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RESUMO 

 

O presente estudo tem como proposta refletir sobre o fenômeno da pressa no 
contemporâneo, especificamente como se apresenta na clínica fenomenológico-
existencial e sua correspondência à esta demanda. Nesta abordagem 
psicoterapêutica, o adoecimento é compreendido como intensa restrição de 
possibilidades existenciais no horizonte temporal em que todos nos encontramos. Ao 
entender o homem, cuja essência é o próprio existir, sem determinações prévias que 
o constitua, a clínica psicológica terá como tarefa a ampliação destas possibilidades 
por meio da reflexão sobre este contemporâneo que demanda urgência de ação. 
Apresentaremos um breve contexto do horizonte histórico atual, no qual se privilegia 
a lógica da produtividade e do consumo. Discutiremos a análise de fragmentos do 
discurso clínico, acrescido de trechos fictícios, evidenciando o fenômeno da pressa e 
as respectivas possibilidades de intervenção clínica. A fenomenologia hermenêutica 
de Martin Heidegger foi escolhida como fundamento para esta reflexão, na qual 
também estarão presentes autores contemporâneos que corroboram com seu 
pensamento. 

 

 

Palavras-chave: Contemporâneo, Clínica, Tempo, Pressa, Fenomenológico-

Existencial. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os questionamentos e inquietações com relação ao tempo e a pressa, no modo 

de viver da atualidade, tiveram início quando, envolvida com os compromissos do 

cotidiano comecei a ser questionada pelo tempo que não tinha para uma longa ou 

curta conversa ao telefone, para responder prontamente a uma mensagem recebida 

no celular ou nas redes sociais, ou até para um encontro, mesmo que virtual. Tais 

solicitações angustiaram-me e passei a sentir o encurtamento do tempo, ou talvez, a 

pressão relacionada a ele. 

Paralelamente às minhas indagações e lida com o tempo, passei a receber em 

meu exercício clínico uma demanda de queixas do mesmo tom. Constatei que esse 

modo de existir estava presente em meu cotidiano. E comecei a me perguntar, o que 

era isso que afligia não só a eles, mas a mim também? A partir disto, deu-se início a 

um questionamento que me trouxe até aqui. Para onde todos vamos com tanta pressa 

de viver? 

Mantendo como pano de fundo o horizonte histórico de sentido em que estamos 

inseridos, no qual a lógica da produção, do consumo e do descartável é tão presente, 

o que saltou aos meus olhos? Pressa, correria para chegar, para sair, para estar, para 

possuir, para saber. Observei, no comportamento das pessoas, um desdobramento 

sobre-humano para se fazer presente, ilusoriamente, em todos os lugares. Um desejo 

de onipresença, ainda que virtual, um esforço para estar conectado com o mundo. E, 

concomitante a esse desejo, uma grande dificuldade de fazer renúncias e escolhas. 

Ao receber pedidos impacientes em busca de resultados e melhoras imediatas, 

passei a sondar mais atentamente o sentido do tempo, nas trivialidades do cotidiano 

e na convivência diária com as pessoas.  

Percebi, também, tentativas de preencher o tempo com atividades diversas, 

consideradas úteis, e que tivessem algum retorno ou resultado imediato.  A ocupação 

parece estar diretamente ligada à eficácia e ao aproveitamento do tempo no nível 

máximo. Parece que há uma necessidade de preenchimento do tempo, de 

esgarçamento da existência, até à exaustão. E nessa condição de agendas 

comprometidas na totalidade não há espaço/tempo para as relações. Somos 

estrangulados pela pressa. Estamos em todos os lugares e não estamos em lugar 

algum.  
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Assim, o que me chamou a atenção e se tornou tema desta investigação é a 

relação que estabelecemos com o tempo na atualidade. Será que nossa lida cotidiana 

precisa estar no compasso desta batida frenética? O que podemos fazer do tempo ou 

com o tempo? Que urgência é essa que nos “obriga” a andar de mãos dadas com ela? 

O objetivo desta monografia não é dar uma solução para a questão, mas 

indagar sobre a possibilidade do fazer clínico nessa era da pressa. Refletir como o 

apressamento do viver se apresenta na clínica e de que maneira esta tem 

correspondido a tal demanda. Esta investigação pretende apresentar os caminhos que 

a clínica fenomenológico-existencial pode oferecer, apoiada na fenomenologia 

hermenêutica de Martin Heidegger. 

As palavras de Sapienza (2007, p. 47) ajudam a esclarecer por que se deu a 

escolha do referido autor para guiar o caminho desta investigação, uma vez que a sua 

filosofia está direcionada para a existência: 

 
[...] ao se dedicar à sua questão principal, Heidegger se detém na 
análise do ente para o qual ser é questão, o Dasein. A partir daí, 
podemos ter uma profunda compreensão dos caracteres básicos da 
existência humana. Esses referenciais servem de referência para a 
nossa compreensão do paciente. 

 

No primeiro capítulo será refletido sobre o contemporâneo, pois não seria 

possível pensar o espaço desta modalidade clínica sem compreender o horizonte 

histórico que estamos mergulhados, que constitui o modo apressado de ser. Autores 

que tratam desta temática, como: Anthony Giddens, Zygmunt Bauman e Giles 

Lipovetsky, serão contemplados neste capítulo. 

No segundo capítulo será apresentado, resumidamente, o modo de ser do 

homem a partir da filosofia de Heidegger e alguns temas tratados pelo autor, como 

mundo compartilhado, disposição afetiva, noção de angústia e cuidado, que 

contribuirão para a essa reflexão. 

No terceiro capítulo buscar-se-á uma aproximação da clínica, a partir da 

perspectiva da fenomenologia hermenêutica e esta reflexão terá a contribuição de 

autores que comungam com este modo de compreender a existência. 

No quarto e último capítulo serão analisados fragmentos de um atendimento 

clínico acrescido de trechos fictícios com a finalidade de evidenciar o fenômeno da 

pressa e as possíveis intervenções clínicas no processo terapêutico. 
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1. O FENOMÊNO DA PRESSA NO CONTEMPORÂNEO 

 
Tempo Rei! 

Oh Tempo Rei! 
Oh Tempo Rei! 

Transformai 
As velhas formas do viver 

Ensinai-me 
Oh Pai! 

O que eu, ainda não sei 
Pensamento! 

Mesmo o fundamento 
Singular do ser humano 

De um momento, para o outro 
Poderá não mais fundar 

Nem gregos, nem baianos 
(Gilberto Gil) 

 

Ao debruçar sobre a questão da contemporaneidade, cabe inicialmente, 

entender no curso da História, como o tempo, a partir da Revolução Industrial, passou 

a incorporar novos ritmos para ação humana. A produção da vida cadenciou-se à 

produção das coisas numa escala progressiva, intensamente reprodutiva. O tempo da 

natureza fora gradualmente substituído pelo tempo do relógio na lenta transição do 

mundo medieval para o mundo moderno e contemporâneo. A vida ditada pelos 

calendários e jornadas de trabalho, num tipo original de esquadrinhamento do tempo, 

tornou possível um novo ordenamento social que trouxe uma organização de papéis 

sociais tão nova quanto assustadora (GIDDENS,1991).   

Segundo o referido autor, o surgimento de uma classe trabalhadora operando 

máquinas, tornou visível e vibrante, porém, com consequências cruéis e dramáticas, 

uma sociedade de consumo ávida pelas novidades das indústrias nascentes; produtos 

que trariam alguma característica inédita de conforto e satisfação. A emergência do 

capitalismo industrial reestabeleceu as funções sociais dos indivíduos trazendo 

consequências profundas para a compreensão do existir humano no mundo. Entre o 

final do século XVIII e princípios do século XXI, transformações sociais e políticas 

preconizavam eliminar privilégios, reduzir desigualdades e ampliar direitos na 

construção de uma sociedade mais justa e democrática que ainda está longe de se 

concretizar plenamente. 

O mundo industrializado do século XX sedimentou-se no universo da técnica e 

dos avanços da ciência. A sociedade tecnicista, intencionada a controlar a natureza e 
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produzir uma vida prática inserida num mundo estável e ordenado resulta de um 

desdobramento histórico cujo horizonte é predominantemente pautado pela 

superação de situações imprevistas. 

O fenômeno da globalização é um dos elementos constituintes da vida moderna 

de grande importância. Seria impossível imaginarmos nossa existência no 

contemporâneo sem a marca das relações estabelecidas em redes amplamente 

sustentadas pelos aparatos tecnológicos e as revoluções dos transportes e das 

comunicações, surgidas no último século. O processo dialético das relações sociais 

em escala mundial que cria conexões entre regiões tão distantes entre si 

estabelecendo influências e transformações locais a partir do global, define parte da 

ideia formulada por Anthony Giddens (1991) sobre globalização. E nos ajuda a 

compreender a estrutura conceitual da questão do distanciamento tempo-espaço.  

 
A globalização pode assim ser definida como a intensificação das 
relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes 
de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 
ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. (GIDDENS, 1991, 
p.69) 

 

A vida globalizada produziu uma sensação de presença mediada pela 

distância. A transmissão das guerras e dos conflitos entre povos pelas redes 

televisivas nos faz enxergar o dramático e o trágico de tais situações provocando em 

nós sentimentos diversos e criando a falsa sensação de proximidade. Entretanto, 

nosso conhecimento sobre as questões que envolvem esses acontecimentos, 

geralmente não ultrapassam as informações que nos chegam a partir das imagens 

divulgadas. Apesar do avanço da tecnologia e da ciência, “a supressão apressada de 

todo distanciamento não lhe traz proximidade. Proximidade não é pouca distância [...]. 

Pequeno distanciamento ainda não é proximidade, como um grande afastamento 

ainda não é distância.” (HEIDEGGER, 2012a, p. 143). Assim, este autor assinala que 

o fato do progresso ter diminuído as distâncias físicas, não trouxe, necessariamente, 

proximidade nos relacionamentos. Pode até ter diminuído as distâncias métricas, 

porém não trouxe solidez para as relações.  

O mundo das distâncias reduzidas pelo progresso da ciência e da técnica 

gerou, por outro lado, a ilusão da onisciência. Aliado a isso está a veloz produção de 

conhecimento que também é uma marca considerável da nossa época, como 

pontuam Pompéia e Sapienza (2011, p.50-51) “há um volume imenso de informações 
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em todas as áreas e as pessoas sentem-se pressionadas pela necessidade de ter 

informações sobre tudo”. O que é humanamente impossível, abarcar todo 

conhecimento do mundo. 

O fenômeno da utopia do tudo saber conduziu a sociedade a um estado de 

incerteza controlado pelo planejamento dos riscos e a necessidade de segurança, 

embora a incerteza seja “o habitat natural da vida humana – ainda que a esperança 

de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas.” (BAUMAN, 2009a, 

p.31). Este autor pondera que não existe remédio para este dilema, indiferente às 

nossas tentativas contrárias, “a vida se passa na companhia da incerteza. Cada 

decisão tende a permanecer arbitrária; ninguém estará livre de riscos e seguro contra 

o fracasso e desapontamentos posteriores.” (BAUMAN, 2009a, p.73). 

Diante da impossibilidade de controlar o futuro somos dominados pelo 

imprevisível. Esta circunstância nos provoca a necessidade de estarmos sempre 

atentos aos acontecimentos ao nosso redor, para que não sejamos apanhados de 

surpresa pelas intempéries do cotidiano. Como se a atenção e o estado de alerta 

evitassem possíveis surpresas.  

 
Seguro é algo só concebível quando acreditamos num futuro 
humanamente arquitetado. É um dos meios de operar esse 
planejamento. Diz respeito à provisão de segurança, mas de fato é 
parasita do risco e das atitudes das pessoas com relação a ele. 
(GIDDENS, 2002, p.35) 

 

Bauman (2001), em sua leitura da atualidade, utiliza a terminologia “líquida” 

para se referir ao modo contemporâneo de viver, à maneira como as relações se dão 

na atualidade. O sociólogo faz uma analogia à liquidez do nosso tempo, referindo-se 

a fragilidade, a não durabilidade, a imediatez e descartabilidade no nosso cotidiano 

atual, e compara com a fluidez dos líquidos, que escorrem, esvaem-se, os quais não 

conseguimos pegar, porque não oferecem fixidez. 

Em uma sociedade líquido-moderna devemos “modernizar-se ou perecer. 

Cutucada pelo horror da expiração [...] a necessidade aqui é correr com todas as 

forças para permanecer no mesmo lugar, longe da lata do lixo que constitui o destino 

dos retardatários.” (BAUMAN, 2009b, p.10). Atrelada a essa necessidade de controle 

e ao desejo de tudo conhecer e prever, a vida moderna tornou-se uma incansável 

busca: 

 



13 
 

O progresso se transformou numa espécie de dança das cadeiras 
interminável e ininterrupta, na qual um momento de desatenção 
resulta na derrota irreversível e na exclusão irrevogável. Em vez de 
grandes expectativas e sonhos agradáveis, o “progresso” evoca uma 
insônia cheia de pesadelos de “ser deixado para trás”, de perder o 
trem ou cair da janela de um veículo em rápida aceleração. (BAUMAN, 
2007, p. 17). 

 

O filósofo francês Lipovetsky (2004), outro estudioso da atualidade, reflete 

sobre a sociedade hipermoderna assinalando que, hoje, o tempo é experimentado 

com inquietação.  Para o autor, há uma pressão temporal difusa, com a expectativa 

de não se renunciar a nada, produzindo e maximizando o uso do tempo, realizando 

freneticamente, mais coisas em um tempo cada vez menor. Ser feliz, consumir e 

descartar o que não tem utilidade é da ordem do imediato. Lentidão não é a palavra 

de ordem, o que é da ordem do lento e da espera é desvalorizado e deve ser extirpado, 

excluído, ou ainda, patologizado. 

Este autor aponta que ao privilegiarmos o futuro indagamos se estamos 

fazendo a escolha correta e ficamos com a impressão de: 

 

[...] passar ao largo da “verdadeira” vida.  Desfrutar os prazeres tal qual 
se apresentam? Ou assegurar a vitalidade nos anos vindouros (saúde, 
boa forma, beleza)? Tempo para os filhos? Ou tempo para carreira? 
Não há apenas a aceleração dos ritmos de vida; há também uma 
conflitualização objetiva da relação com o tempo [...] O que privilegiar? 
E como não lamentar esta ou aquela opção quando o tempo é 
destradicionalizado entregue à escolha dos indivíduos? 
(LIPOVETSKY, 2004, p.76). 

 

E ainda acrescenta que tudo está a serviço desse tempo apressado, tornando-

se cada vez mais crescente o espaço em que a aceleração tem ocupado a existência, 

nos fazendo incorporar a sensação de sermos atropelados por um furacão. É 

preocupante, neste contexto, o fato de tentarmos ajustar nossa existência a esse 

movimento. Um exemplo claro disto é a obtenção do conhecimento.  Sabe-se que é 

preciso tempo, um tempo de lentidão para aprender e apreender, é necessário 

paciência e um demorar-se para descobrir o sabor de saber. Esta condição do 

aprender, não é possível na pressa. O mesmo se dá com o tempo das nossas 

emoções que também não se encaixa nessa corrida.  A apropriação do que se sente 

dá-se de modo tardio, e as vezes prolongado. Entretanto, tenta-se acelerar e/ou 

encurtar o tempo desta apropriação, por considerar a demora como algo inadequado, 
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próximo ao adoecimento. Somos convocados a sermos rápidos e a não nos 

demorarmos junto a nada.  

Temos pressa de viver. E nessa vida apressada “os laços inter-humanos que 

antes teciam uma rede de segurança, digna de um mundo amplo e, contínuo 

investimento de tempo e esforço [...] se tornam cada vez mais frágeis e 

reconhecidamente temporários.” (BAUMAN, 2007, p.8-9), demonstrando o 

esvaziamento de sentido e a precariedade das relações que hoje vivemos. 

A falsa ideia de que podemos habitar vários lugares ao mesmo tempo, nos 

mantendo conectados, antenados, nos dá a ilusão de controle. Nesta ilusão, não 

articularmos este modo de ser com suas consequências, que, não raro, nos afligem e 

nos conduzem a inúmeros tratamentos, sejam eles psicoterapêuticos ou não.  

Heiddeger (2012a) sinaliza que a técnica é o traço constitutivo da nossa época, 

no qual a relação que estabelecemos com o mundo tem o sentido de produção, 

exploração, utilidade. Aspiramos o domínio e controle da técnica, sua total apreensão 

e manuseio. Estabelecemos com a natureza, conosco e com outros entes, uma 

relação de fundo de reserva e disponibilidade para nossa utilização e serventia, 

levando-nos ao esquecimento do sentido do ser.  

Segundo Pompéia e Sapienza (2011) somos drasticamente absorvidos pelas 

orientações que esse horizonte técnico nos oferece, o que pode nos conduzir a 

automatização das nossas ações. Lançados na impessoalidade, como se fossemos 

um ente simplesmente dado, a priori já determinado, o mundo moderno dita nossas 

ações, o que e como fazer, a fim de nos adequar ao que a técnica impõe. Ou seja, 

diante da natureza e de todas as outras coisas “[...] extrair dali algo que diga respeito 

à produção de algo.” (POMPÉIA; SAPIENZA, 2011, p. 124). 

De acordo com Heidegger (2012a) a técnica também é uma maneira de 

desencobrimento. Produzir é trazer o que está velado ao desencobrimento e ao 

descobrimento. Algo se des-enconbre como dis-ponibilidade à medida que está 

disposto a assegurar alguma possibilidade, portanto é na exploração da natureza que 

se desencobre a técnica moderna. Esta exploração se dá pela via do controle, por 

meio do movimento em que a energia que está na natureza é extraída, transformada, 

estocada, distribuída e reprocessada. “Por toda parte, assegura-se o controle. Pois 

controle e segurança constituem até as marcas fundamentais do desencobrimento 

explorador.” (HEIDEGGER, 2012a, p.20). 
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Quando a natureza é colocada de antemão como objeto de previsibilidade 

universal, “a verdade é definida como aquilo que pode ser verificado de modo claro, 

óbvio, seguro e indubitável, isto é, certo para o eu que representa.” (HEIDEGGER, 

2009, p. 143). A verdade se torna absoluta, não precisando ser questionada ou 

refletida.  

Neste sentido, o autor aponta que o método tem um papel crucial na ciência 

moderna, “consiste em assegurar a previsibilidade da natureza [...] não é outra coisa 

que o garantir da calculabilidade.” (HEIDEGGER, 2009, p 142). E calcular, neste 

contexto, tem o sentido de dominação e posse, controle sobre a natureza.  

O método é colocado à frente de tudo. Se o planejado não der certo, muda-se 

o método. Quando os resultados desejados não são alcançados, mudam-se as formas 

de atuação, na tentativa de conquistar os objetivos pré-estabelecidos, de acertar. E 

assim, tentamos encaixar nossas ações em metodologias. O que caracteriza o nosso 

tempo é a pressuposição de que a existência é um problema a ser resolvido com 

algum modo de existir específico, a partir de critérios totalmente sedimentados no 

mundo. 

Todavia, Santos e Sá (2013, p.54) destacam que um sintoma deste modo 

contemporâneo de ser “é a sua incapacidade evidente de lidar com os fenômenos que 

resistem de modo mais persistente a um enquadramento sob as categorias de 

significação disponíveis: a dor, a solidão, o amor, o envelhecimento e a morte.” Porque 

o controle, o planejamento técnico e o método não dão conta de silenciar estas 

questões existenciais que dizem respeito ao ser do homem, e portanto, não se 

encaixam em conceitos e na mensurabilidade das ciências exatas. 

O que se crítica neste modo de relação com a técnica “diz respeito à disposição 

de fascínio que ela impôs ao homem, fazendo com que o sentido dos entes, sua 

essência, se reduzisse exclusivamente ao aspecto que ela, técnica, desvela.” (SÁ, 

2002, p. 352). E esta atitude, leva o homem ao esquecimento do sentido do ser, da 

possibilidade de singularização da sua existência e da abertura de outros sentidos 

possíveis.  

Heidegger assegura que seria ingenuidade do homem acreditar que poderia 

abster-se da técnica, por ser constituinte do horizonte histórico, é impossível apartar-

se dela. O que ele sugere é que o homem estabeleça uma relação mais livre com a 

técnica, que possa encontrar outros modos de desvelamento de sentido, que não 

sejam somente por meio do pensamento que calcula, mas também do pensamento 
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que medita, ou seja, que reflete. Entretanto, este último requer grande esforço, não é 

tão espontâneo quanto o primeiro. Meditar significa pensar outras modulações do 

existir humano, para além deste controlado e previsível.  

Este filósofo propõe um outro modo de abertura em referência à técnica, que 

denominou Gelassenheit (Serenidade), que é poder dizer sim e não simultaneamente 

em relação ao mundo técnico, sem ser omisso e que nos dá a perspectiva de um novo 

enraizamento. Não desvelar sentido somente pelo ponto de vista da técnica, mas 

também manter uma abertura ao mistério, em um ir e vir entre o velar e desvelar 

daquilo que não está descoberto. “Não precisamos portanto, de modo algum, de nos 

elevarmos às regiões superiores quando refletimos. Basta demorarmo-nos junto do 

que está perto e meditarmos sobre o que está mais próximo: aquilo que diz respeito a 

cada um de nós, aqui e agora.” (HEIDEGGER, 2009, p 142). 

Assim, neste espaço histórico, em que estamos inseridos e dele somos parte, 

a clínica psicológica não ficaria de fora. É um lugar onde as pessoas vão em busca 

do refrigério e cessação do seu sofrimento, ávidas pela sensação de felicidade, 

sobremaneira, rápida e eficaz. Nela surge o espaço de se fazer, ou não, perguntas, 

examinar a própria existência e localizar seu lugar no ritmo do mundo contemporâneo. 

E parece, como diz Heidegger (2009, p. 140) que: 

 

O simples praticamente não nos impressiona mais em sua 
simplicidade, porque o modo de pensar científico habitual destruiu a 
capacidade de se espantar com o óbvio [...] Quem [...] ainda quiser 
conservar alguma reflexão, quem se dedica hoje em dia à profissão de 
ajudar as pessoas psiquicamente enfermas deve saber o que 
acontece; deve saber onde está historicamente; precisa esclarecer-se 
diariamente que aqui  está operando um destino antigo do homem 
europeu; ele precisa pensar de maneira histórica e abandonar a 
absolutização incondicional do progresso em cujo rastro o ser homem 
do homem ocidental ameaça sucumbir. 

 

Feijoo (2008, p.57) corrobora com essa perspectiva da vida moderna, de que o 

tempo, nem a vida podem ser desperdiçados, explicitando sobre as enfermidades 

psíquicas da nossa era, que “se desvelam pelo excesso e pelo caráter de urgência 

frente às possibilidades do mundo. A vida deve ser intensamente vivida, o tempo deve 

ser totalmente aproveitado.”  

Desta forma, aspiramos, uma clínica de base hermenêutica, apoiada na 

filosofia de Martin Heidegger. A respeito deste modo de conceber a clínica 

fenomenológico-existencial, Sá (2002, p.354) elucida que é um espaço “de 
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tematização de sentido, de desnaturalização dos sentidos previamente dados, da 

ampliação dos limites dos horizontes de compreensão e [...] não tem o caráter de 

verdade ou mentira, mas de possibilidades de sentido.” 

Ademais, como explicita Camasmie (2012, p. 26), é uma clínica que justamente 

por evocar a essência do ser do homem, circula no desconforto do mundo e “na era 

da técnica moderna não há acolhimento para uma clínica que coloca em questão o 

seu próprio tempo, que reflete sobre sua própria condição de possibilidade de 

acontecer, pois tal tarefa não atende a pressa do mundo.” Portanto, é uma clínica que 

corresponderá às solicitações do contemporâneo de outro modo, que não este ditado 

somente pelo fazer técnico. “O homem só se torna livre num envio, fazendo-se ouvinte 

e não escravo do destino.” (HEIDEGGER, 2012b, p.28). 

Por ora, ficamos aqui, prolongar não é possível. Assim, concluímos com o 

pensamento de Heidegger (2012a, p.38) ao afirmar que “quanto mais nos 

avizinharmos do perigo, com maior clareza começarão a brilhar os caminhos para o 

que salva, tanto mais questões haveremos de questionar. Pois questionar é a piedade 

do pensamento.” A seguir atentaremos aos fundamentos e pressupostos 

heideggerianos.  
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2. A FENOMENOLOGIA DE MARTIN HEIDEGGER 

Longo é o caminho de que nosso pensamento mais necessita. [...] 
Raros são os sinais que apontam para o caminho. (HEIDEGGER, 
2012a, p.183) 

 

A questão fundamental que acompanhou o filósofo alemão, Martin Heidegger, 

em sua obra Ser e Tempo foi a questão do ser. Diferentemente da tradição filosófica, 

o referido autor percorreu o caminho de sua investigação dedicando-se a indagar pelo 

sentido do ser. Sua analítica existencial se deu a partir da fenomenologia de Edmund 

Husserl, a ciência do ser dos entes, a qual “chama-se fenomenológico tudo que 

pertence à maneira de demonstração e explicação [...]”. (HEIDEGGER, 2012b, p.77).  

Neste sentido, fenômeno é somente o que constitui o ser, e ser é sempre ser 

de um ente. E ainda acrescenta “o ser dos entes nunca pode ser uma coisa atrás da 

qual esteja outra coisa que não se manifesta”. (HEIDEGGER, 2012b, p. 75). Desta 

forma, o movimento fenomenológico oculta e revela a todo instante, não havendo a 

possibilidade de uma totalidade de mostração. Revela-se o que é possível se ver. 

Diante do fenômeno é necessário assumir uma atitude antinatural, conforme 

proposto por Husserl, que significa suspender as pressuposições metafísicas e tudo 

aquilo que é tomado como verdade imediata, “como se as coisas fossem estruturadas 

naturalmente, dando a falsa ideia de que se pode conhecer a verdade para além de 

toda e qualquer aparição dos fenômenos”. (FEIJOO, 2011, p. 30). Pensar 

fenomenologicamente é manter-se atento ao sentido do fenômeno e não somente ao 

fenômeno em si. 

Deste modo, Heidegger inicia o parágrafo 9, de sua obra Ser e Tempo, sobre a 

analítica do ser, mostrando que o ente a que ele se coloca a tarefa de analisar, “somos 

nós mesmos” (HEIDEGGER, 2012b, p. 85). E este ente que somos nós, o ser-aí 

(Dasein), ser-no-mundo-com, está sempre em jogo no seu existir, e sempre em uma 

relação de sentido consigo, com o outro e com o mundo. O sentido se dá e se mostra 

nesta relação que o ser-aí estabelece com as coisas e com os outros seres-aí, no uso, 

manuseio e experiência cotidiana. 

A essência do ser-aí é a existência, é ter de ser, isto é, ele é na medida em que 

existe, no sendo. O que o constitui é o seu caráter de abertura, porque não é 

encapsulado, subjetivado ou em si mesmo. É pura negatividade, pois não há nada a 
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priori que o determine, nem que o configure. O existir humano é marcado pela 

impermanência e pela transitoriedade, modos possíveis de ser. 

Diferente dos outros entes intramundanos ou simplesmente dados o ser-aí é o 

único existente capaz de interrogar o sentido do ser, justamente pelo seu caráter de 

abertura. O que está sempre em jogo para este ente é o seu ser. 

Casanova (2009, p.122) assinala que a concepção do ser-aí se dá a partir da 

noção de poder-ser:  

O ser-aí não possui originariamente nenhuma determinação 
quididativa própria, mas todas as determinações do seu ser-aí são 
alcançadas apenas de maneira existencial a partir dos 
comportamentos que ele leva a termo em relação aos entes 
intramundanos, aos outros seres-aí e a si mesmo. Todos os 
comportamentos do ser-aí, porém, dependem essencialmente de um 
comportamento de base em relação ao mundo. Jogado em um mundo, 
o ser-aí sempre supera imediatamente a indeterminação constitutiva 
de seu poder-ser e cai em possibilidades especificas a partir das quais 
ele vai paulatinamente tomando contato com a semântica fática 
sedimentada do mundo que é o dele. 

 

É no mundo fático e do em-virtude-de disponível neste mundo que o ser-aí se 

orienta e constrói sua existência, porém, “ao se deixar absorver no mundo fático, 

contudo, o ser-aí perde a articulação consigo mesmo enquanto um poder-ser e tende 

a se realizar, com isto, em dissonância com seu modo de ser mais próprio”. 

(CASANOVA, 2009, p. 122). 

De início e na maior parte das vezes a lida que temos com as coisas na 

cotidianidade mediana se dá de modo não temático, impessoal, impróprio. As 

orientações que recebemos do mundo são necessárias para nossa existência, não 

vivemos sem as mesmas, contudo não somos determinados por elas. 

Propriedade e impropriedade não são categorias valorativas que nos oferecem 

norteadores para a construção de um modelo de existência. Além de não ser o “bem 

para o qual devemos tender, assim como [...] não é o mal do qual devemos escapar. 

São muito mais possibilidades constitutivas de todo ser-aí, possibilidades nas quais já 

nos encontramos desde o princípio jogados.” (CASANOVA, 2009, p. 123). O que é 

próprio e impróprio é ditado pelo mundo e diz respeito ao caráter da própria ação 

humana. O modo impróprio diz como é que o ser-aí tem de ser e é este modo que 

permite o descansar, mesmo que temporariamente, da estranheza que a existência 

oferece, em decorrência da negatividade e indeterminação que é própria do ser-aí. 
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Esse aparente descanso que o ser-aí encontra no modo impróprio, não lhe é 

gratuito, pois o movimenta “para uma alienação na qual se lhe encobre o seu poder-

ser mais próprio”. (HEIDEGGER, 2012b, p. 243). Isto o afasta de ser si mesmo e de 

apropriar-se de sua existência. É nesta tensão, de afastar-se e aproximar-se de si, 

que o ser-aí se movimenta. 

 

2.1 Mundo compartilhado 

 

Para Heidegger, o ser-aí é ser-no-mundo, não há cisão entre ser e mundo, 

ademais mundo não é constituído por sujeito e vice-versa, mundo e homem são 

inseparáveis, são co-originários, não há como apartar um do outro. O mundo é a 

morada do ser-aí. Este é sempre ser-no-mundo-com-os-outros, e o que está em jogo 

é o modo da relação. 

Como apresenta Camasmie (2012, p. 43) “mundo compartilhado não quer dizer 

um espaço com um grupo de pessoas, pois mundo é relação de sentidos. O que se 

partilha junto com os outros é uma rede significativa de sentidos, na qual se encontra 

uma progressão infinita de “outros” que a constituem.” 

O espaço existencial não é um espaço particular. A determinação do espaço é 

dele mesmo, assim mundo é horizonte de sentidos e campo de mostração dos entes. 

É o mundo – através da normatividade e das orientações sedimentadas – que nos 

oferece a sustentação, o apoio para a nossa mobilidade existencial e as condições de 

possibilidades de ser, o que não significa dizer que determina como será nosso modo 

de experimentação.  

Casanova (2009, p. 104) aponta que: 

 
Ser um ser-aí significa imediatamente ser a partir de um mundo 
sedimentado fático que fornece de início e na maioria das vezes as 
possibilidades existenciárias [...] Jogado em um mundo, o ser-aí já se 
acha sempre imerso em uma possibilidade especifica que abre 
sucessivamente outras possibilidades. Inserido em tais possibilidades, 
o ser-aí se deixa levar pelas orientações dadas em seu mundo e 
projeta compreensivamente o seu campo de jogo existenciário a partir 
de tais orientações.  

 

O ser-aí só pode se compreender por meio da sua relação com o mundo, que 

é temporal e histórica. Logo, é no contexto e na conjuntura histórica deste horizonte 

que é o mundo, que se pode compreender o sentido do ser, pois, o mundo não está 
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dado, tudo que nele há foi historicamente engendrado. O mundo é constituído por nós 

e nos constitui o tempo todo. 

A existência se dá no mundo compartilhado com os outros. Os modos possíveis 

de ser só se efetivam no mundo, na relação com os entes que vem ao seu encontro. 

 

A cada relação, o ser-aí tem que se haver com seu modo de ser nela, 
ainda que, na maioria das vezes de modo não temático [...] O que se 
pode observar é uma determinada tonalidade afetiva que abre aquele 
modo de ser, repetidamente, e para que outro modo possa se 
manifestar é preciso uma modificação daquela tonalidade afetiva. 
(CAMASMIE, 2012, p. 45) 

 

A modificação de uma determinada tonalidade afetiva não acontece em 

decorrência da vontade do ser-aí, como veremos a seguir. 

 

2.2 Disposição Afetiva 

 

Para compreendermos o que Heidegger (2012b, p.193) quer comunicar sobre 

disposição afetiva recorremos ao próprio autor: “o que indicamos ontologicamente 

com o termo disposição é, onticamente, o mais conhecido e o mais cotidiano, a saber, 

o humor, o estar afinado num humor”.   

É o humor, então, que evidencia como o ser-aí está e se torna. É ele que nos 

afina em uma determinada tonalidade afetiva e que dá o colorido afetivo que está 

sempre presente. Desta maneira, podemos dizer que todas as nossas ações e 

pensamentos estão carregadas de algum humor e sempre afinadas a algum estado 

afetivo. Assim, somos afetados e afetamos os outros, além de que “não há apenas 

uma única, mas diversas tonalidades afetivas fundamentais.” (HEIDEGGER, 2011, 

p.77). 

Heidegger explica que as tonalidades afetivas estão sempre presentes e que 

determinam desde o início a nossa convivência. Elas são o como do nosso ser-aí e 

são pertencentes ao ser do homem, sendo “um jeito [..] no sentido de uma melodia 

[...] que fornece para este ser o tom, ou seja, que afina e determina o modo e o como 

de seu ser.” (HEIDEGGER, 2011, p.88). 

Este filósofo aponta que a disposição afetiva é uma estrutura ontológica da 

existência, o que dá desde o princípio consistência e possibilidade ao ser-aí. Isso 

significa dizer que o ser-aí está sempre em uma compreensão disposta, mesmo que 
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não perceba, sempre se encontra afinado no mundo, mergulhado em uma tonalidade 

afetiva. Acrescenta ainda: “É evidente que quando não estou afinado de modo nem 

alegre nem triste, nem de alguma outra maneira acentuada, também predomina um 

humor.” (HEIDEGGER, 2009, p. 242). 

Enquanto disposição que é, o ser-aí não tem como apoderar-se de uma 

tonalidade afetiva por desejo ou por vontade. O reconhecimento de uma tonalidade é 

sempre tardio, e somente nos apoderamos de um humor a partir de um humor 

contrário. No momento em que uma determinada tonalidade afetiva se instala, tudo 

que está no seu entorno se contamina, “instaura-se uma atmosfera que a tudo envolve 

e permeia”. (CASANOVA, 2009, p. 111). 

Logo, diz-se que as tonalidades afetivas dormem, aguardando seu despertar, 

que “diz muito mais deixá-la vir-a-estar desperta, e, enquanto tal, justamente deixá-la 

ser.” (HEIDEGGER, 2011, p. 80). A familiaridade com o mundo sedimentado se 

constitui e se quebra com o instaurar-se de uma tonalidade, pois tudo é conjuntura, 

nada é em si mesmo. 

Feijoo (2011, p. 44) destaca que são as tonalidades afetivas fundamentais: 

 

Como situações-limites que abrem mundo, horizontes, de modo a 
lançar a existência em um espaço de possibilidade, já que o mundo só 
encontra o seu descerramento próprio a partir de tais afinações que 
atravessam a totalidade do ente, sem serem localizáveis em lugar 
algum em particular. [...]  

 

Conforme explicitado por Heidegger são determinações essenciais da 

disposição: a abertura do estar-lançado, a abertura do ser-no-mundo em sua 

totalidade e o mundo que já se abriu e faz com que o ente intramundano venha ao 

encontro. Assim, as tonalidades afetivas constituem nossa abertura (HEIDEGGER, 

2012b). 

Oliveira (2006, p.66-67) ao discorrer sobre as tonalidades afetivas e 

compreensão de si segundo a analítica existencial de Martin Heidegger assinala que: 

 

[...] ao lidarmos com as coisas do mundo, lidamos primeiramente de 
um modo afetivo. Por isso, em nosso estar-lançado nos enviamos ou 
desviamos ao nosso ser em função do nosso relacionamento com o 
que nos vem de encontro no mundo [...] E tudo o que nos vem de 
encontro no mundo, no modo de ser-com, como ameaça ou como 
aprovação do nosso ter-de-ser, nos afeta diretamente. 
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Casanova (2009) aponta que temos a propensão de considerar os afetos como 

se estivessem dentro de um espaço específico, em uma sede psíquica, que de alguma 

maneira pudessem ser acessados e cromatizassem a nossa experiência. Porém, seja 

em alguma determinada situação, alegre ou triste, as tonalidades afetivas que nos 

mantém afinados “não são resultados de arranjos de nossa interioridade causados 

por elementos externos ou internos” (CASANOVA, 2009, p.112) 

A seguir, de maneira resumida, nos deteremos às tonalidades afetivas da 

angústia, do temor e do tédio, pois, considera-se relevante para este trabalho. Uma 

vez que estas tonalidades afetivas estarão presentes na análise do discurso clínico.  

 

2.3 Angústia  

 

A angústia é uma disposição afetiva fundamental que rompe com o poder 

prescritivo do mundo sobre o ser-aí, que quebra o ritmo da cotidianidade. Ela esvazia 

por completo os sentidos dados pelo mundo sedimentado. Diante da angústia o ser-

aí pode descobrir a possibilidade de conquistar o poder-ser que ele é, de modo mais 

próprio e de superar ao mesmo tempo o domínio do discurso fático cotidiano. De 

acordo com Heidegger (2012b, p.257) “só na angústia existe a possibilidade de uma 

abertura privilegiada uma vez que ela singulariza”. Angustia não é escolha, não é uma 

decisão voluntária do ser-aí. Angústia abre um horizonte de possibilidade. 

No parágrafo 40 de Ser e Tempo, podemos nos familiarizar com o que 

Heidegger (2012b, p. 254) comenta sobre a disposição afetiva da angústia: 

 

A angústia se angustia pelo próprio ser-no-mundo. Na angústia perde-
se o que se encontra à mão no mundo circundante, ou seja, o ente 
intramundano em geral. O “mundo” não é mais capaz de oferecer 
alguma coisa, nem sequer a copresença dos outros [...] Naquilo 
porque se angustia, a angústia abre a presença como ser-possível e, 
na verdade, como aquilo que, somente a partir de si mesmo, pode 
singularizar-se na singularidade.  

 

A familiaridade com o mundo se constitui e se quebra quando uma tonalidade 

afetiva se instaura. E na tonalidade afetiva da angústia, onde há o rompimento com a 

familiaridade cotidiana, o ser-aí é convocado a acolher e escolher por si mesmo, 

tornando-se responsável por suas escolhas.  
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Destacamos que a angústia não é compreendida pela analítica existencial 

como uma patologia, mas sim como uma disposição fundamental privilegiada do ser-

aí. Porque através dela, “o homem deixa de compreender a si mesmo apenas a partir 

do mundo das ocupações e das interpretações públicas naturalizadas, para permitir, 

então, uma experiência própria do existir enquanto abertura de sentido.” (DANTAS, 

SÁ e CARRETEIRO, 2009, p.4).  

 

2.4 Temor 

 

Segundo Heidegger, o fenômeno do medo pode ser concebido a partir de três 

perspectivas. Indagando-se: o de que se tem medo, o ter medo, e o pelo que se tem 

medo. O de que se tem medo possui o caráter de ameaça frente ao que se aproxima 

e revela a fragilidade do ser-aí diante do que pode ser experimentado como prejudicial 

à existência. Na tentativa de se proteger daquilo que é compreendido pelo ser-aí como 

ameaça, ele tenta escapar, se esquivar. Frente à possibilidade de ver sua existência 

ameaçada, pelo temor, que é um estado de humor, ele tenta de todas as formas se 

proteger, porém toda e qualquer tentativa de controle é insuficiente para controlar o 

existir humano. A tentativa de controlar o espaço o aprisiona. “Apenas o que é na 

disposição do medo, o sem medo, pode descobrir o que está à mão no mundo 

circundante como algo ameaçador.” (HEIDEGGER, 2012b, p.196). 

A disposição afetiva do temor é caracterizada “muito mais como uma fuga para 

o interior da estabilidade confiável do domínio do impessoal” (CASANOVA, 2009, p. 

121), como um modo impróprio do ser-aí. 

 

No momento que o temor se abate, o ser-aí recua e procura encontrar 
algum tipo de proteção para além daquilo que se mostra. Diante 
daquilo que o atemoriza, o ser-aí é imediatamente levado a procurar 
uma via de escape em relação à ameaça que um tal ente ou situação 
ôntica traz consigo [...] o ser-aí foge em direção a um espaço no qual 
a ameaça não se apresenta mais. O que o atemoriza, porém, é sempre 
algo que se destaca do horizonte mesmo das ocupações cotidianas, 
um ente intramundano que repentinamente aparece e se mostra como 
capaz de danificar o que somos, em ente potencialmente danoso. 
(CASANOVA, 2009, p.121) 

 

O medo pode apresentar-se em diferentes variações ou modos existenciais, 

sendo possível transformar-se de modo súbito em terror, horror e pavor e de modo 

não súbito em timidez, acanhamento, receio e estupor (HEIDEGGER, 2012b). 
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Na tonalidade afetiva do temor abrem-se duas possibilidades de fuga, pela via 

do controle, desviando-se do que lhe é mais próprio, ou pela via da coragem, 

apropriando-se de si mesmo. Portanto, “o temor é a condição de possibilidade da 

coragem.” (FEIJOO, 2011, p.54). Através dele descerra-se a possibilidade de abraçar 

uma atitude corajosa frente aos acontecimentos cotidianos. 

 

2.5 Tédio  

 

Heidegger aponta para o tédio como uma tonalidade afetiva fundamental, na 

qual o tempo se torna longo e que tentamos de diversas maneiras nos desviar. 

Frequentemente tentamos adormecê-lo, porém ele já está presente, “lança seu olhar 

em nosso ser-aí, e, com este olhar, já nos transpassa e corta afinadoramente” 

(HEIDEGGER, 2011, p.104).  

Esse desviar-se do tédio se dá quando, no intento de nos assenhorearmos 

dele, matamos nosso tempo, preenchendo-o com ocupações e com passatempos que 

nos distraem. Para que o tédio tenha espaço e se faça presente, sem que haja uma 

tentativa de esquivar-se ou distrair-se dele, Heidegger (2011, p.109) propõe “nos 

aproximarmos dele e deixarmos que ele nos diga o que quer afinal, o que se passa 

com ele afinal”. 

O tédio é uma marca do nosso tempo contemporâneo – predominantemente 

abarcado pelo horizonte da técnica – na qual o homem se torna desinteressante para 

si mesmo. “Esse homem absorvido pela técnica, desarticulado da relação com sua 

historicidade, inviabiliza a conquista de si próprio.” (FEIJOO, 2010, p. 158). 

Encontramos em Os conceitos fundamentais da metafisica: mundo, finitude e 

solidão (HEIDEGGER, 2011) as três formas de tédio apresentadas pelo autor: ser 

entediado por alguma coisa; entediar-se junto a algo e o tédio profundo. Na primeira 

nos entediamos por ter de esperar demoradamente, e assim matamos o nosso tempo; 

na segunda preenchemos o nosso tempo com passatempos, ocupações que 

impedem o aparecimento do tédio; e na terceira em que o ser-aí se vê diante da 

impossibilidade de encobri-lo, sendo obrigado a se confrontar com o nada que ele 

desvela. 

De acordo com Feijoo (2011), nesta última forma de tédio, nos enclausuramos 

em um mundo onde o tempo desaparece. O tédio profundo não é algo que vem de 

fora, mas sim da nossa própria negatividade. 
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Nesta tonalidade afetiva encontramos a completa ausência da possibilidade de 

se encontrar um ritmo existencial próprio, pois:  

 
A rotina e a repetição trazem consigo a ausência de sentido e, ao 
sentirmos que nada tem sentido, o tédio alerta para o insuportável do 
cotidiano, do familiar, do ser obrigado a viver. Tudo é aqui igual, tudo 
é o mesmo, tudo é o nada, porque o ser-aí se acha banido da estrutura 
temporal na totalidade (FEIJOO, 2011, p. 51). 

 

Contudo, diante da total ausência de sentido o tédio pode abrir a possibilidade 

de emergir o mundo como espaço de singularização do ser-aí.  

 

2.6 Cuidado  

 

Cuidado (Sorge) é compreendido por Heidegger como o modo de ser do 

Dasein, é estrutura ontológica de ser e ter de ser no mundo, sem jamais poder se 

ausentar do âmbito da existência. Cuidamos o tempo todo, independente do nosso 

desejo. 

Camasmie (2012, p.18) destaca que: 

 

Ser si mesmo é cuidar de si ao mesmo tempo que é cuidar dos outros, 
uma vez que o ser-aí é relação de sentido indissociável com o mundo, 
portanto, ser-no-mundo. Como cuidado é um termo ontológico, é 
preciso entendê-lo como condição de possibilidade de todos os modos 
que o ser-aí estabelece nas relações consigo mesmo e com o mundo. 
Ou seja, abrange os modos “descuidados” e “cuidadosos” onticamente 
conhecidos do senso comum. 

 

Noutras palavras, seria dizer que cuidado é o modo como o ser-aí se relaciona 

com o mundo que vem ao seu encontro, ou seja, com os entes mundanos e 

intramundanos.  

 

Cuidado como constituição fundamental existencial do Da-sein, do 
homem no sentido de Ser e tempo é [...] toda a essência do Dasein, 
uma vez que este é sempre dirigido para algo que se lhe mostra e, 
como tal, é absorvido constantemente, desde o início, sempre num 
relacionamento qualquer, em cada caso, com aquilo que se lhe 
mostra. Assim também todos os modos de relacionamentos ônticos 
[...] estão igualmente fundamentados em tal ser-no-mundo como 
cuidado. (HEIDEGGER, 2009, p. 267) 
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O ser-aí, enquanto cuidado que é, pode se relacionar de dois modos 

fundamentais, distinguidos por Heidegger como: o modo da ocupação (Besorgen), 

que se dá na relação com os entes cujo modo de ser é simplesmente dado e o modo 

da preocupação (Fürsorge), que ocorre na relação com os outros homens. Apesar 

desta distinção entre os modos de se cuidar, se relacionar, a convivência cotidiana 

mediana se caracteriza deficiente e indiferente, podendo o ser-aí se relacionar com 

outros entes iguais a ele ao modo da ocupação.  

No que diz respeito ao modo da preocupação existem duas possibilidades 

extremas de se preocupar, a preocupação que substitui e domina e a preocupação 

que se antepõe e liberta. 

Na preocupação substitutivo-dominadora retira-se do outro o seu cuidado 

próprio e assume-se o seu lugar na ocupação cotidiana, o outro “é descolado de sua 

posição, retraindo-se, para posteriormente assumir a ocupação como algo disponível 

e já pronto ou então dispensar-se totalmente dela” (HEIDEGGER, 2012b, p. 178).  

Neste modo de preocupação o outro pode tornar-se dependente e dominado, mesmo 

que de modo velado e encoberto. Além de desonerar-se da responsabilidade pelo seu 

próprio existir. 

 Já na preocupação com o outro, no modo antepositivo-liberadora verificamos 

uma possibilidade de preocupação “que salta antecipando-se à ele em sua 

possibilidade existenciária de ser, não para retirar-lhe o cuidado e sim para devolvê-

lo como tal.” (HEIDEGGER, 2012b, p. 178).  Aqui, temos o modo de preocupação que 

não se ocupa do cuidado do outro, mas o ajuda a tornar-se, através do cuidar-se de 

si mesmo, mais livre e transparente. 

Portanto, o ser-aí é um ente marcado constitutivamente pelo caráter do 

cuidado, não havendo de maneira nenhuma a possibilidade de escapar da estrutura 

do cuidado. “Ele pode transferir a responsabilidade pelo poder-ser que é e viver de 

início e na maioria das vezes sob a tutela do discurso cotidiano” (CASANOVA, 2009, 

p. 132). Entretanto, não tem como realizar as possibilidades de seu poder-ser, senão 

através de um modo específico de cuidar.  
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3. A CLÍNICA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL NO CONTEMPORÂNEO 

 

Neste capítulo, fundamentados na perspectiva fenomenológico-existencial, 

buscamos visitar o espaço da clínica psicológica para pensar seu lugar em tempos de 

urgência, no qual grande parte das demandas recebidas são quase sempre 

emergenciais. Como a pressa se manifesta neste cotidiano clínico? Como a clínica 

pode corresponder a estas demandas, sem se tornar mais um dispositivo da técnica 

moderna? 

Percebemos no ritmo do contemporâneo uma voz, em uníssono, nos dizendo 

que as coisas são “para ontem”, que tudo deve ser da ordem da agilidade e da 

eficiência. E é claro que, neste cenário, o espaço terapêutico não tem como ficar de 

fora, pois, como afirma Lipovetsky (2004, p.75) “a obsessão moderna com o tempo 

[...] se apossou de todos os aspectos da vida [...] o tempo é cada vez mais vivido como 

preocupação maior”.  

De acordo com este autor, para além do bem estar material que sempre se 

desejou, os consumidores da nossa época têm aspirado freneticamente por conforto 

psíquico, lançando mão de serviços especializados em que técnicas de 

desenvolvimento pessoal são oferecidas com o objetivo de proporcionar alívio para as 

dores existenciais. 

Feijoo (2008, p.57) assinala que nesta preocupação em aproveitar o tempo em 

sua totalidade, sem desperdício, vivendo intensamente, resultam duas situações 

frequentes: “a insistência em aproveitar ao máximo aquilo que a vida oferece ou a 

desistência por não conseguir dar o máximo de si no sentido de dar conta de todas as 

possibilidades”. Quando estas demandas chegam à clínica, geralmente são tomadas 

como questões pessoais, individuais, como se estivesse acontecendo algo de errado, 

seja por não conseguir o máximo ou o seu inverso, o desistir.  

Pensar em uma clínica psicológica fenomenológico-existencial, nos dias atuais, 

apoiada nos pressupostos da filosofia da existência, particularmente na filosofia de 

Martin Heidegger, remete a um caminho que se dá na contramão ao comumente 

encontrado em experiências psicoterapêuticas. Trilhar este caminho, inicialmente é 

não apoiar-se em técnicas com objetivos previamente traçados que visam resultados 

rápidos e eficazes e a erradicação imediata do sofrimento humano. É ir na direção 

oposta das ciências naturais, o que “significa não mais dicotomizar interioridade e 
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exterioridade, universal e singular, mente e corpo.” (FEIJOO, 2011, p. 11). Desta 

maneira, é fundamental compreender o homem como um ser-no-mundo, histórico e 

temporal, não sendo possível apartá-lo do mundo. Não há nada que o determine 

aprioristicamente, porque sua determinação essencial é seu caráter de possibilidade, 

de livre abertura. 

Se o homem é histórico e temporal, as crises existenciais se constituem a partir 

do horizonte histórico em que a sua existência está inserida, restringindo a sua 

liberdade. Elas surgem na tentativa de corresponder as solicitações do mundo, de 

modo irrefletido.  

Retomando o pensamento fundamental de Heidegger que alicerça a analítica 

do ser-aí e a busca pelo sentido do ser, a essência do ser-aí é a sua própria existência.  

Esta designada por Heidegger (2012b, p.48) como o “próprio ser com o qual a 

presença pode relacionar-se dessa ou daquela maneira e com o qual ela sempre se 

relaciona de alguma maneira” 

Heidegger (2012b, p.78) afirma que suas investigações somente foram 

possíveis a partir do solo estabelecido por Edmund Husserl “cujas Investigações 

Lógicas fizeram nascer a fenomenologia”, que significa deixar que as coisas se 

mostrem por si mesmas. E fenômeno é o que pode vir à luz, que se revela e se oculta, 

de diversas modalidades.  

O autor completa que a fenomenologia do ser-aí é hermenêutica: 

 

No sentido originário da palavra em que se designa o ofício de 
interpretar. Desvendando-se o sentido de ser e as estruturas 
fundamentais da presença em geral, abre-se o horizonte para 
qualquer investigação ontológica ulterior dos entes não dotados do 

caráter de presença. (HEIDEGGER, 2012b, p.78). 
 

É tarefa da ontologia compreender o sentido do ser dos entes em geral, 

portanto, fenomenologia e ontologia são inseparáveis. Quando nos propomos a fazer 

uma investigação fenomenológica, o nosso ponto de partida é a atitude antinatural e 

a suspensão de qualquer juízo a priori.  

Conforme apresentado por Husserl, a atitude natural assume a verdade com 

referências e categorias hipostasiantes, como se tudo fosse estruturado naturalmente. 

Deste modo, é intenção da Fenomenologia dar um passo atrás e superar as 

tendências metafísicas, que criam teorias acerca dos entes (FEIJOO, 2011). Ao 
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assumirmos uma postura fenomenológica buscamos um modo de olhar e pensar 

aquilo que pretendemos investigar, que se estenda para além da positividade prévia. 

Adotamos, então, em nossa atuação clínica esta postura antinatural, tratando 

os fenômenos que se apresentam, a partir de reflexões críticas, sem nos remeter a 

ideias e opiniões sedimentadas, comumente atribuídas a estes, tomando o modo de 

ser daquele que se apresenta em sua expressão singular (FEIJOO, 2011). 

 Ressaltamos que não é objetivo da clínica fenomenológica resolver os 

paradoxos da existência humana, ancorando-se em teorias e verdades absolutas, 

para explicá-los ou liquidá-los.  Entretanto, corremos o risco de, impulsionados pela 

expectativa de resultados sermos terapeutas apressados, ansiosos por vislumbrar a 

melhora da demanda. Nesta pressa tendemos a diagnosticar, classificar, categorizar, 

o que vai na contramão da proposta fenomenológico-existencial.  

Livre de conceitos previamente dados, e de expectativas de resultados, o fazer 

clínico nesta abordagem transita no lugar do estranhamento. O que não é tarefa fácil, 

pois implica em suspender o nosso modo mais imediato de pensar sobre as coisas, o 

mundo e a nós mesmos, “que é tomá-las como coisas em si mesmas.” (CAMASMIE, 

2012, p.10). 

Manter-se na contramão requer muito esforço e nem sempre é confortável 

manter o pensamento aberto. Estar de frente com alguém que sofre e que espera algo 

de nós é estar de frente com uma existência, e, não, com um psiquismo (SAPIENZA, 

2007).  Frente a uma existência em sofrimento, mergulhada neste horizonte epocal 

que clama por urgência, há que se considerar que o clínico é uma existência.  Ao estar 

junto de seu cliente, compartilha seu modo de ser no mundo. Ele está inserido neste 

horizonte e não está isento de ser convocado pelas demandas do nosso tempo. Neste 

sentido, Camasmie (2012, p.10) reflete que “é compreensível que tenhamos pressa 

em resolver, que queiramos ter respostas, diagnósticos, previsões” para as urgências 

do cliente.  A autora completa que estes procedimentos estão fadados ao fracasso 

quando percebemos que os pacientes chegam à psicoterapia exaustos de tantas 

ofertas de cura sem resultados. 

 É possível refletir que, o modo de acolher com pressa àquilo que somos 

convocados na atualidade, não diz respeito a uma psique que necessita ser tratada, 

a uma subjetividade que esteja com falhas, mas sim que é uma exigência do nosso 

tempo. Diz respeito ao nosso horizonte histórico de sentido, é um modo de 
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correspondência aos apelos deste horizonte, portanto, é uma modulação e não uma 

patologia. 

 A busca por uma identidade que nos nivele e confere pertencimento, pode nos 

aprisionar, fazer adoecer e excluir.  A busca de um rótulo, para o nosso modo de ser, 

nos distrai de nossa essência, que é abertura. Santos e Sá (2013, p.56) ajudam a 

clarear esta questão: 

 

As estruturas de sentido que geram sofrimento não são corrigidas 
através de concepções mais adequadas à suposta realidade em si. O 
que produz sofrimento não é a sua incorreção lógica ou factual e, sim 
a sua transformação em identidades rígidas que, ainda que 
procuradas inicialmente como abrigos, acabam se tornando cárceres 
inabitáveis. 

 

Assim, na clínica fenomenológico-existencial, o psicoterapeuta, ao lidar com 

uma existência apressada, a princípio espera e não se coloca como quem precisa 

responder com urgência as demandas do cliente. 

O espaço terapêutico se dá na atmosfera da confiança, do acolhimento, 

permitida pela estrutura ontológica do cuidado que o ser-aí é.  Enquanto cuidado, 

cuida de si e dos outros ao mesmo tempo, uma vez que é ser-no-mundo-com-os-

outros. Cuidado é a responsabilidade que o ser-aí tem de ter por sua existência, em 

consonância com seu caráter de indeterminação. Ele é responsável por aquilo que 

fizer de si mesmo, portanto, o ser-aí tem que se haver com sua própria existência 

continuamente, uma vez que não possui certezas sobre si mesmo (CAMASMIE, 

2012). 

E este cuidado, ontologicamente, se dá de dois modos simultâneos, pela 

ocupação e pela preocupação, correspondentes ao modo de ser dos entes com os 

quais o ser-aí está junto a.  Na lida com os entes cujo modo de ser é simplesmente 

dado, o ser-aí se ocupa e, nas relações que estabelece com os outros entes tais como 

ele mesmo, o ser-aí se preocupa (HEIDEGGER, 2012b).  

Portanto, na clínica, o cuidado se dá primordialmente ao modo da preocupação, 

que também se abre em múltiplas possibilidades, entre duas modalidades extremas: 

a preocupação que substitui e domina e a preocupação que se antepõe e liberta. 

Preferencialmente, o cuidado no encontro terapêutico deve ser da maneira que 

antepõe e liberta, não retirando do paciente o cuidado próprio, ajudando-o a tornar-

se, através do cuidar-se de si mesmo, mais livre e transparente. Não quer dizer que 
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não possa se dar de maneiras próximas ao modo substitutivo-dominador, pois há 

situações em que este se torna necessário. A questão principal aqui é o lugar de 

tensão que a psicoterapia precisa habitar, a fim de que não se torne somente em 

espaço de aconselhamento, perdendo sua tarefa essencial de reflexão. 

 Para que possam surgir outros modos de existir, que correspondam de outras 

maneiras, que não só através da pressão e da urgência, Feijoo (2012, p.983) descreve 

o papel de acompanhante do clínico, que aguarda pacientemente o caminhar de seu 

cliente: 

 

O clinico acompanha aquele que sofre naquilo que ele tem a dizer e a 
lamentar, aguarda pacientemente que, frente à dor, outras 
possibilidades apareçam. E assim no momento em que, com coragem, 
aquele que está em sofrimento vislumbra outras possibilidades, o 
clinico continua a acompanhá-lo de modo a aguardar que a 
transformação possa acontecer.  

 

O psicoterapeuta busca permanecer atento, cuidadoso e paciente, sem se 

apressar, e nessa condição: 

 

É preciso que permaneçamos no esforço para a interpretação e a 
explicação do sentido naquela existência em particular, percebemos o 
quanto seria pobre se tivéssemos apressadamente nos restringido a 
algum conceito psicológico prévio, desses que servem para todo 
mundo. (SAPIENZA, 2007, p.39). 

 

Sapienza (2007) salienta que, para a compreensão do sentido que se desvela 

e vela simultaneamente, o esforço despendido é realmente grande, porém, 

necessário, precisamente por que nosso olhar se detém naquilo que se manifesta. Daí 

a necessidade de estar livre de qualquer apressamento, pois, como poderíamos estar 

atentos e apressados ao mesmo tempo? Seria possível? Pensamos que não, que 

pressa não coaduna com atenção. 

Consideramos que atenção também é um chamado, “pare, olhe, veja”.  E 

intuímos que para atender a este chamado, carecemos realmente de estar livres de 

distrações, agarrados a conceitos, julgamentos, ou teorias. 

Assim, de um modo atento o clínico convoca seu cliente a refletir e questionar 

as expectativas impostas por si mesmo e pelos outros que estão em seu entorno.  

Numa escuta perseverante, indaga o para quê, de onde vem, a quem atende e para 

onde o leva sua lida apressada com aquilo que lhe vem ao encontro.  
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Sapienza (2007) sugere que perguntas simples, pequenas observações, 

podem levar à compreensão do sentido das coisas. Assinala que reflexões sobre a 

fala do cliente como: “o que mais pode estar implicado? Para onde isto aponta?” 

(SAPIENZA, 2007, p.38). Podem favorecer o acompanhamento e possibilitar a 

compreensão de determinado sofrimento no contexto em que ele se dá. Isto requer 

uma escuta clínica apurada e aberta, porque se busca ouvir o sentido do que está 

sendo dito e não dito. 

Nesta paisagem, onde acontece o encontro entre terapeuta e cliente, 

destacamos que o primeiro não é alguém neutro, também constitui e é constituído 

nesta relação, porque é ser-no-mundo-com-o-outro. Portanto, pode se sensibilizar 

pela atmosfera de sofrimento do segundo. Entretanto, para acompanhá-lo não pode 

mergulhar profundamente nesta atmosfera: metaforicamente, deve estar no barco 

com seu cliente para ajudar a remar, cuidando de si para não se afogar. Pois, de 

acordo com Feijoo (2000, p. 176):  

 

O psicoterapeuta dificilmente vai se livrar do desespero, 
primeiramente porque é humano. Em segundo lugar, pelo paradoxo 
que seu próprio ofício produz. Ele também é fadado a viver a angústia 
pelo universo de escolhas que sempre lhe serão dadas na relação com 
seu cliente. 

 

 Contamos com as palavras de Camasmie (2012, p.11) para nos apropriarmos 

deste fazer clínico e deste lugar de psicoterapeuta, que não está pronto, mas se faz 

num continuum: “Se o psicólogo tomar esse angustiar-se como sinal de sintonia com 

o clinicar, ao invés de sentir-se desapropriado de seu lugar de terapeuta pode habitá-

lo de modo mais atento e livre”. 

Lançados no devir somos marcados pela nadidade e pelo vazio de garantias 

que nos dê a tão desejada segurança, sem riscos e o abrigo para esse futuro incerto 

que nos apela e assombra continuamente. Critelli (2007, p.17) confirma lembrando 

que “o mundo não consegue nos abrigar e acolher da mesma maneira como faz com 

os elementos naturais. [...] Ser-no-mundo como homens é habitar esta inospitalidade”. 

Entretanto, se é na indeterminação e nesse vazio de garantias que existimos, 

estaremos sempre deixando de ser e vindo-a-ser simultaneamente.  

Nossa condição existencial é viver na imprevisibilidade, na impermanência. 

Poder acolher essa condição e resistir ao controle da mesma, pode ser libertador. 

Talvez a verdade que liberta seja: a de que nada somos em nós mesmos. Quem 
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somos se dá junto com aqueles outros, que não é todo mundo. Abre-se assim, a cada 

momento, a chance de nos apropriarmos ou não, de quem estamos sendo. 

Aqui, como sugerido por Heidegger voltamos a nossa atenção para o mistério. 

Na clínica, através do pensamento que medita, há a possibilidade de 

experimentarmos um diálogo íntimo. Mobilizados pela angústia, vamos junto com o 

cliente desvelando sentidos, percorrendo caminhos desprovidos de garantias e 

certezas. Sob o solo da serenidade, que é este pensamento que reflete, questiona, 

sem ficarmos presos a só uma representação, poderemos nos “manter e subsistir, e 

sem perigo, no seio do mundo técnico.” (HEIDEGGER, 1959, p.25). 

O cliente poderá enfrentar seu temor ao perceber que pode dizer sim e não ao 

clamor da técnica e que não é obrigado a dizer sim para tudo. Poderá corresponder 

de maneira diferente à solicitação do “a tudo fazer”, e assumir com responsabilidade 

suas escolhas.   

Se Heidegger, em Ser e Tempo, já dizia, que só podemos ser sendo, Lispector 

(1998, p. 10) corrobora com ele quando poeticamente declara “quero capturar o 

presente que pela sua própria natureza me é interdito: o presente me foge, a 

atualidade me escapa, a atualidade sou eu sempre no já.” Que assim, então sejamos: 

sendo, no aqui e no agora, que somente nos será possível capturar, no depois, 

tardiamente. 
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4. ANÁLISE FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL DO DISCURSO CLÍNICO 

  

A biografia de uma pessoa só pode ser identificada à medida que se 

descobre a história que sua história conta. Mas à medida, também, 

que se pode abrir a História em meio à qual uma história pode 

acontecer e construir significados. (CRITELLI, 2012, p.99) 

 

 Neste capítulo serão apresentados fragmentos de um atendimento clínico 

acrescido de trechos fictícios com a finalidade de ilustrar um processo 

psicoterapêutico e evidenciar a análise fenomenológica do discurso clínico. 

Fernanda, casada, 28 anos, mãe de uma menina de 3 anos, procurou terapia 

por orientação de uma amiga. Inicia nosso encontro dizendo: “Eu ando muito triste, 

minha avó morreu há cinco anos e eu acho que nunca consegui superar esse luto. 

Toda vez que fico triste, penso nela. Eu era uma pessoa muito alegre, animada, agora 

me sinto desanimada, indisposta.” 

Fernanda vai discorrendo sobre como vem se sentindo nos últimos meses com 

pesar e sofrimento. Relata que a avó era sua grande amiga, por quem nutria um 

sentimento de filha. Compartilhavam a mesma moradia desde seu nascimento, sua 

família na residência da frente e sua avó nos fundos do terreno, foi praticamente criada 

por ela. Nos momentos de dificuldade com a mãe, era a avó quem lhe socorria: “eu 

corria para a barra da saia dela e lá minha mãe não podia me bater, ela não deixava 

de jeito nenhum!”. Disse-me que ela era sua incentivadora, lhe apoiava em suas 

decisões e sempre lhe inspirava a fazer aquilo que mais sonhava.  

Casou-se pouco tempo após a morte da avó. Os preparativos foram 

acompanhados de perto por ela, “mas no dia tão sonhado ela não estava presente”. 

Seu casamento foi uma grande alegria que não pode ser partilhada com ela. 

Dizia que o luto não vivido pela morte da avó estava lhe paralisando, tornando-

a uma pessoa sem iniciativa na relação com o esposo, nos cuidados com a própria 

saúde, nos cuidados com sua aparência, sem ânimo para pentear o próprio cabelo. 

“Isso está me fazendo muito mal, não quero mais ficar pensando nela, na imagem 

dela, quero esquecer, deixar ela lá, onde está”.  

Fernanda procurava uma causa, uma justificativa para sua situação atual e a 

morte da avó era a explicação que lhe cabia melhor para legitimar seu olhar de 

restrição para outros possíveis, pois assim compreendia que retirando os 
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pensamentos voltados para a avó, seu desânimo também se dissolveria e tudo 

pareceria solucionado. 

A restrição de sentido em que Fernanda se encontrava me dizia da sua 

condição de desabrigo existencial, conforme Sá (2009, p. 91) apresenta: 

 

Sentimo-nos ameaçados quando nosso contexto cotidiano de 

significações é abalado por algum acontecimento que emerge como 

imprevisto, inusitado ou carente de sentido no âmbito deste horizonte. 

Na maior parte das vezes essas experiências nos remetem de modo 

não temático à condição de desabrigo existencial. A ameaça é tão 

mais íntima e insuportável, quanto mais restrita e rigidamente for 

estruturada a existência, isto é, quando nos identificamos com modos 

de ser cristalizados, não havendo, portanto, “flexibilidade” para lidar 

com aquilo que surge como diferente. 

 

A morte da avó, era uma contingência da vida, mas estava sendo 

experimentada por Fernanda como algo do âmbito do imprevisto, desprovido de 

sentido e o único fundamento que ela se agarrava neste momento para sustentar sua 

paralisação diante da vida. 

Nos primeiros encontros a queixa inicial apresentada foi sobre a perda da avó, 

porém no decorrer do processo esta queixa foi sendo deixada pelo caminho, e outras 

questões existenciais foram se desvelando e mostrando seu modo de restrição na lida 

com as coisas do mundo.  

Inicialmente Fernanda contava seus dramas com intensa aflição, em seguida 

com profundo desânimo: “Não adianta, eu não consigo, quando será que isso vai 

passar? Se é que um dia vai passar.”  

Na tentativa de me aproximar de Fernanda e conhecer um pouco mais de sua 

história indago sobre esse não conseguir e o que precisa passar. Para ter acesso às 

informações que a cliente apresentava,  exploro seu cotidiano buscando  por sua 

narrativa, que reconheça fatos que evidenciam este modo de sentir, como sugerido 

por Feijoo (2000). 

Fernanda então desabafa que se sentia exausta, cansada, descreve que o 

tempo lhe escapava pelos dedos, mal via o dia acontecer e quando percebia, já era 

noite e estava na cama com a filha, controlando-se para não fechar os olhos, de tanto 

sono. Olhava ao redor e sentia que mesmo que tivesse tentado fazer algo, tudo ficou 

pela metade, pelo caminho, nada concluído. “Estou sempre em débito: se não é com 

minha filha é com o trabalho, se não é com o trabalho é com o meu marido, se não é 
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com o marido é com a casa, uma desordem sem fim”, isso quando não sentia que 

estava em débito com todos: “minha vida é uma eterna dívida, que nunca consigo 

quitar”. Enquanto fala, suspira e eu sou capturada por uma atmosfera de desânimo.  

Sou tomada e absorvida por esta atmosfera porque todas as nossas ações 

estão carregadas de algum humor e estão sempre afinadas a algum estado afetivo, 

através do qual somos afetados e afetamos os outros.  

Heidegger explica que as tonalidades afetivas estão sempre presentes e somos 

afetados por elas em nossa convivência, são o como do nosso ser-aí:  

 

[...] um jeito, não apenas uma forma ou um padrão modal, mas um 

jeito, no sentido de uma melodia [...] que fornece para este ser o tom, 

ou seja, que afina e determina o modo e o como de seu ser. 

(HEIDEGGER, 2011, p.88). 

 

O que não era percebido por Fernanda, e ainda não tematizado, era justamente 

ser a devedora e a credora do seu eterno débito. Cobrava e pagava a si mesma o 

saldo de uma conta que não conseguiria quitar jamais, pela sua facticidade e pelo seu 

ter de ser, que tentava a todo custo liquidar, se esquivar. 

E assim ela enfatizava: “O tempo é quem corre comigo, lado a lado e nunca 

consigo alcança-lo.” Viver era experimentado como uma infinita corrida, uma corrida 

diária do “ter que fazer,” do “ter de ser”, onde nunca vislumbrava uma linha de 

chegada. E se justificava através de seu longo discurso, explanando sua situação, já 

sem lamento, em tom rápido e enérgico. 

“Eu preciso trabalhar para dar bons estudos para a minha filha, um bom futuro, 

para isso preciso ter um bom salário, o que requer de mim uma boa formação, mas 

que limitará meu tempo com ela, percebe, como uma coisa está atrelada a outra? E 

hoje em dia está assim, se você não fizer algo, o mercado de trabalho não te dá 

oportunidades! Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega! Já é um sufoco nossa 

rotina do dia-a-dia, o almoço é engolido por mim e acabo fazendo o mesmo com a 

Isabela, quero que ela coma rapidamente, troco ela correndo para levar à escola, 

arrumo mochila, bolsa, lanche, tudo na pressa e a maioria das vezes ainda estamos 

atrasadas. E acordando cedo ou adiantando tudo, sempre tem correria. Chego no 

trabalho igual um trem desgovernado. E aí, agora aqui com você eu me pergunto, pra 

ser feliz a gente precisa de tudo isso? Que loucura. E exatamente aqui falando eu 
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percebo que não chorei a morte da minha avó, por conta disto, não tive tempo, não 

podia parar meu trem.” 

Nesta fala observamos que Fernanda se sente tão aprisionada às 

circunstâncias que nega sua liberdade para poder lançar-se a algo, se arriscar para 

fazer um movimento novo. Já se vê como um ser determinado pelos acontecimentos. 

Feijoo (2011) comenta que nosso horizonte histórico é asfixiante, por conta de 

sermos absorvidos pelo mundo da técnica e agirmos automaticamente. A aceleração 

se faz presente e a velocidade do tempo sincronizada com o tempo do mundo 

contemporâneo não cessa, fazendo com que o homem gire em torno de um só ponto, 

sem se movimentar e “para não se dar conta de seu destino, ele tenta, o quanto pode, 

ter com que se distrair. Kierkegaard e Heidegger referem-se a distração de todos os 

tipos, seja pelo excesso de diversão, seja pelo excesso de trabalho” (FEIJOO, 2011, 

p.173-174). A distração é uma maneira de evitar que o tédio se mostre e diga para 

que veio. 

 

É certo que as pessoas passam uma grande parte de suas vidas 

resolvendo as questões práticas do cotidiano, que são muitas e tomam 

quase todo tempo. Mas chega sempre uma hora em que irrompem 

outras questões: Tudo isto para quê? Vale a pena o jeito como vivo? 

Para onde caminha a minha vida? Isso pode ser muito incômodo e 

uma solução frequente é ampliar ainda mais os interesses que levam 

para longe dessas questões. Mas é possível também que alguém se 

detenha nesses cuidados e deixe que surja a pergunta pelo sentido da 

vida. (POMPÉIA; SAPIENZA, 2004, p.73-74).  

 

Provavelmente, de modo ainda velado, Fernanda já estivesse perguntando 

pelo sentido de sua existência. Talvez o tédio também já estivesse sendo despertado, 

para que pudesse apropriar-se de si mesma.  

De todo modo, percebo que Fernanda quer atender aos ditames do mundo, 

mas ao mesmo tempo me conta que seu ritmo não tem lugar na pressa do 

contemporâneo, nas solicitações que não consegue atender por estar muito mais junto 

da idealização do que gostaria de fazer do que junto do que a rodeia. Parecia difícil 

para ela desistir deste lugar potente. E na tentativa de dar conta de tantas solicitações 

sentia-se adoecendo. “Toda doença é uma perda de liberdade, uma limitação da 

possibilidade de viver.” (HEIDEGGER, 2009, p. 198). 

Fernanda estava junto dos seus, mas não estava próxima deles, mesmo não 

havendo distância física entre eles, ainda assim não estava havendo proximidade. 
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Visitando Heidegger (2012a) em seu texto de 1950 intitulado A coisa, ele 

comenta sobre esta questão da proximidade e do afastamento, nos mostrando que o 

homem superou distâncias antes jamais pensadas e argumenta sobre a supressão 

dos distanciamentos e a ausência de proximidade.  

Poderíamos então dizer que estar perto não significa necessariamente estar 

próximo. Podemos estar perto, mas não estar junto a, e que encurtamento de distância 

não é o mesmo que aproximação. É preciso se demorar para estar junto das coisas e 

talvez para isso é preciso não ter pressa. 

A pressa, uma marca do nosso tempo, somada à ideia de felicidade universal, 

encontrada nas coisas conquistadas com o progresso da tecnologia, e a incessante 

busca para acompanhar esse ritmo, hoje:  

 

Significa uma ameaça de mudança inflexível e inescapável que 

pressagia não a paz e o repouso, mas a crise e a tensão contínuas, 

impedindo qualquer momento de descanso, uma espécie de dança 

das cadeiras em que um segundo ou desatenção resulta em prejuízo 

irreversível e exclusão inapelável. Em vez de grandes expectativas e 

doces sonhos, o “progresso” evoca uma insônia repleta de pesadelos 

de “ser deixado para trás”. (BAUMAN, 2009b, p.90). 

 

É disto que Fernanda estava o tempo todo falando, de tentar desenfreadamente 

acompanhar esse ritmo do contemporâneo, de querer corresponder ao seu clamor, 

de maneira irrefletida, ao modo da impessoalidade. 

Dizia não saber porque corria, nem para onde corria, não decifrava o para quê 

de tudo isso. E “sentir-se assim, sem respostas, é angustiante”. Fernanda, por 

diversas vezes, lamentava não ter um manual que lhe oferecesse orientações do 

como fazer, para sobreviver neste mundo, sentido por ela como um lugar tão inóspito. 

Gostaria, através deste manual dotado de poderes, que suas aflições fossem aliviadas 

e que o conforto existencial tão sonhado lhe chegasse ao colo e solucionasse todas 

as suas mazelas. 

Entretanto, o mundo não oferece segurança, porque “a experiência da fluidez 

constante, da mutabilidade, da inospitalidade do mundo, da liberdade” (CRITELLI, 

2007, p.21) são constituintes do existir humano e, não, deficiência. 

Almejava um lugar de pertencimento, queria enquadrar-se, espremer-se para 

caber em algum lugar. Para se fazer entender usava a seguinte expressão: “gostaria 
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de me passar num rolo de macarrão para me esticar inteira, ficar fininha e quem sabe 

me libertar de toda essa angustia, que me sufoca, me rouba o ar.”  

Fernanda tinha por objetivo liquidar seus paradoxos, e buscava uma referência 

que lhe desse um norte de como proceder e como ser. Porém, a essência do ser-aí é 

ter de ser, somente isto, dito pelo próprio Heidegger (2012b, p.85): 

 

A “essência” da presença está em sua existência. As características 

que se podem extrair deste ente não são, portanto, “propriedades” 

simplesmente dadas de um ente simplesmente dado que possui esta 

ou aquela “configuração. As características constitutivas da presença 

são sempre modos possíveis de ser e somente isso. Toda modalidade 

de ser deste ente é primordialmente ser. 

  

Desta maneira, não há escapatórias, não há saídas para o ser-aí, que não a de 

ser si-mesmo. Ao se deparar com os acontecimentos da vida, Fernanda sofria pela 

sua indeterminação, e por ser liberdade, sentia-se desamparada diante da 

imprevisibilidade da existência. Dantas, Sá e Carreteiro (2009, p.3) acrescentam que, 

“de início e na maior parte das vezes, somos como se deve ser; somos como todo 

mundo é, ou seja, não realizamos nossas possibilidades singulares de ser.”  

Fernanda encontrava-se mergulhada nos ditames do mundo, que diz como 

devemos ser ou fazer as coisas, experimentando sua situação existencial de modo 

restrito, não reconhecendo seu caráter de poder ser, sua condição de abertura. 

Vivendo ao modo do controle, esquecendo-se de si, desviava-se de suas escolhas, 

na crença de que não estava escolhendo. 

A cliente exercia a profissão de fonoaudióloga em dois locais de trabalho: um 

no setor público municipal e outro em consultório particular. Este já estabelecido por 

ela com uma carga horária menor, para que pudesse ter mais tempo livre com a filha 

no período em que a criança não estivesse na escola. 

No entanto, o desejo de fazer novas articulações em seu trabalho, de obter uma 

proposta de crescimento profissional, era algo presente em seu discurso. Dizia que 

gostava de se sentir desafiada e que se dedicava com afinco.  Quando a rotina de um 

trabalho se instalava, isso lhe despertava a buscar novas experiências. Sentia-se bem 

na profissão, mas percebia que tinha condições de alçar voos mais altos, e para isso 

tinha vontade de ampliar seus conhecimentos, se especializar. A dificuldade aparecia 

quando lembrava que não tinha tempo. Aperfeiçoar-se lhe custaria maior dedicação 
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para se debruçar nos estudos, o que significaria estar menos com a família. E com 

relação ao marido, percebia que ambos tinham escolhas profissionais diferentes e 

temia que suas escolhas pudessem afastar o casal, pois estudar limitaria o tempo que 

teriam para estarem juntos e ele não demonstrava qualquer interesse em continuar 

uma carreira acadêmica. Segundo ela, seu marido demonstrava total satisfação na 

tarefa que exercia, sem necessidade de aprimoramento ou mudança: “ele é ótimo, 

mas é muito parado, tá tudo sempre bom.” 

A visada de Fernanda nestes momentos de indecisão eram sempre os ganhos, 

sem custos, sem riscos e quando se percebia diante destes impasses traduzia o seu 

temor em forma de desânimo, tristeza. 

A correria do dia-a-dia e a vontade de ser boa mãe, ser boa esposa, ser 

excelente profissional, ter tempo para fazer tudo com qualidade e esmero tornaram-

se a sua questão central, na qual permanecíamos por maior tempo. Via-se convocada 

a atender esse chamado e dar conta dele com excelência, e como não conseguia, 

dizia-se fora do eixo, fora de sintonia com o mundo, pois faltava-lhe aceitar seu ritmo 

próprio de estar junto às coisas e pessoas. 

Fernanda queixava-se muito da falta de tempo e do quanto isso tornou-se um 

fardo em sua vida, porque queria fazer muitas coisas simultaneamente, e quando tinha 

um pequeno tempo para fazer algo, não sabia como ocupá-lo: Descansar? Passear? 

Brincar com a filha? Ver um filme com o marido? Colocar em dia toda a bagunça da 

casa ou estudar? E como se concentrar ou fazer uma escolha frente a tantos deveres, 

imposições?  

Diante daquele que não quer se responsabilizar pela própria vida, podemos 

anunciar uma intervenção promotora de responsabilidade, para que o cliente perceba 

que é o único que pode responsabilizar-se por suas próprias escolhas. (FEIJOO, 

2000).  

Então, indaguei Fernanda: “Entre tantas coisas que você pode fazer, o que 

você está fazendo?” Fernanda respondeu: “Nada, estou petrificada!”. Retornei-lhe: 

“Ficar petrificada é uma possibilidade. Haveria outras?” 

Não escolher e encolher-se frente a estes entraves nos quais Fernanda se 

sentia emaranhada era uma possibilidade, inclusive a qual vinha se apoiando há um 

bom tempo, mas que já não estava conseguindo sustentar. Sem que ainda tivesse 

tematizado, Fernanda estava buscando uma nova forma de ver e sentir as coisas, 

estava buscando: “Olhar para tomar conhecimento. Reconhecimento, conhecer de 
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novo e a cada vez. Para ver de um outro modo e assim poder descobrir o que antes 

ainda não havia sido possível ver.” (CAMASMIE, 2012, p.101). 

Ver, talvez, que qualquer escolha que fizesse, seria sua escolha, de todo e 

qualquer modo, sua. Pois: 

 

Ao embarcar em nossa jornada para uma vida decente, digna, 

satisfatória, valorosa (e sim, feliz!), tentamos evitar erros e fugir da 

incerteza confiando numa estrela, escolhida por seu brilho 

tranquilizador, para nos guiar. Tudo isso, porém, só para descobrir que 

nossa escolha da estrela-guia foi, no final das contas, nossa escolha, 

cheia de riscos como todas as escolhas foram e tendem a ser – e 

nossa escolha, feita por responsabilidade nossa, ela continuará sendo 

até o fim. (BAUMAN, 2009a, p.73-74). 

 

Com o decorrer das sessões ela foi compreendendo que havia outros possíveis 

para seus questionamentos, e que não só pelo caminho da exclusão ela conseguiria 

lidar com as lembranças e com a falta que sentia da avó. Também foi percebendo que 

o mesmo acontecia em relação ao seu modo cristalizado de se ver como esposa, 

mulher e mãe. Fernanda foi descobrindo que tinha receio de correr riscos, queria 

garantias. Presumia poder isentar-se de colocar em jogo aquilo que a priori já está 

sempre em jogo, em movimento, que é a própria existência, a própria vida.   

Conforme os acontecimentos eram trazidos tínhamos a oportunidade de 

tematizar como ela os experimentava e olhar para outras possibilidades de movimento 

além dos que ela havia escolhido para prosseguir. Quando em alguns momentos isso 

não era possível recuávamos e aguardávamos outras oportunidades de tematização.  

Em um dos atendimentos contou-me que sentia um grande mal-estar quando 

alguém lhe falava sobre força de vontade, pensamento positivo e histórias de pessoas 

que demonstravam felicidade e superação diante de situações adversas. Explicou-me 

que seu sofrimento era involuntário, independia de sua vontade, chegava e se 

instalava sem lhe pedir permissão. Fazia um esforço enorme para não sentir as coisas 

ruins que sentia, mas era inútil: quanto mais se esforçava, mais sentia sua angustia 

crescer. “Eu não sei como sair deste lugar, não sei o que tem que ser feito”. Fernanda 

esperava da terapeuta a tutela que esperava do mundo. A psicoterapia dirigiu-se 

então para sustentar essa tensão com pequenas intervenções, acolhimento, a fim de 

que Fernanda pudesse se mover por conta própria, no seu tempo, desfazendo suas 

ilusões de ter de atender qualquer expectativa vinda de si mesmo ou dos outros.  
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Uma vez que ruíram os sentidos prescritos pelo mundo, através da manutenção 

da tonalidade afetiva da angústia, Fernanda poderia exercitar a própria liberdade, 

encontrando outros modos de ser e habitar a própria existência com menos rigidez e 

nem tanta pressa, até por que, para se desvelar o sentido de algo é preciso demorar-

se junto a ele. Assim, o que ela poderia fazer por si? 

Percebendo o próprio movimento na terapia, Fernanda passou a identificar 

como se articulava no mundo e a observar como corria tanto contra o tempo. Gradual 

e pacientemente, sustentada na angústia, que é o tom que se dá no espaço da terapia, 

Fernanda iniciou o acolhimento à sua condição existencial de abertura,  finitude e  

limitação de nem tudo poder. Pois a cada possibilidade realizada, Fernanda sabia que 

teria que deixar de realizar outras. 

 

Quem não está livre para renunciar não consegue escolher, fica 

encalacrado nessa condição contraditória de poder escolher e de ser 

obrigado a escolher, porque escolher é, ao mesmo tempo, um poder 

e uma limitação. Se a pessoa não apreender a limitação, se não tiver 

liberdade de renunciar, não poderá escolher e se sentirá torturada. 

Talvez o mais importante a ser pensado sobre a escolha seja isto: o 

fundamento do poder escolher não é a posse, é a renúncia [...] 

Escolher uma coisa é abrir mão de uma série de outras. (POMPÉIA; 

SAPIENZA, 2011, p.22) 

 

Alguns meses transcorridos de terapia a cliente chegou falando: “Tomei uma 

decisão, vou voltar a estudar, vi um curso, me interessei e vou fazer uns ajustes em 

casa, combinar com meu marido como nos revezaremos nos cuidados com a Isabela, 

mas vou fazer, não dá pra ficar só com o medo. O medo de ficar longe dos que eu 

amo, me faz viver dividida, então, de todo modo já não estou com eles inteiramente. 

Eu vou descer do muro nem que seja a última coisa que eu faça na vida.” Devolvo 

para Fernanda: “E será que não é exatamente isso que fazemos o tempo todo, a todo 

instante? A cada realização, talvez a última realização? Justamente porque sobre o 

futuro nada podemos garantir?” 

Diante de seu temor Fernanda encorajou-se, não mais se mantendo naquele 

lugar do controle, ainda com medo, decidiu ariscar-se, lançar-se. 

A terapia continuou, com idas e vindas, desvelamentos e encobrimentos. Mas, 

neste encontro despedi-me de Fernanda, deixando com ela as palavras de Clarice 

Lispector (1998, p. 9): 
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Tenho um pouco de medo: medo ainda de me entregar pois o próximo 

instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim? Ou se 

faz sozinho? Fazemo-lo juntos com a respiração. E com uma 

desenvoltura de toureiro na arena.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escrever e entrelaçar ideias é como montar um quebra-cabeças de paisagem. 

Inicialmente parece que todas as peças são iguais, vamos tentando às escuras, com 

um olhar mais ampliado do todo, procurando meios para unir as peças.  Afinando 

nosso olhar, pacientemente, vamos percebendo as nuances, os pequenos detalhes 

que as diferenciam entre si e que dão o tom necessário para que possam completar-

se e deixar-se mostrar, a fim de revelar a imagem que até então estava encoberta. 

Ao chegarmos aqui, ficamos também com vontade de ter pressa, apenas findar. 

Entretanto, somente quando aqui chegamos pudemos perceber que para aqui estar, 

tivemos um caminho a percorrer. E no aqui e agora, talvez, sem que tenhamos nos 

dado conta, constatamos que mais valioso do que chegar tenha sido o caminhar.  

Exatamente neste ponto sentimos a enorme diferença entre acabar e terminar. 

Sabemos que é preciso concluir, porém nossas reflexões não estão em consonância 

com o fim, elas não terminam, pelo contrário, percebemos que após escrever, temos 

mais perguntas a fazer do que respostas a dar. 

De todo modo, podemos fazer algumas reflexões de como foi construído este 

caminhar: sem verdades prontas, conclusivas, muito menos inquestionáveis. 

Vimos nesta monografia que o horizonte histórico atual é marcado pela era da 

técnica, que privilegia o produzir, consumir e descartar. Alguns dos autores que se 

dedicaram a investigar este horizonte nos mostraram que a modernidade mudou o 

ritmo de vida no mundo atual. Na medida em que trouxe progresso, ampliando os 

conhecimentos e encurtando distâncias, esse apressamento tornou o modo de viver 

tão fluído, tão líquido para poder corresponder à urgência, que as relações têm se 

apresentado frágeis, por não usufruírem do tempo para enraizamento e profundidade. 

Constatamos assim, que a sociedade contemporânea experimenta o tempo 

com profunda inquietação, como se fosse normal tudo estar a serviço do tempo 

apressado, e neste ritmo, quase não encontramos solidez. Não sobra tempo para 

refletir, justamente por que é o tempo da rapidez, de se fazer mais coisas em menos 

tempo possível. Isto nos deu a sensação de sermos capazes de onipresença e 

onisciência, através da pseudo crença de que teremos o controle total das coisas, e 

que poderemos desta forma apreender o fenômeno no todo. Entretanto, Heidegger 

nos mostrou que isto não é possível, pois o que se mostra nunca se mostra por 
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completo, sempre se descortina entre um ir e vir, no qual o desencobrimento e o 

encobrimento se dão ao mesmo tempo. 

Foi possível perceber que os modos de viver apressadamente estão 

intensamente presentes no nosso cotidiano. Entretanto, de acordo com a perspectiva 

fenomenológico-existencial, corresponder ao clamor do nosso tempo de modo 

apressado, não é uma determinação para o viver. É uma modulação entre as diversas 

possibilidades de correspondências existentes, não sendo portanto considerada uma 

patologia individual. 

Heidegger (2009) concebe o adoecimento como uma restrição da liberdade, 

uma privação das possibilidades de ser, quando se restringe exclusivamente a um 

modo de correspondência às solicitações do mundo contemporâneo. Desta forma, a 

intensidade desta restrição configura-se como adoecimento por impedir a mobilidade 

existencial do ser-aí nas suas possibilidades, que lhes seriam mais próprias. 

Considerando que somos atravessados pelo horizonte histórico de sentido do 

qual fazemos parte, viver apressadamente é um modo que foi sendo construído 

historicamente, e não uma escolha pessoal. Significa dizer que de modo impróprio 

fomos aprendendo que só poderíamos pertencer ao mundo deste jeito, com 

incessante desejo de correr contra o tempo para usufruí-lo cada vez mais. Distraídos 

das consequências, neste modo de existir, não percebemos que tomamos qualquer 

dificuldade de corresponder adequadamente às demandas contemporâneas como 

sendo insuficiências individuais. 

Dentre os desafios encontrados durante o tecer deste trabalho, apreender a 

ontologia de Heidegger e circular por seu universo, talvez tenha sido o mais 

significativo e mais complexo. Primordialmente por que ele desconstrói nosso 

conhecimento do senso comum, utilizando palavras outras, a fim de que olhemos de 

uma maneira amplificada o que é encoberto pela compreensão cotidiana. Ao se referir 

ao homem, ele usa a terminologia Dasein (ser-aí), o que muda radicalmente nossa 

maneira de referência ao cliente, porque o tiramos de uma categoria, da categoria 

homem, que pode ser predicado de muitas formas, como: homem racional, 

bioquímico, inteligente, deprimido, doente, psíquico, entre outras.  

Pensar o nosso cliente como um ser-aí é tomá-lo como um ente cujo ser está 

sempre em jogo no devir temporal e em jogo junto a mim, como sua terapeuta, uma 

vez que somos ser-com-os-outros. Nem ele, nem eu, nada somos antes do nosso 

encontro terapêutico. E o que apreendemos um com o outro se dá a cada vez.  
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Neste recomeçar, que se dá numa tentativa sempre esforçada de nossa parte, 

por meio da atitude fenomenológica, pode se abrir para mim, e para ele, um novo 

modo-de-ser, de estar junto aos outros e a si mesmo. Embora façamos isto com uma 

estratégia clínica, é algo que não podemos provocar, planejar, controlar, ou promover. 

No espaço da terapia nos ensejamos a expansão do horizonte de sentidos e esta 

ampliação, pode ou não, acontecer. 

Desta maneira, com o objetivo de elucidar o fenômeno da pressa visualizamos, 

por meio da análise dos fragmentos de um atendimento clínico fictício, que é possível, 

através do exercício da liberdade, experimentar outros modos de ser e habitar a 

própria existência. Com maior flexibilidade, sem tanta pressa, dizendo sim e não às 

possibilidades que chegam ao nosso encontro. Compreendendo que diante de nossa 

finitude e limitação de nem tudo poder, vamos fazendo escolhas ao longo da 

existência, tendo que se haver com elas. 

Salientamos que é possível sim, todavia, é muito difícil. Porque o mundo pede 

essa pressa, sem cessar. E talvez, possamos dar conta do que nos pedem, sem 

tomarmos para nós a sensação de falência caso não consigamos. Pois, quando 

estamos mergulhados na convocação da técnica de modo irrefletido, podemos 

acreditar que tudo é uma questão de vontade e que, portanto, “querer é poder”. 

Concluo pensando que não temos como escapar da historicidade do nosso 

tempo e de tudo que nele está presente, eventualmente conseguimos nos movimentar 

de outras maneiras, entretanto, escapar não nos é possível. E penso que, demorar-

se um tanto mais em questões tão amplamente discutidas por Heidegger se faça 

necessário em um outro momento, em uma outra pesquisa. Quem sabe, sem pressa, 

com alargado tempo. Será? 
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