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Resumo 

Este trabalho teve por objetivo compreender o sentido do luto antecipatório de uma analisanda 

diante da possibilidade de perda do pai. Utilizando a daseinsanálise de Medard Boss buscou-

se o sentido da experiência norteado pela pergunta: “O que é o luto antecipatório diante da 

possibilidade de perda do pai?”. Para compreensão do sentido da experiência apresento 

reflexões nos capítulos sobre a possibilidade da Impossibilidade - o medo da morte na 

contemporaneidade, cuidado e adoecimento familiar, luto antecipatório - uma possibilidade da 

presença e, por fim, uma análise do discurso clínico que descreve uma experiência vivida e 

que mostra o que há de estruturante nesta experiência. Para esta análise foram transcritos 

trechos de sessões gravadas mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pelas 

quais a analisanda verbaliza a vivência do luto antecipatório. A partir da descrição da 

experiência da analisanda foi possível compreender que o luto antecipatório é a experiência de 

angústia diante da possibilidade de perda do pai. O luto antecipatório é uma possibilidade da 

presença no desvelamento de sua própria condição de ser-para-a-morte diante da finitude do 

outro. Este desvelamento abre a possibilidade de poder ser mais próprio atualizando 

significados e relações. O estudo aponta a necessidade do resgate de encontros pessoais 

munidos de escuta e acolhimento diante da possibilidade de rompimento afetivo e de novas 

relações de cuidado a pessoas enlutadas.  

Palavras chave: Luto antecipatório; finitude; adoecimento familiar; acolhimento. 
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Abstract 

This study aims to understand the sense of anticipatory grief of a clinical patient facing the 

possibility of losing her father.  By using Medard Boss’s daseinsanalysis, I have searched for 

the sense of that experience guided by the main question: “What is the meaning of 

anticipatory grief when one faces the possibility of losing a father?”.  In order to understand 

the sense of that experience, I have presented some reflections in capters about the possibility 

of Impossibility - the fear of death in contemporaneity, caretaking and illness in the family, 

anticipatory grief - a possibility of the Dasein, and finally an analysis of the clinical discourse 

which describes a lived experience and shows what that experience consists of.  For this 

analysis I have analyzed excerpts of transcripts from voice-recording sessions after the 

signing of Informed Consent Forms, and in which the patient has verbalized her experience 

with anticipatory grief. Starting from the description of the experience by the patient, it was 

possible to understand the anticipatory grief as the experience to anguish when one faces the 

possibility of losing one´s father.  The anticipatory grief is a possibility of the Dasein in the 

unveiling of its own condition of being-towards-death in the face of the other one´s finitude.  

This unveiling opens the possibility to be-one´s-self by updating meanings and relations.  The 

study emphasizes the need to rescue face-to-face encounters in which there is listening and 

sheltering when one faces the possibility of affective disruptions, as well as the rescue of new 

caretaking relations towards grieving individuals.  

Key words: Anticipatory grief; finitude; family illness; sheltering. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Durante minha graduação em Psicologia, deparei-me com o questionamento de como 

se dava o manejo do cuidar do luto, pois me parecia desafiador o processo psicoterapêutico de 

uma dor tão intensa ocasionada pela perda de entes queridos e por outras perdas. Embora não 

tenha passado por um luto concreto de alguém próximo, sempre observei o quanto uma perda 

mobiliza as pessoas e suas famílias, e o que fica mais presente em mim é a maneira singular 

de como o luto é vivenciado por cada pessoa; as pessoas têm dificuldade de lidar com perda, 

sofrimento, luto e haveria como se preparar?  

 Diante de uma morte há diferentes experiências de luto por aqueles que conviveram 

com quem partiu, Elisabeth Kübler-Ross (1977) apresenta em: “Sobre a Morte e o Morrer” 

algumas possibilidades de fases como a negação, raiva, negociação, depressão e aceitação no 

luto por si mesmo e, posteriormente apropriado por aqueles que teorizam sobre o luto, no luto 

de forma geral. Entendo que não há como abarcar todos os modos de vivência da dor da 

perda, pois cada experiência de rompimento envolve uma história de vida, de vínculo e afeto, 

bem como abordado por John Bowlby (1982) na obra: “Formação e rompimento de laços 

afetivos”. 

Como experiência de rompimento, saliento que não é somente aquela diante da morte 

concreta de alguém, o processo de luto pode ser vivenciado em outras situações como 

passagens de fases da vida, por exemplo, infância, adolescência, vida adulta, velhice, além de 

outras mudanças como as de cidade, casa, emprego, relações amorosas e sociais, adoecimento 

e até mesmo diante de desastres e tragédias apresentados pela mídia.    

Embora haja tantos lutos, diante da morte de alguém pouco se permite sofrer ou falar 

sobre a dor da perda. Em tempos de valorização da técnica e da produtividade há uma pressão 

para que tudo seja rápido, desde os rituais de passagem até o processo do luto para 

reestabelecimento da rotina produtiva. Como pressão, destaco os discursos: “como não ficar 

triste”, “com o tempo passa”, “se ocupar com outras coisas”, etc. A própria Consolidação das 

leis trabalhistas (1943) oferece dois dias de afastamento para o funcionário enlutado. Já na 

psiquiatria, norteada pelo DSM-V (2014), entrelaçado à depressão, torna-se passível de 

tratamento medicamentoso. 
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Ocorre uma banalização do processo de luto na falta de tempo para ser vivenciado, 

pois, os recursos disponíveis são facilitadores para o retorno do enlutado para uma rotina 

ativa, produtiva e feliz. Que espaço há para vivência da dor pela perda? 

Causa-me certa curiosidade e incômodo a não abertura de espaço para a vivência da 

dor. A consciência da morte é velada e pessoas adotam maneiras pouco reflexivas para lidar 

com sua própria finitude; não falam sobre, não têm disponibilidade para ouvir enlutados nem 

para vivenciar o luto quando perdem um ente querido. Abafam a dificuldade de lidar com a 

angústia da morte, seguem orientações disponíveis dadas por crenças e atendem as exigências 

de um tempo rápido de ressignificação do luto para retomada da produtividade como 

ocultamento da dor. Diante destas determinações de mundo, destaco a importância da 

preparação dos psicólogos para o manejo do espaço de acolhimento da dor da perda quantas 

vezes for preciso e no tempo que for necessário. 

Esta inquietação pela maneira como lidamos com a morte hoje, me levou à 

aproximação do tema por meio de leituras, profissionais, encontros acadêmicos e projeto 

voluntário em um hospital e hospedaria de cuidados paliativos. Participei de um curso de 

tanatologia, estudos sobre a morte, no qual vi a amplitude de possibilidades de estudo e como 

as várias áreas da saúde lidam com o tema proposto. 

Desta diversidade de olhares acerca da morte, Santos (2009) destaca que morrer é mais 

que um evento biológico, há também outras dimensões tais como religiosa, social, filosófica, 

antropológica, espiritual e pedagógica; no entanto, negamos a morte de todas as maneiras 

possíveis e, ainda assim, ela faz parte do nosso dia-a-dia e invade a vida de todos através de 

rádio, jornais e noticiários. 

 Dentre tantas possibilidades de estudo sobre a morte, a que mais se aproximava da 

minha inquietação, era o luto. Torres (2001) o descreve como um processo, pelo qual se 

procura voltar ao estado de integridade, implicando reorientação ou reajustamento diante de 

uma perda. No entanto, veremos nesta pesquisa, que diante da iminência de morte ou de perda 

este processo pode ser antecipado, ou seja, a pessoa pode vivenciar o luto mesmo antes da 

perda concreta de algo ou alguém.  

O termo “luto antecipatório” foi designado por Lindemann (1944) em uma pesquisa, 

na qual verificou-se reações do luto de famílias diante da iminência de morte de um familiar 

que partiu para a guerra. Esta pesquisa conferiu que o luto antecipatório pode proteger a 



12 

 

família do impacto de uma morte inesperada; diante à chance da perda, foi constatada famílias 

em que mulheres passaram pelo processo do luto antecipatório, de tal forma a compreender a 

possibilidade como fática e, portanto, viabilizando a reconstrução de nova família. 

Na graduação, com o desenvolvimento da pesquisa para o trabalho de conclusão de 

curso, debrucei-me com a estória de um filme sob o luto antecipatório dos pais de uma criança 

com uma doença crônica, ou seja, a vivência do luto antes da morte concreta. 

 A partir do filme: “Em busca da Luz” (Go toward the light), realizei uma análise 

fenomenológica de alguns trechos, no quais pude compreender que o significado do luto 

antecipatório para os pais se dá de várias formas e de acordo com sua maneira de sentir, 

vivenciar e experimentar a consciência de ser para a morte. O filme trata-se de uma produção 

americana de 1988 do diretor Mike Robin e roteirista Beth Polson, que mostra a trajetória da 

família de um menino com diagnóstico de AIDS com estimativa de um ano de vida e a lida da 

família com este um ano de prognóstico.  

No caso do filme, o luto antecipatório possibilitou uma melhor elaboração do luto 

quando se concretiza a morte ou perda, proporcionando uma melhor aceitação da morte e 

ressignificação de sentimentos e percepções acerca desta consciência (Gaino, Flauzino, Silva 

& Teixeira, 2012). 

Os modos de vivência do luto antecipatório me direcionaram a pensar sobre como 

lidamos com a consciência da nossa própria finitude mediante a aproximação da morte do 

outro. Nesta aproximação, medos, fantasias e crenças acerca da morte podem ser vivenciados 

e o modo como se teme também são diversos e, muitas vezes, despercebidos pela própria 

pessoa.  

Heidegger (2012), em sua obra: “Ser e Tempo”, afirma que o medo vela o estar e ser-

em perigo, ou seja, ser-aí, que é o homem no mundo lançado em constantes riscos; porém, 

pela vivência do cotidiano, o medo encobre esta vulnerabilidade da condição de finito, que 

numa aproximação mais própria e reflexiva, desvela angústia. O luto antecipatório aproxima o 

ser dessa condição de finitude e angústia.  

A angústia faz parte da nossa disposição de abertura à indeterminação, embora ser-aí 

esteja lançado em um horizonte hermenêutico com regras, valores e determinações, somos 

abertura diante estas. Heidegger (2001), na conferência: “A questão da técnica”, descreve 

nosso horizonte hermenêutico como a era da técnica, na qual tendemos a nos ocupar com a 
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utilização de recursos disponíveis visando produtividade. Como dito anteriormente, este 

discurso do produtivo permeia nossa vida nas orientações de mundo. 

Quando o ser-aí se afasta dessas orientações sedimentadas da era da técnica, a angústia 

desvela o caráter de indeterminação de ser, logo, abre espaço para a condição de ser-para-o-

fim aparecer. O modo como cada um articula essa angústia, bem como o processo da 

possibilidade de uma nova percepção vivencial, me desperta reflexões acerca do desejo do 

afastamento de uma condição tão natural: da aproximação x banalização do morrer com a 

exposição ostensiva pela mídia, da vivência do medo da morte e da angústia como sintoma de 

alguns quadros psicopatológicos e de como se dá o cuidar neste contexto.  

Estudando a finitude, interessei-me pela psicologia fenomenológica-existencial e seu 

olhar para a temporalidade e condição de ser-para-a-morte. Poder olhar para a existência sem 

o viés interpretativo ou naturalista atraiu-me e vem iluminando minha caminhada clínica 

desde então.  

Em minha atuação como psicóloga clínica, deparei-me com uma analisanda que me 

despertou atenção, primeiramente pela articulação tensa com mundo, e o quanto esta tensão 

advém de muitos medos que ela tem. Em um momento de adoecimento familiar pelo 

diagnóstico de câncer do pai, ela transita nas experiências de ser filha e cuidadora; e o contato 

com a possibilidade de perda do pai a angustia. 

Diante do sofrimento desta analisanda, minha proposta de estudo visa a compreensão 

da experiência dela por meio da daseinsanálise de Medard Boss. Para tanto, exponho com os 

capítulos: “A possibilidade da Impossibilidade - O medo da morte na contemporaneidade”, o 

medo e as orientações sedimentadas de mundo que parecem dificultar a lida com a morte 

atualmente e repercussões destas dificuldades no processo de luto; “Cuidado e adoecimento 

familiar”, o ser em relação e os impactos do diagnóstico para a família; “Luto Antecipatório - 

Uma possibilidade da presença”, o processo de luto diante da possibilidade de perda e a 

aproximação da condição ser-para-a-morte e; “Análise do discurso clínico”, a compreensão de 

uma vivência do luto antecipatório em psicoterapia. 
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Justificativa  

 

Em vista da pouca produção recentemente realizada e escassez de literatura sobre o 

luto antecipatório, a relevância deste trabalho se dá pela elucidação de pesquisa qualitativa em 

fenomenologia e aprofundamento sobre o tema, que por si só, tem sua relevância para maior 

compreensão das possibilidades deste fenômeno na prática da psicologia clínica. 

Em levantamento de produções acadêmicas sobre o luto antecipatório nos últimos 

cinco anos, encontrei produções de outras áreas da saúde, religião e antropologia, mas em 

psicologia fenomenológico-existencial há produções somente acerca de luto por morte 

concreta como as seguintes pesquisas: 

Os trabalhos recentes com um olhar fenomenológico acerca da morte foram da 

Fujisaka e Kovács (2014), que realizaram uma compreensão fenomenológica da vivência de 

luto em adultos pela perda de suas mães na infância e como pode ser ressignificada em outras 

fases da vida, já Freitas e Michel (2014), trabalharam com mães que perderam filhos. 

Azevedo e Pereira (2013), pesquisaram acerca do fenômeno da morte com um 

panorama histórico e dedicaram uma parte do trabalho ao conceito de ser-para-morte em 

Heidegger.  Também a luz do pensamento de Heidegger, Teixeira (2014) disserta sobre a lida 

da morte na era da técnica. Barbosa, Melchiori e Neme (2011), com enfoque na morte na 

família, também em revisão de literatura. 

Freitas (2013), numa proposta compreensiva do processo do luto, o destacou não 

somente como um processo a ser superado, como uma crise de sentido que permite um novo 

relacionar-se com o que se perdeu do outro e, portanto, o que se perdeu de possibilidades de 

sua existência singular como ser-no-mundo. 
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CAPÍTULO I: A POSSIBILIDADE DA IMPOSSIBILIDADE - O MEDO DA MORTE 

NA CONTEMPORANEIDADE 

 

“A morte não é nada para nós, 

pois enquanto vivemos, ela não existe, 

e quando chega, não existimos mais.” 

(Epicuro) 

 

O que há de temível na morte? Este temor não é exclusivo da contemporaneidade, ele 

vem sendo experimentado por muitas pessoas de diferentes épocas, idades ou orientações 

religiosas.   

O medo da morte parece independer, portanto, dos valores e crenças vigentes na 

sociedade, ou de que fase da vida se está. O que tememos? Podemos pensar que, o que se 

teme, varia dentro de algumas orientações de épocas ou fases da vida em que, pode variar 

também, sobre quem tememos que morra, como se morre e o que acontece após a morte.  

Sabemos que vamos morrer e que a morte é parte do ciclo natural dos seres vivos. 

Conhecemos também estimativas de quanto tempo cada espécie vive e de quê se pode morrer. 

Soubemos até desenvolver a medicina e prolongar a vida, sabemos de perspectivas religiosas 

que explicam sobre o que acontece após a morte, mas mesmo sabendo tudo isso, a ciência não 

sacia o ser temor.  

Angústia e temor são disposições de nossa indeterminação no mundo. Heidegger 

(2012) em sua obra: “Ser e Tempo”, diz que o medo é uma forma distanciada de experimentar 

a angústia. Quem sente medo, experiencia um modo impróprio, ou seja, se relaciona com a 

angústia ao modo do afastamento, ou seja, lida de uma forma impessoal. Numa possibilidade 

de aproximação, que seria então um modo mais próprio de vivência da angústia, o ser 

perpassaria um modo mais reflexivo de compreensão do que se teme, de como se teme e das 

motivações deste temor. 

No entanto, a aproximação desta experiência pode ser árdua, seja pela angústia, seja 

pela impossibilidade de sair deste lugar impróprio que lhe é confortável e familiar. Kovács 

(2012, p.127) redige que a aproximação da morte é uma situação privilegiada para se lidar 



16 

 

com situações inacabadas, rever prioridades de vida, perceber o sentido de vida e que o 

diálogo aberto, com perguntas e respostas, é certamente um grande facilitador para tal 

experiência. 

Dialogar sobre a morte, revendo prioridades e o sentido da vida, aparece como lugar 

possível de ser experimentado pelas pessoas. Falar de morte fora do contexto acadêmico é 

tabu, há dificuldade de articulação de diálogo e penso que um fator, além da dificuldade de 

falar sobre o tema, seria a dificuldade de ouvir o que o outro gostaria de dividir e consequente 

uma banalização do sentimento do outro para fugir de uma angústia que o assunto gera.  

A falta de espaço para acolhida de sofrimento permeia nosso tempo, o que importa 

atualmente é a produtividade; portanto, morte e luto não são bem vistos, angustiam, logo, não 

cabem nos diálogos cotidianos. 

De acordo com Heidegger (2012), impessoalidade é um modo de se relacionar que não 

pertence ao ser-aí, mas aos outros, logo é uma afastamento de si mesmo e promoção de uma 

medianidade, que seria aceitação de imposições. Como modos de ser do impessoal, 

afastamento, medianidade e nivelamento constituem o que conhecemos como “público” 

(Heidegger, 2012, p.184), que seria a abertura para todos, foco no que é externo.   

Nossa existência é abertura, porém abertura em determinadas possibilidades dadas 

pelo nosso tempo, na indeterminação articulamos possibilidades, que são aberturas para nós e 

o que permeia escolhas e projetos. Os projetos existenciais são singulares e podem ser 

conhecidos ou não para cada um, mas mesmo que sejam conhecidos, também estão sujeitos 

ao caráter de indeterminação que é nosso, logo é mutável. 

Abertura ao que é singular no ser, é aproximação do próprio. Sendo abertura, 

descobrimento e revelação, aproximar-se do próprio é deparar-se com angústia.  Angústia é 

uma disposição fundamental do ser-aí, ou seja, uma condição do ser que entra em contato com 

seu caráter de poder ser mais próprio. Sendo sempre abertura ao passo que também é 

indeterminação e que existindo em determinado contexto histórico, sua única certeza seria sua 

condição de ser-para-a-morte. 

Heidegger (2012) pontua que sendo, realizamos a compreensão de algo como ser e que 

este sentido se dá na temporalidade, ou seja, seguindo orientações sedimentadas do nosso 

tempo, encontramos sentidos em nossas escolhas cotidianas. Hoje, por exemplo, faz sentido 
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em nosso horizonte hermenêutico estudar, trabalhar e pensar em uma aposentadoria produtiva,  

saudável e, preferencialmente, sem sofrimento. 

O horizonte hermenêutico é o tempo em que vivemos e, pela impossibilidade de 

escolha deste, considera-se que fomos lançados, e neste, temos que ser. Casanova (2013) cita 

o termo ek-sistir, que significa ser-para-fora. Somos abertura, poder-ser e escolhemos ser a 

cada vez. Escolho cuidar da minha saúde, estudar, trabalhar a cada vez que me aparece a 

possibilidade de escolha. 

Em nosso tempo, que Heidegger (2001) refere-se como a era da técnica em seu 

seminário: “A questão da técnica”, o que permeia sentido é explorar recursos vislumbrando o 

produtivo e o útil. Sendo este o nosso horizonte hermenêutico é o que nos soa familiar em 

nossas escolhas, é o que nos faz querer exibir produtividade até a velhice, desenvolver cada 

vez mais a medicina e prolongar a vida, cuidar da saúde e da aparência para prolongar 

vitalidade, viver está associado ao belo, produtivo, rentável e feliz. 

E como neste horizonte histórico se dá a lida com a morte? Muda-se o nome, soa mais 

bonito falar do falecimento, faz-se um velório rápido, se houver recursos financeiros: 

recepção glamourosa para a cerimônia e encerra-se logo o assunto. “Vida que segue” afinal os 

parentes próximos tem que estar bem para voltar ao trabalho em poucos dias e caso não 

estejam recorre-se à medicalização.  

Atualmente, diante de uma morte, encontramos nas redes sociais homenagens na 

página pessoal ou de familiares, há espaço para acolhimento virtual, mas pouca conversa entre 

si, não há espaço para compartilhamento da perda. O velório, rituais e homenagens são 

breves, diferentemente da dor do rompimento. 

Para esclarecer o que é tão marcante em nosso tempo sobre a lida com a morte, cito o 

estudo de Kovács (2012), que discute as mudanças no manejo da morte com o passar do 

tempo a partir de estudos de Ariès. A autora pontua que o medo já permeava o tema na 

antiguidade mediante enfermidade, no qual o doente ficava sempre cercado de pessoas, o 

medo era morrer só em uma fatalidade. Já nos dias de hoje, com a dificuldade em falar sobre 

morte, a fatalidade passa ser aceita.  Ariés (1977, como citado por Kovács, 2012) classifica 

duas maneiras de não se pensar na morte: ver a morte como evento cotidiano e banal ou torná-

la tema interdito na sociedade tecnicista. 
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Ha mudança de uma mentalidade de morte domada para uma morte selvagem, ou seja, 

o processo que antes tinha o túmulo como caráter comemorativo e preventivo do anonimato, 

além de representação de espaço de repouso e possibilidade de vivos e mortos nas capelas 

dentro dos cemitérios; hoje, com o desenvolvimento da indústria e da técnica, principalmente 

na medicina, impulsiona o surgimento de temas como: sofrimentos, delírios, agonia, luta com 

os poderes espirituais (Kovács, 2012, p.51).  

Estas mudanças se dão pouco a pouco em virtude de novos valores que são 

vivenciados em cada época, novas formas de articulação tornam-se possíveis de acordo com 

os recursos disponíveis ou falta deles. Localizando melhor esta mudança e os fatores em jogo 

para estas, Ariés (1977 como citado em Kovács, 2012) pontua que até 1914, a morte 

modificava a vida das pessoas e da comunidade, pois a morte era anunciada pela exposição do 

corpo morto, avisos na igreja e em locais públicos. No entanto, com o desenrolar do século, 

iniciaram alterações do que sempre foi considerado o evento morte, principalmente nas zonas 

mais industrializadas, houve uma inversão: a necessidade da morte passar despercebida, que 

nada mais anunciasse sua presença (Kovács, 2012, pp.66-67). 

Outra mudança que o autor pontua é que a morte não acontece mais em casa com os 

familiares presentes, ela foi transferida para o hospital, e este se incumbe de ocultar a doença 

e da morte com o controle de horários de visita e cobrindo o que não “pode ser visto”, que se 

torna uma forma socialmente aceita de asilamento.  

Rodrigues (2006) diz que: “podemos situar o medo da morte como próprio à 

modernidade - uma constituição social em que valores como certeza, ordem, limpeza, 

previsibilidade, pureza e beleza encontram o seu apogeu, temos as condições ideais para o 

surgimento do pânico, pois a morte rompe estas possibilidades” (p.126). 

O autor também percebe que muitas máximas modernas se encontram em 

questionamento, o pensamento técnico-calculante, próprio à modernidade como descrito por 

Heidegger que, ao invés de ser superado, encontra em nosso tempo seu ápice. Busca-se 

previsibilidade e modo de pensar hegemônico se instituindo como verdade absoluta. Sabe-se 

que:  

Os esforços para controlar o devir, para superar a morte são, dentro deste contexto, 

cada vez mais ousados. O que o homem contemporâneo almeja é um mundo, para si, 

sem doença, sem morte, sem infortúnios, sem limites – no imaginário coletivo, o 

homem quer ser Deus. Nesse contexto vemos a nós mesmos e ao outro, como se 
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fôssemos uma máquina, capaz de ser aperfeiçoada e corrigida, mais uma 

engrenagem a ser colocada a serviço dos ideais de excelência do contemporâneo 

(Rodrigues, 2006, p.127). 

A era da técnica nos proporciona um lugar confortável com muitos recursos 

tecnológicos que aparecem como indispensáveis, ou como objetos de desejo para uma vida 

mais produtiva. Aderimos, então, a ideia de não perder tempo e tornamos-nos parte deste 

sistema técnico.  

Fazemos parte do tempo histórico em que vivemos e é comum aderir ao quê nos é 

oferecido e corresponder ao que é esperado de nós. Atualmente tudo isso tem voz na 

sociedade, são números que determinam as medidas, pesquisas e comprovações científicas.  

A imersão em tudo isso é a impessoalidade, sou todos, mas hora e outra experimento o 

próprio, então, vivenciamos reflexões que perpassam respostas que a era da técnica fornece: o 

que fazer com o poder-ser?  O que fazer com a angústia? O que fazer com a depressão? O que 

fazer com a falta que o outro que morreu me faz? 

A técnica e a medicina têm respostas, escalas e medicamentos para tais questões, pois 

colocam o sofrimento como estado de desordem, não fazendo parte da engrenagem produtiva. 

Certa vez ouvi uma pessoa falando sobre a dor do luto e a dificuldade de ser escutada, 

incomodada quando recebeu o consolo: “Não fique assim” respondeu: “Perdi meu pai, não 

meu celular”, por que não podemos falar, sofrer e chorar?  

O lugar de sofrimento não é permanente e, de acordo com Heidegger (2012), 

decaimento na angústia movimenta o ser, no entanto a angústia, a maneira como se sofre, bem 

como o que pode ser mobilizador para cada pessoa, não parecem questões passíveis de 

medida como preza nosso tempo.  

Acerca da lida com a morte na contemporaneidade, duas consequências são destacadas 

por Rodrigues (2006): a brutal experiência de desenraizamento que vivemos nos dias atuais, 

por sermos a primeira civilização em que não se faz presente um sentido óbvio e 

transcendental para a existência e, a segunda consequência, a crença de uma vida após a morte 

que foi substituída pelo esforço para garantir uma imortalidade em vida. 

 Acredito que, embasados pela técnica, somos impulsionados a pensar em como 

superar a dor e o luto e, talvez até lidar com a morte com naturalidade e sem sofrimento; no 

entanto, não somos seres naturais. Dilthey (2011) destaca nossa possibilidade para além do 



20 

 

comportamento explicativo e abstrativo das ciências naturais. Segundo o autor, ao homem 

cabe a compreensão e um reconhecimento de uma interioridade por sinais externos. 

Sobre interioridade, podemos pensar no quão particular para cada ser-aí são os 

sentimentos e projetos existenciais; e sobre seu poder-ser fica comprometido diante do que é 

solicitado pelo mundo que pode estar na contramão do projeto existencial do ser. 

“O homem é pastor do ser, não senhor do ente. O fundamento dessa consideração é o 

Dasein, como ser-aí, constitutivamente aberto ao próprio ser, movendo-se numa compreensão 

do mundo e do outro” (Heidegger, n.d., como citado por Nogueira, 2009, p.109). Nesta 

concepção, podemos entender que somos perseguição e escolha de nós mesmos, escolhemos a 

cada vez, e estamos sempre no devir, em movimento, mas ainda nesta condição, o nosso 

tempo valoriza o homem enquanto ente. O impróprio tem caráter ontológico, no qual os entes 

ou as coisas são, já o próprio pelo seu caráter ontológico, no qual o Dasein não é determinado, 

não é coisa, tem o caráter de poder- ser.  

Oscilamos entre impróprio e o próprio, ou seja, entre determinações do mundo e 

perseguição se poder-ser, não se pode escolher ser em outro tempo, mas pode ser escolha no 

tempo, e não escolhas somente orientadas pelos outros, mas também por si mesmo. 

Enclausuramento também é sofrimento, quem sofre rompimento afetivo parece que precisa se 

enclausurar no silêncio e corresponder às demandas de produtividade, pois falta acolhimento, 

cuidado e respeito à dor do outro e à própria dor. 

Dasein somos nós, também pode ser referido como ser-aí, presença, e ente são as 

coisas, qualificáveis, ente é, Dasein está, é existência. Rodrigues (2006) também discute sobre 

o homem ser o seu senhor, pois não se deve a mais acordos religiosos, vive em um território 

calculável e a natureza pode ser domada por ele. E neste abandono do transcendental, nossa 

época impregnada de tecnicismo, é tomada por incertezas e busca um ajuste com a ordem de 

superação.  

Ao invés do homem fragilizado e dependente da vontade de Deus, temos um homem 

que deve ter convicção da sua própria capacidade, surgindo, então, cursos, manuais, 

conselheiros e especialistas de toda sorte que idealiza o: “você pode!”. O fracasso nas 

tentativas é sempre creditado como incapacidade pessoal, no qual o sujeito é privatizado e 

deve dar conta de seu mundo (Rodrigues, 2006, p.129). 
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 Medo, fracasso, sofrimento, morte e religiosidade parecem não promover o produtivo 

esperado do nosso tempo. De acordo com Rodrigues (2006) o homem, tomando-se como ente 

simplesmente dado e não um existente, não vê possibilidades para si a não ser se adequar à 

engrenagem da era da técnica. 

 Numa outra perspectiva deste “ter-de-ser” do horizonte hermenêutico, Heidegger 

(2012) descreve o medo como modo da disposição, no qual a tonalidade afetiva fundamental 

do temor em sua possibilidade de ameaçar e o “ser-em” no tocante ao estar ameaçado, a 

presença é medrosa. No mundo moderno teme-se a morte há muitos anos e teme-se questões 

do nosso tempo como o fracasso ou inutilidade, dentre cada coisa que pode aparecer como 

temível para cada um e de acordo com seu mundo circundante de significados. 

 O autor coloca que morte é um fenômeno da vida e um fenômeno existencial; viver é 

ser-no-mundo e considera-se, então, que a presença é meramente vida. Enfatiza que a morte é 

um modo de ser que a presença assume que é, pois: “para morrer basta estar vivo!”. O fim do 

ente enquanto presença é o seu princípio como mero ser simplesmente dado, pois até este 

findar, somos em movimento. 

 Heidegger (2012) pontua que ser simplesmente dado pelo findar, pode determinar um 

ser que está inacabado, como um caminho de construção que foi interrompido ou como a 

construção de um “acabamento” de um ser que com a última pincelada, acaba-se o quadro: “O 

findar implicado na morte não significa o ser e estar-no-fim da presença, mas ser-para-o-fim” 

(p.320). 

 Sabemos que somos finitos, somos-aí no mundo e inseridos numa temporalidade, que 

somos seres em relação e articulamos ser em disposição ou tonalidade afetiva, ou seja, temos 

modos de articulação com o mundo, que variam não só de um ser para outro, mas também de 

um mesmo ser em relação com diferentes fenômenos em diferentes momentos. 

 O medo é uma disposição e estas articulações frente ao mundo englobam diversas 

questões como modo de ser de cada um e que possibilidades estão em voga em cada 

fenômeno, um exemplo seria, diante da notícia de uma morte violenta de alguém próximo em 

algum lugar que você frequenta costuma abrir diversas questões acerca da dor do rompimento 

violento e angústia sobre a própria finitude que pode ser vivenciada como medo de que 

aconteça o mesmo consigo. 
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 Também parece comum em nosso tempo recorrer à impessoalidade, ocupando-se com 

os recursos técnicos como, por exemplo, procurar registros de gravações de câmeras próximas 

de onde aconteceu a morte, testemunhas, imprensa, culpados, indenizações e toda sorte de 

recursos disponíveis que não dão conta de esclarecimento dos fatos e nem de acolhimento da 

dor. 

O que o medo da morte na contemporaneidade anuncia? De que carecemos? O que 

esbanjamos? O que exploramos? De que necessitamos? E o que valorizamos? 

Na era da técnica prezamos por verdade, precisão e metas. Conseguimos ter recursos 

para prolongar a vida e velar a morte, mas neste sistema não temos disponibilidade para 

acolhimento do sofrimento. Heidegger (2012) descreve que: “a morte é a possibilidade da 

impossibilidade de ser em relação com..., de todo existir” (p.339) e diante desta 

impossibilidade vamos lidando com o medo da morte ignorando-a como mera engrenagem 

para alimentação das expectativas tecnicistas, pois participamos em silêncio de um sistema 

sendo coniventes com o caminho de indiferença à vida e carentes de poder-ser, devir e 

cuidado. 

A lida da morte pelo medo na contemporaneidade desvela nossa dificuldade em lidar 

com a angústia, refletir sobre temas singulares e dar-se conta de que todos os recursos 

tecnicistas não abarcam os laços afetivos e, em tempo de relações frágeis, perder um ente 

querido é experimentar um pouco de morte e solidão. É entrar em contato com a fragilidade 

ou brevidade da existência diante do biológico e das relações humanas. 
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CAPÍTULO II: CUIDADO E ADOECIMENTO FAMILIAR 

 

“A vida é a arte do encontro 

embora haja tanto desencontro pela vida” 

(Vinicius de Moraes) 

 

 Nascemos lançados em um tempo histórico e em uma família, não somos seres 

naturais que sabem seguir instintos, pois precisamos do zelo de outros para sobrevivência e 

desenvolvimento desde a concepção. Diante de inúmeras possibilidades de configurações 

familiares, hoje ainda se discute uma tentativa de definição acerca do que é família como 

tema que gera polêmica e discordância entre o judiciário e o religioso. 

 A experiência de família, no entanto, é anterior à discussão de idealizações 

tradicionais ou não do que é família. A tentativa de estabelecer um padrão se sobressai ao 

modo como cada um vive sua experiência de família e, então, o nexo do encontro e sua 

possibilidade de estruturação de família ficam em segundo plano, sendo que é da existência o 

ser em relação com os outros. 

Ser-aí, que é ser no mundo, é também ser-com. Heidegger (2012) afirma que: “o 

mundo é sempre mundo compartilhado com os outros” (p.175) e que estes outros: “são 

aqueles dos quais, na maior parte das vezes, não se consegue propriamente se diferenciar, são 

aqueles entre os quais também se está” (p.174). Desde a concepção somos com os outros, em 

especial, com aqueles que aparecem como família, seja a própria mãe ou outras pessoas da 

família e/ou de uma instituição. 

À constituição ontológica do ser-aí de ser em relação, Heidegger (2012) utiliza o 

termo ser-com, e aos modos de relação distingue ocupação (besorgen), preocupação 

(fürsorge) e cura (sorge). Estes diferentes modos referem-se ao cuidado diante da relação com 

o mundo, com os outros e com nós mesmos. 

Ser-aí é ser-em mundo e, então, é solicitado a se relacionar com os entes (coisas), e 

esta relação de utensílio se dá por modos como: “ter que fazer com alguma coisa, produzir 

alguma coisa, fazer desaparecer ou deixar perder-se alguma coisa, empreender, impor, 
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pesquisar, interrogar, considerar, discutir, determinar... Estes modos de ser-em possuem o 

modo de ser da ocupação” (Heidegger, 2012, p.103). 

 E nesta relação com as coisas o autor pontua que assim como é possível realizar, 

cumprir ou arranjar alguma coisa, a omissão também é ocupação pelos modos de descuidar, 

renunciar e descansar, pois de qualquer forma, estamos em relação. 

Já a relação com outra presença, outro ser-aí, se dá ao modo da preocupação. Baseada 

pelo ser-com, se dá de vários modos como: “o ser por um outro, contra o outro, sem os outros, 

o passar ao lado um do outro, o não sentir-se tocado pelos outros” (Heidegger, 2012, p.178). 

 Na relação com o outro, o autor destaca duas possibilidades extremas, a preocupação 

substitutiva, na qual retira o lugar do cuidado com o outro e assume-se o lugar das ocupações, 

determinando o que o outro deve realizar e desencadeando dependência e dominação. Já no 

outro extremo há a preocupação liberadora, na qual ajuda o outro a: “torna-se, em sua cura, 

transparente a si mesmo e livre para ela” (Heidegger, 2012, p.179). 

Sobre a cura, pontuada como relação conosco mesmo, o que se evidencia é o poder-ser 

mais próprio. Nas relações com o mundo e com os outros: “a cura é sempre ocupação e 

preocupação” (Heidegger, 2012, p.261). No entanto, na disposição da angústia, Casanova 

(2013) destaca uma quebra do discurso cotidiano e abertura para seu si mesmo. “No anúncio 

do poder-ser ante qual ser-aí se angustia, o ser-aí se vê confrontado com o seu caráter de 

poder-ser. Dessa confrontação nasce ao mesmo tempo a possibilidade de assunção de si 

mesmo como cuidado” (p.128). 

Nesta relação de cura acontece uma apropriação da responsabilidade de seu poder-ser 

mais próprio. Sendo: “a presença de um ente que, sendo, está em jogo seu próprio ser” 

(Heidegger, 2012, p.258), fazemos escolhas transitando nestas relações de ocupação, 

preocupação e cura, e escolhemos a cada vez o que é nosso. 

 Na preocupação liberadora podemos viabilizar a cura do outro devolvendo a ele a 

responsabilidade por si mesmo e por suas escolhas e, para tanto, seria necessário abdicar de 

escolhas para o outro, conselhos e julgamentos, para, então, ampará-lo neste processo de 

cuidado de si. 

 No grupo familiar podemos entender que o cuidado se dá pelos modos de convivência 

da família, ou seja, pela sua organização quanto as ocupações e na lida com os outros. 
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Lançados-aí, vamos vivenciando nosso horizonte hermenêutico sobre o que é possibilidade de 

família hoje, sobre as relações com cada integrante dela e a força dos vínculos com cada ente. 

 Bowlby (1982) faz um estudo acerca de afetos e rompimentos afetivos em perspectiva 

sistêmica que contribui com o olhar para o vínculo familiar ainda que não seja aplicável a 

todos os casos. O autor aborda especificamente a importância de um referencial na infância 

que represente uma base segura e que atenda a determinados desejos e proteções, mas diante 

da perda desta pessoa, haveria necessidade de assistência de outros, a fim de recuperar a perda 

sofrida.  

 Sendo em relação, somos orientados por referenciais dos primeiros cuidadores, da 

época em que se vive e pela cultura. No entanto, vale ressaltar que não nos caberia falar de 

recuperação aqui, pois com a dor e o vínculo rompido tem um significado muito particular 

para cada um, não haveria como afirmar que uma perda de alguém de importante referencial 

seria passível de ser suprida. 

A peculiaridade desta afirmação se dá primeiramente pela delicadeza de qualificar um 

vínculo de forma tão determinante, pois somos a cada vez, a cada escolha, e diria que a cada 

vínculo também se estreita ou não a cada vez. A perda e o luto não são processos a serem 

determinantemente superados, a não superação também é uma possibilidade. 

 Cada relação é única, uma não substitui a outra, mas podemos destacar a importância 

do outro em um espaço de superação, acolhimento, escuta e suporte, algo tão deficiente em 

nosso tempo. Caberia então refletir como se dá o cuidar em nossas vidas... Como cuidamos do 

outro? Como nos cuidamos? Como cuidamos da nossa rotina? Como cuido das perdas que me 

atravessam? Como eu manejo a possibilidade de perda? 

Enfatizo que diante do caráter de poder-ser, o vínculo se estabelece de diferentes 

formas, pois não existe um ideal de relação. A magnitude do vínculo e seus significados são 

construídos de formas muito particulares pelas possibilidades dos entes deste encontro. 

Na experiência de nexos de vínculos tão significativos, a percepção ou iminência de 

possibilidade de rompimento é abertura de sofrimento. A aproximação da possibilidade de 

rompimento escancara o nosso caráter de ser em perigo, nossa indeterminação, finitude e 

angústia. Na angústia se pode experimentar nova relação consigo e com outros. 
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A família, assim como outras presenças com as quais nos relacionamos ao modo da 

preocupação diante do diagnóstico ou de um adoecimento de um membro, aproxima-se da 

indeterminação de ser, ou seja, uma indeterminação do que vive e de com quem vive que 

decai em angústia.  

A vivência de uma nova experiência de saúde, nova rotina e novos riscos, 

movimentam o porvir, atualiza sentidos e experimenta novos modos de relação com pessoas 

que já fazem parte do mundo circundante e aquele que é seu referencial. 

 Em sua condição de ser-com, estas mudanças perante um adoecimento, podem ser 

abertura para novos modos de ocupações, preocupações e cura. Na ocupação somos 

solicitados à relação com novas questões na rotina, por exemplo, os exames a serem feitos, 

agendamentos de consultas, controle de medicação ou curativos, acompanhamento de dieta, 

internações, reorganização da rotina familiar, revezamento de acompanhantes; enfim, tudo o 

que é referente aos afazeres do cotidiano que precisam ser realizados em virtude do 

adoecimento.   

 Na preocupação, um adoecimento pode exigir novas formas de se relacionar entre os 

membros da família, entre paciente e familiar e entre os demais familiares, além da 

reorganização da convivência e afazeres da ocupação.  

Sobre estas relações no adoecimento, Carvalho (1996) destaca alguns modos de 

manejo da família, como na preocupação substitutiva descrita inicialmente, na qual os 

familiares querem alinhar com o médico o que o paciente suportaria ouvir, retendo, então, o 

poder de decisão do paciente e o colocando em condição de incapacidade de escolha e perda 

do poder sobre si mesmo. 

Outras situações tratadas pelo autor é a sobrecarga, pois adotando a responsabilidade 

pelo outro, a família pode se sentir forte a custa da infantilização do outro, podendo haver 

então um grande comprometimento na comunicação da família. Este movimento de escolha 

pelo outro e responsabilização do outro, pode desencadear uma comunicação truncada e 

comprometimento na confiança.  

A família diante de um adoecimento lida da maneira que é possível para cada membro, 

lembrando que somos sempre em relação, ou seja, em cuidado, e mesmo a não interação é 

uma forma de relação. Tudo é possibilidade e passível de escolha, inclusive o distanciamento 

desta rearticulação que a família enfrenta. Escolhemos a cada vez e a cada escolha; 
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escolhemos ser quem somos e nossas escolhas são guiadas pelo nosso projeto existencial, que 

é do ser e pela familiaridade. 

 Chamamos de familiaridade o mundo circundante que é o conhecimento e afinidade 

com aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Familiar, então, sugere um espaço de segurança 

e confiança; no entanto, a família é composta de entes, pessoas... que sendo-aí são para o fim; 

e quando um diagnóstico escancara esta possibilidade de findar de um familiar, todos os 

outros em relação também sofrem aproximação da indeterminação de ser e de um lugar não 

familiar. 

Com todas estas possibilidades de ser-com diante de um adoecimento que mexe com a 

família, podemos entender diagnóstico como abertura. O diagnóstico determina uma doença, 

mas os recursos da medicina e os percentuais de sucesso de tratamento não suprem o 

sofrimento existencial da angústia. 

Casanova (2013) enfatiza que: “só a partir da antecipação da morte que o ser-aí passa 

a se realizar plenamente em sintonia com todos os existenciais que lhes são constitutivos. No 

momento em que uma tal realização se dá, por sua vez, o ser-aí tem uma nova relação consigo 

mesmo enquanto cuidado” (p.132). 

 Diante do adoecimento há mobilização no cotidiano e nas relações, há um movimento 

de angústia pela aproximação da condição de ser-para-a-morte. Somos por vir, vivemos em 

atualização de sentidos por nossas escolhas, não há uma totalidade a ser alcançada, somente a 

morte. 

 Heidegger (2012) afirma que: “cura designa, ontologicamente, a totalidade do todo 

estrutural da presença” (p.327), e que na morte dos outros há a experiência da: “alteração 

sofrida por um ente ao passar do modo de ser da presença (da vida) para o modo de não mais 

ser presença. O fim de um ente, enquanto presença, é o seu princípio como um mero ser 

simplesmente dado” (p.327). 

 Só alcançamos alguma totalidade, portanto com a morte. Não há uma completude 

enquanto presença e estamos em constante movimento de escolha de si. Nos fazemos a cada 

vez família, estudante, profissional, cuidador e a qualquer momento posso renunciar a estas 

escolhas e considerar outras possibilidades, só não se pode renunciar à morte, pois sabemos 

disso. 
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 A condição de ser-para-a-morte movimenta o poder-ser, pois ao entrar em contato com 

a finitude do outro, nos aproximamos da nossa própria finitude com a abertura de uma maior 

apropriação de si (cura) pela angústia. Pesando na experiência de adoecimento, nosso tempo 

dispõe de informações e recursos para tratamento de diversas enfermidades, pois temos 

especialistas, remédios e informações; mas a lida com os sintomas, tratamentos e 

possibilidades de prognóstico movimentam o ser entre estas vivências impróprias e esbarra 

com a própria existência.  

Há, no entanto, a possibilidade de vivências mais próprias, as quais podem se dar pela 

“singularização”, conforme Casanova (2013) destaca que a singularização é o não poder mais 

simplesmente repetir o discurso cotidiano pelo esvaziameto de significações e, “em-virtude-

de” sedimentados, que tornavam possível, até então, a projeção compreensiva do campo 

existencial do ser-aí. E finaliza enfatizando que o ser-aí encontra um caminho que o reconecta 

com as coisas mesmas, não se deixando mais levar determinações medianas do discurso 

cotidiano. 

Boss (1977) também aborda este movimento de ser na angústia e ressalta que estar-aí 

em consonância com a angústia é estrangulador, retrocedendo sua própria autocompreensão e 

limitando-a de tal forma que: 

Ele compreende a si próprio apenas como uma gota d’água solitária, trêmula, 

suspensa no ar, mas o oceano, do qual ele provém e ao qual ele pertence, devido a 

sua essência, este ele não pode nem suspeitar? Ao contrário na condição do amor, o 

estar-aí está aberto a uma experiência totalmente diferente, experiência que permite 

reconhecer aquilo que os seres humanos normalmente chamam de morrer, como 

sendo o contrário do não-poder-mais-estar, como sendo um íntimo abrir-se e 

apropriar-se no amado como um todo. Por conseguinte,  angústia cotidiana dos seres 

humanos pode ser anulada na experiência amorosa do pertencer imediato a um 

fundo inabalável, basilar (Boss, 1977, pp.35-36). 

O referido autor ainda destaca que o fenômeno aparece tardiamente a angústia e antes 

dos sentimentos de culpa como traço básico do ser humano de poder-ser-culpado. 

Partindo destas reflexões, podemos ver que a angústia é mobilizadora em nossas 

relações de cuidado, seja na ocupação, preocupação e principalmente na cura, somos angústia, 

somos falta e perseguimos ser, sabendo da nossa condição de finitos. Adoecimento e morte, 

mesmo que de outros, viabiliza esta angústia. 
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 De acordo com Casanova (2013), somente na angústia que o ser-aí: “encontra a 

possibilidade de superar a tutela tenaz do discurso fático do cotidiano, trazendo 

antecipadamente a morte enquanto horizonte de sua finitude radical para o campo de 

realização de seu poder ser” (p.156) e são nas relações que este movimento acontece mediante 

perdas, possibilidades de perdas, falta de saúde, vulnerabilidade corporal, mudanças na vida, 

aberturas e fechamentos de inícios e fins de vários tipos em nosso cotidiano que podem 

mobilizar a angústia e antecipa, como veremos no capítulo seguinte, o movimento de ser para 

o fim. 

 Nas relações experimentamos a falta pela indeterminação de ser e nossa condição de 

finitude Casanova (2013) afirma que: “É só quando o ser-aí existe segundo o horizonte de sua 

finitude que ele realiza a si mesmo em sintonia com o poder ser” (p.131); ou seja, nestas 

experiências de angústia frente à finitude, mudamos nossa relação de cuidado, em especial, 

conosco mesmos. 

Na relação com os outros, destaco a afirmação de Boss (1977) que vai de encontro 

com a discussão do capítulo anterior sobre a falta de espaço para o sofrimento, na qual afirma 

que a coragem pode enfrentar a angústia: “mas onde reinam o amor o estar abrigado e a 

confiança, toda angústia pode desaparecer” (pp.33-34). 

O afeto, o cuidado de modo positivo nas relações, acolhimento, escuta, respeito e 

compreensão, são alguns modos de manejo nas relações que parecem frágeis em nosso tempo.  

Nos relacionamos a todo tempo pela abertura ou afastamento de tal forma, que Heidegger 

(2012) aponta: “O ser-com determina existencialmente a presença, mesmo quando o outro não 

é de fato dado ou percebido. Mesmo o estar só da presença é ser-com no mundo. Somente 

num ser-com e para um ser-com é que o outro pode faltar” (p.177). 

A falta do outro e da nossa própria indeterminação de ser nos aparece desvelando a 

angústia que somos. Lidar com o adoecimento de um familiar ou de si mesmo é lidar com a 

angústia que requer responsabilização do caráter mais próprio do poder-ser que pode ser 

viabilizado e fortalecido pelo cuidado que, no entanto, está em falta em nosso tempo. 

Embora a lida com a angústia seja muito particular pra cada ser-aí, o afeto dos 

encontros humanos mostra-se como abrigo da dor possibilitando a apropriação de si. Por fim, 

são nestes encontros que podemos produzir novos significados, desvelando novas 

possibilidades de cuidado do outro e de si. 
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CAPÍTULO III: LUTO ANTECIPATÓRIO - UMA POSSIBILIDADE DA PRESENÇA 

 

“A morte é um modo de ser que a presença 

 assume no momento em que é.” 

(Heidegger) 

 

O luto antecipatório ou antecipado é a experiência de luto diante da iminência de uma 

morte concreta ou rompimentos com questões significativas para cada um, ou até mesmo em 

passagens da vida.   

Lindemann (1944) foi o primeiro a olhar para esta experiência em um estudo com 

mulheres que tiveram seus maridos convocados à guerra e, diante da iminência de morte, 

passaram por um processo semelhante ao luto.  

Em descrições naturalistas sobre o processo de luto, há estudos sobre luto e luto 

antecipatório como de Carvalho (1996), que caracteriza o luto como uma crise e que para sua 

superação seria necessário uma reorganização familiar. Já na tradicional perspectiva de 

Kübler-Ross (1977), destaca como fases do luto de si mesmo a negação, raiva, barganha, 

depressão e aceitação, mas gostaria de tecer outras considerações acerca destes estudos. 

 Tais estudos são de grande relevância e base para reflexão do tema em diversas áreas 

da saúde, no entanto eles carregam como base um escopo de soluções para o luto, seja pelo 

próprio luto, ou seja, para lidar com o luto do outro. Mais uma vez, como discutido no 

capítulo inicial deste trabalho, mostra-se próprio do nosso tempo a urgente busca de um 

caminho de superação do luto e não acerca do acolhimento de sofrimento desta experiência. 

 Mesmo diante da morte concreta há uma banalização da dor, uma pressa à retomada da 

rotina e da felicidade. O luto que destaco aqui é ainda anterior a este que já é tão 

negligenciado. Kovács (2009) define o luto antecipatório como: “processo de luto que 

acontece antes da morte” (p.227) e situa-o no processo de doença, no qual: “as perdas já vão 

sendo vividas antes da morte, tanto pela pessoa quanto pelos familiares: perdas corporais, do 

companheiro de trabalho, de lazer, de sexo, entre outros” (p.227).  

Podemos entender o luto antecipatório, então, como uma experiência da dor do 

rompimento diante da possibilidade de perda, seja por uma morte anunciada, pelo 
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adoecimento e até mesmo em situações com diferentes cargas afetivas diante das necessidades 

de mudança na vida como de profissão, família, lar, cidade ou ainda nas mudanças de 

importantes de fases do desenvolvimento como deixar de ser criança, de ser adolescente, de 

ser filha, dentre outras. 

 De diferentes maneiras estas experiências são passíveis de experiência do luto 

antecipatório por quem as atravessa e, de acordo com Kovács (1996), morremos várias vezes 

nas fases do desenvolvimento, não definitivamente, porque continuamos a viver, mas a cada 

perda, separação e adoecimento, experimentamos novos significados. 

Fonseca (2014) acrescenta que o luto antecipatório não é apenas pela pessoa que pode 

partir, mas também por todas demais perdas que recorrerão desta possibilidade como perda de 

controle, perdas funcionais que trazem debilitação, perda de independência, perda da rotina, 

perda daquilo que se costumava realizar juntos, dentre outras tantas perdas. Afirma, então, 

que: “o luto ocorre não apenas pelos fatos presentes gerados, mas também por aqueles que 

deixarão de ser realizador no futuro” (p.149). 

Em um estudo anterior sobre a experiência de luto antecipatório, compreendi que este 

processo proporcionou uma melhor aceitação da morte possibilitando uma ressignificação de 

sentimentos para a família sobre a perda de um filho (Gaino, et al., 2012, p.99). 

 Diante da possibilidade de perda, cada pessoa lida com elas de uma forma muito 

particular, podendo, inclusive, ter como possibilidade o modo da negação, reserva, etc. De 

uma morte ou da possibilidade, portanto, pode emergir inúmeras possibilidades de vivência 

por cada um que estava em vínculo com o que partiu. 

  Há tantas possibilidades diante da iminência de uma perda, que mesmo a não vivência 

ou não superação de um luto também é uma possibilidade. Se permanecermos presos a um 

ideal de superação, felicidade e produtividade, entendo que teremos cada vez menos espaço 

para ser si próprio e cada vez mais solicitado a ter de ser no impróprio, na impessoalidade do 

que é de todos, valores contemporâneos. 

A superação é apelo do nosso horizonte histórico, recursos de não envelhecimento faz 

parte do apelo da era da técnica, Kovács (1996) bem pontua que: “o que buscamos não é vida 

eterna, mas a juventude eterna com seus prazeres, força, beleza, e não a velhice eterna com 

suas perdas feiuras e dores” (p.12). É como se lutássemos para que, com os recursos 
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disponíveis, conquistemos um lugar de felicidade, beleza e saúde. Para tanto, luta-se contra o 

por vir do envelhecimento buscando cada vez mais meios que driblem o envelhecer. 

 Este desespero pelo jovem, belo e produtivo, pertence a nossa consciência medrosa 

sobre o que é a morte e o envelhecimento, sendo por vir, pensamos no futuro que não só sobre 

o que vou fazer assim que terminar esta leitura, por exemplo, mas também sobre como quero 

viver a longo prazo, quem quero ser, como quero ser e o que quero ter. 

Escolhemos ser a cada vez, pois somos indeterminação e angústia de ser-para-a-morte 

e, enquanto tais, nosso caráter de poder-ser mais próprio possibilita escolher e 

responsabilizarmo-nos por nós mesmos. Tal possibilidade se dá diante do desvelamento do 

nada que angustia e revela esta indeterminação de ser.  

Podemos escolher e nos relacionar enquanto ser-aí indeterminado no mundo, e esta 

perseguição de ser não cessa por nosso caráter de devir; quando alcançamos algo, logo outras 

necessidades e significados surgem ou se atualizam. De acordo com Heidegger (2012) 

somente na morte o ser consegue se assumir no momento em que é, ou seja, consegue 

alcançar uma determinação e completude: o não ser.  

Heidegger (2012) pontua que: “O ser-para-a-morte em sentido próprio significa uma 

possibilidade da presença” (p.336); ou seja, além do que é determinado pelo nosso horizonte 

hermenêutico e do modo impessoal de lida, que são ao modo do afastamento da angústia 

evitando-se falar sobre ela, há também um modo próprio de lida ao que é da condição e o luto 

antecipatório é uma experiência de abertura desta possibilidade. 

No modo pessoal e próprio de lida com a morte Heidegger (2012) discorre que: “é no 

aproximar-se da compreensão que ‘aumenta’ a possibilidade do possível” (p.339) e 

complementa como possibilidade: “a proximidade mais próxima de ser-para-a-morte” (p.339), 

e que tal compreensão desvela nossa possibilidade da impossibilidade de toda relação com..., 

de todo existir. 

No movimento de antecipação, que é movimento de aproximação da possibilidade da 

impossibilidade de ser, a presença depara-se com o nada em sua condição de ser-para-a-morte 

e de sua indeterminação existencial enquanto ser-aí. Boss (1977) enfatiza que angústia é medo 

da morte e Heidegger (2012) que a presença é a angústia de assumir a responsabilidade de si 

mesmo, de sua indeterminação e de seu caráter de poder-ser abrindo-se para uma 

possibilidade de singularização sabendo-se ser-para-a-morte.  
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A singularização: “revela que todo ser-junto com uma ocupação e todo ser-com os 

outros falha quando se trata de seu poder ser mais próprio”  (Heidegger, 2012, p.340) e esta se 

dá na antecipação, na qual: “a presença abre-se para si mesma, no tocante a sua possibilidade 

mais extrema”. Sendo assim: 

A morte é a possibilidade mais própria da presença. O ser pra essa possibilidade 

abre à presença o seu poder ser mais próprio, em que sempre está em jogo o próprio 

ser da presença. Pode-se então revelar pra presença que, na possibilidade 

privilegiada de si mesma, ela permanece desgarrada do impessoal, antecipando, ela 

sempre pode dele desgarrar-se. Contudo somente a compreensão deste “poder” é que 

desvela que ela está de fato perdida na cotidianidade do impessoalmente-si-mesmo 

(Heidegger, 2012, p.340). 

 No modo impróprio, que é um modo impessoal de lida, há um movimento de 

afastamento que proporciona tranquilização da presença pelo desvio do assunto, por isso há 

perda de nós mesmos na cotidianidade, na qual escolhemos permanecer neste lugar mais 

confortável dado pelo impessoal. 

 Heidegger (2012) destaca que, no modo do impessoal, pensar na morte é covarde, 

carrega uma conotação de fuga do mundo, não permitindo, portanto, a coragem de assumir a 

angústia pela morte e de considerar esta angústia como uma fraqueza: “aliena presença de seu 

poder ser mais próprio e irremissível” (p.330). 

Mesmo que: “o impessoal não permite coragem para assumir angústia da morte” 

(Heidegger, 2012, p.330), este modo não abriga nem evita a angústia, apenas a vela, ou seja, 

mesmo que escondida pelas ocupações ela permanece ali. O impessoal reverte a angústia em 

medo frente a um acontecimento, ou seja, o medo é o modo impróprio de vivenciar a angústia. 

Luto antecipatório, pela antecipação da morte, é abertura de ser si mesmo: “O projeto 

existencial de um ser-para-a-morte em sentido próprio deve, portanto, elaborar os momentos 

deste ser que o constituem como compreensão da morte, no sentido de um ser para a 

possibilidade caracterizada que nem foge e nem encobre” (Heidegger, 2012, p.337). 

Sendo-aí vivemos o próprio e o impróprio, no entanto, há inúmeras maneiras de ser 

com e nestas, Heidegger (2012) destaca dois extremos: “A convivência cotidiana, mantém-se 

entre dois extremos da preocupação positiva - o salto dominador que substitui e o salto 

liberador que antecipa” (p.179). 
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Ao modo do domínio acreditamos ter controle, ocupamo-nos com questões do dia a 

dia ou referenciais seguros dados pelo nosso tempo, escolhemos o que acreditamos ser certo, 

seguro, sensato e produtivo; e aí que achamos ter domínio sobre existência e mundo, velando 

nossa indeterminação existencial e esquecendo que não fazemos parte de uma engrenagem 

sólida. 

Na antecipação, esta indeterminação vem aliada a nossa condição de ser-para-a-morte, 

uma lida própria e reflexiva da nossa fragilidade, limitações, vulnerabilidade e atualização de 

sentidos em nosso projeto existencial. E então uma maneira mais alerta de assumir si mesmo 

desgarrando-se da imersão do impessoal. 

O processo de luto antecipatório está nesta antecipação da morte, angústia que pode 

viabilizar o poder-ser. Assumindo a angústia de ser, assumimos também novas possibilidades 

de lida com a vida, com as escolhas e com os outros. 

 Fonseca (2014) pontua que neste processo há a oportunidade de finalizar questões 

incompletas do cotidiano, bem como dizer adeus e falar de seus sentimentos. O autor enfatiza 

que não é um processo preparatório para o impacto da morte, mas a possibilidade de vivenciar 

o luto. 

Acredito que o estranhamento impessoal com o tema da antecipação de lida com a 

morte, está na dificuldade de acolhimento desta necessidade da possibilidade de vivenciar 

lutos. O momento em que vivemos não consegue acolher as perdas concretas e o contato com 

a possibilidade delas e angústias que atravessam nossa vida é ainda mais banalizada.  

O luto antecipatório por si só é uma experiência da aproximação com seu poder ser 

mais próprio de ser-para-a-morte. É, portanto, uma possibilidade da presença que deveria ter 

mais compreensão por se tratar do desvelamento da vida e existência. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender o sentido do luto antecipatório de uma analisanda diante da 

possibilidade de perda do pai. 



35 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar um estudo embasado na daseinsanálise de Medard Boss acerca de uma 

experiência de luto antecipatório; 

 Apresentar vivências da analisanda no processo de luto antecipatório do pai; 

 Rever contribuições sobre o medo da morte na contemporaneidade, cuidado e 

adoecimento na família e luto antecipatório em articulação com o modo próprio de 

lidar da analisanda; 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, embasada pelo método fenomenológico, sendo o 

autor de base Merdar Boss (1903-1990), com sua obra: “Angústia, Cura e Libertação: 

ensaios de psicanálise existencial” (1977).   

Boss (1977) baseia-se fundamentalmente na fenomenologia hermenêutica de Martin 

Heidegger, no qual a fenomenologia significa um conceito de método, busca o modo e o 

como, operando na originalidade em que o fenômeno se estabelece numa discussão para as 

coisas mesmas e afasta-se de artifícios técnicos. Advinda do grego, a expressão fenômeno 

deriva do verbo aparecer, é o que se mostra e se revela em si mesmo. 

 Martins e Bicudo (1994) conceituam a expressão fenômeno como aquilo, no qual algo 

pode se tornar manifesto em um local situado.  O fenômeno se mostra, portanto, em situação. 

Os autores destacam que na pesquisa qualitativa busca-se uma compreensão particular daquilo 

que se estuda, despido de preocupações com generalizações, princípios e leis, na qual a 

atenção é centralizada ao específico e peculiar. Almeja-se uma compreensão e não uma 

explicação dos fenômenos estudados. Há uma substituição de correlações estatísticas pelas 

descrições individuais. 

A preocupação se dirige para aquilo que os participantes da pesquisa vivenciam como 

um caso concreto do fenômeno investigado: “As descrições e os agrupamentos dos 

fenômenos estão diretamente baseados nas descrições dos sujeitos, e os dados são tratados 

como manifestações dos fenômenos estudados” (Martins & Bicudo, 1994, p.30). 

A análise dos dados parte, portanto, da experiência vivida dos participantes, ou seja, 

sem interpretações, hipóteses explicativas, estatísticas ou recursos técnicos das ciências 

naturais que possam inviabilizar o caminho de desvelamento do sentido da experiência. 
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Dilthey (2011) diferencia as ciências naturais das humanas: “A primeira designa como 

explicativas, por tentarem dar conta de maneira teórico causal aquilo que se apresenta, e as 

ciências humanas como compreensivas, por trabalhar justamente na reconstrução da base 

comum a partir da qual se realizam todos os fenômenos em geral” (p.11). Afirma que o 

homem possui possibilidade para além do comportamento explicativo e abstrativo das 

ciências naturais (Dilthey, 2011, p.15). Pois:  

Compreendo por uma psicologia descritiva a apresentação dos componentes e nexos 

que entram em cena uniformemente em toda vida psíquica humana desenvolvida, tal 

como eles se encontram ligados em uma única conexão, que não é adicionada por 

meio do pensamento ou descerrada, mas vivenciada. Portanto, essa psicologia é uma 

descrição e uma análise de uma conexão, que vem à tona originariamente e sempre 

como a própria vida (Dilthey, 2011, p.40). 

Posto isso, a compreensão da experiência vivida norteia a práxis do discurso clínico 

desta pesquisa. Como colocado por Feijoo (2010): “a psicologia fenomenológica visa 

descrever com rigor, e não deduzir ou induzir; mostrar, e não demonstrar; explicitar as 

estruturas em que a experiência se verifica, e não expor a lógica da estrutura; por fim, deixar 

transparecer na descrição da experiência suas estruturas, e não deduzir o aparente por aquilo 

que não se mostra” (pp.33-34). 

Este modo de pesquisa, que orienta o pensar clínico na psicoterapia fenomenológico-

existencial, é situado no movimento filosófico e características descritas por Sapienza (2013): 

 O existencialismo é um movimento filosófico e literário que se desenvolve no 

século 20, particularmente na França. De um modo bem geral, caracteriza-se por um 

pensamento que não se preocupa em se organizar em sistemas; não se atém a definir 

qualidades humanas universais abstratas, mas se detém no fato de cada indivíduo ser 

único; distancia-se do primado da razão; considera a existência como um estar 

lançado no mundo, precisando fazer escolhas e ao mesmo tempo sempre imerso na 

situação concreta; chama a atenção para o existir de modo autêntico; traz para o 

centro de compreensão da vida a fragilidade, a liberdade, a angústia, o ser destinado 

a morrer (p.30).  

O caminho de busca pela essência se dá, então, a partir da fala descritiva do analisando 

e, então, a pesquisa se dá pelas seguintes etapas descritas por Martins e Bicudo (1994): 

“leitura e descrição ingênua inteira para que se possa ser formado uma sentido para o conjunto 

de proposições; leitura do texto com o objetivo de encontrar ‘unidades de significado’ no 
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discurso; transformação de cada unidade de significado encontrado no discurso ingênuo para 

o discurso psicológico; busca da essência ou da estrutura” (pp.39-40). 

O objetivo da pesquisa é, portanto, descrever a experiência vivida de uma analisanda 

e, desta descrição, compreender a essência, tendo em vista que o significado da essência não é 

necessariamente um, pode haver vários significados (Martins & Bicudo, 1994, p.36). Assim, 

como pode haver vários significados, ressalto que, embora falando do processo do luto 

antecipatório, o modo como cada um vivencia também é muito particular e variado. O que 

importa, portanto, é a compreensão de uma experiência do luto antecipatório, sem intuito de 

comprovação ou verificação para se definir benefícios ou malefícios do processo, mas 

evidenciando o que há de estruturante nesta experiência. 

PARTICIPANTE 

Participou da pesquisa uma analisanda convidada pela psicóloga para retomar a 

análise em condição de pesquisa com a assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo I) e do Consentimento da Participação da Pessoa na Pesquisa (Anexo II).  

LOCAL 

As sessões de psicoterapia foram realizadas em um consultório particular de 

psicologia em Santo André: S.P. e as informações pessoais da analisanda foram preservadas.  

INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

Foram gravadas 25 sessões de aproximadamente 50 minutos cada com um Gravador 

de Voz MP4 Player no período de Julho de 2015 a Janeiro de 2016. Foram transcritos e serão 

analisados neste estudo fragmentos das sessões em que a analisanda verbaliza sua vivência de 

luto antecipatório. 

EXPLICITAÇÃO DA PERGUNTA NORTEADORA 

A partir das vivências da analisanda, buscou-se a compreensão do fenômeno com a 

pergunta norteadora: “O que é o luto antecipatório diante da possibilidade de perda do pai?” 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DO DISCURSO CLÍNICO 

 

“O segredo do amor é maior que o segredo da morte” 

(Oscar Wilde) 

 

Vanessa (nome fictício), 28 anos, solteira, iniciou a psicoterapia em Junho de 2014 por 

encaminhamento de um psiquiatra apresentando sintomas de depressão. Após onze meses de 

análise, interrompeu o processo psicoterápico por dificuldade financeira e necessidade de 

priorizar os estudos.  

Passados dois meses, em julho de 2015, convido-a para retornar a psicoterapia em 

condições de pesquisa e ela aceita o prontamente, atribui o convite como resposta divina de 

suas orações sobre o desejo de retomar e traz como questão a descoberta de um câncer do pai.  

No primeiro período de terapia, as dificuldades da Vanessa estavam relacionadas às 

cobranças contemporâneas, tais como: vergonha por estar desempregada, sentir-se velha para 

se ingressar numa universidade e vergonha por ter depressão como a mãe.  

Estas tensões fazem parte das orientações sedimentadas do nosso tempo e estão 

relacionadas ao âmbito do produtivo, abordado por Heidegger (2001) em sua conferência: “A 

questão da técnica”, na qual ele discute a exploração de recursos e nossa participação 

produtiva no mundo. Como vimos no primeiro capítulo, sofrimento não tem espaço na era da 

técnica, logo, a depressão não é bem vista no contemporâneo e aparece para quem está 

vivenciando como um estado vergonhoso por não estar de acordo com uma produção. 

Esta produção conduz do encobrimento para o desencobrimento, palavra que vem do 

grego, traduzida pelos romanos como veritas, “verdade”, ou seja, o correto de uma 

representação (Heidegger, 2001, p.378). No entanto, na disposição do medo, modo que se 

deixa tocar pelo mundo esquivando-se de si. Vanessa vivencia o modo de ser da cotidianidade 

e encobre, portanto, outras formas possíveis de existir.  

Na disposição do medo, Heidegger (2012), trata da aproximação do fenômeno 

pensando sobre: O que teme? Como teme? Por que teme?  No primeiro ano do processo 

terapêutico, a temática presente nas sessões era o medo de começar a procurar emprego, pois 

se sentia inferior aos concorrentes por não possuir uma graduação, medo de começar a 
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graduação e enfrentar julgamento dos colegas por só ter procurado estudar agora, medo de 

não conseguir acompanhar o conteúdo da graduação e medo de ser julgada como acomodada 

por não estar trabalhando.  

Destas situações amedrontadoras percebemos a vivência destes medos, como por 

exemplo: o falar pouco nas entrevistas de emprego, culpar-se pelo tempo perdido, evitar 

receber visitas ou prolongar conversas para que não lhe perguntem se estava trabalhando. 

Vanessa adotava novos modos de ser-com, como abordado no segundo capítulo sobre nossa 

condição de ser em relação com os outros, com o mundo e consigo mesmo.  

Em sua relação tensa com o mundo, ela desconfia das pessoas, das oportunidades que 

lhe aparecem de emprego, do seu próprio potencial em relação à faculdade e emprego. 

Verbalizava sensação de inferioridade e frequentemente o medo de “ficar doente de novo” 

como antes de começar a psicoterapia. E relata essa condição hermenêutica da falta de espaço 

para o improdutivo e por estar nesta possibilidade, experimenta a estranheza desta condição. 

Entrando em contato com os medos, modos de lidar e motivações, Vanessa vai, 

lentamente, saindo de uma posição de refém do julgamento do outro, e chega, hora e outra, a 

rir dos medos que tem. Nos últimos meses deste primeiro período de psicoterapia, ela 

conseguia verbalizar suas experiências com mais detalhes, mantendo uma articulação cética 

com o mundo, mas passa de um sofrimento de enclausuramento pelo olhar do outro, para uma 

posição mais reflexiva de si mesma.  

Considerar o olhar do outro não é, essencialmente, opressor, porque nos apresenta a 

perspectiva que o outro tem sobre nós a partir de como apareço ou me mostro na relação com 

este outro. Sapienza (2013) afirma que pode haver incômodo em compreender algo a respeito 

de si, pois ao se aproximar mais de si mesmo, aproxima a possibilidade de ser mais 

propriamente si mesmo arrancando-nos o abrigo proporcionado pelas determinações de ‘ser 

como todo mundo é’ e seguindo orientações de ter de ser, por exemplo, autêntico e de 

personalidade. 

Neste processo de autoconhecimento, Vanessa vai, paulatinamente, se apropriando de 

suas limitações, capacidades e responsabilidades, possibilitando que, ao final do primeiro 

período de psicoterapia, tivesse conquistado a abertura para um novo emprego e ingresso em 

uma faculdade. 
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Neste segundo período de psicoterapia, ela vem às sessões com semblante menos 

entristecida, com uma postura corporal menos defensiva e continua com seu olhar voltado 

para o outro, mas agora com menos julgamento que o outro pode ter sobre ela, e mais 

preocupada com a saúde do pai. 

Ela pediu para que um médico do seu trabalho olhasse o resultado de um exame do pai 

e, então, descreve o impacto de ser a primeira a saber do diagnóstico de câncer. O diagnóstico 

angustia Vanessa que, diante da consciência da possibilidade de perda do pai, vê-se 

desesperada e imobilizada sobre o que fazer com a notícia: 

“Eu to disfarçando. Desde lá eu... acho que não chorei mais, segurei bastante para 

não chorar, porque eu desabei bastante na hora, né, na hora desabei muito, muito mesmo, né. 

Eu achei que não ia conseguir voltar a trabalhar, eu acho que só consegui voltar, porque a 

menina foi lá e me deu uma, uma chacoalhada assim e começou a falar coisas pra me 

animar, eu acho que por isso que eu consegui voltar” 

Diante da angústia, Vanessa tem amparo de uma colega de trabalho e logo tenta 

voltar-se ao cotidiano. Boss (1977) afirma que a angústia é fundamentalmente medo da morte, 

logo, o diagnóstico aproxima a possibilidade do não ser, proporcionando abertura da 

experiência de desespero. Segundo Kierkegaard (1979): “o desespero se dá pela 

indeterminação do eu em suas relações, o autor entende aqui o homem como uma síntese de 

relação de dois termos: infinito e finito, temporal e eterno, liberdade e necessidade” (p.318). 

No desespero do temporal há uma tensão pela angústia da morte, segue orientações de 

outros e coloca-se em passividade Kierkeggard (1979) chamaria este estado passivo de um 

desespero-fraqueza, o desespero de não querer ser si próprio. Feijoo (2010) pontua que: “o 

perigo de se perder do eu acontece de forma despercebida, pois enchendo-se de ocupações, 

olhando a multidão à sua volta, o desesperado esquece de si próprio, perde-se no outro e nas 

determinações do impessoal” (p.59).  

Vanessa tenta encobrir a angústia com a ocupação do trabalho, como abordado no 

segundo capítulo, sob a condição de ser em relação e transitando entre o próprio e o 

impróprio, ela tenta atender às determinações impessoais e orientações sedimentadas de ser 

profissional. Este carecimento de ser si próprio, bem como a própria angústia, serão 

vislumbradas no processo de psicoterapia. Pompéia e Sapienza (2004) compreendem a 

psicoterapia como um recurso para quem está com grande dificuldade, um lugar de procura.  
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Os autores propõem, a partir da firmação de Boss (1977) de que “Psicoterapia é 

procura”, que podemos entendê-la como pró-cura. Cura em latim significa cuidar, logo, 

psicoterapia é um processo de cuidar, de procura e apropriação de si.   

Em imersão na impropriedade do modo cotidiano, ela vivencia ao modo da ocupação o 

trabalho e como essa notícia será transmitida aos pais. Conta sobre o quanto fazia questão de 

acompanhar o pai e a mãe na consulta, na qual o médico do pai iria dar a devolutiva do exame 

que apontava tal diagnóstico: 

“... eles não sabem explicar o que o médico fala, e é capaz até deles esconderem, eu 

conheço eles. Capaz deles esconderem, não falarem, só pra não gastar dinheiro, só pra não 

procurar ninguém... eu conheço. Eu falei: eu vou. Se eu tivesse plantão eu ia trocar com 

alguém, mas eu vou. Aí eu vou amanhã né, tenho que ir bem forte... não sei nem se eu tomo 

aquele remédio que o médico me passou por fora, não sei se ele vai ajudar, não de nervoso, 

pra não ficar nervosa, pra ajudar a não chorar, pra eu ficar calma de não chorar, to 

pensando nisso se eu tomo ou se eu não tomo. To meio em dúvida ainda..(...). P: O que te faz 

pensar que seria melhor não chorar amanhã? V: Porque eles vão estar juntos. (enche olho de 

lágrimas começa a falar com voz trêmula) Eu não quero chorar. Minha irmã já falou: olha a 

gente tem que ser forte, porque se a gente ficar chorando vai ser pior. Eu não quero chorar, 

porque eu contei pra minha mãe por cima, eu contei bem assim é..., bem como fosse nada né, 

não vou demonstrar que estou preocupada e ela já ficou preocupada. Eu meio que atuei na 

hora, meio que fui uma atriz ali na hora né, então eu não queria chorar, porque vou estar 

junto com eles, agora se estivesse só eu e o médico talvez não teria tanto problema.” 

No caminho da compreensão do lugar que Vanessa está, adoto uma intervenção 

Inquisitiva, na qual o psicoterapeuta pergunta sobre o fato, intenções ou sentimentos de um 

determinado relato (Feijoo, 2010) e permaneço, então, com ela na questão de dificuldade: 

“não chorar”. Heidegger (2012) afirma que a fala perfaz a abertura e, viabilizando este espaço 

de fala, Vanessa consegue verbalizar a dificuldade de corresponder às cobranças com que se 

relaciona e com a impossibilidade de controle no cuidado com os pais.  

Permitir este espaço de fala aproxima-a novamente da angústia de um poder ser mais 

próprio, como descrito por Feijoo (2010): “na daseinsanálise, o que está em discussão é o 

como romper o círculo hermenêutico que aprisiona o ser-aí em comportamentos sedimentados 

no impessoal” (p.127). 
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A partir de sua relação e familiaridade de seu círculo hermenêutico, conceito de 

Heidegger que, de acordo com leitura de Feijoo (2010), consiste nas compreensões a partir de 

uma concepção e postura prévia de pessoa, ou seja, trata-se de possibilidades dadas pelo 

nosso horizonte histórico.  Vanessa entra em contato com os seus referenciais sobre o câncer, 

tais como o modo como os médicos podem dar notícias, como as pessoas podem lidar com 

esta notícia, como a morte permeia esta vivencia e como ela está lidando:  

“São vários problemas assim, sabe, que não tem tanto a ver comigo, é mais deles, mas 

ao mesmo tempo tem... tio né... Então, são várias coisas, aí já começa a passar pela minha 

cabeça que todo mundo vai morrer. Aí começa a passar aquelas coisas né, minha tia é 

enfarte, ele não tá bem, meu pai não tá bem, o pai da minha amiga morreu há pouco tempo... 

Fica aquela coisa passando pela cabeça: Ai meu Deus né, ano que vem... como é que vai tá 

no ano que vem e meu pai inocente de tudo coitado, ele não sabe de nada, não contei nada 

pra ele , nada... é complicado!” 

Uma questão que se mostra no discurso é a preocupação com os pais. Sendo toda e 

qualquer relação de cuidado, e a relação que o ser-aí estabelece com os outros de 

preocupação, o que Vanessa descreve é denominado como preocupação substitutiva ou 

dominadora, na qual se dá pelo domínio do outro (Feijoo, 2010).   

   Preocupada sobre como o médico falaria com seu pai, ela garante o comparecimento 

na consulta e em contato com as situações de seu círculo hermenêutico, fala sobre a saúde do 

seu tio e a angústia pela indeterminação de ser e a aproximação da condição de ser-para-a- 

morte e, neste momento, ao modo impróprio pensando sobre a morte do outro. 

“Eu to tentando vencer o lado pessimista, mas eu sei que em alguns anos, se caso não 

acontecer de eu morrer antes, o ciclo vai acontecer e eu vou ter que... vou ter que lidar com 

isso, infelizmente, eu acho que é por isso que eu já to sofrendo bastante por antecipação. Aí 

no serviço eu fui trabalhar a noite segunda, aí eu já fui tensa já com isso, porque eu to tensa 

o tempo todo com isso. Aí eu falei, não, aqui é aqui e lá fora é lá fora, né.”  

A imersão na angústia a faz entrar em contato com a condição de ser-para-a-morte e 

ser em perigo, ou seja, ser lançado no mundo e permeado por indeterminação de ser. Na 

angústia ela transita pelo próprio nos momentos reflexivos e de aproximação desta angústia e, 
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pelo impróprio voltando-se à ocupação e tentativa de encobrimento da angústia e, ao 

reconhecer seu jeito tenso de se relacionar, desperta para sua tonalidade afetiva de tensão. 

Heidegger (2003) discorre que a tonalidade afetiva está ligada ao modo singular de ser 

e ao jeito fundamental como o ser-aí enquanto ser-aí é, mas não é algo cristalizado, porque ela 

permeia as vivências como uma atmosfera e neste momento, Vanessa percebe sua tensão na 

relação. Heidegger pontua que a tonalidade afetiva não é um alvo de constatação, pois 

tornando-se consciente, ela já não é mais e a consciência desta promove alteração por seu 

despertar a partir de rompantes externos. Ressalta ainda que nosso foco não é discutir sobre a 

tonalidade afetiva ou o despertar, mas sim agir sob o modo deste despertar. 

A vivência das experiências é articulada por cada pessoa conforme o surgimento das 

possibilidades para esta. E a abertura de possibilidades é viabilizada conforme sedimentações 

do horizonte hermenêutico em que o ser-aí está lançado, e nesta experiência, ao notar essa 

atmosfera da tensão, Vanessa já experimenta outra vivencia diante deste despertar, 

possibilitando uma desconstrução de algumas orientações sedimentadas que seguiam dadas. 

Orientações sedimentadas são ônticas, ou seja, podem ser determinadas e no que se refere ao 

ser-aí e seu caráter de indeterminação e mudanças, há o ontológico; ou seja: 

Não há a menor possibilidade de desconstruir criticamente a gama de significações 

sedimentadas oriunda da tradição com vista a uma redução fenomenológica dos 

comportamentos, sem uma pergunta prévia acerca da possibilidade mesma das 

ontologias e sem a percepção de que toda a ontologia já sempre pressupõe um ente 

que traga consigo a possibilidade de questionamento de algo assim como ser 

(Casanova, 2013, p.87). 

Pelo caráter ontológico do ser, Vanessa pode se perceber, se questionar, resignificar, 

refletir e imaginar, como vemos em suas especulações adiante:  

“Eu sinto que ele pensa que vai morrer, eu acho. Eu acho que mesmo que ele não fale 

eu acho que ele sente isso, porque minha mãe perguntou como foi lá e ele falou assim ‘Ah tá 

tudo contaminado’. Eu falei ‘pai isso é jeito de falar?!’ Não tem nada contaminado, né, eles 

entendem tudo de uma forma errada, né!. Aí eu expliquei pra minha mãe que não era isso, aí 

eu falei a palavra que eu não tinha falado pra ela ainda, falei que era câncer de próstata, que 

tinha tratamento... aquela coisa que eu faço né, eu fico atuando em casa, tá tudo bem né,ela 

ficou meio assim né, aí eu falei pra ela: a senhora não pode ficar falando essas coisas perto 
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dele, a senhora tem que passar força pra ele e tem que fazer igual eu faço. Tem que falar que 

tá tudo bem, que vai operar, que vai dar tudo certo, não pode ficar falando que vai demorar, 

ficar desanimando ele que aí ele vai ficar desanimado! (...). P: Você estava bastante 

preocupada com a reação dos dois... V: É... P: O que você sentiu em relação as 

preocupações e como realmente foi? V: Da minha mãe eu fiquei mais surpresa, porque ela 

me surpreendeu, mas assim, ela... acho que foi até bom ter feito o que eu fiz: ter mostrado pro 

outro médico primeiro, porque assim eu já fui preparando ela, né? Que primeiro eu falei que 

ele precisava operar. Então eu fui dando a notícia aos pouquinhos, né, não foi aquela coisa 

de choque: olha é câncer e precisa operar né, então acho que isso ajudou um pouco.”  

Abrir espaço para falar sobre como ansiava ser e como de fato foi possibilita que 

Vanessa consiga entrar em contato com suas próprias expectativas e com a iminência de perda 

que ela tanto temia. De acordo com Sapienza (2013), o espaço de psicoterapia acontece com o 

seguinte norteador: 

O que há ali são duas pessoas, uma que conta o que faz sofrer e outra que escuta e 

procura compreender o que está acontecendo naquela vida. O terapeuta não está ali 

lidando com um psiquismo, querendo explicar como e porque ele funciona de tal 

forma. Ali se encontra com uma existência de um ser humano que quer ser 

compreendido por alguém e quer se compreender melhor (Sapienza, 2013, p.16). 

E no espaço de escuta do que é tematizado por Vanessa em sessão, suas questões neste 

momento, acompanho ela em sua apropriação sobre o modo de articular suas preocupações. 

Sendo toda relação preocupação, Vanessa vai se aprofundando no espaço da psicoterapia o 

que tem pensado sobre o adoecimento do pai.   

“V: Infelizmente vêm aqueles pensamentos né, ah é... por exemplo, vai ter o dia dos 

pais né, aí eu fico pensando, eu não sei se é coisa é... que eu to sendo negativa, eu não sei, 

mas eu mesma já coloquei na minha cabeça, dia nove eu não vou trabalhar, independente do 

que acontecer eu vou deixar claro que eu não vou, invento um compromisso, eu não vou 

trabalhar! (...). Eu fiquei pensando, ai meu Deus será que ano que vem eu vou tá com ele? 

Vem aqueles pensamentos negativos né, mas eu não demonstro pra família, eu demonstro que 

tá tudo bem né, é o que eu tento fazer. P: Então os pensamentos negativos são sobre se ele 

vai estar aqui ano que vem? V: É sempre aquele pensamento de que será que vai dar tudo 

certo mesmo? Como vai ser? Vem esses pensamentos sim. P: com tudo isso que aconteceu, 

você sente que está dando certo? Qual a sua sensação desses agendamentos das consultas, 
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das reações deles? V: Não sei... eu fiquei bastante animada, mas acho que é 

cinquenta/cinquenta por cento, cinquenta por cento animada que vai dar certo e cinquenta 

por cento que pode ser que... fico no meio assim sabe, não tem uma direção certa ainda. 

Agora se essa consulta não foi assim, ou for um médico ruim, ou for um médico que fale: ah 

eu vou encaminha ele pra tal pessoa, lista de espera né, tem que marcar lá embaixo.”  

Entrando em contato com a possibilidade de morte do pai, ela consegue expressar seus 

pensamentos sobre a possibilidade de perda que o diagnóstico lhe abriu, e conforme apontado 

por Fonseca (2014), a ameaça de separação pode iniciar um processo de enlutamento. O autor 

pontua também que o diagnóstico gera uma situação de crise, na qual a família não está 

preparada para lidar e por isso enfrenta períodos de instabilidade e crise, assim como 

incertezas em relação ao futuro. 

Vanessa vai atribuindo novos significados aos momentos com o pai, e entra em 

contato com este momento de incertezas que a angustia e a faz voltar à tonalidade afetiva de 

tensão pelo horizonte hermenêutico que vive, ou seja, apresentado na fala de possibilidade de 

um médico ruim ou de longas esperas pelo sistema de saúde que poderão ser compreendidas 

no decorrer deste estudo. 

Ela anseia pelo pior e já pensa em medidas possíveis, discurso um pouco diferente do 

anterior a consulta diagnóstica, quando ela sofria com o “como” o médico notificaria o 

câncer; neste momento, ela pensa nas consequências do tratamento, considera ações que estão 

ao seu alcance e compreende que controlar a fala do médico e a decisão do hospital não lhe 

cabe. 

Ao mesmo tempo este anseio sobre o médico, encaminhamentos e providências, 

preenchem um lugar de ocupação que é diferente do de preocupação. Como discutido no 

segundo capítulo, a preocupação do estar em relação com o outro, o pai e a ocupação é o olhar 

para as coisas e processos do mundo impessoal. Imersa na ocupação, objetifica a relação com 

o pai pela lida ao modo da preocupação substitutiva, esquivando-se, assim, do âmbito mais 

próprio da angústia. 

“P: Como você se sente com estas possibilidades novas, que você foi no hospital levar 

pro vereador e de repente apareceu outra situação né? V: Ah eu fiquei bem animada! Nesse 

dia eu até ia trabalhar a noite, eu fui até mais animada trabalhar né. Fui, mas assim: Nossa! 
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Consulta marcada né, mas sempre vem aquela parte pessimista né... Mas será que esse 

médico é bom? Será que esse médico não vai encaminhar para outra pessoa? Né, 

infelizmente assim a gente... eu né, não consigo ficar com pensamento só positivo né..” 

Vanessa se apresenta apreensiva sobre depender da saúde pública e solicita ajuda de 

um vereador. Ao chegar no hospital para pedir uma guia que o vereador precisava para 

agilizar o processo, ela foi informada que a própria assistente social do hospital já tinha 

conseguido adiantar a consulta do seu pai, mesmo sem saber se o documento que ela estava 

pedindo era para este fim. Diante da concretização do que esperava a tonalidade afetiva 

permeia inclusive situações positivas como esta, prevalecendo a articulação ansiosa e tensa da 

analisanda. 

 Na preocupação substitutiva, ela carrega o desejo de cotrole das situações, e quando 

consegue o que buscava, não mascara a angústia que sente. A preocupação se estende para a 

saúde dos demais membros da família também, sua mãe tem depressão e ela tenta convencê-la 

de passar em consulta com psiquiatra. E em exame ginecológico, sua irmã descobre um cisto 

no útero, o qual precisará ser retirado cirurgicamente, e Vanessa aos poucos abraça a 

responsabilidade pela saúde de cada um destes membros.  

“Não sei porque eu sinto que essas responsabilidades caem em cima de mim, não sei 

se é por causa dos meus pais que, por exemplo, se eu tivesse deixado pra lá esse negócio do 

exame dele, talvez ele nem teria feito” 

Incentivo que Vanessa fale mais desse lugar de responsabilidade em que se sente, pois, 

embora após um diagnóstico a família passe a reter o poder de decisão que caberia ao 

paciente, como discutido no segundo capítulo, passa a ser aquela que tem: “força e estrutura 

para suportar e lidar com uma notícia grave enquanto o paciente é relegado à condição de 

fraqueza, incapacidade e perda de poder” (Carvalho, 1996, p.47). Até o momento, Vanessa 

tem abraçado sozinha a responsabilidade de preocupação com a saúde de todos.  

Refletindo sobre este movimento de preocupações ela resgata que começou a se 

preocupar mais quando os pais se aposentaram: 

“Conforme a idade, conforme você vai entendendo que idoso é assim mesmo... vai 

começando a entender melhor as coisas. Eu acho que o me fez mesmo, também começar a 

procurar médico, foi quando meu pai teve uma hemorragia no olho direito, ficou vermelho o 
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olho dele, bem vermelho. A gente foi no médico e levaram ele pra um hospital lá em Santo 

André, que eu não me lembro o nome, e passaram um colírio pro olho dele voltar ao normal e 

falaram que ele tinha que fazer acompanhamento com a Fundação. A gente pegou essa guia 

no posto e ficou, não chamou. E aí a gente não correu atrás, quando foi correr atrás ele já 

estava com parte da visão perdida. Eu não corri e eles não correram. Ninguém correu atrás 

‘a não, deixa o SUS chama’, ninguém ligou, ninguém se importou. A partir daí que, acho que 

caiu a ficha né, que pensei: nossa se tivesse corrido atrás antes, talvez não teria perdido 

quase toda visão, talvez enxergaria um pouco melhor. P: você se sentiu culpada na 

situação... V: é junto com eles né, e senti culpada junto com eles, a gente dormiu no ponto, 

podia ter corrido atrás.” 

 Vanessa recorda de situações que fazem parte de sua familiaridade com SUS, para ela 

se abre um contexto de muita espera e possibilidade de médicos que ela não concorda com a 

conduta. Expôs algumas vezes que sua mãe recebeu equivocadamente um diagnóstico de 

câncer há alguns anos atrás e se lembra com pesar o início de seu tratamento medicamentoso 

para depressão, no qual considera que psiquiatra prescreveu medicamentos em excesso que a 

fez sentir muito mal, chegando a pensar que iriam interná-la. 

Diante do discurso de tantos acontecimentos de seu horizonte circundante há 

compreensão de culpa, o que Boss (1977) nomeia como fenômeno que aparece tardiamente à 

angústia, enfatizando que as angústias aparecem antes dos sentimentos de culpa, mesmo 

considerando como traço básico do ser humano o poder-ser-culpado. 

Para exemplificar este ser culpado, logo o ser está em falta ou em débito, como dizer 

que a criança “deve repeito” ao pai, o jovem “deve” ao professor cumprimento das lições e na 

vida adulta o quanto “deve” produção, chegando a reflexão de que: “parece que até a sua 

morte o ser humano não consegue chegar ao fim livre do estar-culpado, tal como parece 

acontecer com a angústia” (Boss, 1977, p.31). 

Vanessa sente culpa pela perda de visão do pai e não entende sua própria preocupação 

neste manejo do cuidar: “Eu deveria não me preocupar, mas acabo me preocupando. É uma 

coisa que eu não sei explicar.” 

Conforme discutido no segundo capítulo, Boss (1977, p.35) apresenta que o próprio 

nome “angústia” indica que: “o estar-aí, quando está em consonância com a angústia, só pode 
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ser visto como algo estrangulado”. E complementa que: “a angústia do ser humano atual 

costuma retroceder tanto sua autocompreensão e limitá-la de tal forma que ele compreenda a 

si próprio apenas como uma gota d’água solitária, trêmula e suspensa no ar, sendo que este 

provém de um oceano” (p.35). 

Nesta vivência de angústia, Vanessa se questiona sobre a responsabilidade que, 

permeada pela culpa, busca uma justificativa pelo seu cuidar, mas como apontado por Boss 

(1977), há na angústia a sensação de estrangulamento, que na vivência de Vanessa, interpõe o 

desejo de zelar pela saúde dos familiares: 

“Me vem aquele medo: será que vou aguentar tudo isso? Eu não sei porque que eu me 

sinto responsável por todos na casa, eu não sei explicar, não sei se é porque eu tenho uma 

saúde boa né, tirando a depressão. Tenho uma saúde, graças a Deus, eu tenho uma saúde 

muito boa, é difícil eu ficar doente, não sei se é por isso... Mas é estranho eu coloco as 

responsabilidades tudo encima de mim assim.”  

Ela reflete sobre suas próprias atitudes, busca uma explicação por ser como é; como 

enfatizado por Feijoo (2010), a compreensão, que projeta o ser-aí para possibilidades cada vez 

mais próprias do “poder-ser-no-mundo”, constitui-se no humor da estranheza de sua 

singularidade. 

A estranheza oscila pelo débito com a saúde da família e pelo seu próprio bem estar 

que a sobrecarrega na tentativa de garantir cuidado à saúde de todos.  

“A consulta no Mario Covas que eu tava meio ansiosa, e graças a Deus deu tudo 

certo, a gente foi bem atendido. É, o médico era um médico muito bom, um médico que 

conversa. Sabe, nem parece médico de público, parece médico de hospital particular. E ele é 

daquele tipo de médico que não é de esconder nada sabe, ele fala sabe. (...) Aí ele olhou o 

exame e falou assim ‘o que que o médico falou pra vocês? Que é o quê?’ Aí eu falei que ele 

falou que era câncer de próstata né. Ele: ‘Ah não tudo bem, só estou perguntando pra saber 

se a gente está falando a mesma língua né, que às vezes vai no médico e o médico fala que é 

uma coisinha, não fala o que é e a pessoa não sabe, eu precisava saber o que vocês estão 

sabendo né’. Acho que ele deve ter feito isso pra não assustar também né. Aí ele falou que 

realmente é, mas que tá bem no comecinho, que tinha duas opções: ou a cirurgia ou a 

radioterapia, e que meu pai poderia escolher entre essas duas opções. Então, isso já me deu 
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uma... um alívio né, porque me senti em hospital particular. (...) Aí ele foi muito assim, muito 

simpático, explicou bem sabe, senti uma segurança....”  

Ao final destas seis primeiras sessões de angústia, ansiedade e reflexões, Vanessa é 

surpreendida por uma postura médica muito diferente da que temia em vista de experiências 

anteriores que teve no contexto de saúde. 

Ela considerou o médico bom por “saber conversar” e pelo discurso podemos destacar 

que o médico, cuidadosamente, considerou o conhecimento prévio da família sobre o estado 

de saúde do paciente proporcionando à Vanessa e sua família um acolhimento e um espaço de 

compreensão e cuidado, fortalecendo a sensação de segurança. 

Nas duas sessões seguintes a este acolhimento médico, ela se permite visitar outros 

incômodos que fazem parte de seu horizonte circundante, saindo um pouco da imersão na 

angústia, verbalizando questões de sua vida profissional.  

No entanto, esse lugar seguro que ela almejava, logo escancara novamente sua 

indeterminação pelo nosso caráter de ser em perigo e nossa condição de ser-para-a-morte. A 

angústia se abre novamente para Vanessa quando é acordada por um vizinho que chega com o 

pai dela com a mão machucada. 

“Meu pai, ele é uma pessoa assim, está tudo bem, mas ele procura alguma coisa pra 

não ficar tudo bem.”  

Descreve como o pai se cortou, o atendimento no pronto socorro e que ele havia 

levado três pontos. Fala ainda sobre como lidou com a situação no pronto socorro: 

 “V. Então você vai atender ele? Eu causando no hospital, todo mundo olhando pra 

mim, passando a maior vergonha, todo mundo olhando e eu lá falando... aí a mulher ‘ah tá 

bom, traz ele aqui’, depois de muita insistência. Aí levei, aí ela coisou lá, aí tentei ligar pra 

minha mãe, minha mãe não tava em casa. Eu falei se ela chegar e ver aquele sangue todo na 

calçada e ninguém em casa ela vai ficar louca... e nada dela atender o celular” 

 O modo de articulação da Vanessa com a situação dada, que traz a tona novamente a 

possibilidade de perda do pai, desvela o processo de luto antecipatório pelo qual ela está 

atravessando, Vanessa experiencia a raiva e a impotência diante de uma condição que se 

apresenta a nós a todo momento e, sendo-aí, a nossa existência está em jogo o tempo todo, 

seja no que está ao nosso alcance de escolher, seja na maneira que articulamos as perdas que a 
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vida nos impõe. Casanova (2013, p.90) destaca que: “existir provém de ek-sistir, que significa 

ser-para-fora”; ou seja, podemos pensar aqui sobre a abertura como relação e indeterminação 

do existir. 

Quando Vanessa entra em contato com ser em perigo e indeterminação da saúde do 

seu pai, apresenta-se para ela a possibilidade de rompimento e dificuldade diante da 

impossibilidade de controle do outro, conforme discutido no primeiro capítulo e a neste ser 

em perigo que ameaça, a presença é medrosa. Ela questiona a atitude do pai de se colocar em 

risco, preocupa-se em como sua mãe lidará com sangue exposto no chão ao chegar em casa; 

logo, novamente ocupa-se do desejo de controle e preocupação substitutiva diante do 

decaimento na angústia. Somos movimento de abertura e fechamento e nesta situação a 

angústia se abriu e Vanessa promove articulações de fechamento por meio do controle. 

 Ser-para-a-morte ou ser-para-o-fim é condição da presença (Heidegger, 2012) e a 

aproximação desta condição é também aproximação da angústia. O processo de decaimento 

na angústia é um processo que movimenta o ser. 

O ser é abertura, devir... e a angústia não é estanque. Logo Vanessa vai articulando-se 

nesta indeterminação da forma que lhe é possível neste momento e, esta forma foi 

compartilhada por um vizinho e pela médica, promovendo também acolhimento para 

Vanessa, uma vez que a família se mobilizou também de outras maneiras: 

“V. Todo mundo ficou assustado, a médica ‘Mas meus Deus! O que o senhor estava 

fazendo com a Makita’, tinha um vizinho meu lá que falou: ‘Nossa Pedro não pode, não sei o 

que....’. E eu briguei com ele, acabei com ele, parecia uma mãe com o filho... P: Parecia uma 

mãe com filho.... V. É, como é que o senhor faz um negócio desse, que não sei o quê, que vou 

falar tudo pra mãe, a mãe não pode mais sair de casa e deixar o senhor sozinho, porque eu 

trabalhei a noite e se eu não estivesse em casa? Nossa, aí ele: ‘É, eu nem ia te chamar, você é 

que tava acordada, eu não ia te chamar não, e não sei o quê’. Mas depois daí ele ficou 

quietinho, ficou assim, quietinho, eu falando e minha irmã rindo! Minha irmã tava dando 

risada, achando engraçado: ‘ah porque o pai vai procurar que não sei o quê’. E eu e minha 

mãe morrendo de raiva brigando com ele, nós duas, eu fiquei até meio assim com ele nos 

primeiros dias, depois eu voltei a falar normal. De tanta raiva, porque sobrou pra quem? 

Sobrou pra mim.... P: Ficou meio assim como? V: Meio... é... como já tinha passado o pior, 

já tinha feito os pontos, meio... brava! Brava mesmo, a minha irmã rindo, ele rindo e eu 

brava, falei é fica procurando pra cabeça e se tivesse perdido a mão? Falou: ‘ah porque o 
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vizinho’ aí eu: ‘a culpa não foi do vizinho, a culpa foi sua, você que foi lá, o senhor que foi lá 

o vizinho não veio aqui’.” 

Proponho que Vanessa reflita o lugar que ela ocupa, pois a intervenção refletora de 

conteúdo verbal, segundo Feijoo (2010), proporciona uma clarificação da situação. E sugiro 

que ela aprofunde no como se sentiu, permitindo uma maior aproximação de seus sentimentos 

diante da possibilidade de perda que a angustia. 

“P: Você disse que ficou com muita raiva do seu pai durante uns dias... E o que você 

acha que deu raiva, que mexeu tanto com você? V: Porque tá tudo tranquilo e ele procura 

alguma coisa pra se machucar, ele não consegue ficar parado, aí ele mexe com coisas que 

não deveria mexer... às vezes ele machuca a mão. Não entra na cabeça dele que ele é 

diabético, que não pode ficar se machucando. Ele é afastado pelo INSS, ele não pode ficar 

tendo esses machucados se não o INSS vai entender que ele tá trabalhando, mas ele não 

entende isso. Ele é teimoso, a teimosia dele que me deu raiva, dele ser teimoso.” 

Permaneço com Vanessa na compreensão de sua raiva, que é apontada por Kubler-

Ross (1977), numa perspectiva mais naturalista, como sendo uma fase do luto. Acerca da 

reflexão seguinte da analisanda, Carvalho (1996), explicita que: “na tutela da família acaba 

acontecendo uma distribuição de atribuições, muitas vezes, injusta, na qual, uns sentem-se 

mais fortes à custa da infantilização de outros” (p.47). 

Vanessa diz que o pai parece uma criança e permanece no discurso de que ele não 

pensa nas questões do afastamento e o identifica como teimoso. Após toda infantilização 

diante da raiva que sentiu, permite novamente uma aproximação da angústia da perda: 

“V: Poderia ter acontecido algo pior, e se aquela pecinha voa e corta o olho, o 

rosto... já pensou? O único olho bom que ele tem já pensou aquele negócio voa e corta o olho 

dele, cega na hora, e aí? Como é que ele vai viver? Então, assim, me deu uma raiva disso, a 

pessoa tá bem, mas procura alguma coisa, é um imã que atrai pra acontecer alguma coisa. A 

gente brigou, brigou, brigou com ele, mas eu não sei se entrou na cabeça dele. Estou sempre 

de olho para não pegar peso, a gente foi fazer compra não deixei ele pegar peso, só segurar 

com a outra mão... porque se não ele não liga e pega... as coisas mais pesadas eu que peguei. 

Então, tem que ter aquele cuidado, assim, se não... os remédios também pra tomar, pedi pra 

médica passar, porque diabético né, pra não inflamar. Aí tem que ficar em cima dele pra ele 

tomar nos horários, minha mãe que cuidou mais dessa parte... Querendo ou não tem que 
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ficar encima dele, não adianta: ‘ah ele se vira’, não, não é assim! Tem que ficar em cima 

porque ele é teimoso, uma pessoa um pouco difícil.” 

 Em experiência limite de aproximação da condição de ser-para-a-morte, Vanessa 

vivencia um rompimento com seu mundo circundante, passa de uma ânsia pela tentativa de 

controle das situações para uma total vulnerabilidade diante da possibilidade da ocorrência da 

morte concreta. 

 O decaimento da angústia, neste momento, abre novas possibilidades para Vanessa, 

reconhecendo a indeterminação de ser: 

Quando paciente e terapeuta se aproximam da compreensão de um sentido mais 

“próprio” de algo que foi trazido para a sessão, isso tem sabor de uma coisa 

verdadeira. A explicitação de um sentido, entretanto, não é algo que se dê com a 

garantia de não mais voltar para o encobrimento. A doação de ser comporta a 

ocultação. E é próprio do Dasein, ainda que ele seja a abertura em que se dá ser, 

poder ter, onticamente, uma restrição na sua possibilidade de compreensão; ele pode 

permanecer na ou voltar para a penumbra da compreensão obscura (Sapienza, 2013, 

p.39). 

No caminho da compreensão analisanda e analista experimentam o desvelamento e 

descoberta de coisas que estavam ali, mas que, até então, não podiam ser visitadas devido aos 

encobrimentos da impropriedade. 

Penso que, diferente de um olhar mais naturalista, no qual a psicoterapia poderia ter 

metas e medições, o que buscamos na fenomenologia hermenêutica não teria bem uma 

definição ou medição, mas sim uma possibilidade de mergulhar na angústia mobilizada para 

que o analisando vislumbre novas possibilidades de articulação que mobiliza a angústia  o vai 

facilita lançar novos olhares e não está ao alcance do analista definir, isto simplesmente 

acontece. Ao psicoterapeuta cabe o cuidado de proporcionar reflexões e se aproximar dos 

conteúdos difíceis, do analisando, e isso se dá no encontro, na confiança, na compreensão, no 

perceber do poder-ser, ou seja, na condição do devir. 

Não há na psicoterapia caminhos previamente definidos, nem apoio de técnicas ou 

medidas, mas a busca de compreensão dos sentimentos e sofrimentos que a analisanda 

vivencia. Em um tempo, onde se valoriza produtividade, saúde e felicidade há expectativa de 

superação, já o encontro de compreensão que se dá na psicoterapia, está na contramão destes 

valores, pois neste, é permitido falar da angústia.   
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Vanessa enfrenta a angústia e articula laços fortes de amor com sua família e com a 

sua própria vida. No tratamento de uma depressão, que já não tem força diante do que vive 

neste momento, a relação com a possibilidade da morte é totalmente diferente do início do 

tratamento. Vanessa ama, quer estar viva e cuidar de sua família e a possibilidade de 

rompimento de seus laços afetivos é o que está em jogo neste momento. 

A referida analisanda passou dez sessões em silêncio sobre sua angústia e se deteve 

nas dificuldades do trabalho e nas tentativas do ex-namorado de se reaproximar dela. 

Casanova (2013) faz apontamentos interessantes sobre o silenciar ao discorrer que 

somos em função dos campos de sentidos sedimentados e perdemos toda e qualquer 

possibilidade de pensar e agir para além de tais campos, salvo o instante da singularização, 

temática abordada no segundo capítulo deste estudo. 

Podemos entender aqui que, imersos na impropriedade do cotidiano, aderimos aos 

sentidos que são valorizados no mundo em que vivemos e agimos de acordo com as 

sedimentações e orientações dadas pelo contexto em que vivemos, mas no decaimento da 

angústia, há uma aproximação de um poder-ser mais próprio e, então, vivencia-se um 

processo de singulariazação. 

Casanova (2013) esclarece que singularizar-se significa, para Heidegger, não poder 

mais simplesmente repetir o discurso cotidiano, pois há na singularização um esvaziameto de 

significações e, “em-virtude-de”, sedimentados que tornavam possível, até então, a projeção 

compreensiva do campo existencial do ser-aí. Este momento, dá-se o silêncio: 

Com isso, o ser-aí experimenta uma temporária incapacidade de agir e um silêncio, 

no qual não há efetivamente nada a dizer. Nem a voz da consciência nem a 

preocupação autêntica dizem algo ao ser-aí singular, porque toda e qualquer 

possibilidade de dizer apontaria aqui para um retorno da semântica fática e para uma 

reinserção para a tutela do mundo. Por meio desse silêncio, porém, o ser-aí descobre 

a possibilidade de se articular existencialmente com o seu poder ser mais próprio, de 

existir radicalmente em virtude de si mesmo (Casanova, 2013, p.159). 

Em dez sessões de silêncio sobre estas experiências vividas, Vanessa passou a falar 

sobre as relações no trabalho e problemas com seu ex-namorado. Sabendo que o silêncio ou 

afastamento da questão de maior dificuldade é uma possibilidade, procurei afinar a escuta 

para a angústia e culpa nestas outras áreas da vida e me deparei com uma necessidade dela de 
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dividir aquelas questões e quando se falava da família sempre aparecia em questão, a solidez 

do laço afetivo e satisfação do amor encontrado ali.  

Permaneci no lugar de escuta das temáticas que ela trazia, foram sessões nas quais 

falamos da Vanessa profissional e estudante, responsabilidades e desejos. E foi no momento 

em que falávamos de desejos que questões da vivência do luto antecipatório retornam à 

psicoterapia. 

 Vanessa falava sobre o quanto gostaria que ex-namorado se afastasse dela e que não 

tivessem mais contato “P: E o que você quer? V: Hoje eu quero ter estabilidade financeira 

que eu ainda não estou tendo, conseguir comprar as coisas que eu preciso, conseguir ficar 

bem no emprego ou se não arrumar um emprego melhor né; e assim, resolver as questões de 

saúde da minha família, do meu pai né, que ele opere, que ele fique bem, que é uma coisa que 

fica sempre alí... Cutucando ali, tá tudo bem, mas aí você fica pensando: ah, mas tem isso... 

sabe quando você não fica totalmente tranquila? Tem essa parte. P: Quando você percebe 

esse cutucar essa intranquilidade? V: Quando fala o assunto, quando ta passando na 

televisão: prevenção câncer de próstata; ou então: fulano de tal teve um câncer... Falar é 

acender uma luz na minha cabeça, já volto lembrar e fico pensando, sabe? Ontem era pra eu 

ter ido lá no Hospital Mario Covas conversar com o médico pra ver se eu conseguia adiantar 

a consulta, mas eu estava com muita cólica e ia trabalhar de noite né, não aguentei ir, aí 

fiquei me culpando um pouco... ah, eu devia ter ido, devia ter ido.”  

A angústia abre-se para Vanessa diante da sensação de estar em débito, sua postura já 

é diferente, leva em consideração si mesma, se reconhece sem condições de saúde para ir até 

ao Hospital para seu pai, mãe e irmã não apoiaram sua tentativa de adiantamento da consulta. 

 Outro acontecimento diferente foi que a irmã acompanhou o pai na consulta: “O 

médico falou assim que a cirurgia dele tem que aguardar em casa porque eles vão ligar, para 

fazer a cirurgia, em janeiro para fazer em fevereiro. Minha irmã acha que tá perto, eu fiquei 

meio assim né, mas vamos esperar! Isso me desanima ainda, vira e mexe eu fico pensando 

assim ‘ai, será que vai dar certo?’... É como se você não quisesse mexer, sabe? Tem um 

problema ali e você não quer ficar mexendo, pra não... não se chatear. Você sabe que o 

problema tá ali, tá uma situação ruim ali, mas aí você tenta não mexer: não, é em fevereiro, 

é... em fevereiro, Aí você tenta pensar: ‘vai dar certo’, ao mesmo tempo fico pensando como 

que vai ser... E aí to com a expectativa de que liguem mesmo que faça em fevereiro, que não 

fique tão longe P: Como foi pra você não ter ido? Você vem acompanhando e sua irmã 
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conseguiu ir...  V: Foi, eu fiquei meio assim de não ter ido; bom, ela vai ter que ir, vai ter que 

trabalhar depois é cansativo.... mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, falei: ‘ai que bom’ não é 

só eu também que tenho que ir, tem que dividir as coisas também.” 

Conversa com pai sobre a consulta: “Ele meio que não quer mexer também, eu 

perguntei pra ele ‘e aí pai? Em fevereiro?’, ele: ‘é, em fevereiro’, ele é fechado assim, ele 

responde o que você perguntar né... Então assim, sinto que ele está preocupado, ao mesmo 

tempo não, meio que assim... deixando levar! Ele vai lá pra Pernambuco visitar os irmãos 

dele, já tem dezesseis anos que ele não vai lá né, e minha tia foi lá em casa domingo, aí ela 

falou assim ‘nossa, vai ser como uma despedida’, aí eu fiquei meio assim, pensando... 

despedida... né? O que ela quer dizer com isso ‘despedida’? Aí ela falou não, é que acho que 

se ele for agora, ele não vai mais, ele não vai querer ir mais lá de novo.(...) Fiquei meio 

assim, mas guardei pra mim, não vou comentar isso com minha irmã, mas com minha irmã 

posso comentar com a minha mãe não.” 

Vanessa experimenta uma nova articulação no cuidado com o pai, permite que a irmã 

vá à consulta para não ter que pedir mais um dia de folga no trabalho, ou seja, respeita seus 

limites mais uma vez, olha para o que está ao seu alcance, ligou e depois conversou um pouco 

com o pai posteriormente. 

Carvalho (1996) salienta um outro ponto presente nesta fala, a comunicação truncada 

na família em todos os níveis. O autor pontua que a comunicação da família passa por um 

comprometimento estabelecido por mentiras, no qual todos fingem, uns que não sabem aquilo 

que sabem e o paciente finge que não percebe o que percebe; questão abordada no segundo 

capítulo deste. 

Vanessa tenta falar com o pai sobre a consulta, ele recua do espaço de partilha da 

angústia sobre a doença e logo uma tia expressa uma opinião que causa estranhamento, o que 

ela quer dizer? Com quem falar sobre isso? E logo parece procurar em que relação é possível 

ainda uma conversa aberta e íntima.  

Outro lugar diferente que Vanessa parece perpassar é pela articulação com a 

preocupação que, até então, era substitutiva e sempre permeada pela culpa, mas permitindo 

que outra pessoa acompanhe a consulta do pai e estando tranquila sobre o pai viajar (não 

poderá vigiá-lo como uma criança), abre-se aí uma preocupação liberadora. 
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Casanova (2013) fala que a partir do silêncio abre-se uma possibilidade de uma 

preocupação liberadora com o outro, na qual desobstrui o espaço para que a existência do 

outro se aproprie cuidadosamente de si mesma em sua alteridade. O autor também destaca que 

o ser-aí não se deixa mais levar meramente pelas compreensões medianas e hodiernas 

características do discurso cotidiano, mas encontra um caminho que o reconecta com as coisas 

mesmas. 

Sobre esta reconecção enfatizo que neste momento de mudança e de preocupação com 

o pai, outra situação significativa acontece na vida de Vanessa. Após um ano e meio de 

tratamento medicamentoso para depressão, ela recebe orientação do psiquiatra para iniciar o 

processo de suspensão de medicamentos. 

No final deste período de análise, Vanessa conta que o pai foi viajar para o nordeste e 

adia sua volta, devido aos planos de morar lá, mas: “Eu não posso ir pra lá agora, eu tenho 

que fazer minha vida aqui primeiro pra pensar futuramente em morar lá. Não sei se eu teria 

coragem de morar lá, porque eu não me dou bem com calor e lá é muito quente, então não 

sei se dá muito certo pra mim.” 

Vanessa consegue voltar-se para si mesma, respeita a ideia do pai e articula ser-com 

em uma singularização. De acordo com Heidegger (2012) o cuidado ou, em outra tradução: “a 

cura, designa, ontologicamente, a totalidade do todo estrutural da presença” (p.327), pois 

existindo, a presença morre de fato no modo da decadência. Existir não é só um pode-ser 

lançado no mundo, mas é também um sendo empenhado no mundo, nas ocupações e no modo 

da decadência que anuncia fuga do ser-para-a-morte mais próprio. 

 “A angústia com a morte é a angústia ‘com’ o poder-ser mais próprio, irremissível e 

insuperável. O próprio ser no mundo é aquilo com o que se angustia. O porquê desta angústia 

é o puro e simples poder-ser da presença” (Heidegger, 2012, pp.326-327). A aproximação ou 

a antecipação do caráter irremissível da morte singulariza sua presença em si mesma, e, neste 

movimento, Vanessa encontra novos sentidos nas articulações de poder-ser e ser em relação: 

por exemplo, enquanto aguarda a data da cirurgia do pai, ela busca novo significado sobre 

como se manter no trabalho atual, do qual se queixa de condições ruins de salário e 

dificuldade de relacionamento com a chefia. 
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 “É tanta coisa que a gente aguenta... e por enquanto eu vou aguentando por isso e 

também pensando na cirurgia do meu pai, já que é um dia sim, um dia não, por exemplo, um 

dia vou trabalhar, mas o outro fico com meu pai” 

Além da abertura de novos motivos para permanecer no trabalho, outra articulação que 

Vanessa se permite neste momento é o encontro com as amigas. Em geral, sua rotina engloba 

trabalho, família e faculdade, dificilmente ela consegue reservar tempo para sair ou até 

mesmo conversar com suas amigas. Em período de confraternizações de fim de ano, ela e a 

irmã saem com três amigas em comum e, neste desvelamento de possibilidades, Vanessa 

consegue relatar: 

“Cada uma foi contando o problema da outra, uma delas falou que os pais separaram 

depois de trinta e um anos; a outra reviveu que já vai fazer quatro anos que o pai faleceu, eu 

comecei contar da minha situação... a gente começou falar de família, que tem família que 

quando a pessoa está na pior se afasta, foi o que aconteceu comigo e eu realmente revivi isso. 

A gente contou pra elas o caso do meu pai, elas não sabiam, a gente contou do câncer e falou 

‘olha pra não falar pra ninguém, pois tem gente da nossa família que não sabe’; e realmente 

tem gente da nossa família que não sabe e minha irmã falou: ‘porque na hora que precisa 

nem todo mundo tá ali, só vai fazer aquele pânico, sabe?: Ai meu Deus, é câncer! Ai meu 

Deus vai morrer!’ Só vai causar pânico, ou então, dó tadinho. Então meu pai não quer isso, 

não quer que ninguém sinta pena dele nem que fique contando pra ninguém. Minha irmã 

entrou no assunto: ela aqui quase morreu, eu vi o que ela passou, vi que as pessoas se 

afastaram dela e, até hoje, tem gente que não sabe, aí eu falei que realmente a hora mais 

difícil, é a hora que as pessoas somem.” 

Vanessa vivencia um estreitamento de laços com as amigas e, imersa em um contexto 

de desconfiança, segredos, medos de julgamentos ela consegue falar e ser acolhida. Parte da 

omissão para uma nova articulação da vivência, ela consegue verbalizar, se emocionar, se 

olhar e ser compreendida pelo outro: 

“De repente as cinco começaram a chorar na mesa, eu chorava, minha irmã chorava, 

as outras três choravam eu contando a minha situação. Elas se tocaram de uma forma, cada 

uma com seus problemas ali, que eu comecei a contar. Virou um filme na minha cabeça, eu 

comecei a contar e comecei a lembrar de tudo que eu passei, tudo que eu fiz. (...) Fiquei 

pensando que minha irmã me levava pra comer, me levava pra passear, e minha irmã 

descreveu de uma forma que eu percebi que realmente ela entendia minha doença, ela não 
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descreveu que eu estava com frescura e sim que eu parecia um zumbi, uma morta viva 

mesmo” 

Este encontro foi abertura para desvelamento de ser, ou seja, possibilitou uma maior 

aproximação de si mesma que, até então, estava de modo velado; pois o ser pode encobrir-se 

tão profundamente que chega a ser esquecido (Heidegger, 2012). 

Vanessa consegue reconhecer, neste momento, o quanto também necessitou de 

cuidados e que teve sua irmã como um “pilar” de sustentação para ela e para a mãe. Na 

vivência de dificuldade de lidar com a depressão, ela não conseguia se relacionar com as 

amigas e mesmo o câncer do pai ainda reside um espaço de segredo. 

Vanessa vivencia depressão, angústia, possibilidade da morte de si por pensamentos 

suicidas, mas se permite ser cuidada pela irmã e especialistas e no meio do caminho sofre a 

possibilidade do rompimento de vínculo com o pai. Em decadência da angústia, que 

movimenta o ser, Vanessa articula novos sentidos e assume, quase que sozinha, a 

responsabilidade pela saúde do pai e, no processo de desvelamento, ela consegue voltar da 

preocupação substitutiva para uma preocupação liberadora, na qual, permite o pai viajar e 

fazer escolhas, mesmo próximo da cirurgia dele. 

Ela consegue lançar mão da ocupação imersa em dar conta dos tramites de saúde para 

cuidar do pai e encara a angústia se questionando sobre suas responsabilidades, vínculos e 

possibilidades.  

Essas novas articulações permitem a singularização, Vanessa se aproxima de si, de seu 

poder-ser mais próprio que a permite falar com outros sobre os problemas que ela enfrenta 

hoje: 

“Depois daquilo tudo, deu até um alívio: ‘nossa, eu venci né!’ Venci aquela barreira 

ali que eu achei que não ia viver mais. Minha amiga me perguntou algo bem interessante, 

perguntou assim: ‘O que você sentia naquele momento que ela falou que você estava muito 

mal no seu aniversário?’ Eu sentia que a vida tinha acabado, que eu tinha morrido ou que eu 

ia morrer; aí ela começou a chorar também! Foi muito legal ver as pessoas com que você 

pode contar sabe?” 

No final, ela descreve como se sentiu na experiência de falar : “aliviada, é uma 

vitória, eu não imaginava que eu já estaria bem para aguentar esse problema do meu pai” 
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Casanova (2013) enfatiza que: “só a partir da antecipação da morte que o ser-aí passa 

a se realizar plenamente em sintonia com todos os existenciais que lhes são constitutivos. No 

momento em que uma tal realização se dá, por sua vez, o ser-aí tem uma nova relação consigo 

mesmo enquanto cuidado” (p.132). 

A aproximação da morte mobilizou novas articulações em suas relações, o luto 

antecipatório desorganiza e angustia, mas o percurso de compreensão da experiência de 

Vanessa revela que, o apoio da família, o acolhimento dos profissionais de saúde e o  

estreitamento de vínculo com a irmã e amigas foi suporte para o amparo da angústia. Cuidar 

consolida acolhimento e firma laços afetivos que viabilizam o fortalecimento para um poder-

ser mais próprio da presença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Quadro nenhum está acabado, 

disse certo pintor;” 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

Em Vanessa, o luto antecipatório é a experiência da angústia diante da possibilidade 

de perda do pai. Neste caso a angústia se dá no desvelamento da nossa própria condição da 

presença de ser-para-a-morte em antecipação, ou seja, em movimento. O luto antecipatório é, 

portanto, uma possibilidade da presença no desvelamento de sua condição de ser-para-a-morte 

quando, diante da finitude do outro, decaí na possibilidade de poder-ser mais próprio. 

  O luto antecipatório, como: “processo de luto que acontece antes da morte” (Kovács, 

2009, p.227), pode ser vivenciado de diversas formas, por exemplo, pela angústia, que é 

descrita por Boss (1977) como medo da morte, que abre a possibilidade de reflexão do seu 

caráter mais próprio de poder-ser. Tal apropriação de si, chamado por Heidegger (2012) de 

singularização, movimenta o ser em seu modo de cuidado de suas relações com os outros, 

com o mundo e consigo mesmo.  

O método fenomenológico possibilitou a compreensão do que é sentido pelo luto 

antecipatório, o qual revela que o ser-aí sai da imersão do impróprio, que é a vida em sua 

medianidade cotidiana, e apropria-se do que é seu, sua condição de antecipação de sua 

finitude.  

Pensar, no decorrer deste trabalho, sobre a angústia pelo modo cotidiano 

contemporâneo, sobre como estabelecemos as relações e cuidados, o entendimento do luto 

antecipatório, bem como a análise de uma situação clínica, possibilitou a compreensão da 

dimensão do sentido desta experiência de angústia e apropriação de si. 

Com a análise do discurso clínico, a busca desta compreensão do que é o luto 

antecipatório desvelou os significados atribuídos por Vanessa sobre suas articulações diante 

da possibilidade de perda do pai. 

A aproximação da morte escancara não só a condição de finitude ou do findar da 

existência, mas a angústia do poder-ser mais próprio e retira o ser da medianidade do 
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cotidiano que se relaciona com as coisas na impropriedade. Na angústia há estranheza desse 

impróprio e pode, então, movimentar o ser para uma possível singularização. Casanosa (2013) 

destaca que, nesse processo, assume-se a responsabilidade de poder ser o que se é ao modo de 

cuidar de seu ser. 

Tratando-se desta aproximação do ser-para-a-morte, o luto antecipatório é um espaço 

de decadência, angústia e culpa que pode viabilizar uma apropriação de si mesmo, atualização 

de significados de ser-com, desvelamento de novas possibilidades de poder-ser e também uma 

vivência de rearticulação de laços afetivos, pois:  

A coragem pode enfrentar a angústia. Onde não há angústia a ser superada, não é 

preciso coragem. Mas onde reinam o amor, o estar abrigado e a confiança, toda 

angústia pode desaparecer. No entanto não existiria também para os que amam e 

para os que confiam, a certeza do ter-que-morrer-uma-vez, certeza daquela 

possibilidade que o angustioso teme tão terrivelmente como sendo o fim do seu 

poder existir? Certamente o que ama sabe disso tão bem como o angustioso. O ser 

humano, porém, só pode temer mortalmente, por aquilo que considera o seu estar-aí 

e o seu poder-ser (Boss, 1977, pp.33-34). 

E para tal enfrentamento de angústia, a presença carece de espaço de acolhimento, 

amor e confiança em suas relações, pois é no acolhimento que é possível o movimento de 

angústia em aproximação do cuidado.  

Vemos, portanto, que, por mais que o tema da morte seja ainda um tabu em nossa 

sociedade e motivo para apelo técnico pelo prolongamento de vida, distanciamento de 

sofrimento e manutenção de ser produtivo no impessoal, a aproximação do tema, que gera 

incômodo pela angústia de ser mais próprio, carece de algo anterior à técnica, a compreensão 

do humano sobre sua própria finitude. 

Quem vivencia o luto antecipatório decai em angústia e vivencia o sofrimento, 

aparentemente o caminho que o nosso tempo dispõe são especialistas, manuais, medicamentos 

e afins que visam a superação do sofrimento e retorno à engrenagem produtiva da técnica e 

torna o sofrimento uma questão a ser superada, sendo o indicador de sucesso da superação, a 

imersão satisfatória no impessoal.  

Porém, quem vivencia o luto antecipatório, carece de ser em relação, pois a iminência 

da perda nos desestrutura e mostra nossa indeterminação de ser, nossa fragilidade, nosso 

findar e nossa falta de relação e afeto. O estreitamento de relações com as pessoas de 
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afinidade, e até mesmo com o ente querido que poderá vir a morrer, abarca a abertura com o 

próprio, podendo ser via de acesso e amparo desta experiência de afinamento com o outro e 

consigo mesmo por algo indeterminado como o ser: o amor. 

Sair da impessoalidade angustia porque desvela nossa indeterminação de ser diante de 

uma condição pré-determinada que é a morte. Heidegger (2012) destaca que, no ser-para-

morte, a presença se relaciona com ela mesma. Vivemos entre o impróprio e o próprio, mas 

este movimento contemporâneo de tentativa de evitar reflexões próprias, afim de evitar 

sofrimento tentando permanecer na impessoalidade, dificultam o  amor e afeto das relações 

que permeiam o pessoal, pois as relações ficam comprometidas e na superficialidade.  

Partimos, então, de uma imagem contemporânea e negativa da morte para o que se 

valoriza hoje: a vida a qualquer preço! Qual é o nosso referencial de vida hoje? Ser feliz, bem 

sucedido e estabilizados? Ter pessoas felizes, bem sucedidas e estabilizadas em meu círculo 

social? Ser integrado neste ideal contemporâneo e se esquivar do que é inevitável? Não falar 

de morte, não ter tempo para sofrimento nem disponibilidade de se relacionar com o outro?  

Sendo o impessoal um lugar de apoio acabamos por aceitar o encobrimento e 

deixamos de lado o outro e o poder ser si próprio. Na impessoalidade o outro interessa em 

relações funcionais, quando o outro faz parte daquilo que eu preciso ou corresponde às 

expectativas. Valorizamos, assim, os que se encontram em engrenagem conosco, a imersão na 

tradição é mais fácil que o encontro consigo mesmo e com o outro. 

 Na dificuldade de se relacionar com o modo mais próprio de ser, vivemos relações 

frágeis e superficiais. Os encontros pessoais são espaços de trocas e podem ser assim com a 

felicidade, mas também de abertura para escuta do sofrimento. Acolhimento de angústia é 

aproximação, vínculo e confiança.   O amparo pela compreensão, acolhimento e amor é o que 

falta em nosso horizonte hermenêutico, é o que os manuais, conselhos e teorias não abarcam. 

Finalizo esta discussão enfatizando a necessidade de estudos que abordem o resgate de 

encontros pessoais e livres do apelo por trocas, técnicas, determinações utilitaristas ou 

interesses; ou seja, encontros com maior possibilidade de escuta e acolhimento. Sendo nossa 

condição de ser-para-a-morte, somos angústia; no entanto, carecemos de espaços, além dos 

consultórios e dos especialistas, para cuidar das novas significações que a angústia 

movimenta.  
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O luto antecipatório abre angústia, mas não parece um processo a ser superado, a era 

da técnica sim; o sofrimento não parece algo a ser abominado, mas a indisponibilidade para 

lidar com ele sim e o amor, que poderia amparar, não deveria caber somente ao especialista 

do cuidar, pois o amor e o cuidar não são recursos a serem explorados pela técnica.  
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Aprendizado 

 

Do mesmo modo que te abriste à alegria 

abre-te agora ao sofrimento 

que é fruto dela 

e seu avesso ardente.  

 

Do mesmo modo 

que da alegria foste 

ao fundo 

e te perdeste nela 

e te achaste 

nessa perda 

deixa que a dor se exerça agora 

sem mentiras 

nem desculpas 

e em tua carne vaporize 

toda ilusão  

que a vida só consome 

o que a alimenta. 

 

(Ferreira Gullar) 
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ANEXO I: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária desta pesquisa. Após ser 

esclarecida sobre as questões a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine no final 

deste documento que está em duas vias, uma delas é sua e a outra é da pesquisadora. Em caso 

de recusa você não será penalizada de forma alguma e você será tratada da mesma maneira. 

Serão realizadas 25 sessões de psicoterapia, de 50 minutos cada, no período de Julho de 

2015 a Janeiro de 2016, para coleta do material de análise do discurso clínico para monografia 

de Especialização em Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológico-Existencial,  

intitulada “Luto Anteciptório: uma possibilidade da presença no desvelamento de ser-

para-a-morte”, sob orientação do Psicólogo Mestre Candido Jeronimo Flauzino. Estas 

sessões serão gravadas em áudio, sendo que as gravações ficarão arquivadas com acesso 

restrito à pesquisadora responsável e sem identidade pessoal da participante. 

A participação é voluntaria e pode ser interrompida a qualquer momento. Além disso, o 

sigilo está garantido e sua identidade não será revelada sob nenhuma hipótese.  

A pesquisa não trará risco a você, nem oferecerá alguma vantagem e/ou desvantagem 

financeira. Você terá o direito de ficar atualizada sobre o resultado da pesquisa. 

O material analisado na pesquisa poderá ser utilizado em uma futura publicação em 

livro, congresso, revista científica e/ou similares, mas novamente, reforça-se o sigilo, pois em 

nenhum momento sua identidade será revelada. 

Qualquer dúvida entrar em contato com a pesquisadora responsável Bruna Sena Gaino, 

psicóloga – CRP 06/114745, pelo celular (11) 97075-5764 e/ou pelo e-mail 

brunasenagaino@gmail.com. 
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ANEXO II: 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA NA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo acima mencionado. Fui devidamente informada e esclarecida pela 

pesquisadora Bruna Sena Gaino sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos, assim 

como possíveis riscos, benefícios e garantias confidenciais da minha participação. Todas as 

minhas dúvidas foram respondidas e sei que posso solicitar novos esclarecimentos a qualquer 

momento. 

 

Santo André, ____ de _____________ de 2015. 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura da participante 

 

 

___________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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ANEXO III: 


