJOO & PROTASIO, 2011a).  

Atendo-se apenas ao que consideravam necessário, que seria tratar para evitar ou 

retardar a morte, através do aparato científico de controle e previsão, acreditando-se, com 

isso, conseguir espantar o caráter finito e temporal da existência, encobriam justamente as 

possibilidades de vida em seu caráter de liberdade. Estas só puderam aparecer mediante uma 

aproximação atenta da experiência tanto de Lourdes quanto da equipe, na qual a psicóloga 

buscou resguardar o espaço da singularidade da paciente, da angústia, da vulnerabilidade e da 

precariedade mesma da existência. Problematizando-se os necessários, a partir da 

aproximação e do acompanhamento da experiência, outros possíveis puderam aparecer 

enquanto caminho, com a paciente podendo se responsabilizar por suas escolhas, bem como 

por seus riscos, e com a equipe podendo se rearticular, acolhendo essa decisão e se 

reposicionando frente ao acompanhamento da paciente.  

Observa-se como a possibilidade que se abriu para a paciente nessa aproximação da 

experiência mesma, que emergiu no curso da ação, em seu caráter próprio de liberdade, 

pareceu contrariar a racionalidade médica, a ponto de gerar conflitos entre paciente e equipe. 

A equipe buscou, no caminho da lógica e da racionalidade científica, elementos de ancoragem 

e controle sobre a vida, vendo a recusa da paciente como um salto para a morte, a partir de um 

ato irracional. Já a paciente, a partir do resguardo de seu espaço de angústia e transitoriedade, 

sustentado por um olhar clínico existencial, encontrou justamente no limite dessa 
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racionalidade a sua entrega, o que remete à fé em Kierkegaard (FEIJOO et al., 2013). Foi 

nessa entrega i-rracional da paciente ao que se abriu para além do que os médicos tentaram 

demonstrar para ela, que Lourdes saltou para a vida, ao acolhê-la em seu caráter de finitude, 

na vida vivida pela fé e não na vida morrida na proposta da ciência.  

Cabe ressaltar que, de forma alguma, pretende-se desconsiderar o lugar, a legitimidade 

e a importância do saber científico, todavia cabe situar o seu limite em sua pretensão de dar 

conta da existência, movimento esse que acaba sequestrando-a em seu caráter de liberdade, 

através da ilusão do controle, o que restringe o campo de possibilidades.  

A clínica psicológica no hospital, inspirada no existencialismo de Kierkegaard, 

também se guia por esse difícil desafio da entrega, pois nunca se sabe de antemão aonde e em 

qual momento a clínica pode acontecer. É preciso que o psicólogo esteja aberto para ser 

enlaçado por ela, ir-lhe ao encontro. Para isso, ele precisa se desprender das armadilhas da 

racionalidade, do controle, da previsão e das tentativas de equilíbrio e estabilização. É preciso 

se deixar conduzir pela experiência mesma que se abre, em vez de tentar conduzir as situações 

clínicas, se deixar levar pelo movimento tensional que caracteriza a existência, de forma 

atenta, pois sempre haverá o risco de perder-se nesse caminho. Conforme afirma Protasio 

(2015a), a partir de Anticlimacus (KIERKEGAARD, 2010), a conjunção disjuntiva da 

existência só pode ser vivida sempre a cada vez e, assim, a clínica psicológica existencial 

também é sempre a cada vez.  

Torna-se relevante levar isso em consideração, pois, no caso de Lourdes, por exemplo, 

a clínica estava acontecendo sempre e a cada vez que a psicóloga se deixava convocar pelas 

experiências que lhe apareciam e se permitia inclinar-se sobre elas. Logo, já no primeiro 

contato com o médico, a clínica já fez um primeiro enlace, na medida em que a psicóloga 

buscou escutar o médico em sua experiência de sofrimento, em sua dificuldade de lida com a 

paciente, em vez de julgar a situação tal como dada, uma paciente não colaborativa e que se 

recusava a se tratar. Conforme a psicóloga se aproximou e acompanhou a experiência dele, 

diante da situação exposta, ao não se ancorar nas metas e nos resultados pretendidos pela 

equipe, pôde possibilitar a ampliação do campo de compreensão para ambos. A psicóloga 

também não sabia aonde a clínica iria levá-la, pois o sentido só se constrói no caminho da 

ação (FEIJOO et al., 2013) e, no caso em tela, ao se aproximar da experiência do médico, 

tornou possível que a angústia dele perante a morte da paciente aparecesse.  

Ao resguardar e sustentar, por meio da clínica psicológica, esse espaço da angústia, da 

transitoriedade e da falta de controle sobre a vida, pôde-se abrir ao menos uma fresta, a partir 
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da qual puderam começar a se desfazer os laços da ilusão (FEIJOO et al., 2013, p.41). Como 

afirmam Feijoo e Protasio (2011a), a partir de Kierkegaard (1859/1996) e já visto 

anteriormente, introduzir um elemento de reflexão naquele indivíduo que está iludido não é 

algo simples, nem passível de ser feito de forma direta ou que possa ser ofertada por um 

terceiro, pois só pode ser conquistada a cada vez por cada indivíduo solitariamente. Portanto, 

como o médico faria esse caminho, a psicóloga não tinha como saber. O fato foi que, ao se 

aproximar dessa experiência e sustentar esse espaço, a irritação inicial do médico pôde 

desvelar-se como angústia diante da finitude e do limite da racionalidade científica para dar 

conta da morte.  

Assim, o médico reposicionou-se diante de Lourdes, saindo da compreensão da 

paciente que não queria entender, para a paciente que escolheu outro caminho que não o 

proposto pela equipe. Se essa atitude do médico e da equipe vai se sustentar em outras 

situações clínicas, não é possível saber, pois a clínica existencial é sempre a cada vez e cada 

experiência guarda sua singularidade. Cabe ao psicólogo clínico existencial, simplesmente, 

resguardá-la.  

Estar atento para ir ao encontro da clínica aonde ela acontece não é tarefa simples, pois 

também deve ser conquistada a cada vez, de forma que é muito fácil perder-se oportunidades, 

pelo simples fato de se estar distraído em meio às determinações instauradas pela 

racionalidade científica vigente no horizonte histórico atual ou, como diria Kierkegaard, em 

meio aos chamados da multidão (FEIJOO et al., 2013). Para fins de ilustração desse 

acontecimento clínico que se torna possível pelo ato de fé, serão abordados mais dois breves 

fragmentos de situações clínicas: o de Bruno e o de Marina.  

Bruno era um paciente oncológico de 30 anos de idade. Certo dia, sentindo uma dor de 

cabeça persistente, foi à emergência, onde descobriu-se repentinamente um tumor cerebral 

agressivo, necessitando de intervenção cirúrgica imediata. Dias após a cirurgia, quando o 

paciente já se encontrava internado na enfermaria, o médico da equipe chamou a psicóloga 

para atendê-lo. Ao conversar com o médico primeiro, ele contou que o paciente era muito 

jovem e estava muito ansioso com tudo o que estava acontecendo. A psicóloga perguntou 

como essa ansiedade aparecia e ele falou que o paciente fazia muitas perguntas a ele. Ela 

continuou interrogando que perguntas eram essas. O médico disse que eram perguntas muito 

difíceis de responder, pois versavam sobre a possibilidade de sequelas, o que Bruno poderia 

fazer ou não no futuro, se poderia ter filhos, entre outros. A psicóloga, debruçando-se sobre a 

experiência que o médico estava trazendo, o escutava e ia interrogando sobre as próprias 
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perguntas que o médico trazia como difíceis, de forma a deixar transparecer o que tornava tais 

perguntas difíceis para ele. O médico informou que algumas ele realmente não tinha as 

respostas, sendo difícil observar o olhar de decepção do paciente diante disso.  

Nessa situação, começou a aparecer como era para o médico lidar com aquilo que 

ainda não sabia e para o qual não havia respostas, além de como era poder suportar a 

decepção do paciente. A psicóloga perguntou como era para ele não ter resposta e ele 

respondeu que era frustrante, pois gostaria de ter. Começou a aparecer, então, a frustração do 

médico diante do não saber ou do não poder responder (para além do que ele chamou de 

decepção do paciente). Ao ser interrogado, na direção do que ele trazia, se era possível ter 

resposta para tudo ou todas as respostas para esse caso, ele se aproximou de sua própria 

frustração, que apareceu ali para ele naquele momento, e afirmou: a medicina não é uma 

ciência exata né, não dá para saber tudo e, então, a psicóloga acolheu e sustentou essa 

angústia do médico que apareceu diante do limite de sua prática, daquilo que era imprevisível 

e que não se podia controlar.  

Seguindo nesse resguardo do espaço da angústia e da imprevisibilidade, o médico se 

sentiu à vontade para prosseguir, dizendo: como vou falar para esse menino que talvez ele 

possa não poder andar ou falar, dependendo de como for a próxima cirurgia? Nisso, 

apareceu para o médico que não se tratava só de não ter algumas respostas, mas também de 

comunicar ao paciente algumas notícias ou informações específicas. A psicóloga se 

aproximou da questão que ele mesmo levantou e devolveu para ele a pergunta que ele 

colocara. Ele falou do medo de como o paciente iria reagir e a psicóloga perguntou como ele 

estava imaginando que iria ser essa reação. Ele respondeu que tinha medo do paciente 

deprimir e isso atrapalhar o próprio tratamento de Bruno.   

A psicóloga seguiu se inclinando sobre a experiência do médico, tentando alargar o 

campo de compreensão de ambos, trazendo questões sobre como seria essa depressão que ele 

estava imaginando, de que maneira isso atrapalharia o paciente, etc., até que o médico se deu 

conta não só que não tinha como controlar como o paciente iria se sentir, dizendo: não tenho 

como saber como ele vai se sentir, como também percebeu que acabou não respondendo a 

uma pergunta direta, a qual o paciente queria saber, dizendo: ele tem direito de saber sobre as 

possibilidades do tratamento dele, né? Ele que perguntou.  

Ao longo da conversa com a psicóloga, falou do quanto era doloroso ver um jovem 

com um câncer tão grave como esse, trazendo sua angústia diante da situação, e percebeu que 

estava tentando evitar que o paciente sofresse, o que não estava no seu controle. Além disso, 
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estava pressupondo e tentando prever como o paciente estava se sentindo ou viria a se sentir. 

Dando-se conta de suas questões que se desvelaram ali para ele ao se aproximar de sua 

própria experiência, abriu-se uma possibilidade de rearticulação, na qual uma nova lida com o 

paciente diante dessas questões tornou-se possível, fazendo com que ele se reposicionasse 

diante dos diálogos posteriores que veio a ter com o paciente. Para além disso, a psicóloga 

enfatizou que se colocaria à disposição para o paciente também. 

Bruno apresentou-se receptivo à presença da psicóloga, dizendo que estava 

precisando, sendo realizados atendimentos regulares, durante toda a internação, mediante 

solicitação do mesmo, nos quais ele trazia com minúcias suas dúvidas, seus medos, suas 

dificuldades, seus planos futuros, entre outros. O paciente fez a segunda cirurgia e, após 

algumas semanas, foi de alta, sem sequelas, mas com recomendação de dar continuidade ao 

tratamento, pois talvez ainda precisasse de mais cirurgias. Inicialmente, Bruno expressou o 

desejo de seguir com o acompanhamento psicológico em nível ambulatorial. Porém, foi a 

apenas três sessões e não mais compareceu. A psicóloga entrou em contato com ele, que 

optou por interromper o acompanhamento, naquele momento.  

Após alguns meses, enquanto a psicóloga se dirigia para os atendimentos na 

internação, ela encontrou Bruno no corredor do hospital com seus pais. Bruno foi até a 

psicóloga para cumprimentá-la e contou que estava lá para uma consulta médica. Começou a 

contar como foram seus últimos meses e como seus planos haviam mudado, desde a 

internação. Durante a conversa, foi aparecendo para Bruno a dificuldade em ir ao hospital, 

pois ficava se lembrando de tudo o que passou nas últimas cirurgias. Disse que gostava muito 

de conversar nas sessões e a psicóloga foi acolhendo o sofrimento que o paciente estava 

trazendo por estar ali no hospital novamente naquele momento. Ela reforçou que seguia à 

disposição dele, quando ele achasse necessário, e ele perguntou se podia marcar atendimento 

toda vez que precisasse ir ao hospital para a consulta médica, pois era algo muito custoso para 

ele e, ao mesmo tempo, achava nossas conversas importantes.  

Observa-se como de um encontro inesperado no corredor do hospital aconteceu um 

atendimento clínico, no qual questões importantes para o paciente foram acolhidas e ouvidas, 

outras retomadas por ele, a partir dos atendimentos de internação meses antes, mostrando 

como o acontecimento clínico no hospital pode emergir quando se está atento para isso. Além 

disso, fica evidente como não é possível a construção de um acompanhamento psicológico a 

partir de prescrições, protocolos ou recomendações que partam de um lugar ou uma técnica 

que desconsiderem ou se afastem da própria experiência do indivíduo em acompanhamento. 
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Cabe destacar esse ponto, pois é muito comum, em instituições hospitalares, as pessoas serem 

encaminhadas para atendimento psicológico sem sequer saberem o motivo pelo qual estão 

sendo encaminhadas, apenas porque outro profissional considera que uma psicoterapia seria 

importante para aquele paciente. Às vezes a pessoa chega com o papel de encaminhamento, 

entrega para a psicóloga, pedindo acompanhamento, e quando a psicóloga pergunta o que fez 

aquela pessoa buscar acompanhamento, ela responde que o médico mandou. Em seguida, a 

psicóloga pergunta se a própria pessoa acha que precisa e ela responde que não. 

Observa-se que, em um olhar clínico existencial, no contexto do hospital, o caminho é 

outro. O psicólogo precisa estar atento para ir ao encontro da clínica aonde ela acontece, 

como, no exemplo acima, no qual o acompanhamento de Bruno com a psicologia vai se 

construindo no próprio curso da ação de onde nascem as possibilidades, uma delas, inclusive, 

apontadas por ele mesmo para a psicóloga.  

Algo semelhante também aconteceu com Marina, que era esposa de um paciente que 

ficara algumas semanas internado no hospital, no ano anterior. Um dia, encontrou a psicóloga 

no corredor do hospital, ao ter ido lá para resolver uma questão burocrática do marido. O 

marido de Marina havia sido internado por complicações de uma doença crônica e os médicos 

solicitaram atendimento da psicologia para ele, na época. A psicóloga, ao se apresentar ao 

paciente, encontrou alguém que não desejava atendimento e que dizia não sentir necessidade 

naquele momento. Contudo, quando a psicóloga estava saindo do quarto dele, a esposa foi 

quem pediu para conversar com ela e, desse contato, surgiram alguns atendimentos à Marina, 

na época, por desejo dela mesma.  

Naquele período, Marina trazia questões sobre sua relação com o marido, além de 

situações e dificuldades que tinha em lidar com questões próprias aos cuidados no hospital. 

Após algumas semanas de internação, o paciente foi de alta e Marina encerrou seus 

atendimentos com a psicologia. No ano seguinte, Marina encontrou a psicóloga no corredor 

do hospital e a abordou. Contou que o marido havia falecido, como foi o tempo de 

convivência até a morte, como se deu o processo de morte e, inclusive, relatou que estava ali 

para buscar um documento dele. A paciente chorou e disse que dali a dois meses faria um ano 

de falecimento do marido e que precisava tirar férias obrigatoriamente no trabalho, mas não 

estava com vontade. Inclusive, só estava sendo obrigada, pois fora postergando as férias por 

não querer tirá-las por todo esse tempo e agora não sabia o que fazer.  

Nisso, ela apontou sua dificuldade nesse momento, a qual a psicóloga acolheu e 

começou a interrogar sobre como era isso de ser obrigada a tirar as férias, o que a fez 



44 
 

 
 

postergar etc., pois nada é presumido de antemão na clínica psicológica existencial. Pode 

parecer óbvio, para algumas pessoas ou profissionais, que ela não quisesse tirar as férias, 

porque estava em luto pela morte do marido. Contudo, na clínica existencial, nada está dado a 

priori, pois só quem pode falar da experiência é a própria pessoa. A psicóloga pode apenas se 

aproximar dessa experiência e sustentar o espaço para que ela apareça.  

Marina disse, então, que não suportaria ficar sozinha em casa de férias e que uma 

opção era viajar, mas que sempre viajava com ele. A psicóloga, então, perguntando sobre 

como isso se dava, abriu espaço para que ela pudesse falar sobre suas vivências com o 

marido. Relembrou histórias de viagens antigas, até que falou do plano que tinham em viajar 

para algumas cidades internacionais no aniversário de casamento deles, conhecidas pela 

peregrinação religiosa, pois eram muito religiosos. A psicóloga foi acompanhando o 

desdobrar das histórias de Marina, dando abertura para que ela contasse como surgiu esse 

planejamento, a escolha das cidades etc. Em determinado momento, Marina ficou em silêncio 

e disse: acabei de decidir! Vou fazer essa viagem e passar por todos os pontos que 

planejamos e, em cada cidade, farei uma homenagem a ele. Marina ficou em silêncio 

novamente. Depois, abriu um sorriso e se despediu: muito obrigada pelo atendimento, eu não 

esperava. Você não sabe como foi importante! e foi embora. Marina viu a clínica, onde 

nenhum outro profissional veria. Para quem estava passando por ali e vendo a cena de fora, 

aquilo parecia apenas um bate-papo de corredor, como diriam muitas pessoas. Contudo, algo 

muito diferente disso estava acontecendo ali e foi a própria Marina a porta-voz dessa 

experiência ao anunciar o encontro que se deu como um atendimento, inesperado e 

importante.  

A psicóloga realmente não sabia nem tinha como saber a priori se seria importante ou 

não para a paciente. Ela apenas foi ao encontro do que lhe apareceu naquele instante em que 

Marina passou no corredor e a abordou e, sustentando um espaço para acolher a angústia e se 

aproximar da experiência de Marina, sem qualquer pretensão ou determinação apriorística, 

algo se deu. É nesse sentido que se acredita ser possível tomar a clínica psicológica no 

contexto hospitalar como ato de fé, pois essa entrega ao imprevisível, ao indeterminado, ao 

caráter paradoxal e provisório da existência, que prescinde do aprisionamento em referenciais 

técnicos prescritivos, é o que parece possibilitar que a clínica aconteça em seu caráter de 

abertura e liberdade, sem necessidade de justificações, nem de determinações prévias.  

Precisamente, por isso, é que ela pode se dar.  
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Cabe lembrar que, na época da internação do marido de Marina, a solicitação de 

atendimento psicológico por parte da equipe era para o paciente e o que aconteceu, de fato, foi 

um desdobramento que culminou em um acompanhamento para Marina. Como também 

observado nas outras ilustrações, de maneira geral, quando a equipe médica busca a psicóloga 

para pedir avaliação ou acompanhamento de algum caso, conforme visto nos exemplos em 

tela, o que se pode ter acesso, nesse primeiro momento, é apenas à experiência da própria 

equipe que a procura. Ao abordar o paciente, a psicóloga, da mesma maneira, coloca-se 

disponível e busca se aproximar da experiência dele, não tomando, portanto, a fala da equipe 

sobre o paciente como algo do paciente, mas sim como algo da experiência da equipe em 

relação a ele. Por isso, sói acontecer que surjam situações completamente diferentes nos 

atendimentos aos pacientes em relação àquelas relatadas pela equipe. De forma que, muitas 

vezes, o paciente nem deseja atendimento e o acompanhamento fica restrito a algum membro 

da equipe ou da família, por exemplo.  

Também foi possível observar como o desespero, em alguns casos, fosse do paciente, 

fosse da equipe, advinha da busca por eliminar o movimento tensional próprio da existência, 

por meio de tentativas de controlar a vida, evitar a morte, extirpar o sofrimento, prever 

acontecimentos, entre outros. Diante disso, a psicóloga, inspirada em uma clínica existencial 

de inspiração kierkegaardiana, agia, justamente, buscando se aproximar dessas experiências 

de busca por síntese e estabilização, resguardando e sustentando o lugar da angústia, da 

vulnerabilidade, da transitoriedade e da imprevisibilidade, através do qual se torna possível a 

abertura de novas possibilidades de construção de sentido.  

Para isso, é preciso que o clínico, em um ato de fé, se entregue a esse inescapável e 

incontornável da existência, em um salto que se desvencilhe de qualquer lógica e 

racionalidade, e vá ao encontro do acontecimento clínico aonde ele se der. O desafio é que o 

salto se configura por algo que simplesmente se dá, que se conquista a cada vez, não sendo 

algo que se consiga meramente por meio de uma busca instrumental e técnica, nem de um 

esforço racional. Ao contrário, como mostrou Kierkegaard, é justamente no limite da razão 

que a fé aparece, lembrando que o cavaleiro da fé é aquele que “... não duvida, não planeja, 

não articula- apenas segue o caminho que se anuncia como sendo o seu caminho” (FEIJOO et 

al., 2013, p. 60).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar a clínica psicológica no hospital geral é um desafio, tendo em vista a dispersão 

de saberes e práticas na psicologia em sua interface com a saúde, não havendo consenso nem 

mesmo quanto à definição de seu objeto. Isso implica em diferentes modos de compreensão e, 

consequentemente, de intervenção clínica. Além disso, o hospital é instituição complexa, pois 

congrega uma diversidade de categorias profissionais, de serviços, de demandas e de 

características que se entrechocam em diversos momentos (SANTOS & JACÓ-VILELA, 

2009).  

Se, por um lado, essa diversidade é vista como um demérito para a psicologia perante 

a racionalidade científica, por outro, possibilita uma abertura, permitindo que o psicólogo 

desenvolva um estilo próprio de atuação, calcado em suas experiências (SANTOS & JACÓ-

VILELA, 2009). Contudo, isso não significa que, diante dessa abertura, tudo seja possível. 

Para isso, buscar balizadores que orientem o olhar clínico do psicólogo é tarefa inescapável. 

Balizadores que orientem, façam refletir, mas não aprisionem, nem engessem o fazer clínico, 

pois para se aproximar da experiência, é preciso afinar-se com a existência mesma, ou seja, 

acolhê-la em seu caráter de liberdade, o que exige uma entrega. 

Nesse ínterim, Kierkegaard surge iluminando o fazer clínico do psicólogo no hospital 

com seu olhar existencial, em vários aspectos. Primeiramente, sendo um filósofo que não 

buscou construir um sistema de pensamento e que mostrou a relevância da experiência 

concreta e singular, colocando em xeque a ideia de existência como abstração e se 

aproximando de várias temáticas próprias a ela, tais como amor, angústia, desespero e fé.  

Depois, por mostrar que a precariedade em se definir um objeto na psicologia lhe confere, 

antes, um lugar de destaque e abertura, e não de fraqueza (FEIJOO, 2011; 2015a), o que 

fortalece o ímpeto do psicólogo que busca inspiração no existencialismo kierkegaardiano para 

o seu fazer clínico no hospital. Cabe destacar que o fazer clínico é tomado aqui tal como 

explicitado por Protasio (2015b), a partir das notas de diários de Kierkegaard, de 1844, 

referindo-se a uma psicologia que, para além do conhecimento sobre a vida humana, se dá 

através de uma “atitude de simpatia para com seus interesses” (p.7).  

Além disso, o filósofo dinamarquês trouxe uma nova e inédita visão sobre o desespero 

humano e a fé, que não correspondem em absoluto com as ideias de desespero e fé do senso 

comum, tal como observadas, com frequência, nas situações que se passam no hospital geral. 

Foi possível identificar, em alguns exemplos, como, no hospital, o desespero é 
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recorrentemente relatado como algo da dimensão dos afetos, ligado a outros sentimentos, 

como tristeza, angústia, medo e dor, diante de situações limites como diagnósticos 

considerados graves, proximidade da morte e outros acontecimentos da ordem do 

imprevisível e que acabam por denunciar o caráter frágil e precário da existência. De mãos 

dadas com esse desespero, que aparece como algo dado, que não carece de definição ou 

explicação, surge a fé, comumente abordada nesse contexto como algo vinculado à esfera 

religiosa e/ou a um ser superior, cujo concurso é capaz de mudar o impossível, pois é Aquele 

que tudo pode, de forma que, quando algo não ocorre, é porque foi de Sua vontade, ou seja, 

porque não quis (e não porque não pôde).  

Kierkegaard, com seu acento na concretude da existência mesma, rearticula totalmente 

as noções de desespero e fé, em consonância com sua concepção original de eu. Rompendo 

com a ideia tradicional do eu egoico e substancial da filosofia moderna, a partir do qual tudo o 

mais é posicionado, podendo ser esquadrinhado e mensurado, Kierkegaard apresenta um eu 

que é pura tensão, posto que é movimento incessante, constituindo-se em paradoxo. Isso 

revela o caráter inapreensível e imensurável desse eu que, sendo em si, movimento tensional, 

se mostra como devir em seu caráter indeterminado e provisório, porém vivo na concretude da 

existência (FEIJOO & PROTASIO, 2011a).  

Para Kierkegaard, diante disso, o homem, antes de tudo, é aquele que desespera, ou 

seja, aquele que acredita poder se equilibrar firmemente na corda bamba da existência, 

supostamente encontrando um lugar seguro, onde fincar seus pés, uma ancoragem que lhe 

retire do movimento tensional que lhe caracteriza (FEIJOO & PROTASIO, 2011a). Nesse 

esforço por uma síntese, por um fechamento, vive na ilusão de ser o que, em ato, não é 

(FEIJOO & PROTASIO, 2011b). 

No hospital, na profusão de situações limites, imprevisíveis e incontornáveis, onde a 

vulnerabilidade e a precariedade da existência confrontam o homem com sua finitude de 

maneira explícita, o desespero aparece de forma nítida nas falas e atitudes dos pacientes, 

médicos, demais membros das equipes de saúde e familiares. Não é difícil para o psicólogo se 

deparar com uma situação dessas, quando é ele, habitualmente, o profissional convocado para 

dar conta dessas situações. Como Kierkegaard, através de Anticlimacus, afirmou, o desespero 

está para a psicologia como doença do espírito, assim como as doenças físicas estão para o 

médico (FEIJOO et al., 2013; MATTAR & FEIJOO, 2016).   

Contudo, o psicólogo que se inspira na análise existencial não se pauta na busca de 

resultados e metas que respondam às demandas da equipe ou de qualquer outro solicitante, em 
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busca de controle e certezas. O analista existencial aproxima-se da experiência daquele que se 

encontra em desespero e que tenta eliminar aquilo que lhe desespera, ou seja, sua condição 

transitória, impermanente e vulnerável e, acompanhando-o em seu sofrimento, resguarda o 

espaço da indeterminação e da angústia, acolhe a precariedade da existência mesma, como 

forma de sustentar a abertura de possibilidades que só daí pode advir. Logo, o psicólogo 

existencial não busca aliviar e tranquilizar o paciente como forma de extinguir a angústia, ao 

contrário, resguardando o lugar da impermanência e da finitude, possibilita que aquele que 

sofre se aproprie de seu caráter de liberdade, se responsabilizando por suas escolhas, bem 

como pelos riscos correspondentes (FEIJOO et al., 2013).  Assim, espera-se favorecer a 

abertura a partir da qual o indivíduo pode se rearticular diante de sua condição existencial e se 

reposicionar perante aquilo que lhe faz sofrer, em última instância, o próprio sofrimento.  

Uma vez que os desafios da clínica psicológica no hospital se dão em total 

correspondência com os próprios desafios existenciais, pois o psicólogo não se inclina sobre 

outra coisa que não a própria experiência de existir que se singulariza de acordo com as 

contingências, a tarefa do psicólogo também não prescinde da entrega. Tal como o cavaleiro 

da fé, o analista existencial no hospital, não articula, não planeja, não duvida, “... apenas 

segue o caminho que se anuncia como sendo seu caminho” (FEIJOO et al., 2013, p. 60). 

Isso significa que ele não controla aonde, como, nem quando o encontro clínico vai se 

dar, pois, no hospital, a clínica se dá simplesmente aonde ela acontece. Cabe ao psicólogo 

estar atento para ir-lhe ao encontro, deixar-se conduzir pelo caminho que se anuncia no 

próprio caminhar. Para isso, a técnica não é suficiente, visto que a entrega que a clínica exige 

como tarefa não vem pela razão. Ao contrário, é no limite da razão que a fé aparece, na 

medida em que é preciso saltar para esse imprevisível, indeterminado e impermanente da 

existência, para que a transformação se abra como possibilidade para a possibilidade e a 

clínica aconteça, como um ato de fé.  
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