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RESUMO 

 

Neste trabalho discutiremos sobre o lugar e o papel ocupados pela clínica psicoterápica 

frente às demandas, expectativas e exigências do mundo na contemporaneidade. 

Buscaremos colocar em questão e refletir acerca das implicações da prática clínica psi 

estar alinhada aos valores, modelos e referenciais engessados da nossa época, que, 

pretensamente, visam ditar as formas possíveis e corretas de existir. Em um contexto 

como o que vivemos, de rotinas exaustivas e apressadas, as referências e orientações sobre 

como viver e como lidar com a existência tomam as mais diversas áreas. Em meio a esse 

cenário, a existência se perde como possibilidade e espontaneidade, sendo sufocada em 

meio aos modelos, normas e categorizações. Diante disso, pretendemos apresentar a 

proposta da Psicologia Fenomenológico-Existencial como uma possibilidade de 

construção de uma clínica que não esteja em consonância com tais normatizações. 

Apresentaremos uma proposta de prática clínica que não esteja pautada na adequação, 

mas no silenciamento e suspensão das determinações do mundo, para a abertura de 

possibilidade de escuta de si. 

 

 

Palavras-chave: Psicologia Fenomenológico-Existencial; Psicoterapia; Normatização; 

Contemporaneidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos tempos acelerados, de grande rotatividade e produtividade, com 

ininterruptas novidades e informações que se sobrepõem a cada minuto. São tempos de 

excessos e de acúmulo em vários aspectos, desde bens materiais até tarefas e 

conhecimento. Neste mundo desenfreado em que vivemos, as pessoas são tratadas como 

descartáveis e substituíveis. E para que esse ritmo voraz possa se manter, seguimos 

correndo e explorando a nós mesmos. Em meio ao excesso de informação, às novidades 

constantes, ao cotidiano corrido e exaustivo, não encontramos tempo para nos ouvir. 

Estamos, a todo momento, absortos em nossos aparelhos eletrônicos, lendo as opiniões 

alheias, nos envolvendo em polêmicas, nos inteirando dos acontecimentos ocorridos 

segundos atrás, em qualquer parte do mundo.  

Encontramo-nos tão sobrecarregados com o excesso de tarefas, ocupados com a 

satisfação das inúmeras demandas e preocupados com a busca pela realização pessoal e 

profissional, que acabamos por seguir a direção que nos indicam e orientam que devemos 

seguir – e nos esquecemos, contudo, de nos questionar sobre essa direção. Não é à toa 

que, atualmente, se espalham cursos e propostas meditativas, mindfulness, retiros e locais 

de autoconhecimento. No entanto, mesmo nestes espaços, muito comumente são 

apresentadas propostas repletas de tarefas, guianças e indicações, com objetivos e 

promessas pré-estabelecidos de melhora da qualidade de vida, alcance da felicidade e de 

autorrealização. E, assim, prosseguimos sem parar: correspondendo e respondendo às 

expectativas do mundo. Seguimos sem silenciar e nos escutar.   

Neste trabalho buscaremos discutir o lugar ocupado pela clínica psicoterápica na 

contemporaneidade frente às demandas, expectativas e exigências do mundo. Partindo da 

perspectiva da Psicologia Fenomenológico-Existencial, iremos refletir sobre as 

implicações da prática clínica psi estar alinhada com os ditames do nosso mundo. E 

procuraremos, por outro lado, pensar a construção de uma proposta alternativa que possa 

estar atenta a tais solicitações. Interessa-nos, sobretudo, refletir sobre e abrir 

possibilidades de uma clínica que não siga cegamente a cadência do mundo, atuando 

como sua mantenedora.  

Almejamos colaborar com o pensamento e construção da Psicologia – e, por que 

não, do mundo – que queremos e acreditamos, buscando possibilitar, cada vez mais, o 

resgate do caráter de abertura da existência – em lugar do seu sufocamento; as 

possibilidades e a espontaneidade do existir, em lugar do seu enquadramento e da sua 
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automatização. Tal Psicologia está pautada uma compreensão da existência humana não 

restrita a uma noção de eu encapsulado, acabado, bem definido e definitivo. Ao falarmos 

em “escuta de si”, não nos referimos à escuta de um eu interno e central, que guardaria as 

verdades profundas de cada um. O “si” ao qual nos referimos, com base na Psicologia 

Fenomenológico-Existencial, diz respeito a uma existência que não está dada, mas por 

fazer; essa existência que é sempre questão para si mesma e consiste na própria tarefa de 

existir. Essa noção de existência fundamenta-se no Dasein ou Ser-aí, de Heidegger 

(2005), na Liberdade, Para-si ou Presença a si, de Sartre (2007) e na noção de existência 

apresentada por Kierkegaard em diversas de suas obras (MATTAR, 2013). Tais filósofos 

constituem, junto a outros pensadores, a base da Psicologia Fenomenológico-Existencial 

e contribuem, dentre outros aspectos e cada um à sua maneira, com uma compreensão da 

existência humana como perpétua construção e inacabamento.  

Na perspectiva de uma psicologia existencial, o homem é tomado como 

abertura em devir – portanto, como um ente que não é passível de ser definido, 

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

paradoxo sempre em jogo no seu próprio existir. (MATTAR, 2013, p. 23) 

Assim, na perspectiva fenomenológico-existencial, existir é tarefa e fazer 

contínuos e a escuta de si implica, inclusive, em deixar aparecer essa condição de existir 

como devir, sempre em jogo e como contínua constituidora de sentido. A existência se 

apresenta, assim, como um lugar, por vezes, incômodo, por implicar na constante e 

contínua convocação à liberdade, à escolha e à constituição de sentidos. Vivemos, 

contudo, um mundo baseado na ideia de controle, em que, paradoxalmente, quanto mais 

nos empenhamos no “esforço de nivelamento e previsão da vida”, mais frequentes se 

tornam os sentimentos de angústia e falta de sentido (DANTAS et al., 2009, p. 3). 

Vivemos, assim, em um mundo no qual se promove a tentativa de busca de uma definição, 

do alcance de uma plenitude, que, na perspectiva fenomenológico-existencial, está fadada 

ao fracasso, pois não há como existir sem incômodos.  

Em nossa contemporaneidade, cujo projeto se funda no controle e no cálculo, 

a proliferação de respostas técnicas e estéticas, ou de reações religiosas 

moralizantes, não pode deter a devastação do mundo enquanto habitação 

existencial. Pagamos, pelo contínuo desvio da angústia, com algo que nos 

é essencial, nossa capacidade de ver, de corresponder à realidade em suas 

múltiplas e misteriosas possibilidades de sentido. Só é possível livrarmo-

nos da angústia, livrando-nos igualmente da realidade. É quando se cala o 

alarido impessoal dos desejos e representações correntes do “todo mundo” que 

podemos nos pôr livremente à escuta das demandas e dos questionamentos de 

sentido que nos são mais próprios e singulares. (DANTAS et al., 2009, p. 7-8) 

[grifos nossos]. 
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É nessa direção que procuraremos apresentar a proposta clínica Fenomenológico-

Existencial como uma possibilidade de silêncio e escuta de si. Ao falarmos da clínica 

como “silêncio e escuta de si”, nos referimos a um espaço de suspensão das expectativas, 

das exigências e das orientações do mundo, e, com isso, a possibilidade da reflexão e do 

aparecimento da singularidade. Um espaço de silêncio, escuta e contemplação da 

condição de existência que é a nossa, de contínua escolha, tensão e devir; em que se possa 

deixar aparecer essa condição de existir; em que possam aparecer as representações, os 

sentidos e ditames do mundo como tais, para que sejam possivelmente se abram outras 

possibilidades de escolha e sentido. 

Para que possamos alcançar nossos objetivos, estruturamos este trabalho da 

seguinte maneira: no primeiro capítulo, apresentaremos o mundo, o horizonte histórico 

do qual falamos e no qual nos movimentamos, abordando suas 

especificidades, solicitações, exigências e ideais, bem como as compreensões e os 

sentidos contemporâneos da noção do que deve ser o ser humano. Queremos apresentar 

a cadência, o ritmo do mundo em que vivemos para que seja possível, posteriormente, 

mostrar como isso se expressa singularmente e aparece no espaço da clínica psi. No 

segundo capítulo, refletiremos sobre a inserção da Psicologia na contemporaneidade, 

problematizando a prática psi que se mostra como sustentadora dos discursos do mundo 

em que vivemos. Após isso, apresentaremos a proposta da Psicologia Fenomenológico-

Existencial como uma possibilidade de prática que não esteja comprometida com o 

reforço dos ideais e modelos disseminados hoje. Pretendemos pensar possibilidades 

outras na clínica que não a de separação e isolamento do homem com relação ao mundo 

em que vive e de uma prática que não se dê através da tutela, da adaptação e da correção. 

No terceiro capítulo, por fim, apresentaremos a análise do discurso clínico a partir de 

fragmentos de três situações clínicas que abordam o tema em discussão, ou seja, que 

expressam padrões, modelos e exigências restritivas que ressoam o discurso do nosso 

tempo e, ao mesmo tempo, trazem discursos de sofrimento e inadequação articulados a 

essas exigências. Pretendemos, com esse capítulo, ilustrar e dar corpo e concretude à 

nossa discussão.  

Buscaremos questionar o fato de que as possibilidades sejam impostas e encerradas 

em si mesmas, não havendo espaço para a diversidade, para o novo, para o diferente. Que 

os caminhos possíveis já estejam traçados de antemão e que, estando já todas as 

possibilidades pré-determinadas e em um ritmo desenfreado, atropelado e urgencial, não 

haja espaço para a criação, a indeterminação, o desconhecido, o misterioso e o 
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espontâneo. Na medida em que se estreitam as arestas da normalidade, temos cada vez 

mais pessoas marginalizadas, inadequadas e desviantes. Como consequência, temos uma 

sociedade de indivíduos cada vez mais angustiados, medicalizados, frustrados e 

adoecidos. Acreditamos que os discursos angustiados que cada vez mais aparecem na 

clínica não são discursos de indivíduos isolados, que se referem apenas a eles próprios e 

suas respectivas experiências, mas, ao contrário, são discursos que dizem respeito a todos 

nós e ao modo adoecedor e restritivo como temos vivido. São discursos que indicam não 

apenas indivíduos marginalizados, desviantes, anormais, patológicos, mas denunciam a 

cadência de um mundo cujas determinações são de eficácia e produtividade. Esses 

aspectos não podem ser ignorados, especialmente por nós, psicólogos, em nossa prática 

clínica e, portanto, justifica-se que sejam trazidos à tona, debatidos e refletidos.        
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1. A CADÊNCIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

Pensar o mundo contemporâneo, ou seja, o nosso mundo e o modo como nele 

existimos poderia parecer a princípio uma tarefa simples, tendo em vista a proximidade e 

a familiaridade com ele. Afinal, esse mundo encontra-se aí, diante de nós, somos ele e 

vice-versa. Entretanto, o modo como vivemos e os sentidos que articulamos em nosso 

mundo estão naturalizados e enraizados de tal maneira que essa familiaridade acaba por 

não nos ajudar. Pelo contrário, como aponta Feijoo (2017, p. 85), inspirada nas reflexões 

heideggerianas, “tendemos a ficar imersos em suas determinações, tomando-as como 

verdades absolutas e inquestionáveis”. Em decorrência dessa naturalização das 

determinações do mundo em que vivemos, a autora afirma na mesma página que, 

“embalados pela tendência ao esquecimento, tornamo-nos totalmente alheios às 

determinações” (FEIJOO, 2017, p. 85). Ou seja, torna-se difícil nos distanciar e perceber 

as nuances do mundo, que acabam passando despercebidas, invisíveis aos olhos.  

Iniciaremos apresentando os sentidos, orientações e referências disseminados no 

nosso horizonte histórico, o que, por sua vez, nos incita a buscar suas fontes em um 

período anterior da história. Essa retrospectiva nos permite compreender de que modo e 

em que contexto se instauraram as determinações que hoje regem nossas vidas.   

 

1.1 A herança moderna e a lógica da técnica 

 

No período moderno, localizado entre os séculos XV e XX, concretizaram-se ideais 

e referências que herdamos e que nos orientam até os dias atuais. Esta época é inaugurada 

por uma profunda crise nos referenciais que norteavam a Europa, até então medieval e de 

grande influência da Igreja em diversos âmbitos – moral, religioso, intelectual, político e 

socioeconômico. Trata-se de um tempo marcado por intensas transformações: as Grandes 

Navegações e o início de um processo de globalização que se estende até hoje; as teorias 

revolucionárias de nomes como Leonardo Da Vinci (1452-1519), Nicolau Copérnico 

(1473-1543), Giordano Bruno (1548-1600), Galileu Galilei (1564-1642) e Johannes 

Kepler (1571-1630); a derrubada da antiga crença da Terra fixa no centro de um universo 

finito e do próprio humano como sendo esse centro; a valorização das ciências naturais e 

do conhecimento sistemático e mecânico da realidade, junto ao desenvolvimento e a 

difusão do pensamento racionalista e empirista e do método experimental; a difusão de 
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valores do humanismo renascentista; a Reforma Protestante e a Contrarreforma (ambas 

no séc. XVI); a instauração do mercantilismo como sistema econômico (MARCONDES, 

2004). A produção do conhecimento e daquilo que se entendia como verdade, até aquele 

momento se não restrita, bastante submissa ao controle da Igreja, passa por mudanças 

radicais. Com o abalo da autoridade e da soberania da Igreja Católica, tanto no campo 

religioso, com o surgimento do protestantismo, quanto nas ciências, o saber antigo é 

também abalado e posto em questão.  

A época moderna é, portanto, fortemente marcada pela ruptura com a tradição, a 

religiosidade, a autoridade da fé e as instituições, que passam a dar lugar a uma nova 

atmosfera, com a valorização da autonomia, da racionalidade humana, da individualidade 

e do individualismo. É nesse cenário, em que caíam por terra as teorias adotadas como 

verdadeiras ao longo de tantos séculos e lançava o indivíduo moderno em um clima de 

incertezas e inseguranças, que surgem pensadores como René Descartes (1596-1650), 

considerado um dos inauguradores do pensamento moderno (MARCONDES, 2004, p. 

159). Diante da derrubada das certezas de toda uma época, o filósofo se questionava 

principalmente sobre como garantir a segurança e a fidedignidade das verdades que 

estariam por vir, com o intuito de assegurar que, futuramente, estas não fossem também 

desmascaradas. Nesse ambiente de dúvidas, incertezas e ceticismo, mas também de 

valorização da interioridade e do poder crítico da razão humana, Descartes desenvolve 

seu projeto filosófico com o objetivo de encontrar um método, um caminho, um ponto de 

partida seguro que possibilitasse a garantia do sucesso no desenvolvimento da Ciência. 

Tal esforço cartesiano torna-se marca do paradigma e da lógica moderna.  

Marcondes (2004, p. 140) identifica duas noções fundamentais atreladas ao 

conceito de modernidade que estão em consonância com o pensamento carteasiano:  

[...] a idéia de progresso, que faz com que o novo seja considerado melhor ou 

mais avançado do que o antigo; e a valorização do indivíduo, ou da 

subjetividade, como lugar da certeza e da verdade, e origem dos valores, em 

oposição à tradição, isto é, ao saber adquirido, às instituições, à autoridade 

externa.  

O pensamento moderno é, portanto, caracterizado pela ênfase da racionalidade 

humana e a busca pelo poder e pelo controle, aliadas à valorização do progresso, da 

inovação e da superação. As novidades e descobertas são incessantes, há um intenso e 

acelerado desenvolvimento da ciência e do conhecimento através de métodos pautados 

no rigor, na objetividade e na experiência empírica, junto ao aperfeiçoamento de técnicas 

e instrumentos. Em meio a tal cenário, se reforça e prolifera a crença cartesiana de que, 
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por meio dos métodos, instrumentos e técnicas corretos, seria possível alcançar a verdade. 

Com isto, seria possível ao humano obter o controle, ou seja, obter poder sobre o quer 

que seja. Veremos, ao longo do texto, a influência dessa lógica moderna nos discursos 

que regem o nosso tempo, especialmente no campo psi. 

Ainda no período moderno e em consonância com a atmosfera técnica que se 

instaurava, a Primeira e a Segunda Revoluções Industriais – datadas, respectivamente, em 

meados dos séculos XVIII e XIX – marcam a intensificação da lógica mecanicista e 

maquinista. Em lugar da concretização de promessas de felicidade, de diminuição do 

sofrimento, do esforço e do trabalho humano, com a introdução das máquinas há a 

imposição de um ritmo árduo de produção: acelerado, constante, progressivo. Essa lógica 

ultrapassa as fronteiras da indústria e do trabalho e alcança a vida: o ritmo cotidiano passa 

a ser regido pelo ritmo da máquina, indiferente aos limites humanos. Fazendo uma análise 

da revolução científica moderna e suas consequências, Japiassu (1985) relata que o 

sistema mecânico de funcionamento da máquina passa a ser o viés por meio do qual se 

compreende a realidade: há a ampliação das explicações mecanicistas da natureza, 

pautadas em leis observáveis e a própria existência humana passa a ser compreendida de 

tal forma.  

Na perspectiva mecanicista, a natureza é tomada como “um mecanismo, constituído 

de elementos que, como as engrenagens de um relógio, a fazem funcionar impulsionados 

por uma força externa. A função da ciência é descrever a natureza desses elementos e as 

leis e princípios que explicam seu funcionamento.” (MARCONDES, 2004, 152). 

Portanto, a compreensão mecanicista da vida e da natureza volta-se a ambas como 

máquinas cujas leis devem ser descobertas para então serem controladas e exploradas. É 

a concepção de natureza como recurso a ser explorado. É preciso conhecê-lo, conhecer 

suas engrenagens e funcionamentos para melhor aproveitá-lo.  

A herança moderna nos ajuda a compreender nuances da cadência, do ritmo e do 

modo de funcionamento do nosso mundo. Na medida em que nos situamos no mundo em 

um momento específico da história, somos situados naquilo que nos é legado, ou seja, 

que historicamente herdamos: “o mundo dos usos, dos costumes, das significações – quer 

dizer, dos ‘valores’ ou da ‘cultura’ vigente” (FOGEL, 1998, p. 137). Vivemos, 

atualmente, a herança da idade moderna, na qual, conforme acabamos de ver, se valorizou 

o progresso, a racionalidade humana e o controle rígido no desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia através de métodos bem estabelecidos.  
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Nosso tempo é denominado por Heidegger de “Era da Técnica”. Em sua 

conferência A questão da técnica (1954), o filósofo descreve nosso horizonte de sentido 

como sendo impulsionado a partir da exploração de recursos e energia, da lógica do 

controle, do cálculo, da correção e da produtividade. Essa lógica não se insere apenas na 

relação com a natureza, tomada como “um complexo de forças passíveis de cálculo” 

(HEIDEGGER, 2007, p. 386), mas expande-se para a própria compreensão que temos 

acerca do mundo, de nós mesmos e dos outros. Desvelamos e captamos todo o horizonte 

vital sob a ótica do controle, da manipulação, da mensuração, da utilidade e da 

funcionalidade: tudo é tomado como reserva, potencial ou recurso energético a ser 

explorado. A Técnica, assim, é convertida no próprio “sentido orientador da 

contemporaneidade” (FOGEL, 1998, p. 136), sua própria cadência e ritmo. Ela 

desenvolve-se, especializa-se, realiza-se para extrair da natureza e do humano o máximo 

possível. Tudo deve se encaminhar de modo a ser aproveitado em sua potência máxima.   

Como dissemos antes, o desenvolvimento e a dominação da máquina, extrapolando 

o âmbito industrial e do trabalho, torna-se um processo de mecanização sistemática da 

vida. O humano passa a reger suas ocupações e sua vida segundo a medida da máquina, 

o que significa, nas palavras de Fogel (1998, p. 93-4):  

[...] colocar ou sub-por toda a vida, todo o existir, sob a ótica do apoderamento 

e do controle da natureza [...], no horizonte da vigência e da dominação da 

vontade de controle e de apoderamento. Quem assim vive, promove (ou seja, 

rege, orienta, conduz) todo o processo de afloração e de realização da vida a 

partir da dominação da atitude ou da postura que se propõe dominar, apropriar, 

controlar a natureza, assim assegurando-se dela e de si próprio.  

No horizonte da técnica, não apenas nossa relação com a existência e o mundo se 

dá por meio da dominação, mas o próprio desvelar de ambos. Assim, o ritmo e a cadência 

da vida, em lugar de serem regidos por sua espontaneidade intrínseca, passam a ter como 

referência e medida a máquina, instaurando, dessa forma, para o que quer que seja, a 

lógica de controle, instrumentalidade, utilidade e funcionalidade. Nessa atmosfera 

mecanicista, ainda segundo Fogel (1998, p. 94), o indivíduo se transforma no “coração-

máquina”, que opera por meio do ritmo acelerado, apressado e ilimitado de constante 

superação e, atrelado a isso, de insatisfação e insuficiência, jamais encontrando limites. 

A vontade crescente e incessante de ter e fazer cada vez mais nos mantém em um 

cotidiano exaustivo.   



 

 

15 

Como não lembrar, aqui, do clássico Tempos Modernos1? O personagem principal, 

Carlitos, trabalhador comum de uma grande fábrica do mundo moderno e industrializado, 

é afastado e posto em reclusão após um “colapso nervoso” durante um dia de expediente. 

A alienação e automatização presentes na cena clássica de Carlitos apertando 

descontrolada, incessante e ininterruptamente os parafusos, ainda que um tanto caricatas, 

não parecem estar tão distantes da nossa realidade atual. Ainda que as diferenças 

históricas sejam notáveis, o ritmo acelerado, a divisão e especialização do trabalho e do 

conhecimento, as exigências de desempenho, resultado e eficiência seguem, como na 

época que o filme retrata, presentes e marcantes no nosso tempo – e, podemos dizer, tão 

adoecedores quanto. Muitos são os Carlitos de hoje, sobrecarregados com os afazeres 

excessivos e soterrados com as constantes requisições de resultado e excelência nas mais 

diversas áreas da vida.  

Foi possível instaurar – e é possível manter – um modelo socioeconômico como o 

capitalismo justamente em um horizonte histórico com determinações como as que 

estamos aqui descrevendo. Mas, tendo em vista que vivemos em um mundo supostamente 

democrático e livre, não seria possível manter essa lógica através de uma imposição direta 

e explícita, como no caso de sociedades escravocratas ou ditatoriais. É necessário, então, 

que os integrantes dessa sociedade queiram e sintam que precisam ser de tal modo, seguir 

tal cadência, alienando-os nessa possibilidade como a única possível. Não podemos ser 

ingênuos e ignorar que há aqueles interessados – e bastante empenhados – na manutenção 

dessa lógica, na medida em que dela se beneficiam. Entretanto, essa cadência de 

produtividade e consumo excessivos existe não como uma entidade, mas conforme é 

assumida e concretizada por cada existência particular. Nesse sentido, é desconcertante 

notar que cada um assume essas referências e exigências do mundo como suas, e que se 

mantêm nessa cadência porque assim o desejam – ao menos, essa é a ideia e a sensação 

difundidas atualmente.  

Eis aqui a “servidão voluntária”2 da modernidade, com indivíduos explorados 

consentida e obedientemente. “Nenhum capitalista havia sonhado tanto”, afirma Brum3 

                                                           
1 Filme do cineasta Charles Chaplin, aclamado e relembrado até hoje por sua crítica ao capitalismo e às 

condições de trabalho durante a Revolução Industrial. Título original: Modern Times (Estados Unidos, 

1936).  
2 Expressão utilizada por Étienne de la Boétie em seu “Discurso da Servidão Voluntária”, publicado 

originalmente após sua morte, em 1563,  no qual  já levantava discussões sobre os embaraços e incômodos 

da liberdade, particularmente quando, consentidamente, abre-se mão dela. 
3 Eliane Brum, escritora e colunista do jornal El País, desenvolve em sua coluna mensal reflexões críticas 

de temáticas sociais e políticas que nos concerne nos dias atuais. 
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(2016, p. 1), identificando essa servidão voluntária como uma “pós-submissão”, ao tecer 

comentários sobre o livro “Sociedade do Cansaço”, de Byung-Chul Han. A colunista, 

baseada no autor refido, define a submissão contemporânea como ainda mais perigosa e 

insidiosa, na medida em que, em lugar de sermos obrigados, nos esforçamos “livremente 

e com grande afinco para alcançar a meta” de trabalho desenfreado: exploramos a nós 

mesmos. Os servos da contemporaneidade dispensam correntes e capatazes, sentem-se 

livres abraçando sua própria coerção. 

Contudo, há uma ressalva indispensável a se fazer aqui – e com isso desenhamos 

mais alguns contornos da proposta teórica da qual partimos. O “lugar” do mundo na 

perspectiva fenomenológico-existencial em nada se aproxima de concepções de cunho 

determinista que visam entender as relações entre os indivíduos e o seu ambiente por meio 

de causa e efeito. Não entendemos o mundo, o horizonte histórico, seus sentidos e 

referências como uma estrutura produtora e causadora de determinados tipos de 

subjetividades. Compreendemos, por outro lado, os sentidos do mundo como a base 

referencial, o horizonte a partir do qual cada um de nós singularmente existe e se faz, 

como descreve Feijoo (2011, p. 34) comentando Heidegger:  

A tarefa da ontologia fundamental proposta por Heidegger consiste em buscar 

o sentido do ser, partindo do ser-aí como o lugar no qual acontece 

historicamente tal sentido. Esse lugar baseia-se, por sua vez, no aí, no mundo 

e na inseparabilidade homem-mundo; portanto, não possui nenhuma 

determinação que se associe essencialmente a ele, justamente porque a sua 

única determinação consiste no caráter do poder-ser, sempre atravessado pelo 

horizonte histórico em que se encontra.  

Em outras palavras, existimos e nos fazemos em um mundo já constituído por 

significados, orientações e determinações e somos possibilidade de articulação singular 

desses sentidos compartilhados – e não consequência necessária e pré-determinada. É 

imprescindível não nos esquecermos de que esse horizonte de sentidos é histórico e que 

tais referências, orientações e sentidos não são atemporais, eternos, naturais, 

intransponíveis, irrevogáveis, absolutos – embora comumente os captemos como se o 

fossem. Portanto, na medida em que existimos neste mundo histórico – e não em qualquer 

outro –, com essas referências e concepções que estamos buscando descrever neste 

primeiro capítulo, existimos nos fazendo em relação com este mundo. 

Dito isso, é preciso atentar para os discursos que visam identificar na “vontade” e 

no querer individual as motivações e as causas para suas ações. Se ocorre atualmente uma 

espécie de “servidão voluntária”, na qual nos empenhamos na nossa própria exploração, 

juntamente à sensação de que desejamos nos manter em um ritmo desenfreado de 
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produção, tais compreensões são possíveis na medida em que são determinações do 

horizonte histórico em que vivemos. Na conferência citada anteriormente, Heidegger 

(2007, p. 390) afirma que a “técnica não é o que há de mais perigoso”, pois o perigo maior 

é que, esquecendo-nos da nossa condição mais originária, tomemos não apenas a 

natureza, mas a nós mesmos como fundo de reserva. Assim, podemos entender os ideais 

de “livre exploração”, “coerção consentida” ou “servidão voluntária” como referenciais 

históricos do nosso tempo, da pré-compreensão de mundo a qual estamos imersos, e não 

localizada em uma ação voluntária individual. 

 

1.2 Conectados, acelerados e sem pausas: nosso ritmo cotidiano 

 

Essa atmosfera de progresso e produtividade permanente, de ritmo incessante e 

desenfreado se intensificou nas últimas décadas com o exorbitante desenvolvimento da 

tecnologia virtual. Instaurou-se o mundo da conectividade4 intensa, das novidades e 

informações incessantes, da rapidez e do imediatismo, da alta rotatividade e substituição, 

do excesso de opiniões. Fala-se muito e pouco se escuta ou se atenta. Compartilhamos e 

curtimos notícias e textos sem sequer lermos – basta a chamada, o título, e já nos damos 

por inteirados do tema. Estamos conectados 24h por dia, compartilhando nossos 

cotidianos e acompanhando os inúmeros amigos virtuais, muitos dos quais sequer 

mantemos contato senão por “curtidas”. Estamos sempre disponíveis, ao alcance. Através 

das redes sociais, temos contato com uma quantidade espantosa de informações, as quais 

buscamos acompanhar compulsivamente. A compulsão é, aliás, uma marca do nosso 

tempo, realizada nas mais variadas formas – basta lembrar o número crescente de 

workaholics, de transtornos de compulsão alimentar, de consumistas desenfreados. 

Perdemos as medidas e os limites, como mostra Feijoo (2011, p. 150) no trecho a seguir: 

[...] a técnica tem em si um traço compulsivo fundamental que caracteriza o 

nosso tempo. No mundo da técnica, essa é a lei, esse é o princípio de 

determinação de todas as coisas. A técnica, além de estabelecer as conjecturas 

a cada vez novas, sempre está se projetando para além daquilo que ela 

estabeleceu. Daí, em uma incessante projeção para além de todas as 

configurações que a técnica conquista, aliado ao seu descompromisso, essa tem 

uma aceleração que não para. Com isso, não há mais nenhuma barreira, 

nenhum limite, enfim, nenhuma trava que possa funcionar como um obstáculo 

                                                           
4 Vale lembrar que essa realidade da conexão virtual ainda está longe de ser para todos. Dados divulgados 

em meados de 2016 pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) mostram que, à época, 3,7 bilhões 

de pessoas – cerca de metade da população mundial – permaneciam sem acesso à internet (Relatório “ICT 

Facts & Figures 2016”). 
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para técnica. [...] E, de um modo geral, a nossa ação, ao se tornar uma repetição 

incessante, passa a ser definida como compulsiva.  

Encontramo-nos preenchidos, repletos de tarefas, estímulos e informações e 

buscamos mecanicamente satisfazer a multiplicação de falsas necessidades, 

especialmente de consumo. Muitos compartilham da sensação de que é preciso estar 

atualizado - acompanhar as notícias, os eventos, as novidades, os outros - ou serão 

deixados para trás.  

Em meio a todo esse frisson e essa fissura, tudo se torna urgente e necessário e, por 

isso mesmo, nada pode ser urgente e necessário. E nossa grande barreira é o tempo – ou 

melhor dizendo, a falta dele. Desejamos que o dia tivesse mais horas ou que o tempo 

parasse para que pudéssemos nos dedicar e completar as tarefas. Nos falta tempo, nos 

falta pausa, intervalos, vazios e silêncios. Nos falta contemplação e vivência. Nos falta 

vida. Seja no trabalho ou em casa, torna-se cada vez mais difícil pausar, ficar 

desconectado. O tempo para o descanso simplesmente tornou-se um luxo para poucos, 

oneroso demais. E quando nos resta algum tempo, fiéis ao mundo do imediato, não temos 

mais paciência para aquietar, não sabemos silenciar, nos entediamos e precisamos sempre 

buscar distração, ocupar a mente, deslizando compulsiva e mecanicamente a tela dos 

dispositivos eletrônicos. Seguimos nos atropelando, em uma sensação de duração que 

segue ininterrupta, na continuidade do funcionamento e da disponibilidade, como 

máquinas que não cessam. Tornamo-nos autômatos.  

Com essa vida virtual intensa aliada à rotina sobrecarregada de trabalho, era de se 

esperar que esse fosse o resultado: estamos todos correndo, com pressa, sem tempo. Brum 

(2016, p. 2) denominou “exaustos-e-correndo” como a condição humana da nossa época. 

Em uma descrição bastante fiel da realidade atual, a escritora afirma que a velocidade 

com a qual tudo acontece faz do momento presente “um pretérito contínuo” (BRUM, 

2016, p. 2). Ela acrescenta que, estando tão conectados ao mundo, acabamos por nos 

distanciar de nós mesmos e do outro que se encontra fisicamente ao nosso redor. Além 

disso, a exposição e a visibilidade da vida íntima e pessoal chegam a níveis jamais vistos 

ou imaginados. Busca-se a todo custo parecer e mostrar-se feliz, realizado, produtivo, 

culto, mesmo quando essa imagem criada não retrate aquilo de fato se vive. Em todos os 

meios de comunicação espalha-se e estimula-se essa suposta atmosfera de (busca de) 

felicidade, euforia e realização. 
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1.3 Ideais exigentes: superação, aperfeiçoamento e realização pessoal  

 

Os princípios modernos herdados se articulam e difundem no nosso tempo, no meio 

socioeconômico, no mundo do trabalho, nas ciências, nos saberes e na esfera pessoal. 

Busca-se, a todo custo e nos mais diversos campos, o controle, o auto-asseguramento e a 

previsibilidade, instaura-se a racionalização sistemática da vida, a vontade de infinito e 

ilimitado, a ânsia por acumular e ser cada vez mais. Há a propagação da crença de que 

sempre podemos mais. Com uma ampliação e o desconhecimento dos limites, 

“permanecemos com a impressão de que temos o controle e agimos de modo a que nada 

seja mais importante do que tomar conta daquilo, que de algum modo acreditamos 

ameaçar nossa existência” (FEIJOO, 2001, p. 151). Intensifica-se o estímulo à crença de 

que, pela vontade e pelo controle, tudo é possível, especialmente no âmbito individual, 

bastando disposição, esforço e persistência. E, é claro, espera-se que se siga o caminho 

correto, que se utilize o instrumento e o método adequados, como nos ensinou Descartes.  

Como afirma Rodrigues (2004, p. 31): 

Rapidez, eficácia e praticidade se impõem como máximas e diretrizes 

absolutas – não podemos perder tempo, temos que ser continuamente 

melhores, é preciso avançar, correr, superar. Para que seja assim, tudo deve 

obedecer a leis, deve poder ser calculado, previsto, manipulável. É preciso que 

tudo seja passível de explicação, já não há mais lugar para o mistério, o 

desconhecido, a dúvida. Estas expressões irão significar problemas a serem 

resolvidos, leis ainda não conhecidas, explicações que ainda não foram dadas. 

O trabalho, a carreira e a realização profissional são colocados como uma 

necessidade natural, essencial, indispensável, primeira – bastante conveniente ao sistema 

capitalista, diga-se de passagem. Vive-se na busca pela potencialização e realização 

máxima de si – ou, porque não dizer, exploração. Afinal, como vimos, no horizonte 

histórico em que nos encontramos, nós, humanos, também somos recursos a ser 

explorados. Somos, portanto, empresários e exploradores de nós mesmos.  

Tal exploração é maquiada e mascarada por palavras e ideias falsamente 

emancipatórias, como “empreendedorismo”, “iniciativa”, “emancipação”. Alcançar o 

sucesso, a felicidade, a realização pessoal e profissional são as grandes metas do nosso 

tempo, em consonância com as determinações de progresso contínuo, produção 

ininterrupta e excessiva, desempenho e satisfação. Esses ideais de aperfeiçoamento e 

realização pessoal reforçam a ideia de que somos, no fim das contas, recursos a serem 

explorados. 
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Em meio ao cenário que estamos apresentando, de ritmo acelerado e incessante, de 

uma atmosfera de progresso e superação permanentes, de desempenho, resultado e 

eficiência, alguns ideais são compartilhados e difundidos. O horizonte histórico que é o 

nosso, o nosso mundo, que tem uma cadência própria, indica determinações e ideais 

acerca do que devemos ser. Em outras palavras, há modos de ser e existir, projetos e 

roteiros de vida que são divulgados e difundidos como referências e modelos a serem 

perseguidos. Para que alcancemos a felicidade e a realização é muito simples, basta que 

sigamos as orientações. Devemos ser: produtivos, esforçados, bem-sucedidos, 

extrovertidos e comunicativos, com boa desenvoltura, fotogênicos, bonitos, interessantes 

e cheios de opinião, saudáveis, dispostos, sustentáveis, militantes, independentes. 

Devemos ter sucesso e uma boa condição material, ter um corpo perfeito. Devemos ter e 

ser tudo isso ao mesmo tempo – ou morrermos tentando. Aliás, muitas são as mortes em 

decorrência da busca por esses ideais.  

Há orientações para o que é e deve ser mãe, ser mulher, ser criança e idoso, feliz, 

doente e saudável, etc. A mídia entra como uma expressiva divulgadora dessas 

orientações. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia, todos funcionam como 

possíveis divulgadores e mantenedores dessas determinações. Isto acontece através das 

redes sociais. Todos vigiam. Todos julgam e se submetem. 

O desenvolvimento das ciências e da tecnologia como um todo vem se dando de 

modo a possibilitar, cada vez mais, o controle humano nas mais diversas áreas – controlar 

os recursos naturais, as patologias, a reprodução, a vida nas cidades, os corpos e as 

“subjetividades” –, estabelecer padrões de normalidade para o comportamento nas várias 

fases da vida (infância, adolescência, vida adulta, velhice) e adaptar, corrigir aqueles que 

fogem aos referenciais – seja através da criminalização e encarceramento, ou da 

medicalização e da psicoterapia, como veremos mais aprofundadamente. Contudo, 

conforme dissemos antes, seria ingênuo pensar que o apelo e incentivo ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal dos indivíduos na contemporaneidade se dão 

no sentido de libertação ou satisfação pessoal. Essas indicações não são gratuitas, mas 

antes visam a manutenção da atmosfera em voga. Indivíduos na busca incessante pela 

realização pessoal e profissional, pelo consumismo desenfreado e pelas imagens e 

performances idealizadas, que querem e precisam, de forma geral, ser felizes e realizar-

se e que acreditam que isso só é possível através da ascensão social, da conquista do poder 

aquisitivo e material, ou seja, desse modelo de produtividade excessiva e consumismo 

desenfreado. Mantém-se assim ativa a produção desenfreada. 
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2. A PSICOLOGIA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

2.1 “Especialismo” e a entrega da tutela de si: as “vozes” que nos orientam 

                                                                                                                                                                   

 As orientações e determinações do nosso tempo permeiam e ditam os mais 

diversos âmbitos da vida: desde a maneira de se buscar o saber, o conhecimento e se 

“fazer ciência” até as relações entre os indivíduos. Tais marcos definem o modo como 

nos comportamos e construímos projetos de vida, assim como o que se entende por 

normal e patológico, saúde e doença. Atualmente, o discurso científico ocupa um lugar 

antes mais comumente resguardado aos valores morais da religião, que ditavam – e ditam, 

ainda – os bons costumes que deveriam guiar o “cidadão de bem”. A ciência, por sua vez, 

como pontua Rodrigues (2004, p. 36) se fortalece e se legitima no seu papel de reguladora 

dos comportamentos e das formas de vida possíveis por meio de uma “pretensa 

neutralidade”. Baptista (1999, p. 24) comenta essa transição na qual ocorre a instauração 

do saber científico como regente da norma: 

Aos desclassificados e pecadores, a cova rasa, corpos amontoados em valas. 

Aos cristãos, o contato com o sagrado, a comunhão. Sobre essa nítida 

delimitação de poder e de grupos, age a nova ciência, tendo no Estado sua 

imanência e constituição. A lei agora é substituída pela norma. O sagrado 

fiscalizador representado pela Igreja dá lugar à racionalidade científica. O 

visível torna-se invisível. Deus, reis, senhores transformam-se em condutas, 

padrões e individualidades. A magia do Estado converterá religiosos em 

especialistas, não da obediência, mas do cuidado. [grifos nossos] 

Em consonância com o que foi colocado no capítulo anterior, o autor assinala as 

nuances das determinações do nosso tempo que tornam discretas e “invisíveis” as 

“coerções e correntes” a que estamos submetidos. A atmosfera de liberdade e 

individualidade, junto à prerrogativa do cuidado com a vida, obscurece e legitima o 

controle exercido pelo saber científico sobre os modos de vida – mantendo concentrado 

o poder de regulamentação das normas a partir das quais devemos existir. Esse controle 

alcança aspectos da existência dos mais simples e íntimos que se possa imaginar, como 

comenta Rodrigues (2004, p. 36): 

Este procedimento é baseado numa noção de normalidade, constituída a priori, 

a partir de valores de adequação às normas sociais. Nesse sentido, o 

pensamento “científico” [...] passa a determinar as atitudes entendidas como 

normais ou como anormais, mensurando, por exemplo, o número de relações 

sexuais considerado adequado entre um casal, o tempo aceitável para que nos 

recuperemos de uma perda, a duração de uma paixão, etc. 
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Na saúde, na educação, na esfera social e individual: difundem-se e proliferam-se 

os especialistas, os aconselhadores, os “gurus”, os manuais, os livros de autoajuda e 

relatos de sucesso. Há sempre alguém mais bem preparado e especializado para nos 

indicar o caminho correto a seguir: o cientista e o pesquisador, o médico, o psicólogo, o 

guia espiritual ou religioso, o político, o empreendedor que “chegou lá”. Com a ampliação 

da tecnologia no cotidiano surgem também novas profissões: os bloggers, os youtubers, 

os “influenciadores virtuais”. E sobre o que tanto falam todas essas vozes? Orientam-nos 

sobre o método e os instrumentos adequados para alcançar o sucesso em todo e qualquer 

campo que se possa imaginar: na carreira profissional, na educação dos filhos, na 

“evolução espiritual”, na conquista amorosa, nas relações, nos estudos, no cuidado com 

o corpo. Em suma, no fim das contas, ensinam como devemos ser e como devemos existir. 

Para alcançar os ideais do nosso horizonte, há um caminho correto que deve ser seguido 

– herança do pensamento moderno – e há sempre alguém especializado para indicá-lo.  

Como já foi dito, ao existirmos, estamos imersos em uma pré-compreensão do 

mundo e das suas determinações. Ou seja, vamos nos “movimentando em meio a esse 

mundo previamente estabelecido, previamente compreendido” (FEIJOO, 2017, p. 87) e 

tomamos para nós as orientações fornecidas pelo mundo. Essas referências mundanas se 

naturalizam e se “dissolvem” na visão mesma que temos do mundo, da vida e de nós 

mesmos e, assim, são referências fornecidas e seguidas “por todos” e por “qualquer um”. 

Em meio a tantas vozes, tantos discursos, opiniões, orientações e prescrições, acabamos 

por nos esquecer daquilo que nos é próprio. Como sinaliza Feijoo (2017, p. 87), “a 

existência se automatiza seguindo as determinações de seu horizonte histórico, de modo 

a tornar-se totalmente absorvida pelo mundo”. Assim, mergulhados nas orientações do 

mundo tornamo-nos autômatos, nos mantemos no “burburinho” de Kierkegaard, no 

“impessoal” de Heidegger, no “espírito de seriedade” e na má-fé de Sartre, esquecidos da 

singularidade e da nossa condição mais originária. 

Dessa forma, na medida em que os padrões de normalidade, ou seja, aquilo que se 

deve tomar como referência e medida, vêm de fora – do médico, do psicólogo, do pastor, 

dos estudos científicos, da mídia, das normas acadêmicas – o que ocorre é a entrega da 

própria tutela (em termos existenciais) e do cuidado de si a um “outro” que pretensamente 

nos aponta os limites e a medida das nossas existências. O cuidado de si, como aponta 

Feijoo (2017, p. 202) ao comentar a tradição grega, diz respeito à condução da própria 

“dinâmica existencial”, ou seja, cuidar de si consiste em “não esquecer-se de si, de suas 

referências, de seus necessários, de seu caráter de possibilidades”. Com a entrega da tutela 
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e do cuidado de si há, portanto, o esquecimento da escuta de si e do próprio jogo – 

dinâmico, espontâneo, imprevisível – da existência, o que dá lugar ao controle, 

antecipação e a previsibilidade. E, assim, há a abertura de espaço para que “medidas 

externas se sedimentem” e, consequentemente, “a medida transformada em normas 

estabelece como a vida deve acontecer.” (FEIJOO, 2017, p. 142). Parte-se do pressuposto 

de que o outro, mesmo aquele que acaba de nos conhecer, detém um saber profundo sobre 

nós, o qual ignoramos. Feijoo (2017, p. 142-3) fala a respeito de modo claro e sucinto no 

trecho a seguir: 

A vida, então, passa a ser regulada pelos diversos poderes, que ganham força 

com o aval da ciência. O homem passa a não mais saber como lidar com a 

sua existência, ele precisa que alguém lhe diga. Mesmo porque esse que tem 

algo a lhe dizer, o homem da ciência, sabe antecipar (prognóstico), controlar 

(diagnóstico) e guiar (prescrição) no caminho correto e reto. Quando isso 

acontece, sedimentamos, cada vez mais, a ideia de que o homem mesmo 

desconhece a sua medida. Esse homem passa a querer, com toda sua força e 

determinação, se autoassegurar de seu destino. Quer conhecer todas as práticas 

que antecipam e controlam as adversidades. Configura-se, então, o domínio 

da vontade do homem, que, ao querer de qualquer modo a sua realização 

pessoal, recorre aos especialistas e, por que não, à autoajuda, para poder 

aprender o caminho da superação daquilo que traz dor. [grifos nossos] 

Tendo em vista que existe uma forma correta, adequada e eficaz de se fazer e existir, 

não podemos e nem sabemos mais lidar com a nossa existência, com o não saber, o 

indeterminado, o desconhecido, o misterioso. Tampouco nos arriscamos a nos desvelar 

aos poucos, na medida em que vamos existindo, pois isso nos faria correr o risco de errar 

e o erro não tem lugar no nosso tempo. A possibilidade de escuta e descoberta de si 

próprio ao longo do curso da existência é, então, deixada de lado em nome de um saber 

científico, comprovado e eficaz. 

 

2.2 A Psicologia alinhada com os ideais e exigências do nosso tempo 

 

Dentre as muitas vozes especialistas do nosso tempo, destacamos o discurso e a 

prática clínica psi, que particularmente nos interessa neste trabalho. Com seu surgimento 

e trajetória muito próximos à medicina e seus constantes esforços em legitimar-se como 

ciência, a Psicologia desenvolveu-se com propósitos, fundamentos, compreensões e 

práticas provenientes das ciências médicas e exatas, carregando preconceitos 

mecanicistas, de causalidade e determinação. Nas raízes que tanto influenciaram a 

Psicologia, encontra-se a lógica psiquiátrica, biologicista e mecanicista, expressa por 

Rodrigues (2004, p. 34-5): 
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[...] toda a subjetividade humana é reduzida a um complexo de sistemas 

neuronais que, quando em desequilíbrio, origina o processo de adoecimento. 

O retorno à saúde deve ser conquistado, através da correção destes sistemas, 

numa perfeita adequação ao entendimento de que a cada efeito corresponde 

uma causa e de que buscar a causa é corrigir o efeito. Transforma-se assim o 

psiquismo numa grande engrenagem – uma máquina de pensar e sentir – sendo 

os profissionais de saúde seus legítimos “consertadores”. A eficácia das 

medicações é para a psiquiatria a comprovação de suas teorias, havendo o 

esquecimento de que o fato do processo psíquico ser intermediado pela 

estrutura neuronal não o reduz ou o restringe a esta. 

Tal lógica encontra-se, conforme veremos neste item, bastante presente ainda hoje 

nas teorias e práticas psis. 

Em termos de contexto histórico, no Brasil, não por acaso, a Psicologia se consolida 

e é regulamentada enquanto disciplina e profissão em 1962, época da industrialização e 

intensificação da urbanização no país, além, é claro, de estar a menos de dois anos do 

início do período de ditadura militar (BAPTISTA, 1999; COIMBRA, 1995). Sem dúvida, 

esse contexto tem estreita ligação com o modo como a Psicologia brasileira foi se 

estabelecendo, na medida em que sua origem e consolidação se deram a partir e a serviço 

das necessidades e interesses dominantes do momento histórico. A demanda da época era 

a do estabelecimento e manutenção da ordem, visando – em um viés bastante higienista 

– à organização da sociedade e a potencialização da exploração dos cidadãos para que o 

país pudesse crescer e se desenvolver.  

Nesse cenário, a Psicologia constitui-se a partir da lógica do resultado e da 

funcionalidade, devendo servir de modo a categorizar, normatizar e adequar os 

indivíduos. Até os dias atuais, esse ainda é o papel que, majoritariamente, a clínica psi 

desempenha e dela se espera, sustentando ideais de saúde, felicidade e normalidade do 

nosso tempo, enclausurando existências e cristalizando modos de ser, restringindo a vida 

às possibilidades pré-determinadas. O psicólogo “funcionário da técnica” atua como 

regulador daqueles que fogem ao padrão esperado, para que os desviantes possam ser 

reconduzidos e devidamente encaixados. Desse modo, o profissional psi se mantém em 

total alinhamento e consonância com a cadência do nosso tempo e com os objetivos de 

controle e resultado. Essa expectativa sobre o papel do psicólogo e da clínica está 

expressivamente presente, inclusive, nos discursos de muitos – senão a maioria – dos que 

buscam atendimento psicoterápico: 

As queixas que nos chegam à clínica encontram-se intimamente relacionadas 

às determinações da técnica, características de nosso tempo. As pessoas em 

sofrimento vêm à clínica buscando o método certo para reconquistar a 

autoestima perdida, a vontade de trabalhar para se tornarem produtivas e bem-

sucedidas, a felicidade (FEIJOO, 2017, p. 92). 
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Em uma clínica que funciona alinhada com os ditames do mundo, o acolhimento 

daquele que sofre dá lugar a um aconselhamento prático, um treinamento ou ensinamento 

do “passo-a-passo” para se alcançar essas metas da citação acima, resolver tais problemas. 

O acolhimento e a escuta não são um fim em si mesmo, mas (previamente) direcionados 

à resolução prática e objetiva da questão. Com isso, há a redução do sofrimento 

existencial a um problema técnico e individual sobre os quais são investidos instrumentos 

e metodologias para o alcance da sua solução. Do enunciado do problema, vem a solução 

de forma prática, rápida e certeira, como se quer em tempos acelerados como o que 

vivemos, em que não há tempo a se perder. Conforme afirma Rodrigues (2004, p. 35), “o 

que temos é um tipo de intervenção corretiva, em que a ação do terapeuta será a de 

reconduzir o indivíduo ao estado de “normalidade”, estado este que já foi definido a priori 

a partir de critérios de adaptação às normas sociais”.  

Não por acaso, complementa o autor, atualmente há um crescimento e difusão das 

teorias e técnicas cognitivo-comportamentais, visto que estas melhor se ajustam às 

determinações das ciências naturais e melhor respondem ao apelo e expectativa de 

funcionalidade, efetividade e adaptabilidade do nosso tempo. Parece, portanto, ser o 

desejado por todos – a sociedade, os profissionais e aquele que sofre ou desvia: uma 

solução para que as coisas “voltem ao normal”, “ao seu lugar”, funcionem como “devem 

ser”, o mais rápido possível. Até mesmo nas relações pessoais em nome da preocupação 

e da compaixão, busca-se uma solução rápida para “aplacar” o sofrimento e suprimir o 

sintoma do outro. Buscamos cicatrizar a ferida, esquecendo-nos de que a cicatrização é 

um processo e que leva tempo – que, por sua vez, não pode ser determinado de antemão. 

Entretanto, ao fazer essa crítica, não significa que estamos defendendo que aquele 

que acolhe deva ser indiferente ao sofrimento daquele que o busca – já que não objetiva 

previamente a sua supressão. Contudo, se o acolhimento é realizado com a atenção 

voltada de antemão para uma pretensa solução, a experiência daquele que busca não pode 

de fato aparecer. Ao partir de uma compreensão pré-suposta do que ocorre com aquele 

que sofre e o que ele deve fazer com isso, o analista retira do analisando a possibilidade 

de escutar-se, de deixar aparecer o que está acontecendo e, consequentemente, de 

rearticular sentidos. Baptista (1999, p. 49) discute a respeito, identificando os psicólogos 

clínicos que realizam esse tipo de atuação como “amoladores de faca”:  

O que amoladores de facas têm em comum é a presença camuflada do ato 

genocida. São genocidas, porque retiram da vida o sentido de experimentação 

e de criação coletiva. Retiram do ato de viver a caráter pleno de luta política e 

o da afirmação de modos singulares de existir. 
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Esse modo de proceder na clínica implica, portanto, no esquecimento da 

experiência singular de quem sofre e também do horizonte de sentido no qual ele está 

inserido. Em meio a tantos conceitos, teorias, instrumentos e técnicas, esquece-se e perde-

se do que realmente importa: a experiência daquele que busca a psicoterapia. Esse fazer 

clínico parece dispensar da sua área de interesse e discussão a relevância do mundo 

histórico – envolvendo suas orientações e sentidos – e da nossa relação com este mundo 

para a compreensão da existência humana. Em lugar de escutar o sofrimento, ele é calado, 

dopado e escondido, e seu aspecto social e historicamente situado é mascarado e 

esquecido.  

Há, ainda, um ponto já mencionado que merece um pouco mais da nossa atenção: 

a individualização do fracasso. Diferente do que poderia se esperar, a suposta atmosfera 

de incentivo à realização e satisfação pessoal, ao progresso e à felicidade não tem 

“produzido” uma sociedade com pessoas felizes, realizadas e satisfeitas. Pelo contrário, 

em meio às promessas e buscas incessantes e desesperadas por alcançar esses ideais, 

estamos cada vez mais adoecidos – e ainda assim, como dita a cadência, prosseguimos, 

cada vez mais e mais. É justamente na manutenção dessa busca que essa lógica se 

sustenta. O mundo dita o que devemos ser e aquilo que foge a isso deve ser corrigido e 

adaptado. Aqueles que em sua vivência particular não partilham da atmosfera de 

felicidade, aperfeiçoamento pessoal, motivação e entusiasmo tão divulgada por todos 

sentem-se inadequados, deslocados ou fracassados. Sofrem. Desistem.  

Há, assim, a suposição de modelos prévios e possíveis de existência, provocando 

um encurtamento das possibilidades existenciais e o ajustamento a estes ideais por parte 

dos especialistas. Feijoo (2011, p. 149) comenta essa questão fazendo um paralelo com a 

obra de temática ainda bastante atual O alienista (1882), de Machado de Assis. Caso 

fossem encaminhados à reclusão todos aqueles que se encontram fora dos padrões de 

normalidade estabelecidos, assim como na narrativa, acabaríamos todos reclusos. A 

diferença é que, em lugar de sermos encaminhados à marginalização, somos 

diagnosticados, medicalizados e adaptados para seguir contribuindo com a lógica de 

produção excessiva e consumo desenfreado. Atualmente, com as descrições de 

transtornos e patologias cada mais vez generalizantes e amplas dos manuais de 

psiquiatria, é difícil que alguém não se encaixe em pelo menos um deles, como coloca 

Dhein (2014, p. 75): 

[...] experiências de dor e sofrimento tornam-se urgências de “cura” frente a 

variados apelos de saúde e bem-estar, tal como terapias, estratégias de 

consumo, medicações etc. Essa reflexão ecoa no advento do recente 
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lançamento do DSM V, no qual o luto, considerado até então uma experiência 

existencial de sofrimento pela perda de pessoas amadas, hoje foi transformado 

em uma categoria diagnóstica específica, recebendo então uma conotação 

patológica. 

É preocupante observar que está longe de ser uma minoria esses que, estando fora 

dos padrões, modelos e expectativas do mundo, são considerados desviantes. Com as 

exigências e os padrões atuais de excelência e desmedida, não é de se espantar que muitos 

– e provavelmente a maioria – não consigam alcançar tais referenciais, padrões, ideais e 

modelos, embora dediquem – e por vezes restrinjam – os esforços e o sentido de suas 

vidas a essa busca por encaixar-se e adaptar-se. A essa tentativa frustrada, associam-se e 

proliferam-se sentimentos e sensações de fracasso, de inutilidade, de inadequação. Os 

fenômenos de intensa medicalização e patologização da vida surgem como paliativos, 

amenizadores e silenciadores desses sentimentos, interpretados como uma questão 

meramente individual. Ainda referindo-se aos “amoladores de facas”, Baptista (1999, p. 

46) afirma que estes [...] “fragmentam a violência da cotidianidade, remetendo-a a 

particularidades, a casos individuais”. Dhein (2014, p. 80), citando Ehrenberg, comenta 

a respeito da vulnerabilidade dos indivíduos: 

[...] convertendo-se [a vulnerabilidade] ou no culto à performance, ao buscar 

o desenvolvimento constante de potencialidades pessoais, ou num indivíduo 

fragilizado e desamparado, que buscará respaldo em diversas técnicas de 

auxílio pessoal, tal como as terapias, os psicofármacos, as drogas etc. O apelo 

à performance desencadeia uma insegurança privada convertida na 

impotência da ação. [grifos nossos]. 

O resultado disso é a individualização do fracasso: hoje, temos cada vez mais idosos 

queixando-se de não serem mais úteis; pais desesperado com seus filhos que se desviam 

do “padrão de normalidade”; trabalhadores culpados porque não conseguem produzir 

mais; indivíduos soterrados pela sensação de terem fracassado. Há um número de 

diagnósticos de depressão e outros transtornos psiquiátricos que cresce progressiva e 

descontroladamente. Tal quadro se associa a sentimentos recorrentes de autoacusação e 

autoagressão destrutiva, afinal, como coloca Brum (2016, p. 5): 

[...] se tudo é possível, como eu não posso? O imperativo do tudo é possível é, 

paradoxalmente, aniquilador. Porque, obviamente, tudo não é possível. Nada 

mais limitante do que acreditar não ter limites. E viver como se poder poder 

dependesse apenas da (livre) iniciativa de cada um. E não poder poder, ter 

limites, portanto, fosse um fracasso pessoal. 

Os discursos, mesmo aqueles relacionados a surtos e até suicídios, expressam 

sentidos relacionados com os referenciais do mundo, com o fracasso e o desespero diante 

das exigências de superação, produção, realização e exploração incessantes. Aquele que 

não conseguiu, não persistiu, não se esforçou ou se dedicou o suficiente, não fez 
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corretamente. Acredita-se que há um modo certo de fazer as coisas e quem não consegue 

é por não fazer direito, não seguir à risca as instruções. Assim, a figura do psicólogo e o 

espaço da psicoterapia aparecem em um mundo em que há verdades para aparecer e em 

que há modos certos de se fazer e ser, e quem não o faz, deve aprender e ajustar-se. Cabe 

questionar se a finalidade de uma interferência corretiva, adaptativa, etc., dirige-se ao 

bem-estar daquele indivíduo ou à sua utilidade dentro do sistema.  

Diante do exposto, encerramos este item com mais alguns questionamentos que 

podem nos guiar em nossas reflexões. A psicologia tem como finalidade e possibilidade 

única ser normativa e adaptativa? Baseada em que princípios e em que modo de 

compreensão da existência humana ela se desenvolve? A serviço de quem e do que está 

a clínica psicoterápica que funciona nos moldes apresentados? A seguir, buscaremos não 

esgotar tais questionamentos, mas trazê-los à tona e colocá-los em questão. 

 

2.3 Silêncio e escuta de si: Psicologia fenomenológico-existencial e hermenêutica 

 

Diante da inserção das práticas psi no cenário contemporâneo que expusemos no 

item anterior, apresentaremos uma abordagem clínica empenhada no esforço de realizar 

uma atuação não alinhada com as determinações normativas de sentido do horizonte 

histórico em que vivemos. Assim como afirma Feijoo (2017, p. 24-5),  

Defendemos uma psicologia que [...] resiste a qualquer domínio tecnocrata. O 

modelo da tecnocracia com seus caracteres de sistema, causalidade e 

funcionalidade, sustentando-se no pensamento que antecipa, prevê, prescreve, 

predomina no modo de pensar em nossa época. 

Arriscaremo-nos a traçar um percurso sucinto da proposta da Psicologia de base 

fenomenológico-existencial e hermenêutica. A construção de uma prática clínica como 

esta solicita-nos, primeiramente, a recusa de concepções que pretendem explicar os 

fenômenos humanos por meio de estruturas ou aparelhos psíquicos apartados do mundo, 

por fenômenos ou processos internos, individuais e atemporais. Como coloca Feijoo 

(2017, p. 62): “A existência não pode se prestar a um estudo que requer a objetividade 

positivamente posicionada de seu objeto de investigação ou perderia seu caráter mais 

próprio: seu constante fluir”. Recusamos o entendimento de que o acolhimento e o 

cuidado na clínica devam ser perpassados por interpretações de sistemas e teorias  

antecipadamente determinados. Assim, ao contrário, compreendemos a existência 

humana como abertura e possibilidade de fazer-se em um mundo histórico de sentidos, o 

que implica em pensar cada um de nós como fruto do “jogo” com o mundo. E, por sua 
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vez, buscamos construir uma Psicologia que prescinde de objetos substancializados para 

tomar a existência concreta e a experiência humana como aquilo sobre o que devemos 

nos debruçar. Em outras palavras, uma clínica psi que busca suas bases no ato mesmo de 

existir.  

Partindo dessa compreensão da existência humana como ser no mundo, como 

abertura e possibilidade, é que dispensamos estruturas e interpretações prévias e nos 

propomos a nos dedicar ao fenômeno da existência tal como se apresenta. Prescindimos 

de um aparelho psíquico, estruturas a priori e universais que expliquem a expressão 

particular em cada indivíduo, pois tudo que se dá na existência, se dá na facticidade e na 

contingência. Essa é uma busca incansável do psicólogo fenomenológico-existencial e 

hermenêutico: a de encontrar formas de nos aproximarmos da experiência sem perdermos 

o rigor, mas também sem perder a existência humana. Para que, assim, ao tomarmos a 

experiência que se encontra em vigência a vida mesma possa ser alcançada – não abarcada 

em sua totalidade. Assim, 

Do clínico [fenomenológico-hermenêutico], não se esperará a simples 

remoção dos sintomas, sem que o seu próprio sentido possa vir à luz; ao 

contrário, torna-se preciso ouvir os seus sinais, ficar atento às condições de 

restrição existencial que, eventualmente, estejam presentes. É necessária ainda, 

a tematização do contexto sócio-histórico, em que surge a experiência de 

adoecimento (RODRIGUES, 2004, p. 39) [acréscimo nosso]. 

Os excessos sobre os quais falamos ao longo do primeiro capítulo, a valorização e 

o estímulo à vontade e ao controle, os ideais e modelos cristalizados de desempenho, de 

performance, o desconhecimento dos limites e a ânsia pela produtividade e pela novidade, 

em suma, cada um desses aspectos não constitui o sentido, o “problema” ou o modus 

operandi  de um indivíduo, e sim a cadência do mundo contemporâneo - não de um, mas 

de todos os presentes no horizonte histórico regidos pela funcionalidade e exploração dos 

recursos no qual nos encontramos. Dessa forma, ao pensar a existência humana e o mundo 

em sua inseparabilidade, a clínica que aqui propomos possibilita uma compreensão da 

existência humana que não restrinja à individualidade as razões ou os sentidos para suas 

ações ou seus sofrimentos. 

Fundamentando-nos nesse entendimento da relação entre o humano e o mundo, 

consideramos os sentidos dos discursos presentes na clínica psicoterápica como expressão 

do momento e do mundo histórico em que vivemos, expressão de um tempo, um horizonte 

histórico que situa e orienta possibilidades de ser – e não da interioridade ou do psiquismo 

daquele que busca a clínica. Consideramos que há necessidade e urgência do psicólogo 

clínico conhecer e estar criticamente atento a esse horizonte hermenêutico de sentidos. É 
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preciso, lembrar que ele existe em um mundo histórico – ou individualizaremos algo que 

não é individual, sentidos que não foram criados originariamente por ele. Se cada um é 

articulação singular dos sentidos do nosso mundo, se os sentidos do mundo estão em jogo 

singularmente para cada um, mas não há esquema geral para interpretá-los, é preciso 

conhecer esse mundo e os sentidos que ele oferece para, ao menos, não reforçá-los e 

acompanhar a experiência e o modo de articular sentidos daquele que nos busca na clínica. 

Como vimos, a Psicologia vem historicamente sustentando isso, essas solicitações 

do mundo. E qual o papel do psicólogo existencial, se não esse de auxiliar ou indicar o 

analisando na busca pela adaptação, superação e melhora, pela felicidade e realização? 

Antes de mais nada, o psicólogo fenomenológico-existencial esforça-se em não 

(cor)responder às demandas do horizonte, mas sim trazê-las à tona, colocá-las em foco, 

evidenciá-las, ainda que o que será feito com isso caiba a cada analisando decidir. Na 

clínica, não há objetivos postos de antemão pelo analista. Não nos cabe esperar que algo 

se dê, que se chegue a um determinado lugar delimitado anteriormente – da felicidade, da 

superação etc. Sendo assim, propomos uma clínica que, em lugar de reforçar os discursos, 

ditames e exigências do mundo, oferta um lugar de silêncio e de possibilidade de escuta 

de si, um espaço em que se busca silenciar os ruídos e a pressa do mundo para, então, 

demorar-se nas questões. Nosso lugar é o do acolhimento, da escuta atenta, do “estar-

com” e da sustentação do que pode surgir, da possibilidade de (re)articulação de sentidos, 

da sustentação e acompanhamento da angústia e da indeterminação como próprias da 

existência, e não como algo patológico, que deve ser extirpado. 

A clínica psicoterápica de bases fenomenológico-existencial e hermenêutica 

trabalha no sentido de deixar aparecer e buscar enfraquecer as bases na qual se estruturam 

esse modo de ser da nossa época, questionando verdades tomadas como absolutas, tendo 

em mente o horizonte hermenêutico em que elas se constituem. Ou, ao menos, abrir 

espaço para um possível distanciamento e reflexão sobre tais modos sedimentados de ser. 

Em uma sociedade com tantos especialistas nas mais diversas áreas que se arvoram a 

determinar o modo como devemos existir, com tantas referências, ideais e modelos, com 

rotinas cada vez mais corridas, desenfreadas, sem pausas, o momento de silenciar e se 

demorar torna-se um luxo, um privilégio. Com tanta pressa e tantos ruídos, já não 

conseguimos nos escutar, nos “consultar” sobre as mais pequenas coisas, é preciso que o 

mundo nos aponte a medida e os limites. Uma clínica atenta, que não visa julgar, 

moralizar, normatizar e adequar, torna-se um importante espaço de possibilidade de 



 

 

31 

encontro com a singularidade e a espontaneidade e de sustentação de rearticulações 

existenciais.  

Além disso, essa clínica investe na tentativa de derrubada da crença moderna tão 

difundida no nosso tempo de que a vontade é soberana; de que pela vontade é possível 

superar o caráter trágico da existência, a imprevisibilidade da vida e alcançar aquilo que 

se quer. Essa ilusão de controle, como vimos no item anterior, reforça os sentidos de 

culpa, autoacusação, fracasso e inutilidade. Luta-se desesperadamente para que as coisas 

se deem por sua vontade. Não se trata, por outro lado, de afirmar que a vontade não tenha 

importância, mas ela não é soberana nem determinante. Assim, visamos ir enfraquecendo 

os ideais de perfeição e controle. Ao invés de ofertar ao analisando a promessa de como 

chegar ao caminho certo, entregar, devolver a ele a condição de indeterminação que ele é 

para que ele possa lidar com seu existir e encontrar a sua medida, seus necessários e seus 

limites.  

Fazendo referência à obra Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa, 

Fogel (1999, p. 112) explora a questão da indeterminação da existência humana 

relembrando o “perigo” da vida, na medida em que não há nada que nos ofereça um 

suporte ou apoio que nos retire da condição de abertura e porvir que nós somos. O perigo 

encontra-se na própria noção de existência que vimos anteriormente, uma existência 

oscilante, que não se define e nem pode se definir, que se encontra sempre “por fazer”, se 

fazendo. Oscilação e balanço entre o não saber e não controlar próprio da vida e a busca 

incessante por se autoassegurar e cristalizar-se nas determinações do mundo. O autor 

comenta este último ponto na citação seguinte: 

[...] igualmente perigoso é o risco de cair no roldão, no turbilhão da indiferença 

e da apatia, que define aquela certeza sedimentada, a qual, sob esta crosta ou 

cascão da sedimentação, vela uma reação afoita e desesperada no intuito de 

tapar, de exorcizar o perigo rebentado, instaurando assim o “natural”, que é a 

voragem da “evidência”, da “normalidade” – no liso das coisas, o sem 

sobressalto no viver (FOGEL, 1999, p. 113). 

É o risco que corremos ao buscarmos cada vez mais identidades cristalizadas, 

modos de ser pré-determinados, classificações, categorias, modelos e ideais. Segundo 

Feijoo (2017, p. 139), a “identidade obscurece o caráter de poder ser” que nos é próprio, 

ainda que possa atuar “como tranquilizadora, pois através dela podemos nos justificar e 

receber o apoio do impessoal”. Dito de outro modo, por meio da identidade, buscamos o 

controle, o autoasseguramento de que já falamos e que tanto buscamos atualmente.  

Substituímos uma identidade por outra, algo que nos defina. Contudo, esquecer nosso 

caráter de possibilidade é, muitas vezes, aquilo que nos restringe e faz sofrer.   
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Nosso modo de ser envolve a condição de existirmos a todo momento sendo 

convocados a sermos livres, ou seja, a dar sentido à existência, ao mundo e ao que quer 

que seja, sentido esse que nunca é irrevogável. Somos sempre projeto em curso de sentido, 

ou seja, nos constituímos na medida em que nos projetamos, em relação inseparável com 

o mundo, sentidos e modos de ser e neles nos engajamos. E o mundo tampouco é estável, 

se transformando em uma velocidade estonteante.  

Esse caráter de responsabilidade, junto à impossibilidade, por mais que tentemos, 

de nos agarrar a algo que nos ofereça segurança e estabilidade, tendo em vista a 

transitoriedade das verdades, nos põe em lugar daquele que é convocado, a todo 

momento, a reger os sentidos do mundo, escolher e interpretar os sentidos dos fatos e os 

caminhos que toma em sua vida – e da vida mesma, como um todo. Dito de outra forma, 

temos de fazer e assumir constantemente nosso modo de ser sem possuir um esteio sólido 

sobre o qual possamos repousar – ainda que busquemos, a cada momento, modos de 

mascarar essa nossa condição de existência. 

Assim, parece haver um descompasso entre aquilo que devemos ser, que é exigido 

no nosso mundo – através das ideias padronizadas e atreladas entre si de sucesso, 

felicidade e produtividade – e a dinâmica existencial que nos constitui, que é de poder-

ser, de abertura. Na medida em que existimos nesse mundo e nos inserimos nessa 

cadência, é natural que tomemos essas exigências como nossas, mas essas se tornam 

imperativas, naturalizadas, necessárias e, então, pode surgir o sofrimento, manifestado 

concreta e singularmente, em cada caso, de não conseguir encaixar-se, adaptar-se às 

exigências. As transformações na psicoterapia existencial se dão em sutilezas e silêncios. 

É importante deixar aparecer àquele que busca a clínica as restrições a que se submete ao 

obscurecer seu poder-ser. E, dessa forma, na medida em que “percebe o quanto restringe 

suas possibilidades a uma única e absoluta possibilidade ditada pelo impessoal, surge a 

oportunidade de se abrir para o caráter de poder ser presente em toda e qualquer 

existência” (FEIJOO, 2017, p. 140), podendo encontrar para si outras articulações e 

possibilidades de ser e estar no mundo. 

Esse tempo em que vivemos, em que tudo é instantâneo e efêmero, estabelece uma 

série de diretrizes normativas que nos conduzem a um comportamento de rebanho. 

Conduzimos-nos a partir de modelos pré-estabelecidos, nos esquecendo daquilo que 

realmente é importante para nós. E quais são elas? Essa é uma pergunta que só pode ser 

respondida individualmente, por cada um de nós, singularmente. Cada um tem a 

possibilidade de se apropriar de sua existência, meditar sobre o fato de estar aqui e 
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questionar o que importa para si. É nossa condição e também desafio nos questionarmos 

por um sentido. É nesta direção que uma clínica fenomenológico-hermenêutica não pode 

apontar caminhos e dar respostas. Se o fizermos, estaremos substituindo o outro, como 

fazem as vozes e os discursos do mundo e, assim, retiramos dele a possibilidade de pesar 

os riscos, de dialogar com suas questões e conquistar a sua medida.  

Nesse sentido, Feijoo (2017, p. 142-3) afirma: “A conquista do espaço existencial, 

que se conjuga com as possibilidades do homem em jogo com as suas necessidades, passa 

a se restringir ao passarmos a nos comportar do modo como o mundo diz que devemos 

ser”. Nos retiramos, assim, do cuidado com nós mesmos, entregando esse cuidado a 

outros. É no exercício do cuidado de si, complementa a autora, que “podemos encontrar 

– na tensão que a tarefa do existir impõe – a medida existencial, sempre em risco de se 

perder” (FEIJOO, 2017, p. 148). Afinal, é possível uma existência sem tensões, sem 

oscilações, que siga uma linearidade previamente determinada e autoassegurada? 

Entendemos que não; e, diante da impossibilidade de tal forma de existir – apesar de não 

medirmos esforços para alcançá-la –, mostra-se necessária uma rearticulação dos sentidos 

atribuídos a essa condição de existir que é a nossa. Comentando o esforço e os objetivos 

de Kierkegaard através dos seus escritos, Feijoo (2017, p. 107-8) nos aponta uma reflexão 

importante acerca do que acabamos de colocar: 

[...] lembrar que o homem consciente dos seus necessários pode desvencilhar-

se dos chamados exteriores que a todo o momento o solicitam, proclamando 

os possíveis, e até apelando no sentido de convencê-lo de que são necessários. 

Ele se dirige ao atarefado homem contemporâneo, na urgência de alertá-lo do 

perigo que o ronda, ou seja, o enfraquecimento de sua consciência e podendo, 

nesse alerta, mobilizá-lo para que o seu singular não seja esquecido. 

Tendo em vista o que colocamos até aqui, é importante frisar que não consideramos 

possível simplesmente sair do horizonte histórico que é o nosso. Afinal, vivemos neste 

mundo. Mas está sempre aberta a possibilidade de olhá-lo mais criticamente, de modo 

mais distanciado e mudar o modo como o vivemos, de rearticular sentidos, ainda que o 

resultado disso possa ser manter-se no “mesmo lugar”, mas que seja a partir de um 

posicionamento mais “consciente”. Nesse sentido, Rodrigues (2004, p. 38), fazendo 

referência à Heidegger, afirma que, embora não possamos escapar ao mundo que é o 

nosso, “já que somos todo o tempo provocados a pensar o real a partir do seu horizonte, 

é possível, no entanto, nele meditarmos para que possamos constituir com ele uma relação 

libertadora.”. Feijoo (2017, p. 83), também referenciando o pensamento heideggeriano, 

complementa, nos afirmando a possibilidade de “conquista da liberdade frente aquilo que, 
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invisivelmente, no mundo tende a nos aprisionar e fazer agir como autômatos”. Tal 

percurso resume a proposta do espaço psicoterapêutico como escuta de si. 
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3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE FRAGMENTOS DE SITUAÇÕES CLÍNICAS 

 

Neste último capítulo, faremos a descrição e análise dos fragmentos das situações 

clínicas. A partir delas, poderemos observar na concretude da existência modos possíveis 

de articulação de sentido e apropriação dos referenciais, modelos e orientações do mundo 

e o sofrimento decorrente dessa expectativa – tomando, então, como ponto de partida o 

singular, o concreto, aquilo que se manifesta em uma existência. Além disso, as 

expectativas manifestadas pelos próprios analisandos acerca dos objetivos da clínica nos 

ajudarão a ilustrar e pensar o papel que ela vem ocupando – e, com isso, pôr em questão 

o lugar que desejamos que ela ocupe. 

A questão da vontade e do controle que discutimos ao longo do texto aparece de 

modo marcante nos três fragmentos, cada um à sua maneira expressando essas 

determinações do nosso tempo. Além disso, podemos notar nas três situações certa 

restrição das possibilidades existenciais a uma única, modelo e ideal, ditada pelo mundo, 

sobre como a existência deve se desenrolar. Os sentimentos de fracasso, inadequação e 

constrangimento aparecem ligados ao não suprimento das requisições e expectativas do 

mundo, tomadas por cada um como imperativas e necessárias. Além disso, podemos 

observar a expectativa da clínica como lugar do diagnóstico, da correção, da entrega da 

tutela e da categorização, o que demonstra a visão que se tem do lugar da clínica no nosso 

mundo. 

Como foi dito na introdução deste trabalho, utilizaremos narrativas fictícias, 

baseadas em fragmentos de situações clínicas modificadas. Com o intuito de proteger as 

identidades, nomes e dados foram substituídos e aspectos da narrativa foram modificados 

sem, no entanto, haver alteração dos sentidos das questões colocadas. Vale relembrar que 

nosso objetivo não é o de aprofundar em cada caso, mas fazer um recorte para ilustrar e 

discutir as temáticas em questão. 

 

5.1 Fragmento 1 

  

Quando buscou psicoterapia, Fernanda tinha 29 anos. Solteira, sem filhos e 

morando com a mãe. Trabalha, à contragosto, em um pequeno negócio da família. Não 

tendo encontrado, após algumas tentativas, um emprego fora, mantém-se neste trabalho 

para seu sustento. No primeiro atendimento, suas queixas eram voltadas para um 
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relacionamento que havia acabado há vários anos por iniciativa do então noivo. Após esse 

ocorrido, Fernanda conta que “caiu em depressão”, não sentia mais vontade de fazer nada, 

apenas de ficar em casa, deitada no sofá, vendo televisão. Por anos, restringiu suas 

relações e atividades à casa e ao negócio da família.  

Após um tempo, começou a realizar atividades outras, a demonstrar interesses e 

aspirações. Os momentos deprimidos, nos quais não sente vontade de fazer qualquer 

coisa, tornaram-se menos recorrentes e restritos ao que ela denomina "recaídas". No 

entanto, mantém-se, segundo ela mesma, em uma posição pessimista diante das coisas, 

pois a seu ver, por mais que tente, nada dá certo para ela – discurso que é retomado e 

reafirmado a cada recaída. Ressente-se de não ter conseguido realizar seus planos 

principais de casar-se, ter uma família, sua casa. Queixa-se dizendo que as coisas não 

acontecem como planeja, consoantes com sua vontade, demonstrando querer que sua vida 

se desse de acordo com seu controle e querer. Essa, sem dúvida, é uma expressão do nosso 

tempo, as ideias de que por meio da vontade, do poder e do controle é possível alcançar 

o sucesso e a realização pessoal. Além disso, a crença de que a vontade funciona como 

potência para as ações.  

Fernanda chega a dizer que, com as outras pessoas é diferente, pois, ainda que 

tenham problemas, pelo menos em uma das “áreas da vida” as coisas dão certo. Tendo 

ela “fracassado” em diversas e frequentes tentativas de romance, na busca por um trabalho 

e por sentir-se insatisfeita com sua situação de um modo geral, diz desconfiar que o 

problema esteja nela – e, não sendo como ela quer, ela desiste, recusa, se entedia, deprime. 

Essa compreensão está bastante alinhada à atmosfera do nosso tempo, que divulga e 

estimula a crença de que pela “força de vontade” é possível conseguir o que se quer. 

Trata-se da exigência de realização pessoal da qual falamos e da visão de que pelo esforço 

pessoal, tudo é possível. 

Ao longo do período em que foi atendida, Fernanda trouxe em sua fala muitos 

elementos que ilustram as questões debatidas neste trabalho. Ela traz seu incômodo por 

viver após os 30 anos na casa de sua mãe, por não ter um marido, filhos, emprego. Na sua 

idade, diz ela, não tinha que estar na situação que está: "uma mulher com 30 anos, solteira, 

em casa, sem trabalho...". Embaraça-se frente aos outros, aos casais, às amigas casadas, 

à família, por sentir vergonha da sua situação. Por isso, não gosta de sair, sente-se ridícula 

por estar sozinha. E, além disso, por não ter “realizado nada da vida”, não ter estudado 

ou trabalhado, acha que não tem o que contar sobre si. Ela parte de um roteiro de vida 

universal e pré-estabelecido, que indica como uma existência deve se desenvolver e 
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realizar-se, com etapas e metas a serem atingidas, uma vida idealizada. Ao mesmo tempo, 

justifica-se, paralisa-se e parece se “acomodar” nesse lugar. Tratam-se das prescrições do 

nosso horizonte histórico de sentido, que é apropriado por ela de modo absoluto, como 

indicação e exigência do certo, do normal, do esperado – e, fora disso, sem atender a essas 

requisições, sua existência parece não valer a pena. 

As questões colocadas por Fernanda e relatadas aqui, embora seguramente sejam 

articuladas em seus sentidos, por ela, de modo singular, não lhe são exclusivas. Elas 

expressam claramente um sofrimento que se constitui pelo nosso tempo, que dita, entre 

outras coisas, modelos e ideais a serem alcançados por todos, e sem os quais uma 

existência estará fadada ao fracasso, ao insucesso. Assim, em nossa sociedade, casar-se, 

ter filhos, emprego e casa própria, antes dos 30, é a promessa de felicidade, o roteiro 

básico de toda e qualquer mulher. Ser produtivo e realizado em sua formação e em seu 

trabalho são exigências do nosso mundo, que tem sua lógica pautada na funcionalidade, 

utilidade e produtividade – e, consequentemente, no descarte e na exploração. Uma 

pessoa como Fernanda, que passa boa parte do tempo sem ocupação, em casa, 

provavelmente não tem um lugar de destaque em um mundo como esse. O valor da pessoa 

está baseado na utilidade que ela tem em termos produtivos e de consumo.  

Não estamos aqui a fazer uma apologia ao ócio, à preguiça, ao “não fazer nada”, à 

“depressão”. Tampouco pretendemos explicar ou esclarecer os motivos – que sempre 

aparecem em uma articulação e experiência singular – pelos quais tais situações ocorrem. 

Queremos, por outro lado, justamente apontar para o fato de que, no nosso mundo, tais 

modos de ser e se desvelar não são aceitos, mas conduzidos para uma “correção”, uma 

adaptação. Não mostrar-se feliz, animado, eufórico e, principalmente, produtivo, são 

possibilidades não valorizadas e acolhidas na nossa sociedade, pois consistem, sem 

espaço para dúvida ou exceção, em algo patológico, em uma disfunção. A tristeza, a 

melancolia ou qualquer outra possibilidade que fuja ao tão estimulado “estado de euforia 

e felicidade” aparecem sempre no nosso mundo como algo negativo, como um problema 

que deve ser corrigido.  

Podemos, em contrapartida, questionar que existência se faz possível na felicidade 

e produtividade plena e dificilmente encontraremos exemplos concretos. Angústia, 

melancolia, tédio, desinteresse e tristeza apenas podem ser tomados como desvios, como 

indesejáveis, na medida em que aparecem em um mundo no qual essas experiências são 

compreendidas como patológicas. Podemos pensar que as tais “recaídas” de Fernanda 

indicam esse caráter normativo de bem estar e felicidade constantes – e, 
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consequentemente, de produção e consumo –, como se na existência “o natural”, 

entendido como o espontâneo, fosse não oscilar. É possível, afinal de contas, não estar 

triste às vezes? Essa euforia, felicidade e bem-estar constantes e invariáveis que buscamos 

alcançar são, de fato, possíveis? Parece-nos, ao contrário, que, buscando corresponder a 

essas prescrições e exigências, esquecemo-nos ou queremos extirpar aspectos que fazem 

parte da existência. Não que devamos nos resignar com o sofrimento, mas, na medida em 

que sofrer faz parte do existir, é equivocado, de antemão, compreendê-lo como 

indesejável, desviante, patológico e não natural.  

Além disso, Fernanda conta também que quando mais nova evitava roupas que 

mostrassem seus braços e pernas, por sentir vergonha. Achava-se - e até hoje se acha - 

muito magra. No colégio, a chamavam de “Olivia Palito”. Acrescenta que sua mãe 

sempre foi muito vaidosa e que, para ela, isso era muito ruim, pois nunca teve vaidade e 

era cobrada por isso. Ainda hoje, sente-se feia e magra demais, e sua mãe e amigas falam 

que ela deve ser mais gentil e se arrumar mais, que deve ser mais feminina. Ela, por sua 

vez, responde colocando que esse é o seu jeito, ao qual está acostumada e, tendo sido 

sempre assim, não irá mudar agora.  

Há no discurso de Fernanda padrões e modelos de beleza e do que uma mulher deve 

ser: além de casar-se e ter filhos, deve ser gentil, feminina, vaidosa. Essas orientações e 

referências acerca do ser mulher já existiam no nosso mundo antes mesmo de nascermos, 

mas nem por isso deixam de ser construções históricas e humanas. E, sendo tomadas de 

modo imperativo, naturalizado e necessário, aprisionam a existência e seu caráter de 

abertura. Assim, o desvelar de cada um, em sua existência, é sufocado por essa série de 

exigências e orientações e, Fernanda, em consonância com essa cadência do mundo, 

prende-se às solicitações dele – e com isso, sofre –, restringindo as possibilidades 

existenciais ao que lhe é apresentado pelo mundo e esquecendo da possibilidade de se 

deixar ser e desvelar de modo mais aberto e espontâneo. Ela se aprisiona em uma 

sedimentação prescritiva, tomando as referências do mundo como normativas e 

necessárias e, na medida em que não consegue atingi-las, queixa-se, paralisa, deprime. 

Parece-nos que seu sofrimento, por sua vez, vem à tona frente às tentativas – frustradas, 

devido ao seu caráter de poder-ser, de abertura, de indeterminação – de corresponder às 

exigências de adequar-se, encaixar-se, restringindo assim as suas possibilidades àquilo 

que lhe dado de antemão, e deixando obscurecida a escuta de si mesma.    

Fernanda, em sua história, em sua existência singular, sofre por tomar tais 

orientações sedimentadas como normativas. Por se sentir inadequada com relação ao que 



 

 

39 

é esperado no nosso tempo e que ela toma como prescritivo, ela busca na terapia o 

caminho para essa adequação. Constrange-se, assim, diante do outro e da sua própria 

inadequação. Sofre por sentir-se requisitada e por não atender a essas requisições. Sofre 

na medida em que se apropria das prescrições, tomando-as como necessárias, e se 

enclausura nisso, sem enxergar qualquer outra possibilidade. Assim, no sofrimento de 

Fernanda e em sua insatisfação consigo mesma, aparecem os ditames do mundo 

assumidos como verdadeiros imperativos. Seu sofrimento é correspondido ao modo do 

querer adaptar-se, refletir o mundo. 

Embora seja sempre de modo singular, na concretude da existência, que o 

sofrimento se dá, reflete, por outro lado, como afirmamos, existem as condições de 

possibilidades históricas de nosso tempo, sedimentadas nos modelos de produtividade e 

de excelência. Até que ponto, para Fernanda, captar sua situação enquanto insucesso não 

está associado ao fato de que lhe foi estabelecido, desde a infância, aquilo que deveria 

querer e conseguir para alcançar a felicidade, o sucesso e a realização? Não queremos 

dizer, com isso, que o discurso de Fernanda seja apenas o reflexo de uma sociedade e que, 

por isso, trata-se de um condicionamento. Cairíamos, assim, em um determinismo, e esse 

não é o lugar de onde falamos. Tampouco queremos dizer que não haja nada de singular 

relacionado às suas vivências e experiências. Queremos, ao contrário, apontar para o 

sofrimento e as sensações de fracasso, inutilidade e inadequação presentes nos discursos 

na clínica, que aparecem articulados a, por um lado, um discurso e uma expectativa de 

um horizonte histórico e, por outro lado, a não conseguir alcançar essas expectativas e 

modelos – que, embora assumidos livremente por cada um como seus, não 

necessariamente o são ou o seriam, caso houvesse um espaço de escuta de si.  

Afinal de contas, vivemos nesse mundo que nos oferece esses sentidos, essas 

referências e orientações, e tudo isso, por sua vez, ainda que articulados de modo singular, 

constituem os discursos de cada um de nós. Essa é a direção que uma clínica 

fenomenológico-existencial e hermenêutica irá tomar - a de atuar de modo a deixar 

aparecer tais cristalizações e restrições, de buscar promover um espaço livre de 

julgamento em relação à necessidade de suprir tais expectativas para que a medida daquilo 

que é necessário – e possível para si – possa ser encontrada pela própria pessoa. 

Além disso, muitas vezes Fernanda demonstrou uma expectativa de um 

diagnóstico, algo que explicasse e determinasse sua situação. Trouxe, mais de uma 

vez, possíveis diagnósticos a partir de reportagens que viu em revistas e na televisão. Ao 

identificar-se com a descrição de determinadas patologias - o que, atualmente, não é muito 
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difícil, tendo em vista a massificação midiática das descrições presentes nos manuais de 

psiquiatria e as próprias descrições generalistas e patologizantes -, trouxe para a terapia, 

com a intenção de legitimar sua suspeita, demonstrando ver no psicólogo uma figura que, 

possuindo um saber que ela não possui - inclusive sobre ela mesma - pode lhe definir 

aquilo que é e que deve fazer, apontando-lhe um caminho para solução. Busca entregar, 

então, ao outro a tutela de sua própria existência, na expectativa de que o psicólogo possa 

diagnosticar e curar - o que, nesse caso, significa normalizar, padronizar, adaptar. Essa 

expectativa, por sua vez, parece estar em consonância com o modo em que ela se desvela 

em sua existência, na medida em que, com essa espera por adaptação, ela visa sentir-se 

pertencente, “igual a todo mundo”. Diz respeito ao modo como ela se movimenta 

existencialmente, sofrendo por não sentir-se adequada às referências e prescrições do 

mundo, das quais ela se apropria como necessárias e normativas. 

 

5.2 Fragmento 2 

 

Marcela, no período em que foi atendida, tinha 28 anos e vivia com sua filha de 4 

anos e seu companheiro, pai da menina. Mantinha com este uma relação conturbada. Na 

época em que buscou psicoterapia, haviam decidido recentemente, após alguns momentos 

de separação, tentar novamente por conta da filha. Marcela trabalha como técnica em uma 

grande empresa e relata dificuldades financeiras. Em seu primeiro atendimento, ela 

coloca como queixa a relação atual com o companheiro e sua dificuldade de se impor, se 

colocar. Um dos aspectos mais abordados por ela, no entanto, e ao qual iremos nos ater 

aqui, é sua compreensão sobre ser mulher, sobre o papel de mãe e sua relação com a filha. 

Marcela relata ter engravidado sem planejar aos vinte e poucos anos e sente-se 

culpada, pois, apesar de amar sua filha, nunca desejou ser mãe, nem quis ter alguém que 

dependesse tanto dela. Ela diz sempre ter prezado pela liberdade de poder viajar, sair, 

fazer suas coisas e, tendo engravidado, precisou abrir mão de tudo isso para cuidar da 

filha. Queixa-se muito de não ter tempo para si mesma, para se cuidar, fazer exercícios, 

ler um livro, pois, em seu tempo livre, tem que cuidar da filha. Além disso, por ter muitos 

gastos com a menina, queixa-se da situação financeira “apertada”, não sobrando dinheiro 

para sequer tomar um sorvete, como relata. Assim, fala que gostaria de ter dinheiro e 

tempo para fazer exercícios e ficar mais atraente para seu companheiro, ressaltando a 

importância de toda mulher poder se cuidar. Queixa-se e se ressente na medida em que 
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não toma sua situação como uma possibilidade escolhida e assumida por ela. Em seu 

discurso, parece que ter uma filha – com todos os desdobramentos disso e as demandas 

de cuidado – foi uma realidade imposta a ela, com relação a qual ela encontrou-se 

impotente e o cuidado - o de cuidar da filha - aparece como único possível e, assim, não 

escolhido por ela. No entanto, assumir um filho, tal como faz Marcela, não é o único 

caminho possível frente a uma gravidez não planejada. Este foi o escolhido por ela, mas 

que ela assume como tendo sido imposto. 

Quando fala da sua falta de desejo de ser mãe, ela diz não ter esse “instinto” e, por 

isso, receia não ser uma boa mãe. Conta não saber como fazê-lo e nem julgar se o que faz 

é certo. Para exemplificar, ela fala de situações nas quais se irrita com as atitudes de 

criança e com o choro da filha e, não sabendo como lidar e agir, às vezes, acaba se 

afastando. Relembra sua própria mãe e se diz receosa em ser como ela, que, segundo 

conta, brigava, gritava, não sabia conversar. Ela relata que, quando criança, não fazia 

escolhas, sua mãe era quem escolhia suas roupas, a escola, tudo. E, achando que isso 

tenha influenciado muito em seu modo inseguro e pouco assertivo de ser, tenta fazer 

diferente com a filha, estimulando-a a fazer escolhas e se posicionar, com a esperança de 

que a menina seja mais decidida e independente do que ela própria.  

Podemos identificar aqui certa ambiguidade: o desejo de não ser mãe aparece ao 

mesmo tempo em que quer acertar, fazer “corretamente”, ser uma boa mãe. E, para isso, 

espera e acredita haver um manual, uma indicação, uma cartilha sobre como fazer isso. 

Crê que há um saber determinado - o qual ignora - acerca do que é ser uma mãe. Além 

disso, Marcela parece querer realizar todas as possibilidades, estar em todos os lugares, 

lograr todas as realizações, perdendo-se nos possíveis em carência dos necessários. A 

clínica é o espaço em que o malogro de tal projeto, de realizar todos os possíveis e 

encontrar uma medida externa para reger sua existência, pode aparecer.  

Além disso, Marcela diz que sua filha se parece muito com ela e que muitas vezes 

se enxerga na filha. Mesmo sabendo que se trata de uma pessoa diferente, percebe que a 

"essência", a "natureza" é parecida e diz esforçar-se para que a filha seja diferente dela, 

menos medrosa, insegura e dependente, como ela define a si própria. Ao ser questionada 

sobre essa essência, ela exemplifica com a família do pai da sua filha. Diz que há uma 

essência que passa de pai para filho, que, no caso, é ser calado, falar pouco, característica 

bastante presente em seu companheiro e seu sogro. E, nesse sentido, identifica em si 

mesma as características antes citadas como suas, como seu modo de ser. Diante das 

dificuldades de relacionamento no trabalho e com seu companheiro, afirma que a filha é 
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quem a salva. Por outro lado, inúmeras vezes diz estar cansada, desanimada e diz, ainda, 

desejar que a filha não existisse. 

Diante desse relato, podemos fazer algumas considerações acerca de alguns pontos. 

Como foi comentado no primeiro fragmento, as questões colocadas estão articuladas com 

sentidos e vivências particulares e de modo singular, mas expressam referências e 

orientações do nosso mundo. Nesse sentido, a ideia de que há uma natureza ou essência 

de cada pessoa, seja ela passada através das gerações ou aprendida e incorporada ao longo 

da infância, não é uma compreensão exclusiva de Marcela. É, pelo contrário, 

desenvolvida e disseminada por pensadores e estudiosos, especialmente na Psicologia. 

Há um esforço em captar a essência ou personalidade de uma pessoa para enquadrá-la, 

entender e explicar seus motivos e ações, restringindo-a a uma identidade. Antes mesmo 

do encontro com o outro, antes que o fenômeno se apresente, já se tem, então, 

compreensões e estruturas prévias a partir do qual ele é visto.  

Ainda que a assunção – e as articulações e consequências – da compreensão acerca 

do ser mulher seja singular para cada uma das analisandas relatadas aqui, não podemos 

negar que ambas partem e compartilham dessa referência contemporânea acerca do que 

é e deve ser uma mulher – e, também, uma mãe. E, tendo em vista esse referencial que, 

em sua vivência concreta, não conseguem alcançar, aparecem os sofrimentos, as 

sensações de fracasso e inadequação, ao sentirem-se aquém da expectativa – do mundo, 

e assumidas como suas próprias.  

Parece-nos, então, que o sofrimento de Marcela – ao menos esse ligado às 

experiências relatadas aqui – está atrelado à sua sensação de incapacidade, sua 

impotência, seu fracasso. Incapacidade, impotência e fracasso diante da sua vontade de 

ser mais assertiva, de dizer não, de controlar seu próprio ser e sua vida, de conquistar 

aquilo que quer, apesar dos seus esforços no trabalho, de simplesmente não poder mais 

não ser mãe ou, tendo que ser, não conseguir sê-lo da maneira como deve ser.  

Também encontramos aqui a crença da soberania da vontade, quando se quer que 

as coisas sejam ao modo como gostaria, mas nem sempre se desdobram conforme se 

deseja. E essa maneira como as coisas deveriam ser, embora assumida livremente pela 

vontade como sua referência e ideal, não vem de uma abstração individual, mas de 

referências do mundo contemporâneo. Uma mulher, para alcançar a felicidade, o sucesso 

e a realização, deve trabalhar fora, ser mãe, ter uma vida sexual intensa e satisfatória, ou 

estará fadada, necessariamente ao fracasso e à infelicidade. Não há espaço para o parcial 

ou o “mais ou menos” em uma sociedade de excessos e exigência de excelência. Todos 
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devem, a qualquer custo, dar tudo e o melhor de si, na promessa de assim alcançar seu 

lugar no mundo – nesse sentido, é curioso notar, podemos perceber certa aproximação 

entre as promessas por trás das ideologias capitalista e cristã. 

Assim, uma mulher não deve apenas ser trabalhadora e mãe, mas uma dedicada e 

excelente trabalhadora e mãe. E, aquela que não deseja ser mãe, ou que não sente um 

amor incondicional e constante por seu filho, não é aceita, mas deve se corrigir e tratar. 

E, ao deparar-se com a experiência, primeira e única, de ser mãe, depara-se com a angústia 

de não saber como fazê-lo, e conclui: “não tenho o instinto materno”.  Por tomar as 

prescrições e referências do mundo acerca da compreensão de ser mulher e mãe de modo 

normativo e cristalizado, ela se angustia, supondo – e o mundo não se restringe em dizer-

lhe – que há uma forma correta de fazê-lo, que ela desconhece – e, por isso, falha, erra. 

Tomando como única possibilidade aquela que o mundo lhe oferece como a correta, 

natural e saudável, Marcela restringe-se, aprisiona-se nessa exigência e não enxerga os 

diversos outros caminhos possíveis. Sofre, então, por não conseguir satisfazer por 

completo a cobrança de ser mãe, que deve se dar de uma forma prescrita e determinada 

e, com isso, conclui que não serve para isso, que não consegue e que gostaria que sua 

filha não existisse. Marcela, assim, retira o caráter de processo e construção do maternar 

– e do existir – que se dá na própria prática, no desvelar na medida em que acontece, para 

tomar a maternidade e a existência como algo com um modo correto e adequado para ser 

feito e que, fora dele, é desviante, incorreto, inadequado.  

Desse modo, aquele que não alcança os ideais colocados tem em si a 

responsabilidade e a culpa por não ter feito corretamente. O trabalho clínico, na 

perspectiva em que apresentamos, deve poder se demorar nessas articulações, abrindo a 

possibilidade de rearticulação dos sentidos importantes para o analisando, de modo que 

ele possa encontrar s próprios s e caminhar mais livremente frente a esses apelos. 

É claro que temos em conta a compreensão de que estudos, pesquisas e 

experimentos são realizados com intuito de estabelecer os devidos cuidados e prescrições 

para a maternidade, desde a gestação até a criação dos filhos, ao longo da infância e 

adolescência. Não temos, aqui, a pretensão de desmerecer ou combater tais orientações, 

mas, por outro lado, queremos apontar e condenar a cristalização e a restrição dos modos 

de ser – mãe, mulher e tantas outras “categorias” – quanto se toma essas orientações de 

modo naturalizado, necessário e imperativo. Muitas vezes, ainda que se questione, acaba-

se por fazer aquilo que se diz ser o certo por receio de se colocar em risco, de prejudicar, 

ainda mais quando se trata da vida de um filho. Mas, mais uma vez, questionamos o tomar 
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as normas e orientações de modo naturalizado e imperativo, tentando se encaixar nelas, 

em lugar de colocá-las a nosso serviço.  

A nosso ver, esse movimento, tão arraigado em nossa sociedade, vem sufocando o 

caráter de espontaneidade e invenção da existência que restringe suas possibilidades 

àquilo que está dito que deve ser. Podemos perguntar, então – não visando responder, mas 

colocar em questão – até que ponto a angústia de Marcela frente ao não saber ser mãe não 

é angústia frente ao caráter de indeterminação da sua própria existência. Ainda que haja 

referências no mundo – e ela se movimenta de acordo a tentar alcançá-las, sofrendo por 

não conseguir – ela é quem deve decidir e eleger, a cada momento, como criar e cuidar 

de sua filha.  

 

5.3. Fragmento 3 

 

Fabrício foi atendido durante dois meses e, na época, tinha 21 anos. Vivia com seus 

pais e duas irmãs que, diferente dele, eram evangélicos. Segundo ele, por conta dessa 

diferença, tinha muita dificuldade de relacionamento com a família. Sentia-se deslocado 

dos familiares e sequer conseguia estabelecer diálogos, pois, para ele, viviam em “mundos 

muito diferentes”. Estudante, despendia dos pais para se manter financeiramente. No 

primeiro atendimento, Fabrício diz que é homossexual, mas que está muito bem resolvido 

com sua sexualidade e que, embora se incomode com o fato de não poder assumir-se para 

sua família, isto não havia sido o motivo para buscar psicoterapia. Queixa-se de uma 

timidez extrema e insuportável, que o atrapalha desde as atividades mais simples, como 

falar em sala de aula ou andar na rua. Conta que o “olhar do outro” o incomoda e intimida 

muito. Diz sentir medo, insegurança e muita angústia. Em seus relatos, demonstra 

preocupar-se muito com o que os outros irão pensar de sua aparência e seu jeito, o que o 

desconcerta e desconcentra, e acaba por atrapalhá-lo em seu dia-a-dia. 

Diz ser muito retraído, tímido e melancólico. Até mesmo seus interesses para filmes 

e livros, relata, é bastante direcionado para autores e histórias mais melancólicas. Ele 

conta que sua amiga mais próxima lhe diz que ele é “depressivo e bipolar” e que precisa 

se cuidar, melhorar. Fabrício diz incomodar-se com essa melancolia que sente e que 

gostaria de sentir-se mais feliz. Por outro lado, diz que esse é o seu jeito, que faz parte 

dele e, ao falar sobre os tais livros e filmes melancólicos com os quais se identifica, 

mostra-se animado, mudando sua disposição e modo de falar. Parece-nos que Fabrício 
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sofre por sentir-se inadequado em seu modo de se movimentar existencialmente, tendo 

em vista nosso horizonte histórico que aponta a melancolia e a timidez como algo 

desviante, anormal, problemático e até mesmo patológico, algo que deve ser corrigido – 

e, veremos, essa demanda aparece no próprio discurso de Fabrício. 

Ele diz sentir-se angustiado por não ter planos, um projeto de vida ou uma ideologia 

na qual se apegar. Embora critique a visão da família, que considera alienada, chega a 

dizer que se tivesse uma religião, algo em que acreditar, talvez se sentisse melhor. Ele diz 

que o ser humano precisa de uma base, algo em que se segurar, que dê sentido e conforto, 

ainda que seja a ciência. Mas, não tendo ele nada disso, sente-se perdido e desamparado. 

Essa fala de Fabrício parece estar em consonância com o nosso horizonte histórico, no 

qual há uma dispersão e frouxidão de referências. Com a frivolidade e fugacidade das 

relações, das crenças e dos referenciais, a sensação de estar por conta própria parece 

intensificar-se, já que não há uma base, um apoio, seja de uma divindade, instituição ou 

ideologia. Em tempos como o nosso, a indeterminação da existência fica latente – parece 

ser essa a sensação que, através da angústia, Fabrício experimenta –, mas não 

escancarada, pois a cadência do mundo segue no sentido de mascará-la, a todo momento. 

O percurso na clínica existencial, contudo, é realizado no sentido de “tentar sempre abrir 

o leque da indeterminação” de modo que o analisando possa enxergar e “entregar-se à 

situação onde ele sempre se encontrou e encontra: na situação da indeterminação e 

incerteza” (FEIJOO, 2011, P. 154). Ao deparar-se com a situação que é sua, abre-se a 

possibilidade de uma reapropriação do sentido de sua existência e do seu próprio existir. 

Conta que sua autoestima é baixa, acha-se feio, magro demais e encontra em si 

vários defeitos dos quais não gosta. Fala que começou a fazer academia por conta disso e 

que sua amiga disse-lhe que ele estava fazendo isso para ser aceito. Ele concorda, diz que 

se ficar mais forte, talvez se sinta melhor, mais seguro. Justifica-se dizendo que no 

“mundo gay” há uma preocupação muito grande com o aspecto físico e que a maioria 

gosta dos homens mais fortes. Mais uma vez, tal como no primeiro fragmento, Fabrício 

parece captar-se a partir das prescrições do mundo, tomando-as como normativas e 

necessárias e sofre na medida em que não corresponde às expectativas. Constrange-se e 

sofre diante do outro por sentir-se inadequado.  

Parece sentir que o seu modo não tem lugar no mundo. Em uma família religiosa, 

que tem uma compreensão prévia e engessada da sexualidade e das possibilidades no 

âmbito do amor e dos relacionamentos, não pode assumir-se tal como é. Sua melancolia 

também não tem lugar em um mundo da felicidade, aparência e socialização, tampouco 
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ser magro no mundo gay, como ele diz. Assume e compartilha das exigências do mundo 

como exigências suas, buscando alcançar os padrões e ideais do nosso tempo sem colocá-

los em questão e, na medida em que não consegue alcançá-los (pois não sente atração por 

mulheres, não atende às expectativas dos padrões de beleza e nem consegue, por sua 

vontade, ficar feliz, confiante, não se incomodar com o outro e ser heterossexual e 

atraente), sofre por não ser como deveria e queria e busca um profissional que possa 

encaminhá-lo para sua “correção”.  

A sua demanda é essa, a de ser encaminhado, direcionado para uma adequação. Em 

diversos momentos, Fabrício questiona como funciona a terapia. Pergunta se, após ele 

falar, o caso dele será estudado e diagnosticado. Ele diz que esperava que fosse uma coisa 

“mais prática”, que lhe dissessem o que ele deve fazer e que caminho seguir para que seus 

problemas sejam resolvidos. Ele chega a dizer, em um atendimento, que pensou em 

desistir do tratamento – como ele mesmo denomina a terapia – e ressalta que não quer 

desmerecer o trabalho do psicoterapeuta, mas que acha que não irá funcionar, pois ele 

mesmo não tem jeito, continuará assim, não irá mudar. Mantém-se, assim, em uma 

postura vitimista, de impasse, na medida em que se sente inadequado, mas afirma não 

poder sair do lugar. O jovem traz em seu discurso justificativas, interpretações e 

explicações causais para suas questões.  

Com esse relato, temos, mais uma vez, a presença de uma compreensão e 

expectativa acerca do papel da clínica como o da correção, da adaptação, da tutela. Além 

disso, transparece na fala de Fabrício o incômodo com a própria aparência e a tentativa 

de modificá-la com o intuito de corresponder às expectativas do mundo, ocorrendo o 

mesmo com relação ao modo “melancólico” de ser. O jovem traz em seu discurso e 

demonstra em sua lida com o outro as sensações de estranhamento, de não-pertencimento, 

de inadequação, simplesmente por ser quem ele é, e por não corresponder às expectativas 

do mundo – que ele, por sua vez, assume como suas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do texto buscamos apresentar a compreensão de que nos constituímos a 

partir dos sentidos possíveis no mundo histórico em que vivemos. Assim sendo, o que 

hoje é identificado como desviante, doente, patológico, não saudável, errado, etc. só o é 

dentro de um horizonte de sentido que orienta, prescreve e referencia aquilo que é correto, 

saudável e desejável. Como vimos, as referências do nosso tempo são de controle, 

especialização, excesso e rapidez, aspectos voltados para uma lógica intensa de produção, 

consumo e exploração. Nessa cadência, o próprio humano é tomado, também, a partir das 

referências de aperfeiçoamento, excelência, realização, como um produto que, para ser 

valorizado, deve ser útil, funcional e “polido” incessantemente. Qualquer época histórica 

possui seu horizonte, com suas determinações, compreensões e orientações específicas. 

Estas têm sua relevância para nossa constituição: é a partir delas que nos constituímos e 

que podemos nos movimentar no início e na maioria das vezes. A familiaridade e a 

impessoalidade têm, portanto, sua importância para nós. O que nos inquieta, no entanto, 

é que tais compreensões e orientações – historicamente constituídas em um complexo 

processo, realizado por e para humanos – sejam tomadas como anteriores à própria 

existência, aprisionando-nos e restringindo-nos em nossas possibilidades existenciais.  

A clínica alinhada com os ditames do nosso mundo, em lugar de possibilitar um 

espaço de silêncio e escuta, acaba por reforçar o ruído das solicitações mundanas, das 

necessidades de adequação e normatização. Uma pessoa que não se encaixe nos padrões 

de produtividade, sucesso, excelência e felicidade exigidos é rapidamente identificada e 

convocada a se reajustar. Nesse sentido, vemos a intensa patologização da infância, da 

timidez, da melancolia, da loucura, de comportamentos e vivências da sexualidade que se 

desviam do padrão, apenas para indicar algumas exemplificações. Como há a norma, o 

modelo e o padrão, há o desviante, o inadequado e o segregado.  

Nos três fragmentos apresentados, podemos notar existências que se situam e 

concretizam de modos muito distintos. No entanto, é possível encontrar um ponto em 

comum nos três: ainda que as motivações, os sentidos e os modos de articulação sejam 

singulares e distintos entre eles, os três tomam as prescrições do mundo – referentes ao 

modo de relacionar com si, com o outro e com o mundo – como normativas e necessárias 

e, na medida em que não correspondem a tais orientações, sofrem, sentem-se fracassados, 

inadequados.  



 

 

48 

Esperamos, com o desenvolvimento deste trabalho, poder contribuir com a reflexão 

e a possível desconstrução da lógica e cadência produtivista, controladora e normativa na 

qual temos nos movimentado contemporaneamente. Com isso, pretendemos contribuir 

com a reflexão e construção de uma clínica psicoterápica que não siga e imponha as 

determinações do mundo, mas que seja um espaço de sustentação e abertura de 

possibilidades, das diferenças e da singularidade, uma clínica que possibilite um espaço 

de escolha escuta de si, sem os ruídos das exigências e imperativos do mundo. Com as 

nossas colocações neste trabalho, queremos apontar a possibilidade de uma clínica 

psicoterápica que possa estar atenta às determinações do mundo para que estas, ao menos, 

não sejam reforçadas. Acreditamos que, assim, a psicoterapia se abre como um espaço de 

possibilidade de transformação, de rearticulação dos sentidos existenciais, de modo que 

o analisando possa estar no horizonte sem que isso não ocorra de modo velado, alienado 

e imperativo. Que em tempos acelerados e exigentes, a clínica seja um espaço de 

lembrança dos nossos necessários e dos nossos possíveis, de resgate do cuidado de si. 
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