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“Que restará da minha vontade, quando 

tudo estiver nas tábuas de calcular e 

quando não houver mais que „duas vezes 

dois igual a quatro‟? Duas vezes dois serão 

sempre quatro sem que minha vontade se 

incomode com isso. A vontade quer saber 

de coisa bem diferente! (...) Admito que 

„duas vezes dois igual a quatro‟ seja uma 

coisa excelente, mas, se é preciso louvar 

tudo, eu vos direi que „duas vezes dois igual 

a cinco‟ é também às vezes uma coisinha 

muito encantadora.” 

 

(Fiodór Dostoiévski) 



 RESUMO 

 

Este trabalho foi possível a partir da minha experiência como estagiária na rede de 

Saúde Mental, no Museu de Imagens do Inconsciente.  Com a convivência dentro dos 

ateliês, foi possível perceber a possibilidade de relações emergirem de forma divergente 

da cotidianidade. Assim, levantou-se a questão a respeito destas relações. Este trabalho 

tem o intuito de compreendê-las e, para tanto, foi pensado a partir da hermenêutica 

proposta por Heidegger, considerando principalmente a relação de cuidado que se 

estabelece. A noção de Dasein se mostra fundamental para compreender o ser do 

homem. Possibilitando uma apreensão da relação com o que vem ao encontro 

cotidianamente, marcado, na contemporaneidade, pela técnica, e, ainda, da possibilidade 

de uma relação mais própria. 

 

Palavras-chave: Cuidado, Dasein, Técnica, fenomenologia-hermenêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This essay was possible because of my experience as an intern at Mental Health netting, 

in the Museu de Imagens do Inconsciente. With the familiarity inside the atelier was 

possible to notice the possibility of relations emerging in a way that diverge from the 

everydayness. So raised the question about this relations. This assay has the intuit to 

understand this relations and for that, was thought through Heidegger’s hermeneutic. 

Considering mostly the relation of care that is established. The notion of Dasein is 

fundamental to understand the being of  man. Making possible to apprehend the relation 

with what comes to meet, which in the contemporaneity is marked by technics, and the 

relation that it’s more primordial. 

 

Keywords: Care, Dasein, Technics, phenomenological-hermeneutics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho só se tornou possível pelos entremeios estabelecidos entre um 

pensar fenomenológico-hermenêutico e a experiência clínica na Rede de Saúde Mental. 

Nesses entremeios, encaminhávamos um pensamento que buscava fugir de toda e 

qualquer prescrição no modo de lida com o outro. Compreendemos, então, que o 

trabalho na Rede de Saúde Mental implica na lida com uma clientela muito circunscrita. 

Tal circunscrição, contudo, não deve ser apreendida meramente pela especificidade 

dessa clientela, mas, sim, pelo próprio movimento ou conjuntura que já identifica essa 

clientela como “loucos”. A partir dessa identificação, temos estabelecido um modo 

específico de estar junto ao outro, ou seja, temos um método.  

Essa possibilidade de estabelecermos um método para assegurar o próprio modo 

como o encontro pode se dar, é característica mesmo da nossa época. Isso já era, então, 

apreendido intelectivamente por nós. Entretanto, o que não esperávamos era que tal 

apreensão não nos garantisse o não compartilhar dessa mesma lógica. Demo-nos conta, 

então, da nossa inserção, do nosso já enlaçamento, envolvimento, comprometimento, 

que já se dá mesmo antes da nossa vontade. Demo-nos conta, também, que esse 

envolvimento pode se dar de formas deveras sutis, mesmo naqueles lugares em que 

menos esperávamos. Percebemo-nos, então, na mesma lógica do método, contudo, 

agora o método era a arte.  

Que equívoco! Bom, aquilo que surgiu como falha, erro, nos apontou para o 

lugar que já sempre habitamos, e para a necessidade de constantemente pensarmos 

sobre esse lugar, sobre esse âmbito que já encaminha todo o real. Ora, o equivoco nos 

colocou, então, no caminho para o pensar fenomenológico-hermenêutico.  Assim sendo, 

esse trabalho talvez seja mais a possibilidade de dizer ou estar mais próximo a esse 

âmbito, o que se mostrou como algo fundamental, essencial, de ser pensado, do que 

propriamente uma análise, um debruçar-se, sobre as questões clínicas. Doravante isso 

possa parecer um demérito, uma omissão, uma falha, entendemos que não é possível 

real dissociação entre a prática clínica e esse pensar, que pretende pensar, em última 

instância, o sentido. 

Comecemos, então, o nosso trabalho. Ao longo da graduação em psicologia, 

mantivemo-nos próximos às questões acerca da saúde mental, que dialogavam, então, 
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com as tentativas de compreensão da fenomenologia-hermenêutica. Assim, as questões 

que surgiam em relação à loucura e, principalmente, em relação ao cuidado na rede de 

saúde mental, já tinham, ainda que timidamente, algo que se insinuava como um pensar 

fenomenológico, considerando, assim, as próprias indicações do filósofo Martin 

Heidegger sobre o pensar que “se entrega ao inesgotável do que é digno de ser 

questionado.” (2012b). 

Em 2011, ao realizarmos um estágio extracurricular no Instituto Municipal de 

Assistência a Saúde Nise da Silveira, situado no bairro de Engenho de Dentro, no Rio 

de Janeiro. Neste momento, contávamos com uma contratação de aproximadamente 8 

meses de duração, pelo município do Rio de Janeiro. Entretanto, a vinculação ao lugar 

se daria de tal modo que, mesmo após o término do contrato, continuamos a trabalhar 

neste espaço, agora com a alcunha de pesquisadora. Dentro do Instituto há alguns 

setores de serviço, dentre eles o Museu de Imagens do Inconsciente, lugar em que 

efetivamente nos vinculamos. 

O Museu de Imagens do Inconsciente apresenta uma história própria, que 

antecede ao próprio movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Lugar fundado pela 

psiquiatra Nise da Silveira, tendo ela concretizado nele o seu pensamento próprio sobre 

a loucura, que se opunha ao modelo médico-hospitalocêntrico e suas formas violentas 

de cuidado. O trabalho realizado se pautava, então, nos ateliês terapêuticos, que 

possibilitavam aos clientes a produção artística. Pautava-se também em uma visão sobre 

a loucura como um possível estado do ser, e, por conseguinte, um cuidado diferenciado 

na lida com os clientes se dava, o que Nise chamava de afeto catalizador, ou seja, a 

compreensão de que o encontro com o outro pode ser terapêutico, por si só. 

Atualmente, a equipe do Museu de Imagens do Inconsciente busca manter a 

proposta inicial de Nise, de tal modo que, apesar de ser um dispositivo na rede de saúde 

mental, ele não se enquadra nos dispositivos pensados inicialmente pela Reforma 

Psiquiátrica, tais quais: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospital-dia, 

Residência Terapêutica, Ambulatório, Centro de convivência e Cultura, dentre outros. O 

Museu assume, então, um lugar único. Cabe ressaltar, ainda, que o Museu é referência 

ao que concerne os estudos de Carl Gustav Jung, sendo assumido, então, uma referência 

teórica Junguiana. Tal referência, entretanto, não gerou um conflito com a nossa escolha 

teórica pela fenomenologia-hermenêutica, entendemos que, antes de qualquer 
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assumpção teórica, o serviço é um espaço de encontro com o outro, de tal modo que a 

própria teoria surge em segundo plano.  

Assim, foi este lugar singular que marcou a nossa experiência e o nosso pensar 

sobre a loucura, e que vem nos acompanhando nas articulações que buscamos fazer com 

a fenomenologia. Já no término desse estágio extracurricular, vimo-nos diante do 

exercício de escrever uma monografia, onde iniciávamos as nossas articulações com a 

fenomenologia. Retomando este trabalho para a escrita da monografia de conclusão de 

curso, na Graduação em Psicologia, percebi que, apesar do nosso esforço, havíamos 

feito um trabalho prescritivo, ou seja, que determinava uma forma específica de cuidado 

com a loucura: a arte. Esta percepção levou ao questionamento que deu origem a este 

trabalho de pós-graduação: como pensar um cuidado na saúde mental que não seja 

prescritivo? E, por conseguinte, que não tivesse a mesma forma de lida com as coisas 

que aquela característica ao pensamento científico?  

Torna-se necessário explicar, então, que o pensar científico apresenta uma 

relação específica com as coisas, na qual se considera um modo de desvelamento das 

coisas como um único modo possível e verdadeiro, por isso é um modo de relação que 

prescreve e determina, consequentemente, aprisiona. Esta forma de pensar é constitutiva 

do mundo atual, entretanto, não é a única possibilidade de pensamento. Assim, ao 

pretender-se um cuidado na saúde mental, especificamente, é importante se pensar 

outras possibilidades para aquele que vem ao nosso encontro, que, nesse contexto, 

encontra-se, de início e maior parte das vezes, marcado por uma identidade específica, 

que restringe as possibilidades de relação consigo e com o mundo. Apostamos, então, 

na possibilidade de que uma outra forma de cuidar e pensar, que não seja prescritiva, 

pode ser abertura de possibilidades para aquele de quem pretendemos cuidar. Devemos, 

contudo, atermo-nos ao sentido dessa aposta que articulamos na seguinte frase: 

“abertura de possibilidades para aquele de quem pretendemos cuidar.”. Não intentamos 

aqui uma postura moral diante do outro, ou seja, não temos em mente um modo 

específico de ser que deve ser sobreposto a qualquer outro, uma vez que poderia ser 

“mais livre”. Ao dizermos que apostamos em um cuidado que abra possibilidades, 

pensamos somente na própria dinâmica que torna todo real possível, onde no aparecer, 

no desvelar, sempre se mantém resguardado aquilo que não se desvela. E é nessa 

dinâmica que se funda a impossibilidade de uma univocidade do real, ou das próprias 
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possibilidades de ser. Assim, não mantemos uma postura moralizante, onde seria 

melhor ou pior ser de um modo ou de outro. 

O horizonte histórico atual é marcado por uma relação de esvaziamento de 

sentido com o mundo, o que Heidegger (2009) denomina como desmundanização do 

mundo, ou, ainda, desenraizamento. Tal afirmativa se baseia em uma relação em que 

tanto homem como mundo já estão dados anteriormente, sendo compreendidos como 

sujeito e objeto, respectivamente, de tal modo que aparecem, então, como 

representações. Heidegger (2009) nos indica que esta compreensão acerca de homem e 

mundo não é uma compreensão originária, tendo sido legada historicamente. Tal 

possibilidade de apreensão se dá uma vez que é característico da própria estrutura do 

modo de ser do homem se compreender a partir dos sentidos e significados prescritos 

pelo mundo. No entanto, estes sentidos e significados não correspondem àquilo que é 

mais originário ao homem, ou seja, a possibilidade de uma relação pautada em 

representações não é capaz de apreender por completo a especificidade do ser do 

homem. Apesar de ser somente uma dentre outras possibilidades, temos, de início e 

maior parte das vezes, uma relação de exclusividade com as determinações do mundo, 

ou seja, como se estas fossem imprescindíveis, verdades absolutas. Assim, é necessário 

refletir acerca da relação que estabelecemos com o mundo atual e suas determinações, 

de modo que se possamos vislumbrar outras possibilidades de relação com esse mundo. 

Para melhor compreendermos esse modo de ser do homem e a sua apreensão de 

si como um ser simplesmente dado, como representação em meio a outras 

representações, pensamos a partir da fenomenologia hermenêutica proposta por Martin 

Heidegger.  

Em nossa experiência, pudemos perceber outros desencobrimentos que não 

sejam a disponibilidade ou a exploração, características do próprio pensar científico. 

Assim, propomo-nos a refletir a respeito do sentido desta experiência, na qual a questão 

do cuidado dentro dos ateliês terapêuticos pode ser vista enquanto possibilidade de 

divergir da exploração vigente no mundo contemporâneo, permitindo outros 

desvelamentos. 

Ao considerarmos o ateliê terapêutico e sua proposta de cuidado pautado na 

relação que se pode estabelecer com a arte, já é possível percebermos certa divergência 

do que encontramos como proposta de cuidado de forma hegemônica na saúde mental. 
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No entanto, o que se mostrou a nós é que por si só a relação com a arte não garante uma 

relação mais própria, pois, de início e maior parte das vezes, somos a partir das 

determinações, do poder prescritivo do mundo. E, mais, esta garantia não é possível, 

independe do fazer realizado, da técnica empregada, do quanto se pense a respeito. 

Assim, o modo de relação característico da técnica já permeia o modo de ser do homem 

cotidianamente e, consequentemente, a sua relação com aquilo que vem ao seu 

encontro.  

A relação com a arte pode colocar a possibilidade de uma relação mais própria, 

de um encontro com um sentido, no entanto, não se deve compreender isto de forma 

prescritiva, ou, então, mantemos a mesma forma de relação característica da técnica, 

que será aprofundada mais adiante. Parece que esta forma de relação impõe um 

desvelamento possível enquanto verdade, verdade aqui possui o sentido de veritas, 

enquanto a permanência do sentido de algo. Neste sentido não se considera o próprio ser 

do homem em relação com o tempo, ou seja, enquanto sempre em jogo, aberto. 

Tentamos pensar a partir do sentido de verdade enquanto alethéia, que significa 

desvelamento, assim, algo é verdade ao se desvelar, ao aparecer, consideramos, assim a 

própria impermanência das coisas. 

Intencionamos pensar, então, o que ocorre nos ateliês, numa relação em que se 

propõe um cuidado. Sem buscar respostas definitivas, mas tentando compreender o que 

se busca numa relação terapêutica, considerando, ainda, a sua inserção neste horizonte 

técnico. Mas compreendendo que este horizonte não é determinante, podendo, assim, ter 

uma relação mais livre com suas destinações. Tentamos pensar como seria possível ter 

esta possibilidade de dizer sim e não para a técnica, ou seja, estarmos nesse mundo que 

é o nosso, de tal modo que possamos compreender os sentidos que o sustentam, sem, 

contudo, sermos por completo tomados e dominados por ele. Nessa possibilidade de 

dizer sim e não para a técnica, devemos pensar, ainda, ao que concerne o próprio 

cuidado. Devemos esclarecer que dizer sim e não é a própria possibilidade de uma 

relação mais livre com aquilo que vem ao nosso encontro, uma vez que não se 

corresponde inteiramente e, concomitantemente, não se assume a necessidade de 

negação daquilo que se apresente. 

Para encaminharmos tal pensamento, compreendemos ser necessário 

inicialmente explicitar os pressupostos que fundam a concepção de homem de que 
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lançamos mão, para tanto o primeiro capítulo deste trabalho pretende apresentar a 

fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger, pensador que balizou todo o pensar 

a que nos propomos. Sendo apresentada esta concepção, na qual homem e mundo 

estabelecem uma relação de total indissociabilidade, fez-se necessário compreender o 

horizonte de sentido que constitui o mundo que é o nosso, para que, assim, fizesse-se 

possível uma compreensão acerca deste homem que já somos, o homem moderno, ou, 

ainda, o homem da técnica moderna. Deste modo, o segundo capítulo deste trabalho 

pretende apresentar um pouco dessa época marcada pela técnica moderna e como se dá 

a constituição do homem a partir de suas prescrições. Finalizando, no último capítulo 

deste trabalho, pensamos a própria relação com a clínica nesse horizonte, buscando, 

entretanto, resgatar uma relação mais originária com o próprio cuidado, ou seja, 

retomando ao cuidado em seu sentido ontológico, como condição de possibilidade para 

que todo e qualquer cuidado com o outro possa emergir. Consideramos, ainda, a 

especificidade da clínica sobre a qual nos propomos debruçar, que se constitui na 

convivência dentro dos ateliês terapêuticos, não vamos realizar a análise de um 

atendimento clínico, mas sim de fragmentos clínicos que se deram dentro destes 

mesmos ateliês. 

Desse modo, o presente trabalho pretende encaminhar o pensamento para que 

uma outra compreensão acerca da própria clínica possa se dar. Ou seja, a clínica aqui 

não pode ser compreendida como método ou técnica da qual se lança mão para estar 

junto ao outro. Esse modo de estar com o outro já pressupõe uma mediação que 

distancia aquele que se encontra diante de nós, de maneira que o perdemos de vista. A 

possibilidade de realizar uma clínica fenomenológico-hermenêutica se sustenta no 

próprio pensar, ou ao menos de a muito se entrelaça ao próprio exercício de pensar. Mas 

aqui pensar se refere ao pensamento de sentido, ou seja, que se debruça e se entrega 

àquilo que é digno de ser pensado, seja ele o sentido, ou como dissemos, o âmbito que 

já sempre habitamos, que já sempre possibilita que todo e qualquer real apareça. Assim, 

o nosso trabalho se configura como esse esforço, como um exercício do pensamento, 

que só foi possível a partir do nosso equívoco inicial, onde não vimos ou não 

percebemos que estamos imiscuídos nesse mundo, que ele nos constitui, e o sentido que 

o sustenta nos atravessa e nos constitui dos modos mais diversos. 

 



15 
 

1 – A FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA DE MARTIN 

HEIDEGGER 

 

Neste capítulo, temos a pretensão de explicitar alguns pontos essenciais do 

pensamento que encaminhou a escrita deste trabalho, uma vez que partimos de um solo 

mais originário de compreensão do modo de ser do homem. Assim, buscamos elucidar 

alguns aspectos da ontologia de Martin Heidegger. 

Este capítulo tem por objetivo compreender o modo de ser do homem, que será 

denominado por Dasein. Tal objetivo se pauta na importância de diferenciar este modo 

de ser, que constitui o homem, de outros modos vigentes no mundo. Visto que esta 

diferença, de início e maior parte das vezes, não está clara, parece que o homem se 

apreende de forma a não corresponder ao seu modo de ser mais próprio. 

Assim, talvez, seja possível compreender como o homem se guia normalmente, 

no seu cotidiano. E, concomitantemente, ainda possamos vislumbrar a possibilidade de 

não se restringir exclusivamente a este modo cotidiano de ser. Ou seja, a possibilidade 

de se estabelecer uma relação mais livre consigo mesmo e com aquilo que vem ao seu 

encontro.  

 

1.1– O HOMEM COMO DASEIN 

 

Heidegger coloca então a possibilidade de se pensar a respeito daquilo que é 

essencial ao Dasein, a sua abertura. É nela e por ela que Dasein pode ser junto ao 

mundo e com os outros. Assim, o Dasein é abertura, clareira. 

A abertura se dá sempre a partir de uma disposição, disposição é aquilo que 

onticamente é compreendido como um humor. Este humor pode ser confundido como 

um estado de ânimo do homem, no entanto, trata-se de um existencial fundamental, 

visto que é constitutivo desta abertura que é Dasein. Assim, o Dasein já está sempre 

sintonizado em um determinado afeto, sempre já se dá sob a égide de uma tonalidade, 

um tom, uma coloração específica, que não está no âmbito do seu controle. 

O Dasein já está sempre sintonizado e afinado a um humor, o qual o Dasein só 

pode reconhecer tardiamente. Esse humor dá indícios a respeito do caráter de peso de 

“ter de ser” do Dasein, pois, de início e maior parte das vezes, ele, o humor, desvia o 
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Dasein desse peso. Contudo, este ocultamento não é algo apreensível para o Dasein, 

visto que a abertura do conhecimento é restrita demais se comparada à abertura 

originária dos humores. O humor é, então, um modo de ser originário do Dasein, ou 

seja, que já sempre se abriu, e já sempre se é a partir de uma disposição. Isto fica claro 

quando Heidegger diz: 

 Neste modo de ser, ela se abre para si mesma antes de qualquer 

conhecimento e vontade e para além de seus alcances de abertura. Ademais, 
nunca nos tornamos senhores do humor sem humor, mas sempre a partir de 

um humor contrário. Obtivemos, pois, como primeiro caráter ontológico da 

disposição que: a disposição abre a presença em seu estar-lançado e, na 

maior parte das vezes e antes de tudo, segundo o modo de um desvio ou 

esquiva. (HEIDEGGER, 2009, p. 195). 

 

O humor cresce a partir de si mesmo como modo de ser-no-mundo, 

concomitantemente, já abrindo o próprio ser-no-mundo. Ao abrir o ser-no-mundo, 

torna-se possível um direcionar-se para, ou seja, a disposição direciona o ser-no-

mundo. Neste sentido, o público também possui o seu humor, pois, por direcionar, a 

afinação do humor se torna necessária para que o público possa melhor dirigir e 

adequar. 

O humor não é algo interior do sujeito, mas sim, um modo existencial básico da 

abertura originária de mundo, de co-presença e existência. Assim, a abertura prévia do 

mundo se constitui de disposição, ao que se refere ao ser tocado. “O estado de humor 

da disposição constitui, existencialmente, a abertura mundana da presença.” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 197). 

Compreendemos tradicionalmente os afetos e sentimentos como “fenômenos 

psíquicos”, o que diverge da compreensão aqui exposta. Só é possível ser tocado e 

afetado, já tendo se aberto previamente aquilo que vem ao encontro a partir de uma 

disposição, que pode variar.  

Assim, a compreensão está sempre afinada com o humor. Compreensão será 

aqui apreendida como uma característica existencial do Dasein, em que toda abertura já 

se dá compreendendo a partir de uma disposição. O que se compreende desta forma é o 

próprio ser como existir, pois desde sempre o Dasein é possibilidade de ser, 

possibilidades estas que se abrem a partir do próprio compreender. Ou seja, o Dasein só 

pode ser alguma coisa que já tenha se aberto anteriormente como possibilidade dentro 

desta compreensão de ser. Devemos distinguir aqui o compreender a que nos referimos, 
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enquanto ontológico, daquele que comumente se alude, aquele que se caracteriza pelo 

entendimento de algo. Este só é possível, pois, o Dasein já sempre se dá em uma 

compreensão, ou seja, em uma relação de sentido, em que algo surge como um algo 

determinado, possibilitando a lida com este algo e, por conseguinte, uma explicação ou 

apreensão acerca dele. O compreender ontológico é igualmente originário à disposição, 

de tal modo que sempre se dá afinado a um humor. 

As possibilidade de ser não estão soltas, não se pode ser tudo e qualquer coisa 

que se queira, pois já sempre se foi limitado por esta abertura compreensiva e disposta. 

Assim, o Dasein também já sempre escolhe dentre as suas possibilidades que estão 

abertas, sendo responsável por estas escolhas e pela sua possibilidade de ser livre para o 

seu poder-ser mais próprio. Consequentemente, o Dasein sabe como está o seu poder 

ser, este saber corresponde ao próprio compreender que já sempre pertence ao seu 

ser.“Compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da presença de tal maneira 

que, em si mesma, esse ser abre e mostra a quantas anda seu próprio ser.” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 204). 

Compreender constitui, então, o que Heidegger chama de visão do Dasein. Ao 

existir, ao ir se fazendo, se constitui uma visão de si, esta visão seria, então, uma 

apreensão. Tal visão pode ser transparente, se caracterizando como aquela que se refere 

primeira e totalmente à existência, ou seja, como uma apreensão de toda abertura do ser-

no-mundo. Ou, pode ainda, ser não transparente, em que há o total desconhecimento de 

mundo. 

O compreender sempre conduz às possibilidades por ter em si mesmo a estrutura 

existencial de projeto. Projeto aqui não deve ser compreendido como um planejamento 

previamente estabelecido, no qual o Dasein constituiria o seu ser. O projeto corresponde 

ao caráter do Dasein de já sempre se compreender a partir de possibilidades. Ou seja, a 

compreensão projeta o ser do Dasein, o projeta para o seu próprio caráter de já estar 

lançado. “O projeto é a constituição ontológico-existencial do espaço de articulação do 

poder-ser fático.” (HEIDEGGER, 2009, p. 205). 

Sendo projeto, o Dasein é sempre mais do que se constitui fatualmente, no 

entanto, nunca pode ser mais do que é faticamente, pois o poder-ser pertence à própria 

facticidade. 



18 
 

Ao se compreender, o Dasein, de início e maior parte das vezes, o faz a partir de 

seu mundo. O que significa dizer que ele já sempre se compreende a partir das 

significâncias que se abrem no mundo, da conjuntura que já está a mão no mundo. No 

entanto, há ainda a possibilidade dele se compreender a partir de seu caráter de já ser 

sempre lançado, existindo como ele mesmo. Assim o compreender pode ser impróprio 

ou próprio, respectivamente.  O compreender impróprio e o próprio podem igualmente 

ser autênticos ou inautênticos, estes termos não apresentam aqui uma valoração de 

superior ou inferior, estas expressões somente remetem ao caráter do Dasein de ser 

sempre meu. 

O projetar da compreensão tem a possibilidade de se elaborar em formas, esta 

elaboração é chamada de interpretação. Aqui há uma apropriação do que foi 

compreendido, na qual é possível elaborar as possibilidades projetadas.  

Em relação a este fenômeno da interpretação no compreender, pode-se pensar a 

respeito do compreender impróprio, ou seja, em que há a interpretação no compreender 

de mundo. Aqui a circunvisão aparece a partir do mundo já compreendido e 

interpretado, ou seja, como aquilo que está a mão na visão que compreende, como 

explica Heidegger no fragmento abaixo: 

 O ver dessa visão já é sempre um compreender e um interpretar. Já traz em 
si o expresso das remissões referenciais (do ser para) constitutivas da 

totalidade conjuntural, a partir da qual se entende tudo que simplesmente 

vem ao encontro. (HEIDEGGER, 2009, p. 210). 

 

Podemos apreender que todo e qualquer perceber de um instrumento já é 

compreender e interpretar, o que permite que haja o encontro de algo como algo na 

circunvisão, isto é a própria compreensão, em seu sentido ontológico. Ao vir ao 

encontro com o mundo, a compreensão já abre uma conjuntura que a interpretação 

expõe. Esta conjuntura aberta pela compreensão é fundamental para a interpretação 

cotidiana da circunvisão, fundando uma posição prévia, como afirma Heidegger: 

“Como quer que seja, a interpretação sempre já decidiu, definitiva ou provisoriamente, 

por uma determinada conceituação, pois está fundada numa concepção prévia.” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 211). 

 Assim, a interpretação nunca está isenta de pressuposições. Está sempre 

presente uma concepção prévia ou uma posição prévia. Desta forma, há uma articulação 

desta interpretação que compreende, constituindo um sentido. O sentido aparece então 
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como uma perspectiva em que se estrutura o projeto, como aquilo apreendido como 

prévio. Este surge então como um existencial, pois somente o Dasein pode ser com ou 

sem sentido, o sentido não é algo que se encontra por detrás ou junto ao ente, é, sim, 

uma propriedade do Dasein. Heidegger (2009) nos indica que ser com sentido é o ser 

apropriado na compreensão, enquanto o ser sem sentido é o ser recusado na 

incompreensão. No entanto, o que se compreende é o ente e o ser, e não o sentido, esse 

somente sustenta a compreensão de algo. 

Aqui a expressão “sem sentido” se refere a todo ente desprovido do modo de ser 

do Dasein. No entanto, ser sem sentido não diz respeito a uma valoração, mas a uma 

característica ontológica, enquanto que o sentido de ser se dá dentro da 

compreensibilidade do Dasein. 

Após esta exposição a respeito da compreensão e da interpretação, podemos 

fazer um adendo ao colocar a questão a respeito do método de conhecimento científico. 

Como seria possível um conhecimento sem que já seja pressuposto previamente aquilo 

que se deseja fundamentar, se toda interpretação já sempre se movimenta naquilo que já 

foi compreendido? 

Este círculo em que se encontra a ciência e seu modo de conhecer é interpretado 

como algo que deve ser evitado, o que por si só já se constitui como um equívoco a 

respeito do que é compreender. Assim, Heidegger indica que não é necessário sair do 

círculo, mas sim entrar nele de forma adequada, visto que ele exprime a estrutura-

prévia existencial, própria do Dasein. Este círculo do compreender tem suas raízes na 

estrutura do sentido, que por sua vez se constitui no modo de ser do Dasein, enquanto 

um compreender que interpreta. Assim sendo, este círculo resguarda a possibilidade de 

um conhecimento mais originário. 

Retornando à interpretação propriamente dita, o enunciado se constitui como um 

modo possível de interpretação. Esse seria um mostrar a partir de si mesmo e por si 

mesmo, que determina e comunica. É possível compreendê-lo como forma de 

interpretação, pois este mostrar a partir de si mesmo e por si mesmo, já se abriu no 

compreender e descobriu a circunvisão. Assim, o enunciado já se detém no ser-no-

mundo. Aqui também há necessidade de uma posição prévia, assim como no 

conhecimento do mundo, esta posição se mantém, de início e maior parte das vezes, 

sem surpresas. Este caráter de evidência, carente de surpresas, está relacionado à própria 
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língua, que já tem em si uma conceituação elaborada. Assim, tanto enunciado quanto 

interpretação têm seus fundamentos neste algo prévio. 

Para a compreensão da constituição existencial da abertura do Dasein é 

necessário ainda explicitar o fenômeno da linguagem, que se fundamenta na fala. É na 

fala que a compreensão se articula, de modo a possibilitar toda interpretação, deste 

modo, a fala é igualmente originária à disposição e ao compreender. Aqui a fala não 

deve ser apreendida enquanto remetida à palavra, ela é a própria possibilidade do dizer, 

enquanto desvelamento de algo, ou seja, a possibilidade de algo aparecer. 

 Já havíamos explicitado que o sentido seria a articulação na interpretação, e 

agora, considerando que a fala é a articulação da compreensibilidade e, 

consequentemente, da própria interpretação, podemos perceber que o sentido é ainda 

mais originariamente articulado na própria fala.É chamado de totalidade significativa 

aquilo que se estrutura na articulação da fala. Assim, todas essas significações, que 

compõem a totalidade significativa, têm sentido. A fala surge então como constitutiva 

da existência do Dasein, visto que está na constituição da abertura deste.  

 Uma vez que, enquanto articulação da compreensibilidade do pre, a fala é 

um existencial originário da abertura, constituído primordialmente pelo ser-

no-mundo, ela também deve possuir, em sua essência, um modo de ser 

especificamente mundano. (HEIDEGGER, 2009, p. 224). 

 

No segmento acima, Heidegger faz referência a um “modo de ser 

especificamente mundano”, tal modo é a própria linguagem, enquanto conjunto de 

palavras, onde estas surgem como algo simplesmente dado. Deste modo, a própria fala 

surge como algo à mão. Entendemos que as palavras seriam coisas dotadas de 

significado, tal compreensão é já este modo mundano de relação com a fala, onde esta 

pode ser apreendida como uma linguagem que comunica. Entretanto, esta compreensão 

só é possível por originariamente as palavras já brotarem dos significados, ou seja, a 

partir da totalidade significativa da compreensibilidade. Retomamos, então, o que fora 

dito anteriormente, sobre a fala não poder ser compreendida como conjunto de signos, 

mas sim como dizer. 

Ao modo de palavra, a fala pertence ao próprio ser-com, em que já sempre se 

mantém em um modo de convivência ocupacional. Deste modo, a convivência é sempre 

falada, e, por conseguinte, é possível que o ser-com seja partilhado expressamente pela 

fala. Heidegger indica também que na fala há sempre algo semelhante a um espaço de 
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referência que surge: “O referencial da fala é sempre „endereçado‟ dentro de 

determinados limites e numa determinada perspectiva.” (HEIDEGGER, 2009, p.224).  

A fala enquanto possibilidade de comunicação, não deve ser compreendida 

como algo interior que é expresso para o mundo exterior. A fala já é sempre algo que 

está fora, enquanto a própria abertura da existência, ou ainda, a fala já sempre pronuncia 

o Dasein, e ao se pronunciar, ela indica o seu “estar fora”, o seu caráter de abertura 

disposta e compreensiva, na fala a presença se mostra em uma possibilidade de 

disposição e compreensão. Heidegger esclarece do seguinte modo:  

O índice linguístico próprio da fala em que se anuncia o ser-em da disposição 

está no tom, na modulação, no ritmo da fala, „no modo de dizer‟. A 

comunicação das possibilidades existenciais da disposição, ou seja, da 

abertura da existência, pode tornar-se a meta explícita da fala „poética‟. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 225). 

 

Na fala surge também a possibilidade de escuta. A escuta é constitutiva da fala, 

assim, não é somente a articulação verbal que está fundada na fala, mas também a 

“percepção acústica”. É possível ao ser-aí escutar, por já estar sempre na compreensão, 

conforme Heidegger: “Escutar é o estar aberto existencial da presença enquanto ser-com 

os outros.” (HEIDEGGER, 2009, p. 226). 

Por escutar, torna-se possível também o ouvir, este possui o modo de ser de uma 

escuta compreensiva. Assim, não se restringe à mera detecção de sons ou ruídos, o ouvir 

já está dentro de uma compreensão. Ou seja, como ser-no-mundo, já sempre se detém 

junto a, já sempre há uma conjuntura que o Dasein compreende. Novamente ratificamos 

a compreensão de Heidegger acerca da fala como algo que não se restringe às palavras, 

mas que sugere o próprio desvelamento de algo, como se pode perceber no fragmento 

abaixo: 

 Mesmo na escuta expressa da fala do outro, compreendemos de imediato o 

que se diz, ou melhor, já nos encontramos previamente com o outro junto ao 

ente sobre o que se fala. O que se dá em primeiro lugar não é, pois, o que se 

pronuncia na articulação verbal. Mesmo quando o dizer não é claro ou 

quando a linguagem é estranha, o que escutamos, em primeiro lugar, são 

palavras incompreensíveis e nunca variedade de dados sonoros. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 227). 

 

 Assim, fala e escuta se fundam no compreender, e desta forma é que é possível 

ouvir. Somente quem já compreendeu é que poderá escutar, e então ouvir. A fala é, 

então, constitutiva da abertura, ou seja, do compreender e da disposição. Assim, o 
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Dasein se pronuncia como ser-no-mundo em uma fala. O Dasein possui linguagem e é 

na fala. 

 

1.2 –DASEIN COMO SER-NO-MUNDO 

 

Para a compreensão do ser do homem, Heidegger irá diferenciá-lo do ser dos 

outros entes, sendo ente tudo aquilo que é. O homem, no entanto, é um ente que se 

distingue por ter um modo de ser que se constitui em um sendo, assim, o ser do homem 

está sempre em jogo no existir. Todos os outros entes possuem um modo de ser já 

determinado, o que Heidegger denomina por “simplesmente dado”. 

O modo de ser do homem será denominado por Heidegger como Dasein, o que 

significa ser-aí. Sendo este aí o próprio mundo em que o Dasein está sempre lançado, 

realizando o seu ser. 

Nesta condição de “sempre em jogo no existir”, o Dasein se relaciona com seu 

ser numa compreensão. E, ainda, o Dasein se constitui como uma existência que já é 

sempre minha, ou seja, não há como se ver livre desta forma de ser, mesmo que seja de 

forma própria ou imprópria, este ser que se constitui no existir, já sou eu. 

Heidegger irá utilizar a noção de ser-no-mundo para expor a constituição deste 

modo de ser. Tal noção se refere a um fenômeno de unidade, ou seja, ser e mundo não 

são coisas dissociáveis, são co-emergentes no próprio modo de ser que é Dasein. No 

entanto, tal constituição não é o suficiente para determinar por completo o seu ser. 

Ser-em um mundo não é o mesmo que um ente, cujo modo de ser é 

simplesmente dado, dentro de outro ente com o mesmo modo de ser. O ser-em se 

caracteriza por um existencial, ou seja, é algo constitutivo do modo de ser do Dasein, 

assim, não pode ser compreendido a partir deste algo simplesmente dado. O ser-em 

indica o habitar, o morar, aquilo que é familiar. Distingue-se, assim, de uma 

compreensão ôntica do espaço como coisa dentro de outra coisa. Trata-se da 

espacialidade do Dasein, como aquilo que se dá no ser, em ser. 

O ente ao qual pertence o ser-em, neste sentido, é o ente que sempre eu 

mesmo sou. A expressão „sou‟ conecta-se a „junto‟; „eu sou‟ diz, por sua vez: 

eu moro, detenho-me junto... ao mundo, como alguma coisa que, deste ou 

daquele modo, me é familiar. Como infinitivo de „eu sou‟, isto é, como 

existencial, ser significa morar junto a, ser familiar com. O ser-em é, pois, a 

expressão formal e existencial do ser da presença que possui a constituição 

essencial de ser-no-mundo. 
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O „ser-junto‟ ao mundo, no sentido de empenhar-se no mundo, o que ainda 

deve ser interpretado mais precisamente, é um existencial fundado no ser-

em.(HEIDEGGER, 2009, p. 100). 

 

Como foi dito, este “estar junto a”, não se refere a uma relação de entes cujo 

modo de ser é simplesmente dado, não se refere ao conjunto de coisas que ocorrem. O 

estar junto só é possível para este ente que tem mundo, e, por ter mundo, algo pode vir 

ao seu encontro a partir do desencobrir do próprio mundo. Ou seja, só é possível para o 

ente que tem o modo de ser de Dasein. Os entes simplesmente dados são destituídos de 

mundo, simplesmente se dão dentro do mundo, logo, não é possível que haja encontro 

algum entre eles. 

O Dasein também pode se dar simplesmente no mundo, pois pode se apreender 

como ser simplesmente dado, no entanto, seu modo de ser, ainda assim, não é 

simplesmente dado. Tal possibilidade de apreensão está relacionada à facticidade do 

Dasein, ou seja, ao caráter de fatualidade deste, àquilo que se constitui enquanto um 

“fato”, o fato é aqui entendido como consolidações de referências, de elaboração e 

mudança. A estruturação de referências ainda não determina o Dasein, entretanto, é, 

nestas referências, que podem se dar de formas diversas, que a possibilidade de 

concreção do Dasein de um modo ou outro se dá, este é o caráter fáctico da existência, 

sendo, então, condição de possibilidade para que algo se torne algo. Assim, a 

facticidade indica o caráter do Dasein ser sempre meu, a um modo característico, em 

que se diferencia em cada caso, de acordo com as determinações de uma época, uma 

vez que ele se concretiza, se dá facticamente, de um modo particular. 

A facticidade possibilita que o ser-no-mundo do Dasein se disperse em 

determinados modos de ser-em. Parece, então, que há uma restrição do ser-no-mundo 

do Dasein nestes modos de ser-em, tal restrição não é causada pela facticidade, uma vez 

que ela é própria à estrutura ontológica do homem, entretanto, é na facticidade que se dá 

a possibilidade de dispersão e, consequentemente, possibilita também a restrição. 

Alguns modos de ser-em, que estão referenciados a determinações mundanas, 

familiares, são assumidos como formas de relação com o mundo, pelos quais o Dasein 

se guia. Heidegger irá determinar estes modos de ser-em como caracterizados pelo 

modo de ser da ocupação. O modo de cuidado do Dasein para com o os entes cujo 



24 
 

modo de ser é simplesmente dado, é ocupação, o ser-no-mundo é, assim, tomado pelo 

mundo de que se ocupa.  

Podemos perceber que o Dasein, a partir da sua facticidade, que está sempre 

sendo interpretada, se compreende ao mesmo modo que os entes que vêm ao seu 

encontro, cujo modo de ser é simplesmente dado. Consequentemente, o Dasein 

compreende seu próprio ser-no-mundo como estes entes, há, então, uma compreensão 

equivocada a respeito do próprio ser do Dasein. O ser-no-mundo passa a ser 

compreendido como uma relação entre sujeito e objeto, ou seja, como uma relação entre 

dois entes simplesmente dados, ficando oculto o seu caráter ontológico. 

Nesta relação entre sujeito e objeto, cria-se um pressuposto para toda forma de 

conhecer o mundo, que se mantém pautado nesta relação. Assim, o conhecimento do 

mundo recai numa interpretação em que não se coloca a questão do sujeito que conhece, 

ou seja, não se coloca em questão o modo de ser deste sujeito, que está implícito em 

todo conhecer. Não se percebe que conhecer é um modo de ser do Dasein enquanto ser-

no-mundo, pois conhecer se funda no já-ser-junto-ao-mundo. Neste sentido, o 

conhecimento se torna uma determinação observadora de algo simplesmente dado, tal 

sentido só é possível, pois já se mantém uma relação deficiente do afazer que se ocupa 

com o mundo. 

Podemos compreender tal forma de relação com o mundo a partir de Descartes. 

A via de acesso ao mundo, proposta pelo pensamento cartesiano, se caracteriza pelo 

conhecimento matemático, que pode propiciar uma apreensão dos entes a partir de uma 

posse segura. Desta maneira, caracterizam-se estes entes como algo que sempre 

permanece, como substância. Esta relação com o mundo proposta por Descartes é efeito 

de orientações já presentes na tradição, e que, não por acaso, se mantém vigente até 

hoje. Assim, a ontologia de „mundo‟ se tornou uma ontologia de um ente intramundano 

determinado, havendo, então, um estreitamente da questão do mundo em Descartes. 

Esse estreitamento corresponde a algo fundamental ao modo de ser do Dasein, 

conforme Heidegger: 

A idéia de ser como constância do ser simplesmente dado motiva não a 

pensar uma determinação extremada do ser dos entes intramundanos e de sua 

identificação com o mundo em geral, como também impede que se perceba, 

de maneira ontologicamente adequada, os comportamentos da presença. Com 

isso veda-se completamente o caminho para se ver o caráter fundado de toda 

percepção sensível e intelectual e para compreendê-las como uma 

possibilidade do ser-no-mundo. Descartes, no entanto, apreende o ser da 

„presença‟, a cuja constituição fundamental pertence o ser-no-mundo, da 
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mesma maneira que o ser da res extensa, isto é, como substância. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 150). 

 

1.3 - O MUNDO  

 

Heidegger irá propor, então, que se pense a respeito do sentido de “mundo”, 

partindo, para tanto, de uma investigação ontológica, não se restringindo a uma primeira 

aproximação determinada por um caráter ôntico. Tal compreensão de “mundo” é 

também uma compreensão a respeito do ser do Dasein, visto que “mundo” é também 

um caráter deste modo de ser. Tal concepção se distingue daquela em que há uma 

separação entre homem e mundo. Aqui, dizer sobre mundo é dizer sobre este modo de 

ser próprio do homem, não havendo, então, uma separação entre estes. 

Para compreendermos esta relação de homem e mundo, faz-se necessária uma 

distinção entre este fenômeno que indica um modo de ser próprio do Dasein, em que 

está posto o ser do Dasein como sempre se realizando no mundo, e aquele que se refere 

ao modo de ser de um ente simplesmente dado, que somente está posto “no” mundo. O 

primeiro é denominado como Mundanidade, indicando, assim, esta forma em processo 

de constituição de mundo e homem, como esclarece Heidegger no trecho a seguir: 

”Mundanidade” é um conceito ontológico e significa a estrutura de um 

momento constitutivo de ser-no-mundo. Este, nós o conhecemos como uma 

determinação existencial da presença. Assim, a mundanidade já é em si 
mesma um existencial.(HEIDEGGER, 2009, p. 111). 

 

A forma de conhecer o mundo que ignora o ser-no-mundo como um caráter 

existencial do Dasein, ignora também a mundanidade. O mundo é compreendido, de 

início e maior parte das vezes, como se fosse um ente simplesmente dado, ou seja, a 

partir de uma desmundanização do mundo. Assim, o modo mais imediato de lidar com 

aquilo que vem ao encontro, se torna o conhecer a partir da ocupação no manuseio e 

uso, pois já se apreendeu aquilo que vem ao encontro como algo simplesmente dado 

apartado de si, e que já possui em si mesmo uma constituição, uma determinação, em 

que se funda todo modo de lidar. 

O mundo mais próximo do Dasein cotidiano é o mundo circundante. O 

circundante aponta para uma espacialidade, no entanto, não seria uma espacialidade que 
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corresponderia ao que está próximo no espaço. Aqui se refere ao modo de lidar no 

mundo e com o ente intramundano (o que simplesmente é “no” mundo). 

O mundo circundante é constituído pela circunvisão, que seria uma 

multiplicidade de referências que orientam o modo de lidar com algo, este modo de 

lidar seria dirigido para que este algo apareça como “ser para”, ou seja, como 

instrumento. Assim, a referência, que mostra e determina um instrumento, funda-se 

como serventia. Esta forma de surgimento já está no âmbito do modo de relação da 

ocupação. 

O ente intramundanoque aparece como instrumento disponível para o manuseio, 

em que o modo de ser do instrumento se revela por si mesmo, possui o modo de ser da 

manualidade. A manualidade, de certa forma, mostra a determinação mundana do 

manual, pois já sempre carrega consigo referências e determinações que tornam possível 

que algo surja como algo e possa ser usado, caracterizando, assim, a circunvisão. 

Heidegger nos diz, então, que a “Manualidade é a determinação categorial dos entes 

tais como são „em si‟. Todavia, a manualidade apenas se dá com base em algo 

simplesmente dado.” (HEIDEGGER, 2009, p. 120), o que nos indica que na relação 

com o ente simplesmente dado é possível a sua categorização, a determinação, 

entretanto, o mesmo não se dá com o ente cujo modo de ser é Dasein. 

Assim, podemos compreender o mundo circundante, como este que se desvela a 

partir da circunvisão, como um mundo cujos entes já surgem como um “para que 

serve”, como instrumentos disponíveis para o manuseio, sendo tal manuseio fundado 

em referências já dadas pelo mundo. É o que nos diz o seguinte trecho de Ser e Tempo: 

“O conjunto instrumental não se evidencia como algo nunca visto e sim como um todo 

já sempre visto antecipadamente na circunvisão. Com esse todo, anuncia-se o mundo.” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 124). 

O mundo aparece, então, como condição necessária para que se possa apreender 

o ser-em-si dos entes intramundanos, como conjunto de significações.  Pois é a partir 

das significâncias dele que é possível ser estabelecida uma relação de ocupação, guiada 

pelo manual intramundano. Desta forma, o mundo já se abriu, apesar de forma não 

tematizada, o mundo se descobre em todo encontro.  

Isto significa dizer que a espacialidade, característica do ser-em, como foi 

comentado no início deste texto, não se refere à simples posição dos entes no espaço, 
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mas sim ao que é descoberto e interpretado na circunvisão, através dos caminhos do 

modo de lidar cotidiano. Ou seja, a manualidade do mundo circundante, ao significar, 

articula o contexto conjuntural presente na circunvisão. Assim, cada mundo descobre a 

espacialidade do espaço que lhe pertence. 

É a partir do mundo que o manual está a mão.  O ser do manual tem a estrutura 

de referência, que por sua vez está sempre referido a. Há então uma conjuntura, um 

“com... junto...”, o ente sempre se dá em uma conjuntura. A partir do estar junto, se 

libera o estar com da conjuntura. O ente se desvela enquanto instrumento a partir de um 

todo instrumental, de uma conjuntura, que já se abriu previamente. Isto pode ser 

compreendido a partir do que Heidegger chama de região, que proporciona uma 

orientação regional. Tal orientação constitui o mundo circundante: “o estar em torno de 

nós dos entes que de imediato vêm ao encontro no mundo circundante” (HEIDEGGER, 

2009, p. 156). 

É possível dizermos que a ocupação já sempre se constitui a partir de uma 

familiaridade com o mundo. O Dasein já sempre está no mundo, sendo. E, desta forma, 

ser-no-mundo aparece como este deixar-se absorver pelo mundo, pelo manual da 

circunvisão, de forma não temática. Isto é indicado por Heidegger no fragmento abaixo, 

em que ele fala sobre o encontro com o já dado pelo mundo, como próprio ao Dasein: 

Esse deixar e fazer com que algo já sempre em conjunto se tenha liberado 

numa conjuntura é um perfeito a priori, que caracteriza o modo de ser da 

presença. Compreendido do ponto de vista ontológico, esse deixar e fazer em 
conjunto consiste numa liberação prévia dos entes em sua manualidade 

intramundana. [...]. É na ocupação que o estar com se encontra com o 

manual.Mostrando-se como um ente, ou seja, descobrindo-se em seu ser, ele 

já se acha a mão no mundo circundante e não „pela primeira vez‟ apenas 

como „matéria do mundo‟ simplesmente dada.(HEIDEGGER, 2009, p. 135). 

 

O Dasein está e é no mundo por lidar familiarmente na ocupação com os entes 

que vêm ao encontro dentro do mundo. Neste sentido, só é possível falar em 

familiaridade devido ao caráter espacial do Dasein. Para especificar esta espacialidade, 

Heidegger aponta para a noção de distanciamento e direcionamento, como existenciais. 

Sendo assim, distância não deve ser compreendida como intervalo, o que se 

refere à relação de outros entes, que não o Dasein, com o distanciamento. Neste 

contexto, distância diz proximidade, fazer desaparecer a distância, aquilo que está mais 



28 
 

dis-tante é justamente o que se encontra mais próximo na circunvisão, estando à mão 

está dis-tante. Pode-se dizer, então, que o Dasein possui uma tendência à proximidade. 

Ao ser espacial, o Dasein lida com as coisas que se encontram num “mundo 

circundante”, sendo este mundo determinado pela distância de um certo espaço. Assim, 

o Dasein se realiza segundo o modo de descoberta do espaço da circunvisão, ou seja, se 

relacionando a partir de um distanciamento com os entes quese descobrem e vêm ao seu 

encontro. Podendo este espaço ser transformado. 

Esse dis-tanciamento possui sempre uma direção, um direcionamento, sendo 

este também conduzido pela circunvisão. Assim, a região, já sempre descoberta pelo 

sendo do Dasein, é constituída por uma direção e uma distância.  

É a ocupação guiada pela circunvisão que decide sobre a proximidade e 

distância do que está imediatamente a mão no mundo circundante. A 

ocupação se atém previamente ao que está mais próximo e regula os 

distanciamentos.  (HEIDEGGER, 2009, p. 161). 

 

O contexto referencial do Dasein se constitui a partir do compreender, o Dasein 

está sempre se relacionando com o seu ser a partir da compreensão, ele já sempre 

compreende. Nesta compreensão já se está referenciado, ou seja, já está significando. 

Este significar remete a própria estruturação do mundo. Assim, o Dasein já sempre é 

como é nesta estrutura de mundo constituída pela significância, sendo a significância o 

todo dessas ações de significar. A significância surge, então, como algo necessário para 

que haja a possibilidade da manualidade, assim, do próprio modo de ser da conjuntura. 

O Dasein, ao ser um sendo no mundo, já sempre está se referindo a um mundo 

de significações que lhe vem ao encontro, que se descobre, assim sendo, o seu ser 

pertence a uma referencialidade. Tal característica, no entanto, não destitui o Dasein da 

possibilidade de ainda abrir outros significados. Esta possibilidade está resguardada, 

como condição ontológica, a partir do próprio movimento de compreensão e 

interpretação do Dasein. 

Como ser-no-mundo, o Dasein já sempre descobre um mundo, a partir da 

liberação dos entes numa totalidade conjuntural na mundanidade do mundo. Esta ação 

liberadora se perfaz no modo da referência, guiada pela circunvisão, a partir de uma 

compreensão prévia a respeito da significância. Assim sendo, o ser-no-mundo dentro da 

circunvisãoé espacial, no qual as coisas podem vir ao encontro, estar a mão, justamente 

por esta espacialidade. Essa ação é, então, um “dar-espaço”, que Heidegger compreende 
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como arrumar. O arrumar se constitui, então, pela possibilidade de descobrir um 

mundo, de “deixar e fazer vir ao encontro” (HEIDEGGER, 2009, p. 165), ou seja, é a 

possibilidade de descoberta de uma determinada conjuntura e, por conseguinte, de uma 

orientação fática específica, de uma referência. 

Apresentamos neste item a relação do homem com o seu mundo, onde o mundo 

é o lugar de realização do homem, enquanto Dasein. Assim sendo, agora se faz 

necessário falar sobre as formas de ser do homem neste mundo que é o seu, ou seja, o 

modo de ser que surge neste mundo, falaremos, então, sobre o impessoal. 

 

1.4 - O IMPESSOAL  

 

Neste modo de ser, ou seja, como ser-no-mundo, funda-se o modo de ser si-

mesmo cotidiano do Dasein. Ser si-mesmo não é o mesmo que ser em-si, pois tem o 

sentido de um movimento para si, se assumindo como temporalidade, espacialidade e 

movimentação.  

O Dasein não somente está e é num mundo, mas também se relaciona com este a 

partir de um modo de ser determinante. Tal forma de ser cotidiana é denominada como 

impessoal por Heidegger. 

A partir da descoberta do conjunto instrumental no mundo circundante, 

descobre-se, concomitantemente, os outros. Há, então, uma referência essencial para 

estes outros que estão implicados na própria instrumentalidade do instrumental, ou seja, 

há sempre um para quem no instrumental. No entanto, o modo de ser do Dasein dos 

outros, que vêm ao encontro, se diferencia da manualidade e do simplesmente dado. 

Assim, o Dasein libera não somente instrumentos e seres já dados no mundo, mas 

também aqueles cujo modo de ser também é Dasein, logo, que são e estão no mundo. 

São também co-presenças, assim, mundo também é constituído por Dasein. 

Os outros de que se trata aqui não é somente o aglomerado de outros no mundo 

além de mim, dos quais eu poderia me isolar. Os outros não podem se separar de mim, 

pois, como Dasein, já sempre se é com. Novamente precisamos encaminhar uma 

compreensão existencial, divergindo daquela que tomaria o ser do Dasein como algo 

simplesmente dado. Neste sentido em que se é sempre com, o mundo do Dasein surge 

então como mundo compartilhado. 
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Assim, os outros vêm ao encontro a partir do mundo em que o Dasein se 

mantém empenhado na ocupação, guiada pela circunvisão. Nesta forma de encontro no 

mundo circundante, o Dasein já se encontra de forma a não ver vivências e atos. Ou 

seja, por se entender a partir de seu mundo, de início e maior parte das vezes, a co-

presença dos outros vem ao encontro a partir daquilo que está à mão dentro do mundo. 

O que ainda não os determina como pessoas simplesmente dadas, pois já sempre se é, 

existencialmente, com. Ou seja, Dasein é em si mesmo, essencialmente, ser-com, e esse 

ser-com constitui essencialmente o ser-no-mundo. 

No ser-com, o Dasein não se ocupa do ente que vem ao seu encontro, visto que 

este também tem o modo de ser de Dasein, assim, com ele deve se preocupar. A 

preocupação na cotidianidade se dá de forma deficiente ou indiferente, ou seja, na 

convivência cotidiana e mediana prevalece o caráter de não surpresa e evidência nos 

encontros com os outros.  

Assim, a convivência se funda majoritariamente nesta ocupação comum, o que 

indica um ser do Dasein colado no mundo e nas ocupações deste, em que o outro se 

descobre na preocupação das ocupações. 

 Assim como a circunvisão pertence à ocupação enquanto modo de descoberta 

do manual, a preocupação está guiada pela consideração e pela tolerância. 

Ambas podem acompanhar os modos deficientes e indiferentes 

correspondentes à preocupação, até a total desconsideração e à tolerância, 

que guia a indiferença. (HEIDEGGER, 2009, P. 179). 

 

Ainda assim, como ser-com, o Dasein é em virtude dos outros, o ser com os 

outros pertence ao próprio modo de ser do Dasein. Ou seja, independente de como seja 

a relação fática na convivência, já sempre se é com o outro, enquanto existencial, já está 

sempre aberto no Dasein os outros. 

Em toda compreensão de Dasein, já subsiste uma compreensão dos outros. Aqui 

compreensão não é apreendida como a tomada de conhecimento, mas sim, como algo já 

constitutivo do modo de ser de Dasein, como um existencial. Esta compreensão se dá, 

de início, de acordo com o modo de ser mais imediato de ser-no-mundo, que é a partir 

do que o Dasein encontra a mão no mundo circundante, ou seja, a partir da ocupação. 

Colocamos então a questão a respeito de como seria possível compreender os outros. 

O conviver dissolve o próprio Dasein no modo de ser dos outros, o que, de certa 

forma, apaga ainda mais os outros em suas diferenças. Nesta forma de relação está posta 
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a falta de surpresa, o que caracteriza o impessoal. O impessoal não é algo determinado, 

é aquilo que todos são, sem ser compreendido como a soma de pessoas, mas como a 

prescrição do modo que se deve ser na cotidianidade.  

Assim, o Dasein possui o caráter de afastamento, uma tendência a manter um 

intervalo em relação aos outros. No entanto, enquanto convivência cotidiana, o Dasein 

está sob a tutela dos outros, do impessoal. E não havendo surpresa, não há um 

descolamento deste impessoal. A respeito do afastamento, Heidegger esclarece que: 

O impessoal possui ele mesmo modos próprios de ser. A tendência do ser-

com que denominamos de afastamento funda-se em que a convivência, o ser 

e estar um com o outro como tal, promove a medianidade. (HEIDEGGER, 

2009, p. 184). 

 

A medianidade é um existencial do impessoal, em que ele se atém ao que é 

conveniente, do que se admite com ou sem valor, ou seja, essa medianidade designa, 

prescreve, o que se deve ou não ser e fazer, vigiando qualquer exceção. Há, assim, um 

nivelamento de todas as possibilidades de ser. Afastamento, medianidade e nivelamento 

constituem o que se concebe como “público”, enquanto aquilo que está aberto para 

todos. Este rege toda e qualquer interpretação do Dasein e do mundo. 

O impessoal retira de cada um a sua responsabilidade, pois exime o Dasein de 

fazer suas escolhas, antecipando-se e decidindo por ele. Retira-se o encargo de cada 

Dasein na cotidianidade e, assim, o impessoal aparece como superficial e facilitador. 

Desta forma, todo mundo é o outro e ninguém é si mesmo. O impessoal não pode ser 

compreendido como um nada, nem mesmo como algo simplesmente dado, ele se 

constitui como o “sujeito mais real” da cotidianidade. 

A partir deste conjunto de características ontológicas da convivência cotidiana, 

reside a “consistência” mais imediata do Dasein. Esta consistência não o caracteriza 

como algo simplesmente dado que se preserva, mas indica o seu modo de ser-com. E 

este modo de ser-com pode variar conforme as próprias mudanças deste conjunto de 

características, logo, conforme o impessoal. O que ocorre a partir das próprias 

determinações históricas. Tal qual nos indica Heidegger: 

O impessoal é um existencial e, enquanto fenômeno originário, pertence à 

constituição positiva da presença. A presença possui em si mesma diversas 
possibilidades de concretizar-se. As imposições e expressões de seu domínio 

podem variar historicamente. (HEIDEGGER, 2009, p. 186). 
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Este si-mesmo da cotidianidade, que se encontra disperso no impessoal, como 

ocupação que se empenha no mundo, se caracteriza como impessoalmente-si-mesmo. 

No entanto, mantém-se resguardada a possibilidade de um si-mesmo apreendido como 

próprio, ou seja, propriamente si mesmo. 

Estando o Dasein familiarizado consigo enquanto impessoalmente-si-mesmo, a 

interpretação de mundo e do ser-no-mundo, a princípio, estaria também partindo deste 

pressuposto impessoal, pois articularia o contexto referencial da significância. Podemos 

perceber, assim, uma tendência do Dasein de se compreender e compreender aquilo que 

vem ao seu encontro, de início e maior parte das vezes, a partir destas prescrições do 

impessoal, encobrindo outras formas de compreensão. Tal apreensão pressupõe que já 

sempre se está em um determinado horizonte de sentido, mais a frente isto será 

retomado. 

Devemos ponderar aqui que o já ser tomado por um mundo impessoal, com 

sentidos e significados determinados, é condição de possibilidade para o próprio agir do 

homem. Ou seja, a familiaridade do impessoal é necessária ao homem, ou então se 

estaria aprisionado a uma incessante, e talvez insuportável, redescoberta do mundo. O 

estranhamento que se dá quando não há a possibilidade de seguir as orientações do 

mundo que é o seu, e que outrora era familiar, pode se dar de tal modo que se constitua 

para o homem uma experiência de sofrimento e adoecimento. Pela própria dificuldade 

de retornar à familiaridade do mundo, ou, ainda, pela retomada de modo ainda mais 

aprisionado do que anteriormente, havendo uma absorção ainda mais intensa. 

 

1.5  - MODO DE SER DO DASEIN NO IMPESSOAL 

 

 Se o compreender deve ser entendido primordialmente como poder-ser da 

presença, as possibilidades de ser que a presença, enquanto impessoal, abriu 

e das quais se apropriou devem ser extraídas de uma análise do 

compreender e da interpretação próprias do impessoal. (HEIDEGGER, 

2009, p.230). 

 

O modo de ser do Dasein no impessoal pode ser compreendido a partir do modo 

de interpretar e compreender neste âmbito. Heidegger explicita as características 

constitutivas deste modo a partir da falação, da ambiguidade e da curiosidade. Estes 

fenômenos não devem ser compreendidos de forma pejorativa, visto que é constitutivo 
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do Dasein se compreender a partir da cotidianidade, numa primeira aproximação. Tal 

possibilidade só é possível pelo Dasein já sempre estar-lançado. 

A falação pode ser compreendida como a fala que se pronuncia, como 

comunicação. Neste aspecto está em questão a compreensão comum do mundo que se 

abriu, trata-se de algo herdado pelo que já foi descoberto por outros entes anteriormente, 

e ainda daquilo que pode ser descoberto dentro de um determinado horizonte histórico. 

Deste modo, é algo que está no mundo, sem pressupor uma compreensão originária do 

Dasein. Desta forma, simplesmente se repete e passa adiante a fala, de forma superficial 

e descompromissada. Assim nos indica Heidegger: 

 A falação é a possibilidade de compreender tudo sem se ter apropriado 
previamente da coisa. A falação se previne do perigo de fracassar na 

apropriação. A falação que qualquer um pode sorver sofregamente não 

apenas dispensa a tarefa de um compreender autêntico, como também elabora 

uma compreensibilidade indiferente da qual nada é excluído.(HEIDEGGER, 

2009, p. 232). 

 

A falação trata de tudo como algo natural e, consequentemente, sem necessidade 

de questionamento. Tudo passa então a ser indiferente, não há possibilidade de ser 

tocado dentro da falação. A abertura, que constitui a fala e que torna possível a falação, 

se torna fechamento. A falação é, então, fechamento, pois evita retornar à base, ao 

fundamento referencial. Este tipo de interpretação já se consolidou, sendo a forma que 

se conhece e se apreende muita coisa. E, assim, a possibilidade de que algo possa ser 

compreendido de forma que não parta da medianidade, se restringe. 

A falação constitui o modo de ser da compreensão desenraizada do Dasein, ou 

seja, há um corte das remissões ontológicas com o mundo, com a co-presença e com o 

próprio ser-em. Tal desenraizamento, no entanto, se mantém encoberto pela própria 

medianidade, pelas certezas que esta proporciona. 

O Dasein já está sempre no âmbito da interpretação cotidiana, não podendo dela 

se ver livre. Este predomínio decide também sobre o modo fundamental em que o 

Dasein é tocado pelo mundo, ou seja, sobre seu humor. “O impessoal prescreve a 

disposição e determina o quê e como se vê.” (HEIDEGGER, 2009, p. 233). 

A curiosidade seria o ocupar-se em ver, ou seja, ocupar-se em simplesmente ver, 

diversificadas coisas e novidades, não se trata, então, de um ver para se ater junto a, 

para compreender o que se vê. Trata-se somente da multiplicidade e das variedades 
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para, a partir delas, abandonar-se ao mundo. Caracteriza-se, assim, pela impermanência 

junto ao que está mais próximo, buscando sempre a excitação e inquietação 

proporcionadas pelo novo. Desta forma, o Dasein se dispersa em possibilidades. Tais 

características da curiosidade, a dispersão e a impermanência, fundam o desamparo, 

retomamos, assim, o desenraizamento citado anteriormente, o estar em toda parte e em 

parte nenhuma. 

A falação também rege os caminhos da curiosidade. É ela que diz o que se 

deve ter lido e visto. Esse estar em toda parte e em parte alguma da 

curiosidade entrega-se à responsabilidade da falação. Esses dois modos de 

ser cotidianos da fala e da visão não se acham simplesmente um ao lado do 
outro em sua tendência de desenraizamento, mas um modo de ser arrasta o 

outro consigo. A curiosidade, que nada perde, e a falação, que tudo 

compreende, dão à presença, que assim existe, a garantia de „uma vida cheia 

de vida‟, pretensamente autêntica. (HEIDEGGER, 2009, p. 237). 

 

A terceira característica do modo de ser impessoal se constitui pela 

ambiguidade, em que não se sabe distinguir aquilo que foi aberto numa compreensão 

autêntica ou não. Ou seja, tudo parece já ter sido compreendido autenticamente, quando 

não o foi, ou ainda, parece não ter sido compreendido autenticamente, quando o foi. 

A ambiguidade consiste ainda no fato de que a curiosidade e a falação sempre 

cuidam para que aquilo que se criou autenticamente, já chegue envelhecido ao se tornar 

público. Visto que já havia sido “pressentido” anteriormente pelo comum, pelo público. 

Assim, o Dasein está sempre sendo de forma ambígua. Sendo sempre de forma a 

conviver no impessoal, o Dasein já vive para o outro, este para o outro, em que há certa 

vigilância para que todos ajam da mesma forma, atua como um ser contra o outro. A 

ambiguidade subsiste, assim, na própria convivência, enquanto convivência lançada 

num mundo. 

Estes modos que foram aqui apresentados constituem o modo de ser cotidiano da 

abertura do Dasein. Eles constituem o modo de ser fundamental da cotidianidade, 

denominado como decadência. Aqui não fazemos algum tipo de valoração, indicamos 

somente que, de início e maior parte das vezes, o Dasein já é junto ao mundo das 

ocupações, em que ele se perde no impessoal. A decadência é um fenômeno que aponta 

para um modo existencial de ser-no-mundo. 

Tal possibilidade de decair no mundo já é constitutiva do Dasein enquanto ser-

no-mundo, o que significa que, como ser-no-mundo, o Dasein já está de certa forma 
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predisposto a decair, isto se constitui como uma tentação. Estar predisposto é estar 

preso à interpretação pública, à decadência. Este modo de ser é reafirmado pela própria 

característica do impessoal, que rege a vida, que dá alguma forma de segurança e 

certeza ao Dasein. Assim, dá a ilusão de que está tudo assegurado e em ordem, 

tranquilizando o Dasein para aquilo que lhe é mais próprio, sua indeterminação. 

Esta tranquilidade, no entanto, não levaria à inércia e à inatividade, mas, sim, 

para a total falta de repouso. O Dasein se mantém, então, alienado de seu poder-ser mais 

próprio, assim, ser-no-mundo decadente é, também, alienante. Esta alienação faz com 

que o Dasein se aprisione em si mesmo. 

A decadência indica o poder-ser-no-mundo de modo impróprio, no entanto, é 

concomitantemente a prova de que só é possível decair, aquele ente cujo modo de ser se 

caracteriza por já estar sempre lançado, tendo seu ser em jogo, na existência. Ou seja, 

em que está em jogo o próprio ser-no-mundo, no modo de compreender e dispor-se. A 

decadência descobre uma estrutura ontológica essencial do Dasein, pois descobre o 

movimento que lhe é característico. 

Consideramos, até então, o modo de ser do homem enquanto Dasein, o que 

recoloca o homem em uma relação específica com o mundo, em que este surge como a 

morada do seu ser, homem e mundo são, portanto, co-originários. Assim, conhecer o 

mundo que é o nosso é conhecer também as próprias possibilidades de ser do homem, 

uma vez que elas são circunscritas em um determinado horizonte histórico. No próximo 

capítulo consideraremos, então, aquilo que Heidegger (2012a;2012b) aponta como 

sendo a marca do horizonte histórico atual: a técnica e a ciência. 
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2 - CIÊNCIA E ERA TÉCNICA 

 

Heidegger (2012a) compreende o horizonte histórico atual com sendo a “era da 

técnica”, ou seja, o mundo atual se desvela ao modo da técnica moderna. Heidegger 

compreenderá a técnica como um modo específico de desvelamento, que se funda na 

disponibilidade, Gestel. O que significa dizer que os sentidos e significados do mundo 

surgem a partir da disponibilidade, as coisas surgem, então, como disponíveis ao 

homem. Deste modo, a técnica não é algo neutro nem tampouco algo que esteja sob o 

controle do homem, apesar de tais concepções constituírem o que se compreende como 

técnica atualmente. Isto corrobora para que o homem se entregue de forma mais 

imediata e, por conseguinte, com menor liberdade, para aquilo que já se encontra 

destinado pela técnica. Assim, o próprio homem é impelido pela técnica a compreender 

o mundo e a si mesmo como algo disponível. 

A ciência, por sua vez, é um modo pelo qual a técnica se realiza. Mais adiante 

explicitaremos o modo de pensar em que se fundamenta a ciência, entretanto, podemos 

adiantar que o pensar da ciência se funda naquilo que Heidegger (2012b) denomina 

como objetidade. Na objetidade, um modo determinado de desvelamento, ou seja, um 

modo de surgimento das coisas, é compreendido como único modo possível, e, diante 

disto, torna-se possível uma teoria acerca de um objeto. Dissemos que a objetidade 

torna possível uma teoria, nossa assertiva se funda no fato de que é no cerceamento e no 

asseguramento, que acompanham a objetidade, que se torna possível estabelecer 

qualquer saber acerca de algo. Assim, ao ignorar outros modos de surgimento, outros 

desvelamentos possíveis, que já sempre estão em jogo, viabiliza-se uma teoria. Teoria 

aqui tem o sentido de “observação do real [...] teoria, como observação, seria uma 

elaboração que visa apoderar-se e assegurar-se do real” (HEIDEGGER, 2012b, 

p.47;48), ou seja, a relação da ciência com as coisas se dá ao modo da disponibilidade, 

onde se instituem saberes. 

Assim, torna-se fundamental a compreensão acerca desse modo de relação com 

as coisas, que no mundo atual determina o próprio homem, tanto por já impeli-lo a 

desvelar o mundo de um modo determinado, mas, também, pelas estruturações de saber 

que se instituem pautadas nesse modo de relação. Saberes estes que falam, inclusive, 
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sobre o próprio homem, e, por conseguinte, cerceiam-no. Neste capítulo, portanto, 

propomo-nos pensar acerca da técnica e da ciência. 

Para compreender este horizonte histórico no qual o homem de hoje se 

movimenta e tenta sustentar-se, ou ainda, em que, numa primeira aproximação, está 

sempre a realizar o seu ser, é preciso nos voltar para a questão da essência da técnica 

moderna e para a forma de pensar da ciência moderna. De fato, não há verdadeira 

diferença entre a realidade deste horizonte e o acontecimento que põe em jogo a técnica 

moderna e a ciência. A experiência comum, cotidiana, que o Dasein manifesta, e que 

condiciona as formas de ser do homem, sempre se realiza, de início e maior parte das 

vezes, na decadência, no impessoal já dado pelo mundo. Assim, a ciência já se encontra 

presente, ainda que de forma imperceptível, na realização de homem e mundo, tal qual 

nos indica Heidegger:“As ciências se encaixam, de maneira sempre mais decidida e ao 

mesmo tempo cada vez menos perceptível em todas as formas da vida 

moderna.”(HEIDEGGER, 2002b, p.40). 

Heidegger nos indica que a ciência para ser compreendida em sua essência, não 

deve se restringir ao seu aspecto cultural. Assim, a essência da ciência moderna será 

uma forma decisiva de se apresentar tudo que é e está sendo. Não se limitando a uma 

simples forma de saber, a ciência moderna é, então, “a teoria do real” (HEIDEGGER, 

2002b). E, enquanto teoria do real, a ciência não respeita o próprio surgimento das 

coisas. Esse não respeitar se caracteriza por ela se concentrar em um modo específico de 

surgimento, ignorando outros modos possíveis. Tal ignorância, no entanto, se mantém 

encoberta, ou seja, a ciência não sabe que ignora outras formas de surgimento. 

A ciência moderna - é importante apontar que isto se refere à época moderna e 

não à ciência de outras épocas, - se configura como teoria do real, a partir da mudança 

da compreensão do próprio real. O real está relacionado a um posicionamento, uma 

localização, o que “opera” tal posicionamento, é um fazer, que pode ser o fazer da 

própria natureza, não se restringindo, assim, a atividade do homem, porém, não a 

excluindo. Ou seja, entende-se o real como o vigente que vigora, que, no entanto, não 

depende da vontade do homem, do fazer deste. Resguardando, assim, a possibilidade da 

pro-posição de algo por si mesmo, de trazer à luz, de levar à vigência. Assim, o real é o 

vigente.  

 Real é tanto operante como operado, no sentido daquilo que leva e é levado à 

vigência. Pensando-se de maneira bem ampla, „realidade‟ (Wirklichkeit) 
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significa, então, estar todo em sua vigência, significa a vigência em si mesma 

acabada do que se pro-duz e se leva ao vigor de si mesmo. (HEIDEGGER, 

2002b, p. 42).  

 

Constitui-se, então, como algo que se desencobre e se mantém desencoberto, 

logo, como desvelamento. No entanto, tal sentido muda. Aquilo que “opera” o real 

passa a ser compreendido como “pro-dução”. Em tal sentido, perde-se o fazer da 

natureza na vigência.  

Heidegger retoma constantemente os sentidos na linguagem para compreender a 

forma de relação que se estabelece com algo, a linguagem surge, então, como uma 

forma de habitar o ser, e as transformações linguísticas dizem respeito a mudanças de 

sentido, mudanças na própria forma do homem, enquanto Dasein, de ser no mundo.  

Assim, Heidegger aponta também as mudanças de sentido a respeito do que é 

vigente. O vigente aparece, então, como resultado de uma “operatio”, sendo esta aquilo 

que sucede a um “actio”, o resultado disto é o sucesso. O real é, agora, sucedido, sendo 

todo sucesso produzido por algo que o antecede, ou seja, uma causa. Assim, o real passa 

a se realizar a partir de uma causalidade. Sendo, então, efeito, que é sempre feito de um 

fazer, compreendido como esforço e trabalho. Desta forma, o real se torna certo, 

expressa certeza, segurança. O real se torna, então, estável, podendo ser apreendido a 

partir de seus efeitos e resultados, logo, se torna objeto. Heidegger irá denominar como 

“objetidade” um modo possível de vigência do real que, na vigência da ciência 

moderna, é apreendido como objeto. 

Nesta compreensão, ignora-se aquilo que é posto pela natureza, aquilo que não 

está sob a égide da vontade humana. Assim, acredita-se, mesmo que de forma não 

apropriada, que o real se torna algo que está sob o controle do homem, visto que este é 

quem o coloca, sendo ignorado o próprio surgimento possível pela natureza, para além 

da possibilidade de controle e asseguramento do homem. 

O real se torna, então, objeto de representação, e a ciência aparece como teoria 

deste. No entanto, é preciso explicitar também o sentido de teoria. Este diverge do 

sentido grego, em que teoria é o “visualizar a fisionomia em que aparece o vigente, vê-

lo e por esta visão ficar sendo com ele” (HEIDEGGER, 2002b, p.45). Ou seja, para os 

gregos, a teoria se constitui como uma visão protetora da verdade, em seu sentido de 
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alethéia, daquilo que se desvela. É uma forma de estar no próprio ser, uma vez que se 

dá pelo acompanhar do surgimento de algo como algo.  

A teoria da ciência moderna se constitui a partir do sentido latino de teoria, este 

se caracteriza pelo empenhar-se, trabalhar, intervir sobre algo para que possa obter 

alguma coisa segura. Assim, a teoria da ciência moderna aparece como observação do 

real, em que esta visa apoderar-se e assegurar-se do real. A ciência teria, então, como 

intuito apreender o real puramente em si, sendo, então, desinteressada e sem propósito. 

Tal intuito, no entanto, expressa uma ingenuidade, pois, como teoria, a ciência se 

mostra como uma elaboração intervencionista do real. Em sua atividade de teoria, 

explora e dispõe o real em sua “objetidade”. 

A própria compreensão do real como “objetidade”, já constituí uma forma de 

intervenção da ciência. Tal intervenção não permite que o real se desvele por si só, pois 

a ciência já o coloca enquanto objeto de representação, a partir do cerceamento e 

asseguramento do real, dispondo-se dele para que este seja passível de previsibilidade. 

Ou seja, a ciência coloca o real para que este, em uma relação de causa-efeito, se 

enquadre em sua teoria e apareça como certo, tornando-o calculável, previsível, logo, 

controlável, como nos aponta Heidegger: “Como teoria do real, a ciência moderna não 

é, pois, nada de espontâneo e natural. Não se trata de um simples feito do homem e nem 

de uma imposição do real.” (HEIDEGGER, 2002b, p. 48). 

A partir dessa forma de observação da ciência, em que há o intuito da apreensão 

do real, este real se caracteriza por aquilo que é possível de ser medido, sendo 

considerado, para tanto, somente aquilo que pode se submeter ao cálculo, todo o resto é 

descartado. Este cálculo não se restringe à operação de números, compreende a própria 

atitude de expectativa para com o real, do qual se pode prever seus efeitos e resultados a 

partir de uma compreensão apriorística, de sua compreensão como certo. Assim, 

espera-se do real, ao dispor dele, que este realize a ciência como teoria. E, nesta 

expectativa, enquadra-se o real, restringindo-o. “Calcular significa contar com alguma 

coisa, ou seja, levá-la em consideração e observá-la, ter expectativas, esperar dela 

alguma coisa.” (HEIDEGGER, 2002b, p. 50). 

A teoria fixa o real, no entanto, a natureza já vige e vigora em si mesma, por si 

mesma. Ou seja, mesmo que a ciência moderna considere o real como algo produzido 

pelo homem, o real, como aquilo que vigora, sempre depende do vigor da natureza, da 
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natureza já vigente, não podendo se ver livre desta dependência. A objetivação depende 

do vigente, não podendo nunca contorná-lo. Aquilo que se representa na ciência é, 

então, apenas um modo de vigência, um modo possível de algo se mostrar, Sendo 

somente um modo possível, há sempre um algo que escapa, que se mantém encoberto, 

apesar desse algo que se mantém retraído não ser considerado aos olhos da ciência. 

Logo, a objetividade nunca poderá abarcar todo o real, em sua plenitude, uma vez que o 

real sempre mantém resguardado um algo que se encobre, sendo essa a própria dinâmica 

de surgimento das coisas.  

Devemos aqui tomar cuidado para não confundir a nossa assertiva, onde 

dizemos que a objetidade nunca poderá abarcar o real plenamente, com a crença de que 

haveria algum método ou algum meio de fazê-lo. Compreendemos que sempre haverá 

algo que escapa, algo de incontornável, independente do modo de conhecer que se 

empregue, assim, não temos essa pretensão. Contudo, é justamente nesse saber que há 

algo que escapa e, por conseguinte, uma postura em que se abdique dessa pretensão, tão 

característica à nossa época, que se funda a diferença entre o nosso pensar e o pensar 

característico à ciência. A ciência não concebe a possibilidade de que algo lhe escape e, 

assim, está continuamente correndo atrás de um saber total, que dê conta de todos os 

desvelamentos possíveis. Daí nasce os especialismos, tão proeminentes no mundo 

moderno.  

Compreendemos, então, que há sempre algo de incontornável à ciência, algo que 

lhe escapa por entre os dedos. Este algo incontornável se mantém inacessível a ela ou 

àquele que esteja inserido nesta forma de relação com o ser. 

 

2.1 - O HOMEM NA TÉCNICA MODERNA 

 

No entanto, é importante apontar que tanto esse sentido de teoria, como o 

sentido do real como “objetidade”, não são postos pelo homem a partir de sua vontade, 

ou nem ao menos é algo desejado pelo homem em sua consciência. Esta transformação 

de sentido se constitui como um “mistério”, mistério significa “estar sempre aberto ao 

sentido”. Ou seja, o já sempre estar lançado no mundo, tendo seu ser em jogo como 

Dasein, coloca a possibilidade de também já estar sempre se relacionando com o 

sentido, não podendo ser esgotado por um significado. O mistério é aquilo que não está 
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descoberto, vide que no jogo de desencobrimento há sempre algo que se retraí e se 

resguarda, não é possível uma apreensão de tudo, pois não é possível o desencobrimento 

de tudo concomitantemente. O mistério se funda neste jogo de velar e desvelar. E, por 

isso, é possível, também, que se mantenha a qualquer momento outras relações de 

sentido possíveis. 

Nesse sentido, em que o mundo aparece como um objeto a partir de 

representações, o mundo se torna algo distante e esvaziado, colocando o homem em 

uma relação de desenraizamento, ou seja, o homem se sente desamparado, sem a 

possibilidade de habitar o mundo de maneira mais originária, como habitação, como 

familiaridade. Assim, o homem sofre e, concomitantemente, busca mais certezas, mais 

segurança, nas “objetidades” da técnica, crendo que isto o tranquilizará. Assim, o 

homem passa a se compreender também a partir de uma relação de causas e efeitos, 

buscando incessantemente o controle destes processos. O homem moderno crê no 

controle e isso se constitui como um modo de sofrimento no mundo moderno. Ao 

acreditar ser possível controlar o real por suas ações, não somente o homem sofre por 

estar em uma relação de esvaziamento com o mundo, mas a partir desta forma de sofrer 

advêm, também, outros sofrimentos, como ao constatar ser impossível alcançar por 

completo esse controle almejado, ou ainda por manter-se nessa incessante busca. Assim, 

é possível compreender alguns adoecimentos de nossa época e as propostas de cuidado 

que emergem conjuntamente. Falamos das propostas de cuidado que emergem nessa 

conjuntura, uma vez que no mundo moderno se crê, também, na possibilidade de se ver 

livre da própria experiência de sofrer, do próprio trágico que já sempre constitui o 

existir. Novamente, estamos sob a óptica das técnicas e métodos que viabilizariam ao 

homem contornar algo que é da ordem do incontornável. Assim, os modos de cuidar na 

era técnica, de início e maior parte das vezes, se sustentam sob a crença de que é 

possível, e ainda, de que se deve, obrigatoriamente, se ver livre do sofrimento que é o 

meu. 

Nesta relação da ciência com a “objetidade” está colocada a relação entre 

sujeito-objeto, em que ambos se restringem à “dis-ponibilidade”. Ou seja, a relação 

sujeito-objeto se torna uma “dis-ponibilidade” a ser “dis-posta”, ou ainda, há um envio, 

um destinar-se, para que a relação entre sujeito-objeto se estabeleça, em que o primeiro 

se constitui ao colocar o segundo, ficando este subjugado aquele. Aqui novamente é 
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possível perceber como a relação do homem com o mundo, ao se restringir a esta 

relação de sujeito-objeto como “dis-ponibilidade”, se esvazia. Nesta forma de relação, 

se está distante daquilo que deveria ser mais originário do homem: a sua realização 

sempre em total imbricamento com o mundo.  Assim, homem e mundo passam a ser 

compreendidos como coisas apartadas. Ao se compreender como um ente dentro de 

outro ente, como ser simplesmente dado, o homem tem suas possibilidades de encontro 

com algo, de estar junto a algo, reduzidas. Uma vez que, somente aquele ente cujo 

modo de ser se realiza no mundo, ou seja, que tem mundo, pode, de fato, se encontrar 

com algo. 

Heidegger (2012a) aponta em seu texto “A Questão da Técnica” que, numa 

perspectiva historiográfica, pode-se compreender a ciência como condição de 

possibilidade para a emergência da técnica moderna enquanto “disponibilidade”, no 

entanto, tal compreensão diverge de uma visão histórica, em que a técnica moderna 

seria anterior à ciência natural, pois a sua essência, como “dis-ponibilidade”, já se 

encontrava na prática científica. Ou seja, para que fosse possível o surgimento da 

ciência, era primeiramente necessária a possibilidade de desvelamento do real enquanto 

disponível ao homem. Assim, vige na essência da técnica moderna a possibilidade de 

uma relação causalista e instrumental característica da ciência e do horizonte histórico 

moderno.  

A essência da técnica moderna não se refere a um mero instrumento, mas se 

constitui enquanto a própria possibilidade de desvelamento como “disponibilidade”, em 

que explora e desafia aquilo que é desvelado, de modo que tudo, inclusive o homem, 

surge sob a égide da serventia. 

Tal forma de relação restringe o próprio homem enquanto objeto, cerceando-o 

de tal modo que este se torne passível de estudo, ou seja, criando-se certezas, 

produzindo-se saberes que possam agir sobre este. Assim, o homem se insere numa 

lógica de causa e efeito. O homem é, então, retirado de seu próprio ser, enquanto um ser 

que está por se fazer no tempo, enquanto abertura, passando, então, a ser compreendido 

como algo simplesmente dado, ou, ainda, a partir de uma representação desse homem. 

Ou seja, a partir de uma verdade descolada da própria dinâmica existência característica 

ao homem. 
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Nesta relação, em que já se parte de uma compreensão prévia de homem, 

mantemos uma relação de dis-ponibilidade, de causa-efeito. Pois, ao haver uma 

concepção prévia a respeito do homem, já determinamos o que se deve ou não esperar 

daquele que está diante de nós.  

Retira-se, então, a responsabilidade do homem sobre si. O saber e o pensar 

científico tendem a retirar do homem a responsabilidade por si e por sua experiência, e, 

por conseguinte, a possibilidade de dar algum sentido mais próprio para esta. Tal 

assertiva se funda no lugar que a ciência passa a ocupar, na medida em que preconiza 

dizer como o homem deve ser, determinando, inclusive, os modos ditos desviantes 

dessa determinação apriorística de homem. Assim, a técnica moderna, a ciência, ou as 

metodologias, assumem o lugar de definição de medida do homem, ou seja, o homem 

moderno, da era técnica, tem uma medida de si que lhe é exterior, é já dada por essa 

conjuntura marcada de saberes científicos. Desse modo, o saber técnico reduz a 

possibilidade do homem de conceber uma verdade mais própria, pois já compreende 

como verdade uma noção inquestionável, que se sobrepõe sobre qualquer outra, se 

tornando, assim, uma verdade absoluta. 

 Entendemos uma verdade mais própria, como aquela que se funda na própria 

dinâmica existencial, ou, ainda, que emerge como algo necessário para a realização de 

um modo de ser. Seria, então, a própria possibilidade de emersão da diferença. 

Diferença aqui, por sua vez, quer dizer o movimento de apropriação do mundo, ou da 

tradição, da história, que é a nossa, que já é sempre condição de possibilidade para todo 

aparecer do real. 

A ciência afasta, ou ainda, a essência da técnica moderna tende a distanciar a 

pessoa de seu contato consigo mesma. Alienando-a de seu cuidado consigo, a partir do 

momento que já a determinou, e, consequentemente, determinando o cuidado que esta 

deve ter consigo mesma. Este modo de cuidado é pautado, então, no próprio saber 

científico, uma vez que a causa a ser combatida já foi determinada anteriormente por 

este mesmo saber, sendo ele responsável, também, pelo seu cuidado. 

Tal perigo pode se perpetuar em diversas práticas. No caso deste trabalho, 

propomo-nos pensar a partir das práticas dos próprios psicoterapeutas envolvidos com o 

cuidado de pacientes em uma instituição psiquiátrica, que podem realizar um trabalho 

meramente normativo, pautado em um ethos do dever-ser (DUARTE, 2010).  
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Tal modo de apreensão do homem pela ciência diverge da compreensão de 

homem enquanto Dasein proposta por Heidegger. No entanto, não colocamos a questão 

a respeito do saber científico para divergir deste, mas sim para que possamos pensar a 

respeito da possibilidade de uma relação mais livre com este. Ou seja, não é preciso 

refutar todo e qualquer saber científico, no entanto, é importante pensar de forma a não 

compreendê-lo como o único sentido possível da verdade. Ao exprimir uma 

compreensão a respeito do homem como Dasein, como abertura, a perspectiva de 

Heidegger diverge daquela que tradicionalmente se estabeleceu, o que a torna 

apropriada, pois nenhuma predicação poderá esgotar o sentido de ser do homem. Ela, 

também, permite refletir sobre o sentido de homem que surge quando se pensa o seu ser 

unicamente a partir da ciência.  

O enfoque da ciência coloca o homem como um dentre outros fatos ou efeitos de 

uma rede causal que perpassa e tudo produz. Quando pensamos a partir da 

fenomenologia, é no próprio fenômeno, na experiência de ser do homem que tentamos 

sintonizar, ou seja, a fenomenologia permite perceber este homem característico da era 

técnica, que se encontra em uma relação de esvaziamento com o mundo, e sofre. É 

possível estar com este homem, compreendendo como ele sofre, sem, no entanto, 

propor uma solução, o que seria nos mantermos no âmbito desta mesma relação técnica. 

 A partir da fenomenologia, podemos estabelecer uma relação em que se perceba 

que este sofrer não é determinante, mas, sim, uma circunstância de uma época histórica. 

Assim, é possível uma compreensão distinta a respeito do próprio sofrimento e, ainda, 

uma relação diferenciada em relação ao cuidado deste sofrimento, ou seja, em relação 

ao modo como podemos lidar e estar junto a esse sofrer. A técnica pressupõe que seja 

possível o controle daquilo pelo que se sofre, como se este sofrer estivesse apartado de 

ser. A fenomenologia indica que sofrer é ser, ou seja, eu sou o meu sofrimento, e posso 

estar junto a ele, olhar para ele e compreendê-lo. Tal possibilidade parece estranha aos 

olhos técnicos, que pretendem anular qualquer sofrimento, por já haver uma concepção 

prévia deste sofrimento como algo apartado daquele que sofre. Parece, então, que há 

algo infligindo aquele que sofre, algo que não está relacionado a ele, a sua existência. 

A possibilidade do homem de se compreender a partir da técnica está fundada na 

própria constituição de seu modo de ser, no Dasein, visto que, de início e maior parte 

das vezes, ele se compreende a partir do mundo. Ou seja, a compreensão originária do 
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Dasein, aquela que se constitui como um existencial, que constitui a própria abertura, 

ocorre, na maioria das vezes, de forma imprópria. Neste contexto, em que há a 

compreensão a partir do mundo, podemos pensar a respeito do fenômeno de 

interpretação que, ao se constituir a partir deste compreender de mundo, já possui 

sempre pressupostos.  

Assim, a compreensão e a interpretação do Dasein, de início e maior parte das 

vezes, se constituem a partir dos fenômenos de circunvisão e manualidade. Sendo estes 

o conjunto de referências que orientam o modo de lidar com algo, e o modo de ser do 

ente intramundano que se apresenta como disponível para manuseio, respectivamente. A 

compreensão se dá, numa primeira aproximação, de acordo com o modo de ser mais 

imediato de ser-no-mundo, que é a partir do que o Dasein encontra a mão no mundo 

circundante, da manualidade. 

 Esse modo de relação do homem, em que as coisas se compreendem como já 

dadas e com o sentido de “para quê” do instrumento, se caracteriza pela falta de 

mistério. Neste modo impróprio de compreensão se perde o sentido, visto que, tudo se 

apresenta como já dado. Onde tudo já está dado, não há mistério, não há algo que já não 

tenha sido anteriormente compreendido e interpretado a partir da própria possibilidade 

de uso, de instrumentalidade. Assim, parece não haver o que não foi ainda descoberto, 

mantêm-se uma relação de distanciamento, em que o próprio desvelamento aparece 

independente de si. 

O Dasein, enquanto uma compreensão que interpreta, se mantém em uma 

relação de compreensão desenraizada, em que há um corte das remissões ontológicas 

com o mundo, com a co-presença e com o próprio ser-em.  E, as certezas da 

medianidade, a busca pelo controle incessante daquilo que vêm ao encontro, encobrem 

tal desenraizamento. 

O homem, característico desta época técnica, tem seu mundo esvaziado, 

esvaziado de sentido, de familiaridade. Ter uma relação com mundo esvaziada é 

precisar de controle, precisar se assegurar de coisas que são fugidias para completar, de 

alguma forma, aquilo que o mundo deveria, mas não mais ocupa. Nesta forma de 

relação, o homem está incessantemente passando de coisa a coisa, sem se ater a nada. 

Por uma relação de distanciamento com aquilo que lhe é mais próximo, o homem 

moderno, esvaziado de sentido, tenta encontrar sentido justamente naquilo que não 
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permanece, que está apartado de si e é independente dele. Isso se constitui como um 

modo de sofrimento característico da nossa época.  

Falamos aqui do sofrimento característico ao homem moderno, contudo, 

devemos fazer um adendo. Não temos a pretensão de pensar um estado do homem, ou 

de uma relação entre homem e mundo, onde o primeiro estaria impune à experiência de 

sofrer. Todavia, pensarmos sobre o horizonte histórico que é o nosso, e 

compreendermos os movimentos característicos a uma época, é compreendermos, 

concomitantemente, o homem dessa época. E, por conseguinte, os modos de relação 

mais característicos a esse homem datado historicamente, inclusive aqueles que se 

constituem como experiências de sofrimento. A possibilidade de olharmos para essas 

experiências não pressupõe a ânsia de dar conta ou abolir o sofrimento em jogo. 

Somente entendemos ser necessária essa possibilidade de compreensão para que 

possamos olhar para tais experiências a partir de um outro solo, que reposiciona a 

experiência na própria dinâmica de realização de homem e mundo. 

O homem moderno, ao manter essa relação com o mundo, em que ambos são 

compreendidos como sendo simplesmente dados, independente um do outro, abre mão 

do mistério. Mistério diz, aqui, daquilo que se mantém velado, que ainda não se 

desvelou. Assim, no mundo moderno tudo aparece como óbvio, como já visto, e, assim, 

perde-se o interesse, tudo se torna enfadonho, mais do mesmo, sem sentido. Diante 

desta obviedade do que vem ao encontro, o homem busca incessantemente pelo novo, 

pelo desconhecido, o que, novamente, é um modo de sofrimento, visto que o antes 

desconhecido, uma vez conhecido, perde, também, o seu mistério. As relações se 

mostram de forma esvaziada e distanciada, o homem não mais se mantém com aquilo 

que vem ao seu encontro, pois o já pressupõe conhecido. Aqui é interessante 

retomarmos o modo de curiosidade citado no capítulo anterior. A curiosidade se 

apresenta como este ver tudo, conhecer tudo, sem, no entanto, estar junto a. A 

curiosidade funda o desamparo do desenraizamento, juntamente com a dispersão e a 

impermanência que se dão no Dasein. 

Este sofrimento, que está atrelado à própria circunstancialidade técnica, se 

mantém encoberto ao homem, pois ele se compreende como senhor da técnica, quando 

está de fato subjugado a ela. Ele já está impelido a desvelar o mundo e a si mesmo a 
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partir da técnica, não compreendendo outra forma de relação possível, não havendo 

liberdade.  

Como habitar um mundo que se tornou somente um ente que abarca este outro 

ente chamado homem? Sem unidade entre eles, torna-se somente uma relação em que 

um pode intervir sobre o outro, ou seja, a relação que antes era de companhia 

indissociável, se torna apartada e de risco. Este mundo pode agir contra o homem, 

então, torna-se necessário o controle deste mundo, daquilo que está à volta, do que vem 

ao encontro. Esse controle, no entanto, se mostra ingênuo. Não é possível e, ainda, não 

garante em nada o homem, ao contrário, somente lhe proporciona uma relação 

esvaziada com o mundo e consigo mesmo. O controle se torna necessário para que não 

se esteja vulnerável ao mundo, torna-se necessário agir sobre ele. 

O controle dá a ilusão de que tudo está em ordem e assegurado. Se algo não 

estiver inserido nesta ordem é somente uma questão de técnica, algo que se deve fazer, 

algum método que deve ser adquirido ou algum erro que deve ser corrigido. Esta forma 

de relação tranquiliza o Dasein para aquilo que lhe é mais próprio, sua indeterminação. 

Assim, não pensamos a partir do fato, enquanto certo e previsível, que restringe 

o homem, retirando-o de seu próprio modo de habitar o mundo significativamente, 

dando sentido. Ou seja, a fenomenologia nos proporcionou a compreensão do homem 

enquanto aquele responsável pela sua própria existência, que está sempre em aberto, por 

se fazer, apesar das tentativas de determinação desta, mas que se mantém incapaz de ser 

mensurável por completo e, ainda, que pode estabelecer uma relação mais livre com 

aquilo pelo que ele sofre. 

Tal experiência foi possível dentro dos ateliês terapêuticos do Museu de Imagens 

do Inconsciente. Obviamente dentro de uma instituição psiquiátrica há a predominância 

do saber psiquiátrico. No entanto, a proposta dos ateliês se pauta na relação com a arte, 

o que já pode colocar em questão a predominância do saber psiquiátrico. Mas 

compreendemos que o modo de relação da ciência é, de início e na maior parte das 

vezes, intrínseco ao nosso modo de relação cotidiano com as coisas e com aqueles que 

chegam a nós, assim, a relação com a arte não seria, necessariamente, aquilo que iria 

proporcionar uma relação distinta da objetivação do homem. 

No entanto, foi neste espaço que pudemos perceber a importância de colocar em 

questão aquilo que chega a nós de imediato, as determinações do nosso horizonte 
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histórico que podem determinar tanto o paciente, como a nossa prática, e, por 

conseguinte, o nosso modo de relação com o paciente. Ou seja, é importante que seja 

colocado em questão o diagnóstico com que o paciente chega identificado, e que nós 

mesmos, muitas vezes, o enquadramos, e, ainda, a prescrição de cuidado que tal 

diagnóstico impõe quando se mantém numa relação de objetivação, científica.  

Aqui podemos ainda fazer mais um adendo, questionando mesmo a própria 

noção de paciente, uma vez que tal noção já é uma categoria, legada pelo nosso mundo. 

Apesar de compreendermos que a idéia de paciente emerge dentro de um horizonte 

histórico específico, seja ele marcado pela técnica moderna, manteremos essa 

nomenclatura ao nos referirmos à nossa experiência clínica. Entendemos que não 

precisamos abdicar de tal nomenclatura, uma vez que o sentido que a sustenta aqui não 

é o mesmo da modernidade. Assim, ao falarmos em paciente, não pressupomos um algo 

a parte de nós, sob o qual poderíamos agir, enquanto ele ficaria inerte, passível, à nossa 

ação. 
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3 - A RESPEITO DO CUIDADO (SORGE) 

 

Como já propomos anteriormente, ao se ter uma concepção prévia a respeito 

daquele que está diante de nós, recai-se sempre em um modo determinado de como se 

deve cuidar e, ainda, destina-se como o paciente irá aparecer para nós.  

Mantemos, assim, uma relação de disponibilidade, em que se compreende o 

paciente a partir de uma representação. No caso dos ateliês terapêuticos, em que os 

pacientes estão inseridos em uma instituição psiquiátrica, seria a representação do 

homem psicótico.  

Assim, não é incomum ouvirmos falas de alguns técnicos como “não sei se o que 

ele está falando é real ou não.”. Enquanto ser psicótico, colocamos já sempre aquilo que 

vem do paciente em questão sem, no entanto, pensar a respeito do sentido daquilo que o 

paciente traz. Ou seja, a partir de uma compreensão anterior do paciente como psicótico, 

que pode ter delírios e alucinações, já colocamos em dúvida aquilo que ele relata. Além 

disso, podemos pensar a respeito do que se compreende como “real”, parece que só 

pode ser real aquilo que seja compartilhado, que seja consenso. Tal compreensão não 

abarca a experiência do paciente, não aborda o sentido desta e, ainda, reafirma a própria 

identificação com que o paciente, muitas vezes, chega, como aquele que não é ouvido, 

que só fala “loucuras”. 

Cardinalli (2004) cita a compreensão de Medard Boss acerca da experiência 

esquizofrênica, em especial com aquilo que, de início e maior parte das vezes, é 

apreendido enquanto uma ilusão do paciente. A este respeito Boss afirmaria a 

necessidade de se compreender a dita ilusão como uma “‟verdade‟ de seu existir” 

(CARDINALLI, 2004, p. 153). Assim, busca-se compreender o que no delírio é dito 

acerca do paciente, considerando, para tanto, a totalidade do existir deste. Aqui a 

questão da realidade é deslocada, posta de lado, retomando-se, então, o delírio enquanto 

experiência, e, por conseguinte, como constituinte do existir próprio a uma pessoa. 

O autor questiona a definição do delírio como crença errônea ou 

interpretação falsa da experiência, pois o delírio corresponde à compreensão 

que o paciente tem de seu existir e do perigo que as solicitações das pessoas e 

das situações podem assumir nesse momento de sua vida. (CARDINALLI, 

2004, p. 153). 
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Questionamo-nos como uma relação que reproduz aquilo que está vigente neste 

horizonte histórico, que determina o paciente como “caso patológico”, pode vir a ser 

terapêutica. Não se estaria, assim, somente alimentando o próprio modo de relação que 

primeiramente identificou este homem como louco? E, também, mantendo-se 

constantemente numa tentativa de adequá-lo, o máximo possível, para o mundo 

cotidiano, sem, no entanto, questionar o sentido deste mundo ou, ao menos, o sentido 

desta inserção? 

Parece-nos que se reproduz a mesma relação de disponibilidade, o paciente 

aparece somente como mais um objeto sobre o qual é possível agir e moldar de acordo 

com uma representação determinada anteriormente. Determina-se o ser do homem e a 

forma que se deve cuidar deste, para que este possa ser mudado e, assim, se enquadre 

dentro de um padrão. 

A compreensão das ações deste paciente, de sua própria existência, fica 

restringida ao enquadramento de um diagnóstico. Há um esquecimento da própria 

existência, do próprio ser em jogo. Nesta perspectiva, compreende-se o ser do homem 

enquanto apartado do tempo ou, ainda, dentro de um tempo em que as experiências não 

se transformam. Assim, não há mudanças de sentido, e o tempo se constitui como uma 

sucessão de instantes. No entanto, o ser é tempo. Tempo aqui deve ser compreendido 

como a unidade entre passado, presente e futuro, o que significa dizer que há um 

passado que vigora, que se faz presente e, concomitantemente, abre possibilidades, 

lançando-se para o futuro. É nessa dinâmica de tempo que o ser do homem se 

concretiza, por isso ele é sempre temporalidade, que se constitui no próprio desfiar de 

sua existência. Desse modo, o homem já sempre escapa a qualquer possibilidade de 

cerceamento absoluto. Por isso essa compreensão de ser como tempo nos é cara. 

Ao se compreender alguém a partir desse enquadramento, a partir de um 

diagnóstico, parece que já se determinou uma existência. A partir de um modo de ser 

que diverge do padrão, daquilo que pode ser compreendido como normal, se constitui 

uma patologia, e esta patologia, enquanto uma representação possível proposta pelo 

próprio saber científico, já restringe o homem e, também, o que se deve esperar dele e 

como se deve lidar com ele. Ou seja, a partir de uma representação se propõe um 

cuidado já determinado. No entanto, ao colocar esta perspectiva do homem enquanto 

Dasein, poderia se compreender tal proposta como algo contraditório. A partir de uma 
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identidade rígida, fixa, se propõe um cuidado que, a todo instante, reafirma tal 

identidade, colocando o homem que, a princípio não teria seu ser fechado, numa relação 

de objetidade. Já definindo, assim, o que seria possível ou não para ele. Aqui tentamos 

propor que se pense a respeito desta relação em que não se considera o ser do homem, 

mas somente uma representação, mais uma relação de controle, de efeitos, e como esta 

expectativa em relação a alguém pode vir a ser aprisionadora. Podendo, assim, perder de 

vista aquilo que está mais próximo de si e, mantendo-se uma relação esvaziada em que 

não se relaciona com aquele que está diante de si, mas sim com uma representação. Tal 

relação é a mesma relação de esvaziamento de mundo já mencionada. 

Compreendemos dessa forma a postura de muitos técnicos da área de saúde 

mental, no entanto, dentro do Museu de Imagens do Inconsciente, o trabalho com a arte 

se propõe a pensar a respeito do sentido daquilo que é produzido pelo paciente. Se há 

alguma prescrição de cuidado é a de que o paciente habite os ateliês. E qualquer outra 

forma prescritiva de cuidado é compreendida como algo coadjuvante, que simplesmente 

acompanhe o encontro com aquilo que se compreende como terapêutico. 

Foi a partir desta compreensão do próprio trabalho realizado no Museu, em 

conjunto com o que a fenomenologia-hermenêutica nos propunha a pensar, que 

pudemos ter algumas experiências que contribuíram para pensar a respeito da 

possibilidade de outros desvelamentos que não se restringiam à exploração, que não se 

restringiam ao desvelamento destinado pela Gestell. Ou seja, a partir de uma 

compreensão de homem como abertura e, por conseguinte, em total imbricamento com 

o mundo, e, ainda, pela própria postura característica da fenomenologia-hermenêutica 

de recuar diante das determinações legadas pelo mundo que é o nosso, pudemos 

encaminhar outra visada sobre a nossa experiência. Desse modo, foi possível perceber a 

nossa implicação nesse mundo, ou, ainda, o nosso pertencimento a esse mundo, a 

despeito das tentativas de escapar. Compreendemos, então, que a própria possibilidade 

de conceber uma fuga, é já se manter na mesma óptica técnica, que marca esse mesmo 

mundo. Devemos, assim, encaminhar o nosso pensamento de modo que ele possa 

percorrer justamente o lugar pelo qual já sempre passamos, ainda que de forma 

desapercebida. Esse se constituiu como o nosso trabalho propriamente dito. 

Foi possível perceber que mesmo estando dentro de uma instituição psiquiátrica, 

em que se é constantemente atravessado pelo saber médico, mesmo estando em um 
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horizonte de sentido marcado predominantemente pela técnica moderna, ainda pode 

haver outros desvelamentos que não se restrinjam à exploração, característica mesma da 

técnica moderna. Ou seja, há a possibilidade de um encontro com sentido mais próprio, 

pois esta é a possibilidade mais própria ao homem, cujo modo de ser é Dasein. Assim, 

está sempre resguardada a possibilidade de um desvelamento que divirja daquilo que a 

técnica destina, da disponibilidade. A questão que se apresenta se caracteriza por esta 

relação irrefletida com a técnica, que não abarca outros modos de ser possíveis, assim, 

quando colocamos a possibilidade de outros desvelamentos, não estou me opondo à 

técnica, somente propondo a possibilidade de se ter uma relação mais livre com ela, em 

que não se seja seu escravo, mas sim, seu ouvinte. 

Compreendemos que tal possibilidade é responsabilidade também do cuidado 

clínico ao qual o psicoterapeuta se propõe a ter com o paciente. Como seria possível 

pensar em um desvelamento que divergisse da técnica, quando se parte de uma relação 

de cuidado fundada na própria característica essencial da técnica moderna? 

Assim, é interessante pensarmos a respeito de outras possibilidades de cuidado, 

podendo, novamente, manter uma relação mais livre com a técnica moderna. O cuidado 

que parte de uma objetivação do ser do homem, de sua predicação, e, por conseguinte, a 

partir da positividade do ser, que seria característica necessária para uma relação de 

disponibilidade, é possível, e não precisa ser refutado a qualquer custo. Assim, não será 

rejeitado o uso de medicamentos, por exemplo, é possível compreender que a técnica 

tem algo a oferecer e que não precisa ser ignorado. Ou seja, o fazer técnico tem 

consequências que trazem sofrimento ao homem, no entanto, esta não é sua única 

possibilidade, a técnica também possibilita outras coisas a este mesmo homem. A 

reflexão que propomos é somente para que seja possível conceber outras formas além 

da técnica, sem excluí-la, visto que esta não é capaz de apreender tudo, tendo também as 

suas restrições, apesar dessas restrições não serem perceptíveis, de início e maior parte 

das vezes, para aqueles que se encontram sob a sua égide.  

 Deste modo, divergindo de um cuidado pautado no ethos do dever-ser, há o 

cuidado que parte de um ethos do poder-ser, o que se caracteriza pelo que Duarte 

(2010) denominou como uma ética da finitude, que se funda no “modo de ser com o 

outro que deixa o outro ser outro.” (DUARTE, 2010, p.340). Ou seja, em que se 

mantém o aberto que se é, em que as possibilidades diversas de ser podem se dar, não 
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determinando o ser daquele de quem se cuida por uma representação. Ou seja, há outras 

formas possíveis de cuidado, não sendo necessário se guiar exclusivamente pela técnica, 

mas podendo manter uma relação em que seja possível dizer sim e não para ela.  

Assim, não há o enquadramento prévio a respeito do que se pode ou não esperar 

do paciente. Mantendo, então, as suas possibilidades de ser, que podem divergir 

daquelas características do diagnóstico ao qual ele chega identificado, visto que não há 

objetivação que abarque todas as possibilidades de ser do homem, enquanto Dasein. E 

ao se abrir mão de um caminho de cuidado prescrito anteriormente pela própria 

objetivação, ou seja, ao abrir mão da previsibilidade, do controle, algo novo pode surgir.  

Neste contexto, dispomo-nos a considerar o paciente, que chega ao nosso 

encontro, em sua alteridade, sem ignorá-la através de uma visão restrita a uma 

representação. E, consequentemente, podendo abarcá-la, aceitá-la, ou seja, sem tentar 

enquadrar o paciente a um padrão específico de como se deve ser, mas, sim, estar junto 

àquele que vem ao nosso encontro. 

Podemos, então, questionar a respeito do sentido do cuidado terapêutico: O que 

se pretende ao cuidar de alguém? Sua adequação ao mundo? Ou talvez a possibilidade 

daquele, que está diante de nós, encontrar um sentido para suas experiências e 

sentimentos? E, ainda, qual seria o papel daquele que se propõe a cuidar? Será que o 

cuidado a que ele se propõe estaria também sob a égide de uma relação de controle? Ou 

seja, será que o cuidado a que ele se propõe poderia determinar ou assegurar algo da 

vida de outrem? Ou seria possível uma relação em que se abra mão deste controle? 

Seria possível, então, uma relação de cuidado, em que as identidades representacionais 

pudessem ser deslocadas em prol do encontro na relação?  

 

3.1 - O CUIDADO ONTOLÓGICO  

 

O Cuidado em seu sentido ontológico, também chamado por Heidegger como 

cura (Sorge), é a totalidade originária da estrutura do Dasein enquanto ser-com. A cura 

é o anteceder-se-a-si-mesmo do Dasein, ou seja, é o próprio projetar-se deste. O 

projetar-se, entretanto, se refere não somente àquilo que ainda está por se fazer, mas 

também implica na abertura de um campo determinado em que o Dasein já se encontra, 

ou seja, à facticidade. Assim, a cura é, de certa maneira, o já sempre estar presente em 
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um determinado espaço, de tal modo que o Dasein já sempre é responsável por aquilo 

com que se encontra, uma vez que já está sempre implicado. A cura abre, então, o 

poder-ser que é Dasein. 

Enquanto totalidade originária de sua estrutura, a cura se acha, do ponto de 

vista existencial a priori, „antes‟ de toda „atitude‟ e „situação‟ da presença, o 

que sempre significa dizer que ela, se acha em toda atitude e situação fática. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 260). 

 

Este Cuidado seria o pressuposto primeiro, mais originário, de tudo que vem a 

luz, assim, é aquilo que clareia o ser das coisas, é a própria abertura que constitui o 

Dasein. Toda compreensão já está dentro desta abertura que é a cura, compreensão esta 

que vem sempre junto a uma disposição, como uma tonalidade em que esta 

compreensão irá se dar. Ou seja, todo descortinar, todo desvelamento, só é possível 

nesta abertura constitutiva do Dasein, a cura, ou Cuidado. Assim, o Dasein já sempre 

cuida daquilo que vêm à luz. 

No entanto, este Cuidado, enquanto o próprio modo de ser do Dasein, de início e 

maior parte das vezes, tende a recair na decadência. Ou seja, recai nas prescrições do 

mundo que definem o ser, fugindo, assim, da indeterminação que o caracteriza, logo, de 

seu próprio poder-ser. 

O poder-ser se constitui a partir da negatividade, pela indeterminação do Dasein, 

já que tal indeterminação não é algo negativo ou niilista, sendo a partir dela que se pode 

ser de diversos modos. Não havendo nada que o defina anteriormente, o ser do Dasein 

está sempre em jogo, ou seja, o Dasein, ao ser indeterminado, se constitui como o 

próprio poder-ser. 

O Dasein, enquanto ser-no-mundo, já está sempre na decadência, ou seja, na 

impessoalidade do mundo, porém, como abertura, possui sempre a possibilidade de 

assumir seu poder-ser mais próprio. A decadência esconde o não sentir-se em casa, e, 

por ser estranho a si mesmo, o Dasein procura a familiaridade no impessoal e público 

do mundo, afastando-se daquilo que lhe é mais próprio, sua negatividade, e mantendo-a 

encoberta.  

O Cuidado pode se dar tanto como relação de ocupação como de preocupação. A 

primeira se caracteriza pelas relações de “manualidade”, diz respeito às relações que o 

Dasein estabelece com os entes que possuem seu ser já determinado previamente. 
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Enquanto que a última, se caracteriza pelas relações com aqueles que não possuem seu 

ser determinado a priori, ou seja, com outros Daseins, inclusive consigo mesmo. 

Porque, em sua essência, o ser-no-mundo é cura, pode-se compreender, nas 

análises precedentes, o ser junto ao manual como ocupação e o ser como co-

presença dos outros nos encontros dentro do mundo como 

preocupação.(HEIDEGGER, 2009, p. 260). 

 

Porém, o Dasein, como foi dito anteriormente, recorre às prescrições do mundo 

para obter um ser definido e familiar, assim, também o Cuidado com outros Daseins e 

consigo mesmo, em uma primeira aproximação, pode se dar ao modo da manualidade, 

da ocupação, tomando-se, então, ao modo das coisas simplesmente dadas, apesar de 

ontologicamente haver uma distinção entre o ser para os outros Daseins e o ser para as 

coisas simplesmente dadas. 

Desta maneira, há a possibilidade de encontros em que não há estranhamento ou 

surpresa, se mantendo relações de utilidades instrumentais, tal possibilidade se constitui 

nas interpretações do impessoal que podem pautar um encontro. Por conseguinte, “Essa 

interpretação já restringiu antecipadamente as possibilidades de escolha ao âmbito do já 

conhecido, do que se pode alcançar e suportar, do que é pertinente e conveniente” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 262), de modo que nesse encontro a questão da alteridade, ou 

seja, daquilo que é diferente, se faz presente, haja vista a sua impossibilidade de 

apreensão onde já se decidiu antecipadamente pelo já conhecido.  

Heidegger (2009) aborda, então, os modos possíveis de relação na preocupação, 

indicando, inclusive, para a sua condição de, em uma primeira aproximação, dar-se em 

modos deficientes. “O ser por um outro, contra um outro, sem os outros, o passar ao 

lado do outro, o não sentir-se tocado pelos outros são modos possíveis de preocupação.” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 178). Estes modos, que Heidegger irá designar como modos 

deficientes e de indiferença, são aqueles que constituem as relações com os outros na 

cotidianidade, e se caracterizam pela apreensão do outro enquanto ser simplesmente 

dado, ou seja, a partir de uma positividade do ser, de uma identidade, ou, ainda, 

enquanto sujeito fechado em si. É nessa possibilidade que se funda mesmo qualquer 

possibilidade de categorização do homem e dos seus modos de ser. No extremo deste 

modo de preocupação, encontra-se a substituição dominadora, a qual foi referida aqui ao 

se mencionar o modo de encontro sem estranhamento e surpresa, ao modo da ocupação 

manual, ou seja, pautada em uma prescrição. Nela o outro é deslocado de seu lugar 
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enquanto co-presença, enquanto cuidado, sendo, então, substituído. Esta caracterizaria o 

modo de convivência em “larga escala” (HEIDEGGER, 2009, p. 178). 

Esse modo de encontro mundano mais próximo e elementar da presença é tão 

amplo que a própria presença nele, de saída, já „encontra‟ a si mesma, 

desviando o olhar ou nem mesmo vendo „vivências‟ e „atos‟. A presença 

encontra, de saída, „a si mesma‟ naquilo que ela empreende, usa, espera, 

resguarda – no que está imediatamente à mão no mundo circundante, em sua 
ocupação. (HEIDEGGER, 2009, p. 175). 

 

No outro extremo da preocupação, está aquela que Heidegger (2009) denomina 

como antecipadora-libertadora, na qual se devolve ao outro o seu cuidado, aqui há o 

encontro com o outro em seu caráter de co-presença, logo, não com algo com que se 

ocupa. Entre os dois extremos, há diversas nuances, às quais Heidegger não se detém. 

O Cuidado como possibilidade de poder-ser mais próprio se mantém, pois é 

característico da própria estrutura do Dasein. Assim, ainda pode haver uma relação que 

não esteja no âmbito da ocupação, mas, sim, da preocupação de fato. Ou seja, uma 

relação em que não há uma prescrição, um dever-ser, mas sim um encontro com a 

abertura que se é, e que abre possibilidades diversas de ser, e que diz respeito à própria 

existência. 

Tal possibilidade, talvez, possa ser resgatada ao se colocar em questão as 

próprias determinações do mundo que constituem a nós e, por conseguinte, as nossas 

formas de relação. Podemos pensar, talvez, numa relação entre cuidado e angústia, já 

que esta é a disposição afetiva privilegiada que retira do Dasein a possibilidade de 

seguir as prescrições do mundo. 

Heidegger (2009) irá determinar a angústia como uma das disposições afetivas 

fundamentais, uma vez que nela a familiaridade do impessoal é rompida, instalando-se, 

então, o estranhamento. Estranhamento deve ser compreendido como o ”não se sentir 

em casa” (HEIDEGGER, 2009, p. 255). Deve-se lembrar aqui que o impessoal surge 

como um modo de “fuga” do Dasein de si mesmo, de tal modo que a sua interrupção 

coloca o Dasein diante de si e de seu si-mesmo. “A angústia retira, pois, da presença a 

possibilidade de, na decadência, compreender a si mesma a partir do „mundo‟ e da 

interpretação pública. Ela remete a presença para aquilo por que a angústia se angustia, 

para o seu próprio poder-ser-no-mundo.” (HEIDEGGER, 2009, p. 254). Assim, a 

angústia é possibilidade de singularização do Dasein, ao abri-lo para o seu poder-ser.  
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Deste modo, podemos retomar a relação referida anteriormente, entre angústia e 

Cuidado, uma vez que ambos podem retomar a abertura que é Dasein. Entretanto, assim 

como o Cuidado pode se encaminhar de diversas formas, também o pode a angústia, de 

tal modo que a singularização não é sua única possibilidade. 

 

3.2 - CUIDADO TERAPÊUTICO NA ERA TÉCNICA 

 

O que se deve não é provar que e como um „mundo exterior‟ é simplesmente 

dado, e sim mostrar por que a presença, enquanto ser-no-mundo, possui a 

tendência de primeiro sepultar epistemologicamente o „mundo exterior‟ em 

um nada negativo para então permitir que ele ressuscite mediante provas. A 

razão disso reside na decadência da presença e no deslocamento aí motivado 

da compreensão primordial do ser para um algo simplesmente dado. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 275). 

  

As nossas formas de cuidar onticamente estão também referenciadas ao cuidado 

ontológico. Este já abriu anteriormente as nossas possibilidades de cuidado ôntico e de 

relação com aquele que aparece diante de nós. O cuidado é sempre transformação, 

enquanto condição de possibilidade, de todo ser-no-mundo, pois é este que o mostra, de 

um jeito ou de outro. 

No entanto, o Dasein, numa primeira aproximação, já se encontra restringido em 

sua compreensão de mundo e de si mesmo, logo, em suas possibilidades de ser.  Pois já 

sempre é decadente, se mantendo no já conhecido, no impessoal. Assim, o Dasein 

afunda na tendência do mundo, na ocupação, o que o tranquiliza, pois se mantém cego 

às suas possibilidades de ser. Tal tendência se dá pela própria estrutura já modificada da 

cura, que coloca todas as possibilidades a serviço desta tendência.  

Assim, podemos entender que a cura, enquanto compreensão decadente, abre ao 

mundo e a si mesma a partir das prescrições do nosso horizonte histórico. Assim, é a 

partir da técnica que somos e nos orientamos, já que esta predomina no horizonte de 

sentido vigente.  

Há então uma “codeterminação”, “co-emergência”, de ser e mundo na cura. A 

realidade se funda, ontologicamente, no ser do Dasein, logo, o que entendemos como 

real, assim ocorre por já ter sido desvelado de tal forma pela cura. É com a cura e pela 

cura que se dá a descoberta. E, concomitantemente, a própria cura, enquanto decadente, 
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se mantém nesta restrição de descoberta, que se dá a partir das determinações do 

mundo, fundadas neste real. 

Ao propormos um pensamento acerca de como isso, que veio sendo exposto até 

o momento, concerne à clínica, ao cuidado terapêutico na era técnica, devemos nos ater, 

então, àquilo que marca a atitude fenomenológica como tal, que a distingue da 

possibilidade de já se guiar pelas determinações do mundo, que dizem ser o homem e o 

mundo coisas apartadas entre si, ou seja, da atitude natural. A atitude fenomenológica 

tem como propósito o retorno às coisas mesmas, e para tanto lança mão da redução 

fenomenológica, o que significa dizer que a atitude fenomenológica encontra como 

método a suspensão de juízos, dos sentidos e significados legados pelo mundo, que a 

princípio determinariam qualquer olhar, para que possa apreender o mundo como 

vivência, ou, ainda, como fenômeno. A partir da suspensão destas determinações, 

poderíamos encontrar o “fenômeno puro”. A este respeito, Tourinho (2011) nos elucida 

no seguinte trecho: 

Portanto, deparamo-nos com duas atitudes – a “atitude natural” e a “atitude 

fenomenológica” – das quais decorrem dois modos distintos de consideração 

das coisas: se no primeiro modo de consideração, o mundo nos é revelado em 

sua facticidade, no segundo modo, o mundo se revela, na consciência 
transcendental, em sua pura significação, o que é o mesmo que dizer que o 

mundo se revela, em sua totalidade, como “fenômeno”. (TOURINHO, 2011, 

p. 33). 

 

Tendo, então, como fundamento de compreensão a suspensão das determinações 

do mundo que é o nosso, o pensamento que se proponha fenomenológico deve se ater às 

articulações nas quais já está inserido, ou seja, compreender o movimento de realização 

que é o seu e o de seu horizonte histórico, de tal modo que possa dar um passo atrás. 

Deste modo, Tourinho (2012) determina a atitude fenomenológica como “reflexiva e 

analítica”. O retorno à coisa mesma, de que falamos anteriormente, e que surge, então, 

como propósito da atitude fenomenológica, é a própria possibilidade de encontro com 

algo, sem que este já tenha se restringido a um sentido legado pelo mundo, é, assim, um 

modo de consideração do mundo. 

Ao suspender o juízo em relação à facticidade do mundo, a fenomenologia 

promoverá, a partir da redução fenomenológica, o salto do domínio do que é 

transcendente (no sentido do que não é autoevidente) para o domínio de uma 

autêntica imanência (de uma claridade absoluta, do dar-se em si mesmo), 

fazendo com que o fenômeno puro se revele imediatamente para uma 
consciência doadora de sentido. (TOURINHO, 2011, p. 36). 
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Na atitude fenomenológica é posta a questão a respeito da possibilidade do 

encontro com algo de modo a não se restringir à repetição do que está vigente no 

mundo. Assim, a clínica aqui assume um lugar singular, uma vez que se pauta neste 

olhar divergente. Retomamos a cura como abertura. Sendo abertura, a cura aparece 

como possibilidade de relação ou, ainda, de retorno à coisa mesma. O que significa 

dizer que ela é possibilidade terapêutica, uma vez que emerge como algo que pode ser 

libertador, que pode encaminhar uma relação com outros sentidos para aquele que 

aparece na clínica.  

Assim, pensamos ser interessante apontar algo que ocorreu no ateliê do Museu 

de Imagens do Inconsciente. Para tanto, vamos utilizar a nossa experiência.  

 

O ABRAÇAR. 

 

Havia um paciente, Felipe, que estava frequentando a oficina de barro, ele 

chegava sempre com as mãos contidas, e tinha marcas no rosto que explicavam o 

motivo das amarras: ele se batia continuamente. Durante a oficina, eram retiradas as 

amarras e ele se sentava para trabalhar com argila. Procurávamos naquele momento lhe 

oferecer outros modos possíveis de relação com as mãos. Apesar de lhe propormos 

trabalhar com a argila, não mantínhamos este material como uma obrigação para ele. 

Determinado dia, Felipe pediu para desenhar, sentei-me ao seu lado e, cada um em sua 

folha, desenhávamos, Felipe me mostrava seu desenho e falava sobre ele em alguns 

momentos, assim, mantínhamo-nos próximos, envolvidos pelo próprio desenhar. 

Passado um tempo, fui me levantar para pegar mais folhas, então, Felipe me abraçou, e 

ficou abraçado a minha cintura boa parte daquela tarde.  

Aquele abraço não tinha uma conotação sexual ou maternal, entendemos que 

nem ao menos fraternal. O sentido que surgia com aquele abraçar não poderia encontrar 

respaldo nas compreensões que já temos de antemão sobre um abraço, o sentido surgiu 

naquela proximidade que compartilhávamos até então. Acreditamos que este foi o 

momento em que as suas mãos puderam ter outro sentido, ao invés de se agredir, elas 

poderiam abraçar alguém próximo. Achamos pouco provável que isto tivesse ocorrido 

em outras circunstâncias, tais como se tivéssemos imposto a ele o barro, se suas mãos se 
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mantivessem retidas, ou ainda se compactuássemos de muitas falas impessoais que 

acreditam que um abraço não é possível na clínica, ainda mais se esta for com 

psicóticos. Ali havia um encontro, sem determinações anteriores de como este encontro 

deveria ser, nem do que se esperar dele, sem expectativas nos mantínhamos juntos, e 

neste espaço foi possível que algo diferente emergisse. 

Assim, entendemos que a clínica fenomenológica não se mantém enrijecida 

diante de um modo específico de lida com o outro, colocando em jogo, então, algo que 

se constitui na atmosfera da relação que se estabelece, no próprio encontro com o outro. 

O abraço ali tinha um sentido que divergia daqueles que usualmente podemos dar ao ato 

de abraçar, este sentido emergiu daquele encontro, uma vez que não estava dado 

previamente nem no abraço, nem em mim e nem em Felipe. Talvez se não fosse Felipe, 

mas sim outro frequentador dos ateliês, haveria ali outro sentido em jogo, ou mesmo o 

abraço nem tivesse se dado, do mesmo modo que talvez não tivesse sido possível a 

Felipe abraçar outra pessoa que não fosse a mim. Ali se deu um entendimento de que o 

abraço era possível, como o foi. Tal entendimento, compreensão, interpretação, se deu 

na própria possibilidade de estar com o outro. 

Voltando-nos para a questão do cuidado que se pretende terapêutico, mais 

especificamente, do cuidado terapêutico dentro dos ateliês. Quando nos mantemos no 

pensamento científico, mantemo-nos nas formas prescritas pelo mundo de como se deve 

pensar e, consequentemente, de como se deve cuidar. Mantendo-nos neste modo de 

cuidado determinado pela ocupação, em que não há espaço para um surgimento mais 

próprio, já determinamos previamente o que irá aparecer.  

Esta forma de cuidar parte de um ethos do dever-ser, característico do horizonte 

histórico marcado pela técnica. Este horizonte é herança do pensamento cartesiano, no 

qual, a partir da separação entre sujeito e objeto, em que este está subjugado ao 

primeiro, há um método específico que garante algo. O sujeito põe o real, o objeto, 

tornando-o certo e previsível. Acreditamos, assim, que há uma forma mais correta de se 

fazer, e ao crer nisso, recaímos no modo prescritivo de se cuidar. 

Um cuidado que não se restrinja às determinações da técnica, do próprio mundo 

vigente, ou seja, em que as relações se mantenham sem uma determinação anterior ao 

poder-ser, mantém a possibilidade de surgimento pela abertura que se é. Tratamos aqui 

de um cuidado que parte de um ethos do poder-ser. A clínica que parte deste ethos do 
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poder-ser, que parte da própria negatividade, abre espaço para que o homem possa se 

haver com aquilo que lhe é mais próprio, a sua falta de sentido prévio para ser e, 

consequentemente, o remete para suas possibilidades de vir-a-ser. Duarte, ao abordar a 

possibilidade de uma ética em Heidegger, nos esclarece o seguinte: 

[...] Heidegger afirma a necessidade de ultrapassar a ética em seu sentido 

metafísico tradicional e reconhecido a fim de pensar a “essência do ethos” 

como a “morada do homem”, donde a conclusão de que „mais essencialmente 

para o homem do que todo e qualquer estabelecimento de regras é encontrar 

um caminho para a morada na verdade do ser‟, isto é, preparar-se para a 

escuta obediente do pensamento do ser. (DUARTE, 2010, p. 344). 

 

Retomando o horizonte histórico vigente, marcado pela disponibilidade e 

exploração, pertencentes à era da técnica, podemos perceber que este mundo técnico é 

restrito de afeto, aqui não se trata de um afeto instrumental, desapropriado, mas da 

própria possibilidade de ser afetado pelo outro, ou consigo mesmo. De início e maior 

parte das vezes, as relações se restringem à ocupação, ou seja, relacionamo-nos com os 

outros como se estes fossem coisa, como algo à mão. Este modo de afeto é 

característico da era técnica, da “instantaneidade” das coisas, da restrição de vivência, 

da dificuldade de reconhecimento de alteridade. 

Assim, quando Nise da Silveira fala em Afeto Catalisador, ela se refere à própria 

condição de já estar junto ao outro e, assim, a partir desse estar junto, podemos 

estabelecer relações que sejam catalisadoras, ou seja, que nos movimentem. Quando 

falo em movimento, penso na própria dinâmica de realização do homem, em que, por 

não ser nada determinado, ele já sempre se encontra no lugar de ter de realizar o seu ser, 

ou seja, o movimento pressupõe abertura e o estar lançado no mundo. Assim, tratamos 

da retomada desse afeto que se encontra restrito na contemporaneidade, da própria 

possibilidade de ser afetado, pois já sempre se é junto ao outro, que nada mais é que o 

próprio ser-com, que o Cuidado antepositivo. No Cuidado antepositivo, mantemos a 

abertura que se é, e que o outro é, no próprio ser afetado. Sem prescrições anteriores que 

determinem como a relação deve ser, do que se deve esperar de alguém, sem 

determinações prévias a respeito do ser.  

Apresentaremos mais uma situação ocorrida no ateliê que acreditamos ser 

relevante para compreender o que propomos pensar a respeito do cuidado.  

 



62 
 

A PSICÓLOGA QUE VIROU BRUXA. 

 

Walter é um paciente do museu adepto da religião mórmon, que até os 42 anos 

de idade nunca teve relação sexual com uma mulher, no entanto, apresenta um delírio 

em que seria o príncipe do País de Gales, casado e com uma família. Apesar de ser 

negro, em seu delírio seria branco e com cabelos loiros, assim como sua mulher e seus 

filhos. Para ele, estava preso neste corpo, no qual se encontrava como um morador de 

Madureira. Walter compreende, então, que tal aprisionamento teria sido decorrente de 

sua internação. 

É importante apresentar tais aspectos de Walter para que seja possível 

compreender o que propomos expor mais adiante. Walter, como mórmon, se apresenta 

sempre muito rígido em suas crenças, uma divisão entre o bem e o mal, Deus e o Diabo, 

no qual estes se apresentavam de forma clara para ele. O sentido desta relação com a 

sua religião pôde ser compreendido não somente pela história de Walter, pelo seu 

delírio, mas também pelo que se apresentava ali, na relação que íamos estabelecendo no 

ateliê. A religião tornava possível para Walter sustentar todo o seu delírio, pois o 

restringia a um dever-ser, a um modo específico de se relacionar com o mundo em que 

não havia espaço para que Walter se angustiasse com outras possibilidades, como, por 

exemplo, a possibilidade de ter relações com uma mulher real.  

Assim, em alguns momentos era possível perceber tal restrição e o sentido de 

sua religião, como, em um grupo terapêutico, em que Walter fala de forma exaltada 

“Você acha que o Diabo não tá aí pra te enganar o tempo todo?”. Ou, ainda, diante do 

cumprimento de outra paciente “Walter, o bom!”, Walter se mostra exaltado novamente 

e responde “Bom é só Deus, por que você tá falando isso? Bom é só Deus!”. Tornava-se 

claro, então, que a vida de Walter estava nas mãos do Diabo e de Deus, não havia 

liberdade, não haviam possibilidades para Walter. Diante de tais situações tentava 

questionar essas certezas, na tentativa de, talvez, ser possível para que Walter e eu 

pudéssemos pensar juntos a respeito disso que ele trazia.  

Em alguns momentos sentia como se Walter quisesse me converter para a sua 

própria religião, algo que não se restringia a mim, ele já havia dado o livro de sua 

religião para alguns técnicos. Então, ele me mostrava imagens de alguns santos e me 

perguntava, quase como se quisesse me convencer: “Isso não te faz sentir bem?”, ou, 
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ainda, me pedia para que lesse um trecho de sua bíblia e dissesse o que achava. Diante 

de tais situações, tentava expor para Walter que compreendia que aquilo tivesse um 

sentido muito importante para ele, mas que a minha relação com a religião era um 

pouco diferente da dele. Parecia ser importante para Walter que eu, que já o havia 

questionado anteriormente, concordasse com ele, afirmasse que tudo aquilo era 

verdadeiro. Aparece aqui a necessidade da tutela dos outros, vinda do impessoal, para 

que Walter continuasse a se sentir seguro, como se seu ser pudesse estar a salvo de estar 

em jogo no existir, conforme Heidegger: 

[...] no espaçamento constitutivo do ser-com reside, porém, o fato de a 

presença, enquanto convivência cotidiana, estar sob a tutela dos outros. Não é 

ela própria que é, os outros lhe tomam o ser. O arbítrio dos outros dispõe 

sobre as possibilidades cotidianas de ser da presença. (HEIDEGGER, 2010, 

p. 183). 

 

Em determinado dia, foi apresentada a ele a possibilidade de uma atividade 

distinta do que era realizado normalmente no ateliê. A atividade tinha o intuito de 

trabalhar a imagem que o paciente tinha de si, ou, ainda, de que modo ele estabelecia 

essa relação com a própria imagem. Desse modo, entendíamos que essa atividade 

poderia ser interessante para Walter, uma vez que nos parecia que ele tinha uma 

imagem de si distinta da realidade que percebíamos. 

A atividade consistia nisso: em um ambiente a parte, o paciente pegaria uma 

palavra de uma caixa de palavras, em que haveria diversas palavras recortadas, em que a 

partir de uma palavra escolhida por ele, falaria a respeito dela. Esta atividade seria 

filmada e o paciente assistiria a gravação em seguida.  

Walter quis participar, mostrando-se aberto à proposta. Um psicólogo filmaria e 

faria perguntas, enquanto eu registraria de forma escrita. Foi perguntado se Walter 

estava de acordo com essa proposta, ou se havia algo que o incomodasse, que ele não 

quisesse, ao que o mesmo respondeu que não, que estava tudo bem. É interessante 

apontar que Walter nunca gostou de se ver em vídeos, pois, como foi dito 

anteriormente, ele não compreende o seu corpo como sendo seu. 

Durante a atividade, Walter remeteu quase todas as palavras retiradas à sua vida 

sexual. No entanto, não falou da falta dela, mas sim de como estava contente por ter 

uma vida sexual ativa, que os medicamentos não atrapalhavam, entre outras coisas. Este 

discurso era extremamente atípico para Walter, que se mantinha sempre reservado ao 
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que dizia respeito a este assunto, e como foi dito, Walter é virgem, nunca tendo 

realizado algum ato sexual. Ao fim da atividade Walter fala: “Nossa... Eu falei tudo isso 

na frente da Lúcia.”. 

 No dia seguinte, Walter se encontrou com o psicólogo que havia filmado e 

relatou ter se sentido muito mal por ter falado tudo na minha frente.Parecia-lhe que, 

enquanto falava, nada o incomodava, mas em seguida ficou muito incomodado, 

completando, ainda, que acreditava que eu fosse uma bruxa. Deste dia em diante, 

Walter não falou mais comigo e quando eu o cumprimentava, ele não respondia direito, 

como costumava fazer. Se antes ele me procurava com frequência para conversar, 

depois disto ele não conseguia mais olhar para mim. Tornou-se até mesmo uma questão 

os dias em que eu frequentava o Museu, uma vez que não gostaria que coincidissem 

com os seus dias, pois Walter não queria me encontrar de forma alguma. 

O que é possível de compreendermos desse relato a partir da proposta de 

cuidado que tentamos expor? A relação que mantive com Walter foi sempre uma 

tentativa de propiciar condições para que outras possibilidades de ser-com emergissem. 

Ou seja, não havia a tentativa de impor uma verdade minha, mas, sim, de recolocar para 

Walter a falta de uma determinação apriorística a respeito das coisas, de tal modo que 

aquilo que lhe era mais próprio, seu ser enquanto abertura, pudesse emergir. 

Entendemos que as possibilidades para Walter estavam encobertas principalmente pela 

relação que ele mantinha com a sua religião. Não havia um questionamento da religião 

em si, mas, sim, do sentido que esta relação tinha para Walter.  

Antes de compreender Walter como psicótico, tentei vê-lo como Dasein, como 

abertura e possibilidade, sem uma determinação anterior. Acreditamos que por isso foi 

possível haver um questionamento dessa crença. Pois, se eu compreendesse Walter 

como psicótico, que encontrou na religião algo estruturante de seu modo de vida, 

mesmo que aprisionador, não poderia questioná-la. Eu não teria liberdade para tanto, 

pois já haveria uma crença anterior que diz para não mexer naquilo que estrutura um 

psicótico. E, obviamente, eu receava pelo que poderia advir daí, mas o sentido do 

questionamento não era um simples desmontar de uma estrutura, mas a possibilidade de 

ser-com de forma mais livre, mais aberta, de voltar para uma estrutura mais própria, seja 

ela a de poder-ser. Acreditamos que isto foi momentaneamente possível, houve um 
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afeto, ou seja, havia ali um encontro que buscava prescindir das identificações já dadas 

pelo mundo, que buscasse retomar aquilo que emerge no próprio estar com o outro.  

Mantemos em mente que tal possibilidade não se dá somente pela reflexão 

teórica, intelectiva, ou pela égide da vontade, mas sim enquanto um exercício mesmo do 

pensar, entendemos o pensar aqui enquanto um caminhar, um acompanhar. Uma vez 

que Heidegger (1973) nos indica que ser e pensar são o mesmo, entendemos que tal 

relação com o pensar está indissociada de um modo de ser-com distinto da ocupação, 

em que se dá a possibilidade para outros sentidos se darem, e, por isso, eu virei bruxa.  

Pensamos ter sido o sentido possível para aquela experiência de Walter, eu havia 

de ser bruxa. Walter precisava me identificar, me tornar algo já dado, uma vez que isto 

significava retirar o próprio estar em aberto, que já sempre está em jogo, era necessário 

nomear aquela experiência. Identificando-me, Walter pôde se retirar da relação, 

obscurecendo sua própria indeterminação, e encontrando uma explicação causalista para 

o que havia se dado ali, naquele encontro. A explicação, a justificativa, surge como algo 

que tranquiliza, pois, reposiciona a ele e a mim como coisas já dadas, à parte uma da 

outra, assim, a nomeação, o cerceamento, afasta a experiência de si mesmo. Até hoje 

Walter não consegue falar comigo, ou sequer olhar para mim. 

 

3.3 - CUIDADO E ARTE 

 

Heidegger (2000) lembra a possibilidade de um outro modo de relação com as 

prescrições do impessoal, o que  indicaria para um surgimento mais autêntico e singular 

de si-mesmo no mundo.Tal possibilidade se constituiria pelo caminho da meditação. 

Sendo o Dasein aquele ente que estabelece uma relação de sentido com as coisas, que se 

questiona acerca do sentido do ser, o Dasein surge então como aquele ente que tem o 

pensamento como sua propriedade mais original. Entretanto, dizer que o pensamento é 

uma propriedade do homem não é o mesmo que dizer que este o detém, ao contrário, há 

um copertencimento entre homem e pensar, o que subentende uma codeterminação 

entre eles.  

Heidegger (2000) tenta tornar claro aquilo que, de início e maior parte das vezes, 

se retrai ao próprio homem, se retraí por ser o mais próximo ao homem, ou seja, que ser 

e pensar são o mesmo. Contudo, o pensar a que Heidegger se refere não é o pensar 
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como se entende comumente, ou seja, o pensar mais originário não é aquele que está 

relacionado ao conhecimento de algo, assim, nada tem a ver com as pesquisas e 

investigações empreendidas pelo homem. Ao modo de pensar destas pesquisas e 

investigações, Heidegger denominará “pensamento calculante”, que se caracteriza por 

ser um “pensamento planificador e investigador” (HEIDEGGER, 2000, p. 13). Em 

relação a este pensar, Heidegger esclarece que: 

Este pensamento continua a ser cálculo, mesmo que não opere com números, 

nem recorra à máquina de calcular, nem a um dispositivo para grandes 

cálculos. O pensamento que calcula (das rechnende Denken) faz cálculos. 

Faz cálculos com possibilidades continuamente novas, sempre com maiores 
perspectivas e simultaneamente mais econômicas. O pensamento que calcula 

corre de oportunidade em oportunidade. O pensamento que calcula nunca 

para, nunca chega a meditar. O pensamento que calcula não é um pensamento 

que medita (ein besinnliches Denken), não é um pensamento que reflecte 

(nachdekt) sobre o sentido que reina em tudo o que existe. (HEIDEGGER, 

2000, p. 13). 

 

 

A distinção entre o modo de pensar apresentado, calculante, e aquele que seria 

mais original ao próprio homem, leva Heidegger a afirmar que atualmente o homem 

vivencia a “ausência-de-pensamentos” (HEIDEGGER, 2000, p. 11), uma vez que o 

pensar originário, que se detém junto às coisas e medita, já quase não é mais 

experienciado, sendo sobreposto pelo próprio pensar calculante e sua dinâmica de 

funcionamento. O pensamento que calcula nunca pára, percorrendo cada coisa sem se 

deter a nenhuma delas e, por conseguinte, o próprio homem se encontra junto às coisas 

ao modo do cálculo, onde é possível o encontro com tudo, sem, contudo, ater-se a nada. 

Heidegger não pretende com essa distinção a sobreposição de um modo de pensar em 

relação ao outro, ao contrário, afirma a legitimidade e a necessidade de ambos, cada 

qual ao seu modo. Entretanto, Heidegger (2000) também nos indica que o homem que 

se encontra distante daquilo que lhe é mais próprio, da sua possibilidade de meditar 

sobre o sentido, é um homem desenraizado. 

Tudo aquilo com que, de hora a hora, os meios de informação actuais 

excitam, surpreendem, estimulam a imaginação do Homem – tudo isso está 

hoje mais próximo do Homem do que o próprio campo à volta da quinta, do 

que o céu sobre a terra, do que o passar das horas do dia e da noite, do que os 

usos e costumes da aldeia, do que a herança do mundo da terra natal. 
(HEIDEGGER, 2000, p. 16). 
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O fragmento acima indica o próprio desenraizamento do homem, que provém do 

espírito de nossa época, ou seja, na dispersão do homem, que se encontra em um 

incessante fluxo de tarefas que nunca se finalizam, o que é característico mesmo à 

técnica, esquece-se de refletir, de perguntar acerca do sentido daquilo que vem ao nosso 

encontro. Assim, toma-se conhecimento acerca de muitas coisas, sem que se reflita a 

cerca disto de que tomamos conhecimento. 

Apesar das afirmativas feitas por Heidegger, a respeito do desenraizamento e da 

ausência de pensamento, não devemos compreender aqui uma postura desenganada. 

Heidegger (2000) nos indica que só é possível o distanciamento do pensamento àquele 

que o tem como possibilidade mais próxima, sendo sempre possível o despertar para a 

meditação, à qualquer um, ao modo que lhe for possível. Haveria, então, a possibilidade 

de uma outra forma de pensar, através da meditação, caracterizada pelo “dar um passo 

atrás” e se manter junto àquilo que vem ao encontro. A respeito deste pensar, Heidegger 

esclarece no fragmento a seguir: 

O pensamento que medita exige de nós que não fiquemos unilateralmente 

presos a uma representação, que não continuemos a correr em sentido único 

na direção de uma representação. O pensamento que medita exige que nos 

ocupemos daquilo que, à primeira vista, parece inconciliável. (HEIDEGGER, 
2000, p. 23). 

 

A reflexão acerca da técnica possibilitaria, então, uma relação mais livre com as 

suas determinações, o que não significa abdicar da técnica, mas, sim, poder se encontrar 

com os seus objetos, podendo, contudo, prescindir deles, compreendendo que tais 

objetos não correspondem àquilo que temos de mais próprio, não nos determina. Tal 

postura será denominada como serenidade para com as coisas, e se explica pela 

possibilidade de dizer sim e não, simultaneamente, uma vez que negar a técnica por si 

só ainda é se manter seu escravo. “Podemos dizer <sim> à utilização inevitável dos 

objetos técnicos e podemos ao mesmo tempo dizer <não>, impedindo que nos absorvam 

e, desse modo, verguem, confundam e, por fim, esgotem a nossa natureza (Wesen).”. 

(HEIDEGGER, 2000, p. 23). 

Devemos, contudo, lograr para que não se perca aqui o sentido do pensamento 

que medita. A reflexão não surge como um caminho seguro para o domínio da técnica, 

ao contrário, o pensamento que medita resguarda o deixar estar das coisas, ou seja, 

aquilo que não está ao alcance do conhecimento do homem, aquilo que se oculta ao 

homem. Assim, o pensamento que medita está sempre junto ao mistério, ou ainda, à 
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abertura ao mistério. Heidegger (2000) denomina o mistério como aquilo cujo traço 

fundamental é o se mostrar e simultaneamente se retirar. 

O perigo na era técnica reside na possibilidade de se conceber o pensamento que 

calcula como único caminho, sendo o “único pensamento admitido e exercido” 

(HEIDEGGER, 2000, p. 26). 

No entanto, pela experiência que tivemos no Museu de Imagens do Inconsciente, 

acreditamos que esta meditação, enquanto possibilidade mesma de um enraizamento, de 

uma outra relação com as prescrições do impessoal, pode se dar, também, pela própria 

relação com a arte. Tal percepção encontra abrigo também nas palavras de Heidegger, 

quando este afirma: “Quando a serenidade para com as coisas e a abertura ao mistério 

despertarem em nós, deveríamos alcançar um caminho que conduza a um novo solo. 

Neste solo a criação de obras imortais poderia lançar novas raízes.” (HEIDEGGER, 

2000, p. 27).  

É importante considerar que tais palavras foram proferidas por Heidegger em 

uma cerimônia comemorativa do compositor Conradin Kreutizer, na qual Heidegger se 

propõe a realizar um discurso comemorativo, o que o leva a questionar se realmente se 

pensa a respeito daquilo que se está a comemorar, ou seja, o compositor e sua obra. 

Acreditamos não ser por acaso que Heidegger levante a questão do pensamento diante 

da questão do artista e da obra de arte. Neste contexto, é possível vermos a própria 

relação com a arte de forma particular, entendemos arte aqui como uma forma de 

criação que não possui utilidade, divergindo do sentido estético que esta pode ter, e da 

própria forma de relação característica da era técnica. Por esta distinção do que se 

compreende como arte, indicamos que não é qualquer modo de criação que possibilitará 

uma relação mais livre com o que vem ao encontro, com as determinações do nosso 

horizonte histórico, mas, considerando esta relação no contexto de cuidado dos ateliês, 

há, sim, a possibilidade de se refletir acerca das determinações do mundo que é o nosso, 

no entanto, será sempre uma possibilidade dentre outras. Devemos ratificar aqui que 

compreendemos isto somente como uma possibilidade dentre outras, podendo aparecer 

ou não, de tal modo que não está sob a égide do controle, do método, ou da técnica, 

assim, mantemos uma relação que não propõe um caminho determinado de cuidado. 

No âmbito da arte e da criação, podemos colocar em questão o caráter de 

indeterminação que marca o homem, Ou seja, cotidianamente nos relacionamos com as 
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coisas como se estas subsistissem por si mesmas, como se fossem em si, porém, a 

relação com a arte pode colocar em xeque esta forma de se relacionar com o mundo, 

possibilitando um encontro com o nada, literalmente o encontro com a folha vazia, com 

o quadro em branco, com o barro sem forma, etc. E, ao não haver um sentido a priori, já 

dado, há a possibilidade de reflexão acerca do sentido.  Mesmo se a folha já estivesse 

preenchida, o caráter de indeterminação estaria presente, pois a arte coloca em sua 

presença o mistério, o vazio. Então mesmo que já haja uma forma no barro, por 

exemplo, se mantém o horizonte de indeterminação, logo, a sua não-forma se mantém. 

Aqui se fala de algo do caráter ontológico do Dasein, não há como preencher por 

completo. Assim, arte e existência estão em total congruência. 

O Museu de Imagens do Inconsciente, ao conjugar um cuidado terapêutico à 

criação, surge, então, como um lugar singular para a prática clínica. Deste modo, 

pretendemos colocar ainda mais uma situação que compreendemos como tendo sido 

terapêutica. 

 

DO CAMINHAR. 

  

 O cliente João chegou aos ateliês do Museu em 2011. Naquele momento, João 

contava 28 anos e se mostrava distante, sentava-se sozinho em uma das mesas do ateliê, 

retirava seu próprio material de dentro de sua mochila, que era mantida sempre próxima 

ao seu corpo, e ali realizava alguns desenhos. João não se dirigia às pessoas e raramente 

respondia quando a ele se dirigiam. Assim João habitava os ateliês, atraído pela arte 

daquele lugar, pelos trabalhos dos clientes que estavam expostos, que iam ao encontro 

de seu próprio criar. Devo dizer que não sei ao certo como se iniciou a minha relação 

com João. Estávamos juntos nos ateliês cotidianamente, me dirigia a ele em alguns 

momentos mais pontuais, como para lhe oferecer um café ou uma folha de papel, mas 

percebia também o seu retraimento e diante dele não avançava. Parecia que, naquele 

momento, era a relação possível a ser estabelecida, e qualquer iniciativa mais incisiva 

em direção a João poderia mais nos afastar do que ajudar a estabelecer um vínculo.  

Vemos que assim caminhávamos, até um determinado momento em que João 

passou a se dirigir a mim, a procurar a minha companhia pelos ateliês. Vinha e contava 

sobre o desenho que havia feito, falava sobre os grupos de música que gostava e tecia 
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seus comentários a respeito deles, aos poucos contava também sobre suas experiências, 

às vezes inusitadas, às vezes corriqueiras. O modo retraído de João ainda se mostrava no 

seu corpo, a cabeça sempre baixa, com os olhos fugidios de qualquer encontro, a mão 

diante da boca ao falar. Entretanto, algo se deu para que este retraimento já não 

vigorasse mais com tanta intensidade, como anteriormente. Era possível agora estarmos 

juntos de um modo distinto, João estava mais próximo de mim. A relação de João com 

os outros técnicos e frequentadores do Museu, contudo, se mantinha ao modo da 

distância inicial. 

Em 2013, João realizaria aquilo que ele chamava de exposição de seu trabalho. 

João fazia acompanhamento psicoterapêutico fora do serviço público, duas vezes por 

mês, e a sua terapeuta faria uma apresentação de seu caso clínico, onde haveria a 

exposição de diversos desenhos realizados por João, alguns que foram realizados em 

atendimento clínico. João estava entusiasmado com a possibilidade de apresentar seus 

desenhos, e neste momento convida a mim e a equipe do Museu para ir à sua exposição. 

A este evento eu fui, acompanhada pela psiquiatra do Museu, e era notável a diferença 

de João em relação ao que conhecíamos no espaço dos ateliês. João estava vestido como 

um artista, tal qual aqueles de que ele tanto comentava. Apresentou seus desenhos, que 

também eram distintos dos que costumava realizar nos ateliês, tanto pelos materiais 

quanto por ser, em sua maioria, retratos de pessoas, o que ele não costumava realizar 

nos ateliês, pois estes se mantinham sempre mais no âmbito do abstrato, como ele 

mesmo se referia. As diferenças não se limitavam a isto, João estava à vontade, o que 

lhe permitiu me dizer: “Eu falaria mais com você, mas tem sempre aquele cara te 

perseguindo.”, em seguida ele riu do que acabara de dizer. João se referia a outro cliente 

do Museu, que tinha por hábito sempre me procurar para conversar. João deixava claro 

ali que ainda precisaríamos aprender novos modos de estar juntos. 

Em meados de 2014, João me presenteou com um desenho que havia acabado de 

realizar no ateliê, dizendo que havia me desenhado. Ali havia um rosto, porém este fora 

realizado com os seus traços abstratos habituais, era algo distinto do trabalho que ele 

costumava realizar nos ateliês, pois tinha uma forma humana, entretanto, não era um 

retrato ao modo do que estava na sua exposição. Era um desenho singular, que mesclava 

ambos. Tivemos a liberdade de interpretar a singularidade deste desenho pela 

singularidade do encontro que também estávamos construindo, entretanto, não 
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entendemos que um tenha sido a causa do outro, mas, sim, que a singularidade do 

desenho e da relação co-emergiram. A partir disto, novamente, João dava indícios de 

que havíamos novos caminhos a percorrer conjuntamente. 

Recentemente, João trocou os desenhos pela música, o retraimento do papel e do 

lápis, pela expansão da sua voz e das letras que compõe. Era preciso agora estar junto de 

João com toda a sua expansão, com a sua música “a plenos pulmões”, com a sua voz, 

que outrora era abafada pela mão que a cobria. Concomitantemente, os nossos encontros 

eram acompanhados também de maior liberdade, em que ele realizava comentários que 

antes não eram possíveis, tais como: “Você dormiu mal essa noite? Deu pra reparar.”, 

seguido de risos. Ou então: “Hoje você não veio muito arrumada, né? Normalmente 

você usa umas roupas com mais estilo.”, também seguido de risos. Estes comentários 

também foram recebidos com leveza, e era possível que eu também falasse com João 

com maior liberdade.  

Compreendo que João conseguiu estabelecer uma relação mais livre comigo, 

mas também consigo mesmo, o que se mostrou, inclusive nas suas roupas, que, em sua 

quase totalidade, foram customizadas por ele. E, assim, João foi se mostrando mais livre 

em suas relações no ateliê, com outros técnicos e alguns pacientes. Seu retraimento não 

desapareceu, e nem se pretende que desapareça, mas não é mais a única possibilidade 

naquele espaço. Atualmente João frequenta o grupo de estudos, que é realizado 

semanalmente no Museu de Imagens do Inconsciente, o que novamente mostra uma 

nova possibilidade de estar naquele espaço. 

Para concluir este relato, achamos relevante uma situação ocorrida há poucas 

semanas. João folheava uma revista, e eu servia o café para os clientes, em seguida ele 

me chama e me mostra uma imagem de uma borboleta, fala dela, da sua luminosidade. 

A borboleta realmente era uma imagem que brilhava, e me diz: “Foi você quem colocou 

ela aqui pra mim, foi você quem colocou ela na minha música.”. Pensamos que João, de 

algum modo, referia-se ao que juntos fomos construindo, uma relação que não se pauta 

na indiferença ou em um cuidado pautado na ocupação, mas sim a um cuidado que 

retome as nossas possibilidades, que estão sempre em jogo no existir. Entendemos que 

para isto não exista um caminho determinado anteriormente, um método, mas sim a 

disponibilidade para estar junto ao outro, e demorar-se neste encontro, disponibilidade 

esta que tanto eu quanto João estabelecemos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo, este trabalho se deu a partir de questões disparadas pelo estágio no 

Museu de Imagens do Inconsciente, em que pudemos perceber um movimento que se 

opunha aquilo que compreendíamos acerca da clínica, que se opunha ao que nos era 

apresentado pela fenomenologia. Ou seja, o encontro com a própria necessidade de 

escrever a respeito de experiência clínica nos fez perceber que mantínhamos uma forma 

de relação ainda característica da própria técnica.  

Diante das relações que criamos nos ateliês, pretendíamos estabelecer uma 

verdade, no sentido latino de veritas, que pretendia superar uma prática ao modo da 

técnica moderna. No entanto, esta pretensão ainda se mantinha sob a égide do 

pensamento científico e da técnica moderna. Estando pautada na noção de veritas, 

enquanto verdade que permanece, ainda mantivemos um olhar em busca de uma 

verdade última. Diante desta constatação, tornou-se importante, para nós, pensar a 

respeito desta tendência, que entendemos que não seja só nossa, mas característica de 

uma época, de uma possibilidade do homem enquanto Dasein. 

Este pensar se torna importante, justamente, para que não se perca de vista 

aquilo que a fenomenologia propõe: olhar o fenômeno. Ou seja, para que não se tenha 

previamente uma expectativa em relação àquilo que vem ao encontro, para que ele 

possa emergir por si mesmo. E o quanto isto exigiu de nós, e exige de todo aquele que 

se propõe a uma atitude fenomenológica, uma aproximação do fenômeno sem conceitos 

prévios. Entendemos, entretanto, que já sempre se está em um determinado âmbito de 

interpretação, não sendo possível, portanto, uma suspensão completa de sentido, mas 

sendo possível uma tentativa, um esforço, que vise uma aproximação outra ao 

fenômeno. Ou seja, tendo em mente o próprio modo de ser do homem enquanto Dasein, 

pensando o seu ser como aquele que já sempre se dá em um mundo, a partir da 

disposição, da compreensão e da interpretação, é possível realizar um esforço para 

habitar de outro modo, talvez mais originário, como nos sugere Heidegger (2009), o 

círculo hermenêutico, a circularidade que já sempre nos enlaça, nos captura. Assim, 

entendemos a clínica em estreita relação com o exercício do pensamento, uma vez que 

este exercício se faz presente no nosso modo de estar com o outro, no nosso esforço 
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contínuo de uma lida que não seja encaminhada pelos dizeres do mundo, que por vezes 

são aprisionadores.  

Para tanto, pudemos encontrar respaldo no próprio pensamento de Heidegger, 

podendo refletir a respeito desta experiência, compreendendo-a como uma possibilidade 

que, de início e maior parte das vezes, aparece na forma de uma destinação. No entanto, 

podendo compreender, também, que é possível ter uma relação mais livre com esta 

destinação. E, diante desta liberdade, torna-se possível encontrar repercussões outras 

nas relações que se pretendem terapêuticas. 

Esta possibilidade, a partir do próprio Cuidado, se tornou o vetor central deste 

trabalho. A princípio, uma relação terapêutica pautada exclusivamente na própria 

criação artística havia se tornado uma verdade absoluta, uma prescrição. A partir de 

uma reflexão, enquanto o próprio exercício do pensamento, articulada à vivência nos 

ateliês e, ainda, à própria construção enquanto psicóloga, foi possível compreender que 

a arte pode ser terapêutica sim, mas não necessariamente será. E, ainda, talvez sua 

possibilidade de ser terapêutica ou não, estivesse muito mais atrelada a este Cuidado 

que nos propomos pensar. Assim, não seria a arte condição necessária para que uma 

compreensão mais própria de si pudesse ou não ocorrer. Mas, talvez, algo que se 

estabelecesse no próprio ateliê pudesse viabilizar que ela aparecesse desta forma, sem, é 

claro, excluir qualquer outra possibilidade de surgimento, ou seja, sem haver uma 

determinação de como algo deve ou não surgir. 

O Cuidado enquanto uma relação que pode lembrar ao homem o aberto que ele 

mesmo é, ou seja, às suas possibilidades de ser, abarca também estas possibilidades de 

relação com a arte. E, ainda, com tudo que vem ao encontro. 

Este trabalho teve, então, o intuito de refletir a respeito dessa experiência. Não 

buscamos uma resposta definitiva às questões levantadas, mas, sim, a possibilidade de 

compreender os fenômenos que emergiram, a partir de uma visão distinta a respeito do 

ser do homem, que se encontra, a princípio, esquecida. 

Compreender o homem enquanto Dasein possibilitou uma apreensão desses 

fenômenos que surgem como uma destinação e, assim, uma visada distinta a respeito do 

próprio sofrimento deste homem que se encontra, na contemporaneidade, destinado pela 

técnica moderna. É possível compreendermos como este homem sofre a partir de seu 
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próprio horizonte histórico, pelo qual ele, de início e maior parte das vezes, se 

determina. 

Esta visão a respeito do sofrimento, a partir da fenomenologia, possibilita, ainda, 

que outra forma de relação possa se estabelecer. Sem que busquemos uma solução, um 

modo de se ver livre daquilo pelo que se sofre, mas compreender que tal sofrimento 

caracteriza, também, o ser. Ou seja, eu sou o meu sofrimento, assim como sou também 

minhas alegrias. Para compreender tal sofrimento é preciso que se estabeleça uma 

relação em que se esteja junto, em que se demore neste sofrer. 

A partir disso, poderia se tomar uma atitude desesperançada. No entanto, a 

possibilidade do Dasein de se guiar pelo mundo só se dá devido a sua indeterminação 

primeira. Ou seja, sendo indeterminado, tendo o seu ser sempre em jogo no existir, 

estando sempre por se fazer, é que ele, de início e maior parte das vezes, se compreende 

a partir dos sentidos e significados legados pelo mundo. Assim, a sua indeterminação é 

tanto o que lhe lança no mundo, como o que lhe resguarda a possibilidade de não mais 

ser destinado por este mundo, estabelecendo uma relação mais livre com as prescrições 

deste.  

E o mesmo podemos dizer a respeito do sofrimento, não se distanciar daquilo 

pelo que se sofre, apesar de parecer absurdo, em um primeiro momento, é condição de 

possibilidade para que se estabeleça uma relação mais livre com o próprio sofrimento. 

Ter uma relação mais livre, no entanto, não significa superação. A procura pela 

superação do sofrimento é uma ambição do nosso horizonte técnico. Aqui, sobretudo, 

caracteriza-se pela possibilidade, sempre em jogo, de haver outro desvelamento para o 

que se sente, haver outro sentido, pois, compreendemos que o sofrimento é também um 

desvelamento possível, e não o único. Aqui, mantemos uma relação com o que se 

caracteriza como mistério, com o próprio estar aberto para o sentido. 
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