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“As práticas de acompanhamento de expressões gradativas, a angústia 

existencial manifestada e as possibilidades de acolhimento no terreno 

virtual” 
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Considerando conceituações das escolas organicistas, as manifestações de 

angústia podem provocar, e na maioria dos casos, provocam, estados em que a 

percepção sofre severas modificações porque colide com convicções profundas as quais 

são o alicerce que vem sustentando o Ser através das suas vivências. Os resultados disto 

não esbarram nas complicações advindas de disfunções vivenciais mais densas como é 

o caso, por exemplo, das esquizofrenias ou similares, porém, são merecedoras de 

atenção e cuidado, até mesmo visando não caminharem de estados menos densos para 

estados fenomenológicos mais comprometedores. 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) com a sua filosofia existencialista, inaugura um 

olhar para o Ser, de forma inovadora e circunscrita em pontuações absolutamente 

subjetivas, assim, o lugar da tradicional doença mental é ocupado por ideias com 

contornos de associações com o Ser, ao contrário das ideias conservadoras 

organicistas de morbidade. O resultado disso é um Ser que soma à sua existência 

todas as suas experiências, isto inclui processos desde estados favoráveis de humor 

até as vivências menos favoráveis. Nesta linha de teorização, o Ser é um somatório 

de tudo que experimenta a partir das suas escolhas. O Ser é compreendido numa 

esfera autogestora dos processos subjetivos desde uma perspectiva de consciência 

intencional, livre e intransferível. Isto inclui pensar que não existe um Ser ignorante 

acerca da sua dinâmica interna.  

A liberdade existencial é o oxigênio da filosofia sartriana, a partir disto são 

demarcadas as inquietações ancoradas nesta, nas conceituações de Ser, bem como 

as respostas advindas das escolhas deste. E ao contrário do que poderíamos 

imaginar, a liberdade, neste contexto filosófico é tida como fato ontológico, 

justamente porque não é um prêmio ou similar, mas uma característica inerente ao 

Ser. Nascemos livres e, ao longo das nossas vivências elegemos doar nossa 

liberdade, ou seja, a forma como organizamos a nossa rotina (viagens, par erótico-

afetivo, trabalho, filhos etc) demarca quem ou o quê recebeu, de nossas mãos, a 

nossa liberdade. Noção teórica iluminada fortemente por La Boétie1. 
O ser que é o que é não poderia ser livre. A liberdade é precisamente o nada 
que por ter sido no âmago do homem pressiona a realidade humana a fazer-
se, em vez de ser. Nós já vimos que para a realidade humana ser é escolher-
se (...). Ela está inteiramente abandonada, sem nenhuma ajuda de nenhuma 
espécie, entregue a sua insustentável necessidade de se fazer ser até os 
mínimos detalhes. Assim, a liberdade não é um ser: ela é o ser do homem, ou 
melhor, seu nada de ser. (...) O homem não poderia ser ora livre e ora 
escravo: ou ele é inteiro e sempre livre ou não o é. (p. 516)2 

 

Tomemos as deliberações acima para pensarmos as vivências coletivas e 

individuais compatíveis com o isolamento social motivado pela ação corrosiva das 

ofensas biológicas e infecciosas provocadas pelo Coronavírus (COVID-19), e as 
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contribuições efetivas que a clínica virtual pode proporcionar. O que pode a clínica 

psicoterápica? E neste caso específico, a clínica psicoterápica fenomenológica?   

O Ser, quando ilustrado pelos fluxos das ondas fenomenológicas, torna-se nu, 

pálido e real, e neste universo de imersões espessas e dolorosas surgem caminhos 

que outrora estavam interditados. Desse lugar, desponta um Ser dolorido porque se 

dá conta da sua história entrelaçada com as histórias do seu núcleo interpessoal, 

porém, energizado pela consciência intencional, e por isso mesmo operante. Trata-

se de um Ser que, seguramente, circulará dispondo de movimentações mais 

vigorosas. Deste ponto observamos que as conduções clínicas, neste ambiente 

teórico, ocorrem nos espaços de reconhecimento da estruturação da existência e as 

experienciações subjetivas incluídas nos discursos. Assim, descobrimos que as 

técnicas desaparecem para dar lugar a protocolos de conteúdos voltados para, 

exclusivamente a escuta compreensiva das significações e simbolizações que o Ser 

escolhe mostrar para si mesmo e, inevitavelmente, exibe também para o 

psicoterapeuta.  

A clínica sartriana crê num Ser que, decidamente não necessita de ajuda, mas 

sim, num Ser que conta com subsídios de autossubsistência e longevidade 

emocionais. Trata-se de existências cujas aptdões estão sempre em estágios de 

avanços violentamente voltados para as renovações que a resiliência propicia. Aos 

psicoterapeutas restam se predisporem a abrir as portas dos espaços psicoterápicos 

ou, neste contexto, as abas dos computadores, e lançar escutas desafiadoras. 

A partir da descrição de Ser que fizemos até agora, entendemos ser 

redundante discorrer acerca da pertinência dos espaços virtuais serem utilizados para 

acompanhamentos subjetivos. As potencialidades existem para o Ser assim como o 

Ser está para as potencialidades, num movimento contínuo, interativo e salutar. Por 

mais que existam discursos paralelos anunciando as fragilidades humanas, elas 

devem existir sim, porém elas são criações a partir dos entressonhos do humano e 

não do Ser. 
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