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 Ostras são moluscos, animais sem esqueletos, macias, que 
são as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, 
de pingos de limão, com arroz, paellas, sopas. Sem defesas - 
são animais mansos - seriam uma presa fácil dos predadores. 
Para que isso não acontecesse a sua sabedoria as ensinou a 
fazer casas, conchas duras, dentro das quais vivem. Pois 
havia num fundo de mar uma colônia de ostras, muitas 
ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes 
porque de dentro de suas conchas saía uma delicada 
melodia, música aquática, como se fosse um canto 
gregoriano, todas cantando a mesma música. Com uma 
exceção: de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. 
Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto 
muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: "Ela não 
sai da sua depressão...". Não era depressão. Era dor. Pois um 
grão de areia havia entrado na sua carne e doía, doía, doía. E 
ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era 
possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que, para se 
livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude 
de sua aspereza, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com 
uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto 
cantava o seu canto triste, o seu corpo fazia o seu trabalho - 
por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia 
passou por ali um pescador com seu barco. Lançou a rede e 
toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O 
pescador se alegrou, levou-a para casa e sua mulher fez uma 
deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de 
repente seus dentes bateram num objeto duro que estava 
dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de 
felicidade: era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra 
sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e deu-a de presente 
para a sua esposa. Isso é verdade para as ostras. E é verdade 
para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da 
tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche 
observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam 
a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para 
eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia 
seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das 
razões por que os gregos, sendo dominados por esse 
sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. 
A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que faz uma 
pérola: eles não se entregaram ao pessimismo porque foram 
capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não 
elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um 
dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta. Mas 
ela não cria. Não produz pérolas. São os que sofrem que 
produzem a beleza, para parar de sofrer. Esses são os 
artistas. Beethoven – como é possível que um homem 
completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma 
obra que canta a alegria? Van Gogh, Cecília Meireles, 
Fernando Pessoa...”. 
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 RESUMO 

 

 O presente trabalho aborda o tema câncer de mama e as possibilidades de re-

significação em mulheres com este diagnóstico.  No primeiro capítulo, abordamos os 

aspectos biopsicossociais do câncer de mama o que tornou possível, na segunda parte, um 

contraponto entre a técnica moderna (onde estes campos de saber estão alicerçados) e a 

compreensão da perspectiva fenomenológico-existencial sobre o tema e também  

trabalhamos a questão da angústia diante da possibilidade de morte, que muitas vezes é 

revelada no impacto de uma doença como o câncer, e as possibilidades de re-significação 

ou restrição de sentido encontradas como saída por cada mulher com este diagnóstico. 

Ainda no segundo capítulo, nos preocupamos em compreender a angústia como inerente à 

condição humana e como um momento de singularização que pode remeter as mulheres a 

uma abertura de possibilidades na busca de novos sentidos para sua existência ou a uma 

restrição de sentido na tentativa de encobrir novamente a angústia sob o manto do 

impessoal.  Na pesquisa mostramos a experiência destas mulheres onde aparecem os 

sentidos e as saídas encontradas por cada uma delas diante da facticidade do aparecimento 

do câncer de mama e uma discussão clínica sobre cada fala.  Neste capítulo, em cada 

relato, revelou-se a angústia existencial de cada uma delas e a forma particular como cada 

uma viveu este momento.  Nas considerações finais, vimos que cada mulher tenta 

encontrar possibilidades de re-significação de forma restrita ou aberta para a facticidade de 

um diagnóstico como o câncer o que pode trazer novos sentidos para a existência de cada 

uma delas. 
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INTRODUÇÃO 

 
 Este trabalho pretende mostrar as diferentes saídas encontradas por cada mulher diante 

de um diagnóstico de câncer de mama principalmente no que se refere às possibilidades de re-

significação.  Desta forma, pretendemos trazer mais uma contribuição aos profissionais na 

escuta das questões trazidas por estas mulheres tendo em vista o estigma que a palavra câncer 

ainda tem na atualidade.   

 Nossa motivação para realizar este trabalho veio de uma experiência particular com o 

câncer de mama que despertou o desejo de escutar outras mulheres e desenvolver um trabalho 

que possa significar alguma contribuição para os profissionais de psicologia na escuta da 

vivência destas mulheres. 

 Consideramos relevante destacar que este trabalho tem sua importância ligada à clínica 

psicológica destas mulheres onde a escuta profissional precisa estar atenta ao modo particular 

como cada mulher revela sua forma de enfrentamento e às possibilidades singulares de re-

significação.  

 Nosso principal questionamento é sobre as possibilidades de re-significação a partir de 

um diagnóstico de câncer de mama. Caminhamos na escuta particular da experiência vivida 

por cada mulher,  atentos a esta questão. 

 Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica e de campo sobre o tema onde realizamos 

entrevistas com dez mulheres com diagnóstico de câncer de mama.   

 No primeiro capítulo, apontamos os aspectos biopsicossociais do câncer de mama 

criando a possibilidade de, na segunda parte, fazer um contraponto entre a técnica moderna, 

que abrange estes campos de saber, e a compreensão da perspectiva fenomenológico-

existencial sobre o tema proposto.  Consideramos importante ressaltar que não pretendemos 

negar as contribuições da técnica e da ciência moderna, e sim oferecer um outro olhar, o da 

fenomenologia-existencial que percebe o homem em sua totalidade. 

 Ainda no segundo capítulo, abordamos o tema finitude e re-significação e também 

trabalhamos a questão da angústia diante da possibilidade de morte, que muitas vezes toma 

corpo no impacto de uma doença como o câncer, e as possibilidades de re-significação ou 

restrição de sentido encontradas  como saída por cada mulher neste processo. 

 Na pesquisa mostramos as histórias reveladas por cada mulher e uma discussão clínica 

dos discursos de cada uma delas apoiados na concepção fenomenológico-existencial. 
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 Nas considerações finais apresentamos nossa reflexão acerca do percurso de nossa 

pesquisa e sobre as possibilidades de re-significação encontradas pelas mulheres diante de um 

diagnóstico de câncer de mama.  
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1. ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO CÂNCER DE MAMA 
 

 Neste capítulo, abordaremos os aspectos biopsicossociais do câncer de mama para que 

possamos compreender como a medicina, a psicologia moderna e a perspectiva social tratam 

esta questão.  Tomaremos como ponto de partida as concepções desses campos de saber sobre 

o câncer, abordando alguns aspectos como o diagnóstico, cirurgias, tratamentos 

complementares como  a radioterapia e quimioterapia e a prevenção, que é uma grande 

preocupação dos médicos na atualidade, assim como os aspectos psicológicos e sociais 

referentes ao impacto do diagnóstico e do tratamento.  

1.1. Aspectos Biomédicos 

Segundo a médica Nise Hitomi Yamaguchi (2003), a oncologia é a ciência que estuda 

o câncer e como ele se forma no organismo, instala-se e progride, assim como as modalidades 

possíveis de tratamento, e o médico que cuida dos aspectos clínicos do paciente é chamado de 

oncologista. Entretanto, outros profissionais também estão envolvidos no tratamento como o 

cirurgião oncológico, o radioterapeuta e o psicólogo.  Há então a configuração de uma equipe 

multidisciplinar, pois existe a necessidade desta variedade de profissionais no tratamento do 

câncer, tendo em vista o campo extenso que cada uma dessas especialidades abrange e a 

impossibilidade de um só profissional reunir todo o conhecimento necessário para o 

tratamento, segundo a medicina. 

Yamaguchi (2003) aponta que o câncer é uma doença que tem origem nos genes de 

uma única célula, capacitando-a a se proliferar e formar um tumor no local e à distância. 

Várias mutações precisam ocorrer na mesma célula para que ela possa adquirir as 

características de um tumor maligno.  É importante ressaltar que a biologia molecular vem 

estudando de forma cuidadosa estes detalhes.  Atualmente, a ciência moderna volta-se cada 

vez mais para os estudos e pesquisas com a finalidade de  encontrar uma cura para o câncer, 

uma delas, é a pesquisa com células tronco amplamente discutida no meio científico e social 

levando em conta razões religiosas e bioéticas. 

Qualquer célula do corpo pode sofrer transformação e originar uma massa tumoral 

maligna, o que torna a denominação câncer bastante genérica e causadora de equívocos.  A 

doença traz o estigma de uma época em que não existiam os tratamentos disponíveis na 

atualidade e, por isso, o diagnóstico costuma ser interpretado como possibilidade de morte.  

Este aspecto nos interessa, pois nos remete a questão do estigma que a palavra câncer ainda 
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tem na atualidade e aos diferentes sentidos atribuídos por cada mulher diante da facticidade 

do diagnóstico de câncer de mama.   

Apesar disso, muitos tipos de tumores podem ser curados por várias técnicas e 

procedimentos utilizados pela medicina moderna.  Isto é possível quando os tumores são 

diagnosticados a tempo.  Segundo Yamaguchi (2003), casos de tumores de ovário, linfomas, 

leucemias, em estágios avançados também podem ser curados pela quimioterapia.  O câncer 

de cordas vocais, tumores de pele, alguns tipos de linfomas localizados podem ser também 

curados pela radioterapia.  Tudo tem relação com a classificação do câncer, que é realizada de 

acordo com o órgão atingido, o tecido de origem, tipo histológico do tumor, aspectos 

morfológicos e estruturais, bem como pelo estágio de comprometimento dos tecidos vizinhos 

e distantes.  O conjunto destes aspectos oferece o prognóstico, ou seja, as possibilidades de 

cura e de resposta do paciente ao tratamento, sempre com base em dados estatísticos. 

Quanto ao diagnóstico, Yamaguchi (2003) afirma que os métodos modernos apontam  

para a necessidade de um estado de alerta para o surgimento de tumores em locais de 

visibilidade e que são palpáveis, como é o exemplo dos tumores de pele, mamas e abdômen.  

Segundo a autora, deve-se procurar imediatamente um especialista nestes casos.  Também 

afirma que para diminuir a ansiedade do diagnóstico considera importante esclarecer aos 

pacientes que um grande número de doenças benignas ou infecciosas podem assemelhar-se 

com um quadro cancerígeno.  Por isso, quando existe a suspeita, a retirada do tecido através 

de uma biópsia para a análise é sugerida pelo médico.  Também são indicados exames de 

sangue.  No caso do acometimento destes tumores nas mamas é indicado um 

acompanhamento de rotina (auto-exame e mamografia).   

Após esta série de formas de diagnóstico e dos resultados dos mesmos, as condutas e 

perspectivas devem ser discutidas em linguajar acessível e apresentar a situação real do 

quadro da doença, norteando as decisões terapêuticas. 

A cirurgia do câncer é realizada por um cirurgião oncológico que, segundo 

Yamaguchi (2003),  precisa estar capacitado e conhecer os diversos tipos de câncer e seus 

respectivos diagnósticos e deve possuir um grande preparo técnico pois a cura está 

diretamente relacionada à cirurgia eficiente que é a abordagem inicial em muitos tipos de 

tumores.  Segundo a autora, alguns indivíduos perdem a chance de cura, caso cuidados 

básicos não sejam tomados.   

 Quanto ao preparo do indivíduo para a cirurgia, é importante ressaltar a necessidade de 

uma equipe multidisciplinar harmônica, com um bom trabalho em conjunto e de 

conhecimento sobre o assunto.  Segundo Yamaguchi (2003), quando a retirada de um órgão é 
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necessária, os aspectos referentes a esta questão devem ser discutidos com o indivíduo e com 

seus familiares, pois podem trazer modificações de ordem significativa na vida dessas 

pessoas.  Algumas terapêuticas são mutiladoras, como é o caso da mastectomia radical, mas é 

importante considerar que a cirurgia plástica e as próteses evoluíram muito, e contribuem para 

a preservação da auto-imagem da mulher com diagnóstico de câncer de mama.  A autora 

afirma que é inadmissível uma mulher entrar numa cirurgia e sair dela sem a mama, a menos 

que haja algum comprometimento e esta conduta seja necessária em momento de risco para a 

paciente.  Neste caso, é indicada uma consulta prévia ao familiar responsável no próprio ato 

operatório.  

A radioterapia e quimioterapia são terapêuticas de grande importância no tratamento 

do câncer.  A radioterapia consiste na aplicação local de partículas radioativas através de 

equipamentos com esta finalidade. Segundo Yamaguchi (2003), é um tratamento local e 

atinge de forma específica a área delimitada, mas os tecidos vizinhos a esta delimitação 

podem ser comprometidos e podem aparecer sintomas colaterais.  Na atualidade, modernos 

métodos de tratamento eliminam estes efeitos.  A autora esclarece que, atualmente, estes 

tratamentos são realizados com muita segurança e isso traz tranqüilidade ao indivíduo. 

A quimioterapia é um nome genérico para o tratamento de qualquer doença por meio 

de substâncias químicas administradas ao paciente por via oral ou injetadas na corrente 

sanguínea. Esta terapêutica vem se apresentando como significativo recurso da medicina no 

tratamento do câncer.   As drogas usadas neste tipo de terapêutica variam em trinta tipos, 

todas com o objetivo de diminuir a proliferação celular.  Porém, neste tipo de tratamento o 

que ocorre é que, além das células cancerígenas, outras células que também possuem 

crescimento acelerado param de crescer, como é o caso da maioria das drogas usadas no 

tratamento quimioterápico do câncer de mama, onde, na maioria das vezes, as mulheres 

perdem os cabelos o que pode provocar grande impacto na auto-imagem. 

Quanto à prevenção do câncer, Yamaguchi (2003) afirma que mais de 40% de todo o 

câncer do mundo poderia, com os avanços científicos na área da medicina, ser prevenido.  Ela 

propõe que, se as pessoas parassem de fumar e beber, se cuidassem da alimentação e não se 

expusessem sem proteção aos raios ultravioletas; poderiam livrar-se da possibilidade de ter 

câncer.  No caso da prevenção do câncer de mama, os médicos indicam o auto-exame mensal 

e a mamografia. 

Sobre a relação médico-paciente em oncologia, Yamaguchi (2003) afirma que em 

nossa cultura o câncer enuncia o discutível estigma da morte e, por esse motivo, precisa de 

uma relação médico-paciente diferente.  Segundo a autora, a maioria dos indivíduos com 
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diagnóstico de câncer se cura devido aos avanços tecnológicos e científicos da atualidade.  

Mas diante da notícia deste diagnóstico, a primeira reação do indivíduo, segundo a autora, 

costuma ser o medo de não ser curado, do sofrimento que uma doença como o câncer possa 

trazer, da humilhação física e também da dor.  

A autora propõe, ainda, que é fundamental uma equipe com competência técnica e 

pessoal para lidar com as várias fases da doença.  Yamaguchi (2003) revela que os médicos 

oscilam entre a sensação de poder, quando vencem o câncer, e a sensação de impotência, 

quando não conseguem tal intuito.  Afirma a autora que nenhum dos dois sentimentos são 

desejáveis já que o importante é que se possa, como profissional, estar junto ao indivíduo, 

auxiliando-o em seu processo pessoal.  A autora aponta que uma relação de confiança precisa 

ser estabelecida entre médico e paciente.    

Yamaguchi (2003) valoriza a importância do médico estar atento à maneira de 

informar o diagnóstico, e esclarece que se o indivíduo sentir que não estará só é mais fácil o 

manejo de seu tratamento.  Afirma que a cura é uma meta conjunta e que todos os esforços 

devem ser empreendidos para que isso ocorra. 

1.2. Aspectos psicológicos  

Segundo a psicóloga Katia da Silva Wanderley (2003), o câncer de mama e seu 

respectivo tratamento significam um trauma psicológico para a maior parte das mulheres.  A 

autora vê a mama como um símbolo corpóreo carregado de sensualidade e esclarece que 

quando esta é danificada ou amputada,  a auto-imagem da mulher pode sofrer transformações, 

trazendo possíveis sentimentos de inferioridade e medo de rejeição.  Assim, quanto maior a 

importância dada a mama por parte da mulher, maior o sentimento de perda após o processo 

cirúrgico. Os tratamentos complementares, como a quimioterapia e a radioterapia podem 

provocar distúrbios na identidade feminina. Além da perda da mama, pode ser necessária a 

retirada dos ovários, pode acontecer interrupção da menstruação, aumento de peso e calvície 

parcial ou total, ou seja, o câncer de mama pode implicar em vários outros processos que 

podem alterar a vida da mulher, mudando assim alguns aspectos importantes de seu cotidiano. 

A autora ainda afirma que as mulheres têm sentimentos diversos frente à mudança na 

imagem corporal e em sua feminilidade, após uma mastectomia.  Esclarece que muitas 

mulheres sentem-se envergonhadas, mutiladas e sexualmente repulsivas.  “Os efeitos da 

mastectomia no relacionamento sexual apontam para alterações significativas.  As pacientes 

evitam as relações sexuais, numa tentativa de postergar a rejeição que, segundo elas, é 

iminente”(WANDERLEY, 2003. p.95).  
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 A autora afirma que os reflexos da mastectomia sobre a vida conjugal dependem 

muito da situação emocional de ambos antes da intervenção cirúrgica e da qualidade do 

relacionamento sexual, e, consequentemente, do envolvimento conjugal. Alguns trabalhos 

realizados com mulheres mastectomizadas mostram que a reação dos companheiros depende 

da reação da mulher em relação à mastectomia. A aceitação da amputação da mama por parte 

da mulher implica numa influência na reação do marido e isto possibilita estabilidade no 

relacionamento.  

Ainda acerca deste tema, Wanderley (2003) nos esclarece que as pacientes submetidas 

à mastectomia apresentam um padrão definido de comunicação no decorrer da enfermidade 

em diferentes níveis, a partir de suas necessidades, defesas e também fantasias.  Esta autora 

pressupõe uma alteração de padrões de comunicação de acordo com os estágios da doença, e 

aponta três estágios: inicial, avançado e final.  Ela afirma: 

Pesquisas mostraram que os padrões de comunicação são 
praticamente relacionados aos estágios clínicos do câncer, não 
se sujeitando a fatores como idade ou nível socioeconômico.  
Essas conclusões fornecem ao profissional a possibilidade de 
perceber quando e com quem a paciente quer falar sobre o seu 
diagnóstico e o seu futuro (WANDERLEY, 2003, p.96). 

 
No estágio inicial, com a descoberta do diagnóstico, a maioria das pacientes procura 

falar sobre o câncer de forma franca e repetida com o profissional ou com pessoa de sua 

intimidade e confiança.  Predomina um clima de otimismo, passado o choque inicial, quando 

os exames laboratoriais apresentam maior normalidade.  Wanderley (2003), afirma que falar 

mais sobre a doença do que o que a mulher deseja saber contribui para o aumento de sua 

ansiedade, mas, em contrapartida, as informações fornecidas pelos médicos podem contribuir 

para um certo alívio, pois a mulher sente-se acolhida pela equipe e pelo médico oncologista. 

No estágio avançado, Wanderley (2003), explica que existe uma profunda alteração 

nas relações pessoais que a paciente estabelece e também em sua relação com seu médico.  A 

autora afirma que a esperança cede lugar ao medo, a verdade é substituída por afirmações 

veladas e a fé no médico vai aos poucos dando lugar ao medo de abandono. Afirma ainda que 

a paciente tende a evitar discussões sobre diagnóstico,  se tornando mais passiva e com uma 

maior aceitação e com menores demandas.   

No estágio final, Wanderley (2003), afirma que o silêncio assume o papel 

predominante mas que as necessidades múltiplas de apoio por parte dos amigos continuam 

presentes.   
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Mais especificamente, sobre os estágios citados acima, Elisabeth Kübler-Ross (1998) 

também define alguns processos pelos quais passam os indivíduos diante de um diagnóstico 

como o câncer, são eles: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.  

A autora afirma que a negação da doença é palpável tanto nos pacientes que recebem 

a notícia de forma direta no início da doença, quanto naqueles a quem não se diz a verdade ou 

ainda nos que vêm a saber mais tardiamente por conta própria. A negação é uma defesa 

temporária, sendo logo substituída por uma aceitação parcial e funciona como um pára-

choque depois de notícias inesperadas e traumáticas, deixando o indivíduo recuperar-se, 

mobilizando outras medidas menos radicais.  Kübler-Ross (1998) esclarece que a negação 

ansiosa advinda da comunicação de um diagnóstico de doença grave, por exemplo, é muito 

comum em pacientes que recebem essa informação de forma abrupta ou leviana.  Estes 

indivíduos necessitam encarar a possibilidade da própria morte por um certo tempo, mas 

precisam abandonar tal pensamento para lutar pela  vida.  Mais adiante, quando abordarmos a 

angústia como constitutiva do homem, no processo de re-significação, a partir de Martin 

Heidegger, procuraremos compreender como esta perspectiva filosófica  vê esta questão. 

Um outro processo importante que ocorre com os indivíduos diante do diagnóstico de 

câncer, é o estágio da raiva. “Quando não é mais possível manter firme o primeiro estágio da 

negação, ele é substituído por sentimentos de raiva, de revolta, de inveja e de 

ressentimento”(KÜBLER-ROSS,1998, p.55).  A autora aponta a necessidade do profissional 

de saúde colocar-se no lugar do indivíduo e procurar compreendê-lo neste momento. 

O terceiro estágio deste processo, segundo a autora, é o da barganha, que é o menos 

conhecido, mas também útil ao paciente.  Neste estágio o paciente faz algum tipo de acordo 

para adiar, muitas vezes, o inevitável, este acordo geralmente é o encontro com a 

religiosidade.  Muitas vezes é feito com Deus nos alicerces da fé particular de cada um. 

Segundo Kübler-Ross (1998), temos a existência de um quarto estágio: a depressão.  

Quando o paciente não pode mais negar sua doença e é forçado a submeter-se a outras 

intervenções, quando começa a apresentar novos sintomas tornando-se mais debilitado, 

emagrecido, sem poder mais esconder a doença; sua raiva cederá lugar a um sentimento de 

perda.  Segundo a autora, esta perda pode representar várias facetas e afirma que “uma mulher 

com câncer de mama pode reagir à perda de sua imagem; uma mulher com câncer do útero 

pode sentir que não é mais mulher”(KÜBLER-ROSS, 1998, p.91). Este sentimento de perda, 

na maior parte das vezes, pode significar depressão ou tristeza. 

Por fim, Kübler-Ross (1998) aponta um quinto estágio: a aceitação, que, segundo a 

autora, não deve ser confundido com um estágio de felicidade. Ela afirma que é como se a dor 
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tivesse esvanecido e a luta tivesse chegado ao fim.  Kübler-Ross (1998) afirma que este 

estágio ocorre quando um paciente já teve tempo necessário de atravessar os outros estágios 

descritos anteriormente e tiver recebido ajuda para superar todos estes processos.  Ela afirma 

que o paciente não sentirá mais depressão ou raiva pois terá tido chance de externar seus 

sentimentos.  Assim, em determinados casos, contemplará seu fim próximo com um certo 

grau de tranqüila expectativa.  Não é um desânimo resignado e sem esperança, o que não pode 

ser confundido com felicidade.  É simplesmente aceitação e necessidade de recolhimento.  

A partir destas considerações de Kübler-Ross, podemos ressaltar a importância da 

relação profissional de saúde-paciente na compreensão das formas de enfrentamento de cada 

indivíduo diante do diagnóstico de uma doença grave ou da iminência de morte.  A 

sensibilidade deste profissional precisa fluir especialmente no acolhimento destes sentimentos 

mesmo quando o rigor técnico se faz necessário.  Acerca deste tema, o médico Drauzio 

Varella (2004), em seu livro Por um Fio, se refere às palavras de seu irmão, também médico 

oncologista, em seu leito de morte acometido de um grave câncer de pulmão. Ele afirma que, 

neste momento, seu irmão lhe diz que todo médico devia passar pelo que estava atravessando.  

Experimentar no próprio corpo a fragilidade que a doença traz, as amarguras das dores 

persistentes, mal-estares constantes e incertezas.  Sentir saudade da felicidade sem 

preocupações de outras épocas, angústia ao imaginar o vazio que nossa ausência poderá 

deixar nas pessoas queridas, o desejo impossível de acordar do que ele chamou de pesadelo.   

O médico que compreende e acolhe estes sentimentos em seus pacientes pode desenvolver 

uma relação médico-paciente verdadeira e fraterna. 

Sobre o trabalho psicológico diante dos aspectos citados neste capítulo, em especial 

nos que se referem ao câncer de mama, Wanderley (2003) afirma que o psicólogo pode ajudar 

a paciente a reassumir suas funções profissionais, sociais, familiares e sexuais de antes da 

cirurgia, esclarecendo para a mulher que o que ela perdeu foi o seio e não a sua vida, seu 

trabalho, lar, marido e filhos.  Segundo a autora, a mulher mastectomizada acredita muito 

nesta generalização passando a se comportar de maneira diferente, ou seja, evitando o contato 

com amigos ou familiares, excluindo-se.  Por fim, a autora ainda afirma que com o avançar do 

processo terapêutico o trabalho psicológico apresenta uma tendência a se aprofundar e os 

esclarecimentos a respeito das reações particulares diante das diferentes situações da vida 

tornam-se cada vez mais constantes.  Afirma ainda que o medo e a ameaça, relacionados em 

princípio ao diagnóstico do câncer, sempre estiveram presentes na vida da mulher, 

manifestando-se de maneira mais clara diante das circunstâncias do aparecimento do câncer 

que exigiam iniciativa e decisão.  Wanderley (2003) afirma que o trabalho psicológico por 
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meio de uma análise do discurso da paciente visa diminuir o encargo depositado na doença, 

ajudando-a a perceber que a moléstia pode estar funcionando como um “ímã” que tudo atrai e 

destrói, porque, segundo a autora, é esta mesma atitude agressiva e destrutiva que a mulher 

mantém com a própria vida, ou seja, na maioria das vezes a queixa das mulheres se volta de 

forma exclusiva para a doença e o câncer é visto como responsável por tudo de ruim que 

acontece na vida. 

1.3. Aspectos Sociais 

O. Carl Simonton (1978), enumera algumas crenças de nossa sociedade a respeito do 

câncer, que, segundo o autor, é considerado frequentemente como sinônimo de morte, que é 

algo que ataca do exterior e não há como controlá-lo e que o tratamento é drástico e negativo 

e, em geral, tem efeitos colaterais desagradáveis.  Ele afirma que estas crenças sociais têm 

influência bastante negativa. Simonton (1978), aponta que a mídia expõe uma mensagem 

subentendida quando publica histórias sobre as pessoas que morreram após uma longa batalha 

contra o câncer, ou seja, a mensagem explícita é sobre o quanto estas pessoas foram corajosas 

e a implícita é a de que foram corajosas frente à sua morte inevitável.  Ainda hoje, apesar dos 

avanços da medicina, o câncer é visto como um monstro que mata, embora se saiba que pode 

ou não ser uma doença fatal.  Segundo Simonton (1978),  “quando se fala de alguém que está 

com câncer, o tom da conversa muda, faz-se um silêncio desconfortável, as pessoas desviam o 

olhar – tudo isso indicando a expectativa de morte”(p.80).  O autor também nos esclarece que, 

em sua experiência, os pacientes tornam-se muito suscetíveis a estas convicções sociais 

negativas sobre o câncer.  Afirma que muitos dizem que os amigos os evitam ao saber da 

doença e, segundo ele, por aparentarem não se relacionar bem com alguém próximo da morte.  

Simonton (1978), afirma que esta reação se explica ao nos apoiarmos no fato de que as 

pessoas evitam pensar sobre a morte.   Este conjunto trágico de expectativas em relação ao 

câncer, segundo Simonton (1978), é revelado não só pelos amigos e parentes do paciente, 

como também, muitas vezes pelos próprios profissionais de saúde.   

Sobre estes diferentes aspectos em torno do câncer, consideramos importante ressaltar 

que a perspectiva fenomenológico-existencial não compreende o homem facetado em 

dimensões física, psíquica e social.  Isto é uma visão dicotômica da realidade a qual a 

fenomenologia-existencial tenta rever.  Martin Heidegger critica a dicotomia postulada pela 

ciência moderna, ele ocupa-se em compreender o homem naquilo que ele se mostra, ou seja, 

na sua existência. Acerca deste tema, Angerami-Camon (1993), baseado nas concepções de 

Martin Heidegger, propõe um questionamento desse homem facetado em dimensões, pois, 
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compreendendo o homem desta forma, corre-se o risco de perder o homem em sua totalidade, 

ou seja, tomar o homem como um ente propriamente dado, um objeto recortado pela 

perspectiva científica, pode significar perdê-lo em sua totalidade, em sua existência.  

Acreditamos importante considerar que não é nossa intenção negar as contribuições desses 

modos de abordar o problema, não pretendemos negar a visão da ciência e sim gostaríamos de 

contribuir com um outro olhar, o da fenomenologia-existencial que tem uma visão de homem 

que contempla o existir e não um homem facetado em dimensões física, psíquica e social.  A 

ciência moderna entende que quanto mais se divide, se recorta um objeto, mais se entende 

sobre ele.  Entretanto a crítica da fenomenologia-existencial é a de que assim perde-se a visão 

da existência do homem em sua totalidade. Segundo Angerami-Camon (1993), excluir 

determinadas possibilidades é empobrecer o fenômeno e a apreensão em si.  Este tema será 

melhor explorado no próximo capítulo.   

Assim, consideramos importante destacar que a visão dos autores citados neste 

capítulo está alicerçada na idéia de causalidade, universalidade e culpabilização.  

Universalizam os comportamentos quando citam padrões de comunicação definidos no 

processo de enfrentamento do câncer, trazendo também a idéia de causalidade quando 

consideram um comportamento como causa ou efeito de outro.  A culpabilização surge então 

nesta relação de causa e efeito, sentida pelos indivíduos que passam pela experiência do 

câncer como resultado de algo que poderiam ter evitado.   

A fenomenologia-existencial revê esta visão de enfrentamento da doença considerando 

a experiência com o câncer, vivida por cada mulher, como única e particular em cada 

existência.  Vamos tentar compreender a mulher em sua totalidade e singularidade, em sua 

existência como um todo, sem recortá-la em dimensões física, psíquica ou social. 

Partindo destas considerações apresentadas nesta parte de nosso trabalho, no próximo 

capítulo, através das contribuições de Martin Heidegger e Medard Boss, abordaremos a 

finitude e faremos uma discussão sobre o processo de re-significação diante de um 

diagnóstico de câncer de mama, com base nas concepções fenomenológico-hermenêuticas 

destes autores,  com o objetivo de fazer um contraponto entre a visão cartesiana do homem e a 

perspectiva fenomenológico-existencial. 
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2. FINITUDE E RE-SIGNIFICAÇÃO 

 

Neste capítulo, através das contribuições de Martin Heidegger e Medard Boss, 

procuraremos compreender a finitude e discutir o processo de re-significação1 diante de um 

diagnóstico de câncer de mama com o objetivo de fazer um contraponto entre a concepção 

cartesiana do homem como ente propriamente dado, e as bases fenomenológicas que 

compreendem a existência humana como um poder-ser, numa visão de homem como um ser 

lançado, um homem que é mundo e abertura de possibilidades.   

2.1. Finitude 

 Segundo Heidegger (2006), a morte mostra-se como um fenômeno existencial e isto 

nos obriga a uma investigação particular de cada existência humana. Com este objetivo, 

Heidegger propõe uma análise da morte colocando o fenômeno como um conceito  existencial 

para que seja possível sua compreensão ontológica, ou seja, recuperando o sentido do ser na 

existência do homem.  Acerca deste tema, ele afirma:  

A morte mostrou-se como um fenômeno existencial.  Isto 
obriga a investigação a se conduzir de maneira puramente 
existencial por cada presença2  singular.  A fim de se analisar a 
morte, enquanto morrer, resta apenas a alternativa de se colocar 
o fenômeno num conceito puramente existencial ou então de se 
renunciar à compreensão ontológica3. (HEIDEGGER, 2006, 
p.314 
 

 Desta forma, Heidegger (2006), faz uma reflexão acerca da caracterização da 

passagem do Dasein para o não mais ser do Dasein, enquanto não-mais-ser-no-mundo, ou 

seja, quando o Dasein sai do mundo, no sentido da morte, isso não deve ser confundido com o 

morrer simplesmente.  O autor ainda afirma que esta diferença só pode ter visibilidade 

mediante a demarcação do findar, com o caráter de um Dasein frente ao fim de uma vida. Por 

isso, Heidegger (2006), afirma que só se poderá encontrar o fenômeno quando procurarmos 

para análise, uma determinação ontológica (recuperando o sentido do ser) dos fenômenos que 

constituem o fim e a totalidade.    

                                                           
1 Compreendemos a palavra re-significação como um desvelamento do caráter de poder-ser de cada Dasein 
afetado pela posição hegemônica do câncer.  Esta forma de compreender a palavra re-significação não tem 
relação com a idéia de re-significação da Programação Neuro-Linguística (PNL). 
2 Na tradução brasileira de Ser e Tempo o termo Dasein é traduzido como pre-sença.  Heidegger utiliza a palavra 
Dasein, ser-aí, para se referir a existência humana. 
3 A Ontologia proposta por Heidegger, em Ser e Tempo, diz respeito a uma recuperação do sentido do ser na 
lacuna deixada pelas pesquisas das ciências positivas. 
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Este autor nos esclarece que, nesta investigação, que propõe a recuperação do sentido 

do ser do Dasein, só é possível distinguir ontologicamente fim e totalidade de maneira 

provisória.  Heidegger (2006), afirma que para alcançarmos um resultado suficiente nesta 

investigação é necessário não apenas elaborar a estrutura formal do fim e da totalidade (pelos 

pressupostos da ciência moderna), mas desenvolver suas possíveis variações não formalizadas 

(privilegiando o sentido do ser), em referência a um determinado “conteúdo” e determinadas 

de acordo com seu ser específico.  Acerca deste tema, Heidegger afirma: 

Esta tarefa pressupõe uma interpretação suficientemente 
positiva e precisa dos modos de ser, os quais exigem, por sua 
vez, uma separação regional da totalidade dos entes.  A 
compreensão desses modos de ser, no entanto, reclama uma 
idéia clara de ser em geral.  Um êxito adequado da análise 
ontológica de fim e totalidade não só fracassa devido à extensão 
do tema, mas, sobretudo, pela dificuldade fundamental, qual 
seja, de que para o cumprimento dessa  tarefa já se deve, de 
antemão, pressupor como conhecido e alcançado justamente 
aquilo que se busca na investigação (o sentido de ser em geral) 
(HEIDEGGER, 2006, p.316). 
 

 Desta forma, Ser e Tempo tenta recuperar o sentido do ser que foi esquecido pela 

filosofia tradicional e pela ciência moderna .  O filósofo tem a intenção de inaugurar um novo 

questionamento sobre o sentido do ser, e deixa claro que na tradição filosófica e na ciência, o 

sentido dos entes fica em aberto, entendidos por estas perspectivas como objetos passíveis de 

experimentação e observação.  A filosofia heideggeriana propõe desconstruir esta formulação 

e compreender a existência como um todo, tomando o homem não mais como um objeto e 

sim como um poder-ser, como um ser lançado, e portanto, abertura de possibilidades.  A 

proposta do filósofo é rever a perspectiva de homem como um ser multifacetado como temos 

no paradigma moderno visto no capítulo anterior. 

 Partindo destas considerações filosóficas, Nunes (1986), nos propõe que o Dasein é, 

em qualquer momento de seu período de vida, entre nascimento e morte, poder-ser e não algo 

determinado e assim coloca em questão a possibilidade de se conjugar estes limites para a 

existência humana tomando o homem como objeto, como um ente simplesmente dado.  As 

concepções de Martin Heidegger também propõem algo a mais, ou seja, recuperar o sentido 

do ser na existência humana. 

 Ainda sobre a impossibilidade de se compreender o homem e sua existência como um 

ente propriamente dado dividido em dimensões e categorias,  Sá e  Rodrigues (2004), também 

afirmam que a fenomenologia-hermenêutica se preocupa com a descrição interpretativa das 
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estruturas ontológicas fundamentais do existir humano suspendendo a objetivação do homem 

como ente propriamente dado.  

 Partindo destas considerações, ainda podemos citar Nunes (1986) afirmando que para 

o Dasein o fim não é um arremate, um final a que ele chega ou um infortúnio que o abate 

extinguindo sua existência no mundo.  Ele afirma que faltaria, por conseqüência, ao conceito 

biológico da morte um pleno aclaramento, que só a ontologia fundamental (o sentido do ser), 

anterior a uma ontologia da vida, poderá trazer.  Acerca deste tema, o autor esclarece: 

Essa anterioridade da Ontologia fundamental está garantida pela 
própria estrutura do ser humano, que existe projetando-se, 
compreendendo-se antecipadamente a partir de suas 
possibilidades.  Consequentemente, o perecimento orgânico é 
“codeterminado” pela “forma original” do Dasein, que “não 
finaliza simplesmente”, uma vez que o fim em direção ao qual 
se totaliza, e que lhe faltaria para completar-se, constitui uma 
possibilidade sua – um poder ser relativamente ao qual se 
conduz em cada momento de sua existência (NUNES, 1986, 
p.119). 
 

 Desta forma compreendemos que na existência humana a finitude é uma possibilidade 

sobre a qual o homem está debruçado em todos os momentos de sua existência, por isso, o 

homem existe num poder-ser, ou seja, em compreensão e antecipação. Assim, o homem não 

morre simplesmente.  O Dasein chega a um fim, mas este fim o determina desde o início, 

como possibilidade do que virá a ser, ou seja, a finitude é  constitutiva da existência humana. 

Assim, é possível ao homem pensar acerca da morte, dar-lhe um sentido, tomá-la como 

possibilidade mais própria, compreendendo a finitude como constitutiva de sua existência 

vivenciando esta angústia que é um momento de singularização.  Segundo Heidegger (2006), 

o ser-para-a-morte mobiliza a  angústia e pode remeter o Dasein a um momento de 

singularização.   

 Assim, consideramos importante citar Dantas (2005) que compreende a angústia como 

um dos determinantes ligados à condição humana, o que nos direciona ao estatuto de seres 

livres, únicos e mortais.  A autora então nos esclarece: 

... compreendemos que a angústia faz parte da vida e assim, a 
consideramos como uma possível desencadeadora de reflexão 
sobre a existência.  Destituída de negatividade, a angústia aqui 
passa a ser concebida como uma valiosa experiência, que 
emerge quando tomamos consciência ou nos apropriamos da 
nossa condição humana: a angústia nos coloca diante do “nada” 
existencial (DANTAS, 2005,p.7). 
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 Assim, neste trabalho, procuramos também compreender a angústia das mulheres com 

diagnóstico de câncer de mama a partir desta reflexão de Dantas (2005), para tornar possível 

apreender a forma como cada uma conseguiu lidar com este momento da existência.   

 Ainda acerca do tema finitude, podemos nos servir das contribuições de Nunes (1986), 

que esclarece que a morte não é, para o Dasein, puro aniquilamento, representável conforme a 

experiência da velhice, que nivela, como um fato objetivo, impessoal e necessário.  Nunes 

(1986), afirma que, de forma ontológica, o homem deixa de viver porque morre, e morre 

porque é de sua natureza morrer, enquanto poder-ser de cada qual.  Ele esclarece que a morte 

torna-se possibilidade da existência, ingressando de forma intransferível e irrepresentável, na 

relação com o ser que a existência está referida, ou seja, a morte pode ser pensada como 

constitutiva da existência humana e deve ser compreendida em cada Dasein como 

possibilidade que impossibilita qualquer outra possibilidade.   

 A partir destas considerações, é possível compreendermos as afirmações de Heidegger 

(2006), que nos fala da impossibilidade de se experimentar a morte dos outros e de se 

apreender toda a presença.  Ele esclarece que na morte dos outros, pode-se fazer a experiência 

do curioso fenômeno ontológico que se pode determinar como mudança sofrida por um ente 

ao passar do modo de ser do Dasein (da vida) para o modo de não mais ser Dasein que torna o 

ente como mero ser simplesmente dado.  Mas ele faz uma ressalva quando diz que interpretar 

o movimento da passagem do Dasein para o ser simplesmente dado perde a base fenomenal 

na medida em que o ente que fica não é mera coisa corpórea.  A morte aí é vista sob a 

perspectiva dos vivos e, portanto, perde-se a base fenomenal, dado que é sob a ótica da vida 

que se experimenta a morte dos outros. 

          Este autor também afirma que o cadáver dado ainda é objeto da anatomia patológica, 

cuja tendência de compreensão se baseia na idéia de vida, ou seja, o ser simplesmente dado 

está para além de uma coisa material, sem vida.  Segundo Heidegger (2006), no cadáver se 

encontra algo não vivo, que perdeu a vida, mas neste ponto ainda referido à vida.  Mas mesmo 

esta caracterização do que resta não esgota os dados fenomenais determinados pelo Dasein.  

Isto é diferente da maneira pela qual a técnica moderna compreende a vida ou a morte.  

Acerca deste tema, Boss  afirma:   

Em uma biologia submetida à técnica, é evidente que todos os 
seres vivos são considerados somente sob o ponto de vista de 
sua utilidade e de sua produtividade.  Esta perspectiva parece 
mesmo acima de toda a crítica, nem mesmo pensamos em 
criticá-la.  E é assim que Descartes abriu, também para a 
medicina, a idade clássica da máquina (BOSS, 1959, p.1). 
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Boss (1959), ainda nos esclarece que desde então a biologia técnica não estabeleceu 

nenhuma outra diferença entre a vida e morte.  Segundo o autor, a vida se reduziu então a um 

processo psicoquímico e os organismos, para a técnica moderna, se tornaram máquinas iguais 

a qualquer outro sistema físico.  Sobre este tema, Boss afirma: 

...a vida se reduziu a um processo psicoquímico complexo é 
verdade, e os organismos se tornaram máquinas semelhantes em 
sua estrutura a qualquer outro sistema físico dado.  E a biologia 
a explicar muito seriamente a vida orgânica pelos métodos do 
matemático e do físico.  Leibniz mesmo sofreu a tal ponto a 
influência de Descartes que durante muito tempo viu nos 
organismos máquinas muito complicadas, em que os fenômenos 
vitais obedeciam a leis mecânicas (BOSS, 1959, p.1). 
 

Assim, compreendemos que a ciência objetiva o homem e esquece o sentido do ser 

quando tenta explicar a vida e a morte por métodos científicos: matemáticos, físicos, 

psicológicos, etc.   Em contrapartida, Heidegger (2006), tenta recuperar o sentido 

ontológico da morte quando fala do cadáver; para ele o finado é objeto de ocupação dos 

funerais e cerimônias porque em seu modo de ser ele é ainda mais que um ente propriamente 

dado no mundo circundante e passível de ocupação, ou seja, o morto, no mundo dos vivos 

ainda é reverenciado pelos vivos.  Os vivos se ocupam dele nas homenagens e no culto, são e 

estão com ele, no modo de uma preocupação reverencial, desta forma, a relação ontológica 

com o morto também não deve ser apreendida como uma ocupação do que está a mão.  Ainda 

segundo o autor, nesse processo de ser-com o morto, o finado não está mais “por aí”, ou seja, 

ser-com quer dizer conviver no mesmo mundo.  Se o finado deixou nosso mundo, é a partir do 

mundo que os que ficam ainda podem ser-com ele.  A morte então, neste caso, é 

experimentada como perda e não é possível aos vivos se ter acesso à experiência do morto, os 

vivos vivem a perda sob a perspectiva da vida.  E afirma: 

Quanto mais adequada a apreensão fenomenal do não mais ser 
presença do finado, mais clara será a visão de que justamente 
esse ser-com o morto não faz a experiência do ter-chegado-ao-
fim do finado.  A morte se desvela como perda e, mais do que 
isso, como aquela perda experimentada pelos que ficam.  Ao 
sofrer a perda, não se tem acesso à perda ontológica como tal, 
“sofrida” por quem morre.  Em sentido genuíno, não fazemos a 
experiência da morte dos outros.  No máximo, estamos apenas 
“junto” (HEIDEGGER, 2006, p.313). 

 
 A partir destas considerações de Heidegger, podemos compreender que a morte dos 

outros não nos possibilita apreender o chegar-ao-fim.  A questão mais importante é sobre o 

sentido ontológico da morte de quem morre enquanto uma possibilidade ontológica de seu 



 26

ser, e não sobre o modo da co-presença e do ainda-ser-presença do finado junto aos que 

permanecem em nosso mundo.   

 Assim, podemos trazer as contribuições de Nunes (1986), no que diz respeito à pré-

meditação da morte.  Ele afirma que a morte é um acontecimento tão real que podemos furtar-

nos à sua ameaça deixando de pensar nela ou aceitando-a de maneira intelectual.  Ele propõe 

que até o saber evasivo do cotidiano, que transfere para o plano das ocorrências gerais, acaba 

evitando tomar a morte como possibilidade.  O autor afirma que a compreensão assumida da 

morte transgride os limites do pensar teórico, intelectual da morte e tem o cunho do 

“exercitamento do Dasein, segundo o autor, confrontado à mais extrema e radical 

possibilidade de si mesmo.   

 Segundo Nunes (1986), o exercitamento é uma pré-meditação, que se antecipa a 

morte.  Premeditar a morte significa correr à frente dela, ou seja, compreendê-la como 

existência assumida.  O autor afirma que o sentimento de angústia autentificaria essa 

compreensão, assinalando um rompimento da indiferença do Dasein perante a possibilidade 

de morte, singularizando, liberando o Dasein para o poder-ser próprio, autêntico da 

existência.  É na antecipação da morte que percebemos o nada.  Na morte o Dasein se 

nadifica.  Para Heidegger este nada é abertura de possibilidades.  É a partir do nada que a 

existência acontece. 

Desta forma, compreendemos que as mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de 

mama, sendo o câncer palavra estigmatizada como morte iminente, podem experimentar esse 

exercitamento do Dasein na pré-meditação da morte vivenciando a angústia pela possibilidade 

de extinção de sua existência, ou seja, pela possibilidade de não estar mais aqui, deixar de 

existir, de morrer. Acerca deste tema, Angerami-Camon (1993) afirma: 

Por sua própria essência, a morte é, em todo caso, minha, na 
medida em que ‘é’.  E, com efeito, a morte significa uma 
peculiar possibilidade-de-ser em que o mesmo ser do próprio 
Dasein do homem é o fim, um desfecho final.  No morrer, 
mostra-se que ‘pertencer a mim’ (mineness) e existência são, 
ontologicamente, constitutivos para a morte.  Morrer não é um 
evento; é um fenômeno a ser compreendido existencialmente 
(ANGERAMI-CAMON, 1993, p.20). 
  

A partir desta afirmação, podemos destacar que as mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama tendem a experimentar existencialmente a possibilidade de morte e podem 

vir a ter uma compreensão de sua própria finitude.  Podemos pensar então que o diagnóstico 

de câncer de mama aproxima da possibilidade de morte.  Segundo Medard Boss (1977), a 

angústia pode ser vista como medo da morte, medo pelo estar-aí e medo pela destruição deste.  
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Segundo o autor, a maior certeza do homem é a certeza de que um dia morrerá, razão pela 

qual a angústia é constitutiva do homem.  Desta forma, Boss (1977), nos traz a seguinte 

questão: “...não será a angústia inerente à vida, como um dote do nosso estar-aí, do qual não é 

possível, nem psicoterapicamente, se livrar? (p.28)”.   

Ainda sobre a angústia, consideramos importante ressaltar novamente as contribuições 

de Dantas (2005) que afirma que a experiência da angústia pode ou não nos abrir para um 

poder-ser, para a indistinta gama de possibilidades que a existência nos oferece.  A autora 

esclarece: 

Acreditamos que a angústia nos abre para o futuro e para a 
indistinta possibilidade de tudo.  Esta abertura para uma 
existência mais singular que a angústia desvela tende a se 
restringir, de início e na maior parte das vezes, sob a fachada 
lisa e fria da impessoalidade (Dantas, 2005, p.8). 
 

Acreditamos que a proximidade com a possibilidade de morte, experimentada pelas 

mulheres na vivência da experiência com o diagnóstico de câncer de mama, pode levá-las a 

um momento de singularização ou a uma restrição de sentido mascarando novamente a 

angústia sob a capa da impessoalidade. 

A seguir, procuraremos compreender como Medard Boss entende o processo de re-

significação para que possamos analisar, no próximo capítulo, como as mulheres com 

diagnóstico de câncer de mama experimentam essa angústia procurando enfocar como se dá a 

experiência da re-significação. 

2.2. Re-significação 

Boss (1977), afirma que a angústia pode ser compreendida como medo da morte que 

está inevitávelmente diante de nós de forma constante.  Como vimos anteriormente, há uma 

indiferença do Dasein no que diz respeito à possibilidade de morte; e a facticidade de um 

diagnóstico de câncer de mama pode trazer à mulher a compreensão da morte como existência 

assumida ou um alheamento à esta possibilidade, ou seja, pode trazer abertura de 

possibilidades ou restrições.  Compreendemos então que isto é diferente da visão dos estágios 

descritos por Kübler-Ross(1998), que define alguns processos pelos quais passam os 

indivíduos com diagnóstico de câncer, seguindo uma delimitação a priori das  fases 

atravessadas por cada indivíduo de acordo com a metodologia científica.  

Acerca deste tema, Binswanger (1977) afirma que o homem e seu mundo formam um 

todo estrutural e se contrapõe à idéia do homem multifacetado em dimensões.  Segundo este 

autor, isto está expresso na palavra ser-no-mundo.  Homem e mundo estão sempre 
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relacionados dialéticamente por isso ele não vê sentido falar do homem e seu mundo em uma 

relação espacial.  Esta é a compreensão da fenomenologia que é diferente da visão científica 

moderna.  Acerca deste tema, Feijoo (2004) afirma que Heidegger evidencia a não exigência 

de um modelo científico para compreender as experiências.  Para a autora, as experiências 

quando entendidas a partir de teorias, não passam de representações da realidade e são 

interpretadas a partir de um simbolismo, perdendo-se então o fenômeno.  A fenomenologia 

vai buscar o fenômeno, a própria experiência.  

 Em nosso trabalho, pretendemos analisar a experiência vivida por cada mulher com 

diagnóstico de câncer de mama. Nossa compreensão do discurso de cada mulher se dará a 

partir de uma aproximação com a fenomenologia-hermenêutica, pois entendemos, a partir de 

Feijoo (2004), que uma escuta clínica depende de um exercício de suspensão fenomenológica.  

Acerca deste tema, a autora afirma: 

Exercitar a suspensão fenomenológica com disposição 
hermenêutica vai se fazer mister naquele que pretende atuar na 
clínica na perspectiva proposta por Heidegger.  O psicólogo, na 
sua formação acadêmica, é ensinado a pensar cientificamente e 
acaba deste modo procedendo em sua prática.  Desvincular-se 
deste modo de pensar consiste, também, em um familiarizar-se 
com a fenomenologia e a hermenêutica (FEIJOO, 2004, p.10). 

 
 Assim, podemos pensar a partir de Feijoo (2000), que em Heidegger, o método 

fenomenológico consiste em buscar o sentido das coisas para a realização de uma analítica da 

existência.  A autora afirma que é o modo de ser do homem que dá sentido às coisas e 

esclarece: 

É o modo de ser do humano que funda as coisas, dando-lhes 
sentido.  É através do método que se vai buscar esse sentido do 
ser, naquilo que se dá direta e imediatamente. O fenômeno é o 
que se mostra a si mesmo; à maneira do ente, portanto, o 
fenômeno transparece, mostrando-se em si mesmo.  De uma 
forma ou de outra, o ser mostra-se, seja de uma forma velada, 
encoberta ou desfigurada.  A atitude fenomenológica dará 
caminho na descoberta do sentido do ser (FEIJOO, 2000, p.38). 
 

 Para que possamos dar continuidade à nossa compreensão sobre o processo de re-

significação no que tange à restrição de sentido, consideramos importante destacar a 

contribuição de Boss (1977), no que diz respeito a um questionamento sobre as pessoas que 

não tem angústia.  Ele aponta que “parece pertencer à vida humana este contra-poder à 

angústia, que se manifesta nos fenômenos do amor, da confiança e do estar-abrigado (p.33)”.  

Isto pode significar um alheamento em relação à possibilidade de morte. Segundo Boss 

(1977), a coragem está fora disso porque ela só existe onde domina a angústia. Podemos 
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inferir, a partir de Boss, que esta angústia se refere ao medo da morte.  O autor afirma que a 

coragem pode dominar a angústia.  Por isso, só o angustiado necessita de coragem.  Ele ainda 

afirma que se existir amor, o estar-abrigado e a confiança; toda a angústia pode desaparecer e 

esclarece que quem ama sabe que vai morrer tão bem quanto o angustiado mas o ser humano 

só pode temer mortalmente por aquilo que ele considera o seu estar-aí e o seu poder-ser, ou 

seja, compreendendo a morte como existência assumida.     

 A partir destes pontos, Boss (1977), reflete acerca da forma como os seres humanos 

podem reagir à angústia frente à possibilidade de morte, com a seguinte metáfora: 

É possível que incontáveis seres humanos reajam em suas 
angústias mortais aproximadamente como se sua essência se 
assemelhasse à pele velha de uma cobra, que está na época da 
muda.  Do ponto de vista da pele, que se torna apertada demais, 
que se arrebenta e perece, o trocar de pele é realmente um 
acontecimento catastrófico, que esta pele de cobra tomaria, e 
com razão, como sendo o ocaso definitivo, pudesse ela 
compreender toda a essência da cobra em si mesma.  Pelo 
contrário, o processo de trocar de pele é, para a cobra como tal, 
e no seu todo, o oposto de um morrer: é um criar espaço para o 
crescer e amadurecer (BOSS, 1977, p.34). 

 
 Ainda acerca deste tema, Boss (1977) levanta a necessidade de reconhecer no ter-que-

morrer do antigo a libertação para um estar-aí amplo e são, e faz uma reflexão sobre uma 

angústia do ser humano atual que costuma, segundo o autor, retroceder e limitar muito sua 

auto-compreensão que costuma ver-se apenas como uma gota de água solitária e não suspeita 

do oceano ao qual pertence.  Mas Boss (1977), ainda afirma que na condição do amor, o estar-

aí (Dasein) está aberto a uma experiência totalmente diferente, que permite reconhecer o que 

os seres humanos chamam de morrer, como o contrário do não-poder-mais estar, “como sendo 

um íntimo abrir-se e aprofundar-se no amado como um todo (p.36)”. 

 Boss (1977), afirma que o morrer da vida diária é uma passagem para uma experiência 

mais rica e mais aberta.  Mas o angustioso, segundo Boss, não faz justiça à própria angústia 

humana, pois encontra-se “atrofiado psicologisticamente” no que tange à sua própria angústia, 

ele vê esta angústia reduzida a um subjetivismo moderno – centrado na personalidade 

humana.  Em contrapartida, o autor esclarece que se alguém mantêm-se aberto à realidade da 

angústia, é neste ponto que ela abre aos seres humanos uma dimensão da liberdade onde se 

desdobram as experiências do amor e da confiança.  Isto porque a angústia, sem a delimitação 

subjetivista, da mesma maneira que o amor, leva o estar-aí humano à possibilidade do maior e 

do que é diferente do que é, ou seja, o homem passa de ente propriamente dado (objeto, coisa) 

a autor de sua própria história.   
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 Boss (1977), então afirma que esta dimensão que é aberta é a dimensão do nada e este 

nada é justamente o contrário do vazio da nulidade niilista (descrença absoluta).  Este nada, ao 

contrário, abriga tudo dentro de si podendo encobrir ou desvelar as coisas do mundo em que 

vivemos. Como mencionamos anteriormente, é a partir do nada que a existência se dá.  A 

multiplicidade de sentidos e a re-significação se dão a partir desta nadificação que pode vir do 

contato direto com uma doença grave como o câncer, por exemplo.  Deste modo, a angústia 

vivida em sua mais profunda autenticidade, rompe toda a angústia subjetivista e psicologista 

modernas.  Ela abre caminho do amor ao infinito que tudo abriga e não simplesmente é.  

Dentro da concepção deste autor, podemos pensar que neste nada tudo é possível.  Há aí uma 

abertura de possibilidades e uma dimensão infinitamente maior que a do cartesianismo onde 

estão mergulhadas nossas ciências.  

 Segundo Boss (1977), ainda assim o homem pode fechar-se diante do que se revela, ou 

seja, diante das reivindicações daquilo que vem ao seu encontro.  A possibilidade de 

corresponder ou esquivar-se ao que se apresenta, ou seja, às coisas do mundo, segundo o 

autor, constitui a característica básica da liberdade humana. 

 Assim, Sá e Rodrigues (2008), nos esclarecem que embora o Dasein seja abertura, 

muitas vezes tende a fechar-se, a tomar-se com ente propriamente dado alicerçando-se às 

identidades a ele conferidas.  Segundo estes autores, isto é o que Heidegger chama de 

impessoal, onde nos constituímos como a maioria, onde não há comprometimento singular,ou 

seja, uma singularização, uma apropriação de uma existência assumida. Vale ainda ressaltar 

aqui que os autores nos esclarecem a partir de Heidegger o que é este impessoal, e afirmam: 

Para ele, nossa experiência cotidiana se dá nessa 
impessoalidade, na qual somos mais um, nos constituímos 
como um “todo mundo” (das Man) em que não há 
comprometimento singular e no qual acabamos por ser ninguém 
(SÁ e RODRIGUES, 2008, p.43). 
   

 Sá e Rodrigues (2008) ainda afirmam que a apropriação de nossas possibilidades 

singulares, que ocorre aos humanos quando se dão conta de sua facticidade e, ao mesmo 

tempo, de sua condição de abertura, é, segundo os autores, o que Heidegger nomeia de 

“autenticidade”. Eles afirmam: 

Na medida em que nos vemos em aberto e percebemos a ilusão 
e provisoriedade de nossas identificações, podemos nos 
apropriar de outras possibilidades e construir novas identidades, 
estabelecendo formas de lidar com o mundo e com os outros 
(SÁ e RODRIGUES, 2008, p.44). 
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  Por outro lado, estes autores argumentam que  o próprio homem é a sua condição de 

abertura, de estar em aberto, de vir a ser, de estar em jogo, onde não existe um substrato 

metafísico que somente tem fim na morte, quando cessam todas as possibilidades.   

  A partir destas considerações, no capítulo a seguir, faremos uma discussão das 

expeirências de cada mulher com diagnóstico de câncer de mama com o objetivo de 

compreender como se deu a vivência destas mulheres diante desta facticidade priorizando a a 

experiência vivida por cada uma delas.   Procuraremos compreender de que modo aconteceu a 

abertura de possibilidades ou restrição de sentido.  Assim, pretendemos analisar também o 

processo de re-significação vivido por cada uma destas mulheres. 
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3. PESQUISA 
 

3.1. Principal questão investigada 

 Qual a saída encontrada por cada mulher diante da facticidade de um diagnóstico de 

câncer de mama? O contato efetivo com a possibilidade de morte afeta a mulher na direção da 

restrição de sentido ou re-significação? 

3.2. Metodologia 

3.2.1. Tipo de Pesquisa 

 Pesquisa qualitativa, bibliográfica e de campo sobre o tema proposto.  Composta de 

entrevistas individuais e análise qualitativa dos discursos. 

3.2.2. Instrumento 

 Entrevista semi-dirigida com questionário elaborado pela pesquisadora e questões 

respondidas por cada participante.  As perguntas foram:  

1) Como você recebeu a notícia de que estava com câncer de mama? 

2) O que foi mais difícil para você neste processo? 

3) O que você fez para enfrentar o câncer? 

3.2.3. Participantes 

  Dez mulheres com diagnóstico de câncer de mama que passaram por tratamento  

residentes na cidade do Rio de Janeiro. São elas: Laura 72 anos, Raquel 67 anos, Márcia 44 

anos, Vera 60 anos, Lúcia 64 anos, Marta 53 anos, Flávia 62 anos, Júlia 39 anos, Paula 70 

anos e Teresa 80 anos. 

3.2.4. Procedimento 

 As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora e tiveram o compromisso do 

sigilo assegurado pela pesquisadora quanto a identificação das mulheres.  As participantes 

assinaram um Termo de Consentimento Informado (apêndice) declarando que foram 

devidamente esclarecidas sobre o objetivo da pesquisa e autorizaram por escrito a divulgação 

das informações obtidas para outros profissionais.  As participantes responderam um 

questionário de três perguntas elaboradas pela autora da pesquisa.  Os relatos das participantes 

foram gravados no ato da entrevista e transcritos posteriormente.  A partir dos relatos das 

participantes foi realizada uma análise qualitativa.  Os nomes que aparecem na pesquisa são 
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fictícios.  Visitamos duas instituições que realizam tratamento do câncer: Oncotech e Hospital 

Cardoso Fontes.   

 

 

3.3 Discussão 

Questão 1: Como você recebeu a notícia de que estava com câncer de mama? 

 

 
Laura 

 

 
“Eu ri muito, tive um ataque de riso e depois chorei...O médico 
perguntou se poderíamos marcar o dia para a cirurgia e eu disse que sim.  
Fui para a sala de cirurgia rindo.  Eu não senti nada, eu acho que eu não 
tenho nada.  Coloquei um espelho de um metro e quarenta centímetros 
em minha cama e ficava me olhando no espelho e dizendo: Era assim... 
fiquei assim... Entrei com dois peitos e saí com um”.  
 

Raquel 
 

 
“Sabe que eu não senti nada.  Eu sou católica, fervorosa, se eu tenho que 
passar por isso vou passar, não posso me desesperar.  Falei: “Jesus, só 
nós dois vamos saber da história, eu não vou falar com ninguém...  
Depois da biópsia eu falo.  Fiquei na minha... Eu estava bem, não é?  
Ninguém pensava nada.  Depois da biópsia eu falei: É câncer, mas não 
tem problema.  Fiz uma quadrantectomia e drenei vinte linfonodos.  O 
médico preferiu tirar tudo por prevenção, ele disse: vou aproveitar vou 
retirar e vou drenar porque é prevenção, depois vai ter algum problema 
aí... Eu vou retirar de prevenção. Pode retirar o que quiser aí... Até hoje, 
não chorei dia nenhum, numa boa, encarei a radioterapia. A radioterapia 
foi forte, fiquei toda em carne viva, queimou minha pele toda...  Eu não 
sentia vontade de chorar porque Jesus sofreu tanto por mim, porque que 
eu vou ficar sofrendo assim, criando caso, me sentindo mal? Quando 
você chora, fica angustiada, você faz mal para você mesma... Seja o que 
Deus quiser, eu não senti nada... As pessoas me perguntam se eu não 
sinto nada.  Não é isso, eu sinto.  Mas não é que eu vou me desesperar, 
tem tanta cura aí, conheço tanta gente curada que não tem mais nada”.  
 

Márcia 
 

 
“Fui fazer meus exames de rotina, e depois minha ginecologista ligou e 
pediu para me ver urgente, mas nem imaginei que poderia ser câncer. 
Pra mim foi difícil, porque tenho uma filha de 10 anos e os meus pais 
idosos. Foi no mesmo momento da minha separação, tudo aconteceu 
junto. Não contei nada para os meus pais e minha filha para não assustá-
los, no dia da cirurgia pedi para minha mãe levar a minha filha na escola 
e depois da cirurgia liguei e contei, logo depois minha mãe estava lá.  
Sou do tipo que quando tenho que fazer uma coisa, vou lá e faço logo. 
Tive muito apoio dos amigos e do meu namorado que me levava para 
fazer todos os exames”. 
 
 



 34

 
 

Vera 
 
 
 
 

 
“Foi inesperado porque eu estava fazendo os exames de rotina, passou 
um bom tempo sem fazer mamografia e aí vamos deixando aquelas 
coisas que a gente acha que não vai prejudicar em nada. Quando fiz os 
exames e fui à minha ginecologista ela me disse que eu teria que 
procurar um mastologista o mais rápido possível.  Tem um problema que 
é um câncer que pode não ser maligno mas tem grandes chances de ser, 
tem 80% de chance de ser câncer.  Eu fiquei tão chocada e não tive 
palavras.  Eu fiquei assim parada, olhando para ela e disse: tá.  E aí fui 
assim com a cabeça pensando se era verdade aquilo que eu tinha ouvido. 
Quando meu marido chegou eu falei para ele e eu estava assim muito 
nervosa, mas não estava desesperada, estava muito assustada porque 
quando você vai levar um exame para o médico, quando você está 
sentindo alguma coisa você já vai esperando algo, mas eu não estava 
sentindo nada, então para mim aquilo foi assim assustador.  Aí eu falei 
que o que tivesse de fazer eu iria fazer, se fosse alguma coisa grave.  Eu 
já saí do consultório pensando naquilo, se for alguma coisa o negócio é 
tratar, não pode sentar e chorar.  A gente chora, mas o choro não pode 
nos paralisar. Eu chorei, fiquei nervosa, mas consciente que aquilo era a 
minha realidade, que eu iria fazer o que tivesse que ser feito. Em 
momento nenhum eu cheguei a dizer que não iria mexer nisso, deixar 
como está, eu queria ter certeza de que eu iria fazer o que tivesse que ser 
feito para até aquele momento ter a proporção da coisa.  
 

Lúcia 
 

 
“Foi um susto, mas foi uma época próxima ao natal e, apesar de 
assustada, sabia que tinha como tratar pois estava no início.  Eu tinha 
que conviver com isso.  Procurei não assustar meus parentes.  Só contei 
depois que eu já tinha entendido que ia tratar.  Tenho muita fé, sou 
católica e isso me ajudou muito.  Convivi com meu marido com câncer 
que não veio a falecer disso, mas de uma infecção hospitalar.  Ele teve 
uma sobrevida ruim.  Por isso eu lia muito sobre o câncer e eu tive muito 
força com ele e também tive forças para enfrentar meu próprio câncer.  
Tive depressão há um ano atrás, mas devido a problemas pessoais que 
não tinham relação com a doença”. 
 

Marta 
 

 
“Fiquei nervosa, preocupada, pensando na família, na minha mãe porque 
ela é muito sensível.  Senti muito medo da minha mãe não agüentar, mas 
eu mesma não senti medo.  Tive muita fé em Deus.  Fiquei nervosa por 
minha mãe .  Não senti medo de morrer porque acho que a morte quando 
vem, vem de repente, não dá tempo da pessoa pensar. Eu não pensei 
nela”. 
 

 
 

Flávia 
 
 
 

 
“Nunca pensava em ter câncer, nunca passou pela minha cabeça.  As 
pessoas escondem o câncer, sou daquela época em que não se dizia esta 
palavra, eu não escondo, acho que não existe doença bonita.  Fui, fiz o 
exame da mama e não deu nada na biópsia.  O médico me disse que era 
um câncer e eu disse a ele que tudo bem, já sabia.  Perguntei a ele se 
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Flávia 
continuação 

tinha cura e ele disse que sim, que era só tratar.  Então eu disse a ele: 
“Vamos tratar.  Se tem cura, vou tratar”.  As pessoas são diferentes e 
isso influencia muito.  Eu sou espírita e isso me ajudou muito.  A doença 
é uma só, mas cada pessoa reage de uma maneira e eu reagi 
normalmente.  Eu tinha ódio daquele câncer e dizia: “Você não vai ficar 
aí, você vai sair, você não nasceu aí”.  A mente é que comanda tudo e a 
minha é danada, é dura na queda.  Não senti nada quando recebi a 
notícia, eu queria era acabar com ele”. 
 

Júlia 
 

 
“Entre o exame de rotina e a biópsia foi tudo tão rápido...Você não se 
sente doente, eu não tinha nenhum sintoma, depois que passou tudo me 
perguntei se era verdade.  É engraçado porque é uma doença que você 
não assimila ela direito..Só foi aparecer na mamografia.  Não sei dizer o 
que eu senti.  Fiquei confusa na hora que fiz a cirurgia. Um seio ficou 
menor que o outro, fiquei muito mal com isso porque pensei que nunca 
mais ia fazer sexo na vida e fiquei arrasada.  Quando fiz a cirurgia 
plástica, fiquei mais tranqüila.  A questão da estética corporal mexeu 
muito comigo”. 
 

Paula 
 

 
“Normalmente, como se fosse uma gripe muito forte.  Foi assim, foi 
fazer os exames todos e internar para operar.  A pior coisa foi internar 
porque depois foi a dor maior porque a comida do hospital não estava do 
meu agrado, a comida era horrível, eu só tomava sopa de abóbora.  Pior 
foi a internação e depois eu tive uma crise de labirintite, o resto foi tudo 
normal”. 
 

Teresa 
 

 
“Foi muito triste para mim, foi duro, porque eu não acreditava que isso 
podia dar em mim e eu não me conformei no momento.  Porque o meu 
médico falou uma coisa que não deveria ter dito, ele disse: “Você está 
com câncer e eu vou retirar seu seio fora”.  Eu disse que ele não me 
conhecia e que eu poderia ter caído ali, porque ele não me conhecia e eu 
tinha idade avançada, oitenta anos não é brincadeira para ninguém”. 
 

 
 Observa-se as entrevistadas Raquel, Lúcia, Marta e Flávia encaram a possibilidade de 

morte amparadas em suas concepções religiosas e isto lhes confere uma sensação de estarem 

protegidas, abrigadas, frente à facticidade de um diagnóstico de câncer de mama. Raquel vê o 

sofrimento como uma redenção, uma purificação. Lúcia revela que receber esta notícia foi um 

susto mas que tem muita fé e isso a ajudou muito.  Marta diz ter experimentado um 

nervosismo, mas não pensou na possibilidade de morte e diz: “Não senti medo de morrer 

porque acho que a morte quando vem, vem de repente, não dá tempo para a pessoa pensar.  

Eu não pensei nela”.  Flávia, também amparada em concepções religiosas, vê o câncer como 

um inimigo que gostaria de destruir, afirma: “Eu queria acabar com ele”.    Na compreensão 
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das afirmações destas mulheres, podemos nos servir das contribuições de Medard Boss que 

afirma que “parece pertencer à vida humana esta contra-poder à angústia, que se manifesta 

nos fenômenos do amor, da confiança e do estar abrigado (p.33)”.  Desta forma, percebemos 

que, nas afirmações destas participantes, amparar-se na religiosidade pode denotar um 

alheamento em relação à possibilidade de morte na tentativa de minimizar a angústia.  

Consideramos importante ressaltar  que não tomamos isso como regra geral, como algo que 

acontece em toda experiência religiosa, e sim, nos casos acima.  Assim, Boss (1977), afirma 

que se existir amor, o estar abrigado e a confiança; toda a angústia pode desaparecer e 

esclarece que quem ama sabe que vai morrer tão bem como o angustiado mas que o ser 

humano só pode temer mortalmente por aquilo que ele considera o seu Dasein (seu estar-aí) e 

o seu poder-ser, ou seja, compreendendo a morte como existência assumida.   

 O discurso de Laura evidencia uma confusão de sentimentos diante da notícia do 

diagnóstico do câncer de mama.  Os pensamentos confusos em relação à mudança corporal, 

ocorrida em função da cirurgia, neste primeiro momento, expressam uma certa falta de 

sentido diante do ocorrido.  É importante ressaltar que o fato desta mulher olhar-se no espelho 

e questionar-se sobre o próprio corpo pode ser uma busca de sentido empreendida por ela 

diante das transformações que o câncer provoca.  De maneira semelhante, Júlia também 

expressa um esvaziamento de sentidos diante do diagnóstico e diz: “É engraçado porque essa 

é uma doença que você não assimila direito (...), não sei dizer o que senti”.  Pode-se perceber 

nestas participantes uma restrição de sentido, ou seja, fecham-se diante do que se revela, 

diante do que vem ao seu encontro.  Laura parece buscar sentido no que vê diante de si no 

espelho, mas ainda não consegue abrir-se para as possibilidades descortinadas pelo 

rompimento que o câncer possa ter dado à sua cotidianidade.  Júlia pode estar diante da 

necessidade de uma tomada de decisão entre corresponder ou esquivar-se a assumir a 

possibilidade de morte, o que Boss (1977) chama de característica básica da liberdade 

humana.   

 É possível notar também que as participantes Márcia, Vera e Teresa surpreendem-se 

com o diagnóstico porque, segundo elas, não poderiam imaginar que seria câncer o que estava 

acontecendo com elas,  envolvidas que estavam na cotidianidade mediana.  O comum a estas 

mulheres é que decidem por cuidar da vida, apesar do choque inicial.  Márcia afirma: “Sou do 

tipo que quando tenho que fazer uma coisa, vou lá e faço logo”.  Assim, decide por lutar pela 

vida.  Da mesma forma, Vera recebe a notícia também com surpresa, tendo em vista que via a 

morte como algo distante e que vinha naquele momento apresentar-se para ela.  Assim, 

também toma a decisão de deixar-se tratar assumindo sua realidade e enfrentando a situação 
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que se apresentava.  Ela afirma: “A gente chora, mas o choro não pode nos paralisar.  Eu 

chorei, fiquei nervosa, mas consciente que aquilo era minha realidade, que eu iria fazer o que 

tivesse que ser feito.  Em momento nenhum cheguei a dizer que não ira mexer nisso, deixar 

como está”.  

 Paula parece não singularizar a facticidade da notícia de um diagnóstico de câncer de 

mama.  Ela reforça a costumeira indiferença do Dasein quando trata o câncer como uma gripe 

e não fala dele.  Podemos notar em seu discurso um alheamento à possibilidade de morte pois 

trata o câncer como uma gripe, não por ter re-significado e experimentado a angústia pela 

possibilidade de morte, mas por ter decidido não pensar na morte.  

 

Questão 2: O que foi mais difícil para você neste processo? 

 

Laura 
 

 
“Eu acho que sou maluca!!! Não achei nada difícil.  Quando eu 
namorava, tinha que namorar de baby doll.  Não tirava a roupa toda.  A 
vergonha do meu corpo foi o mais difícil para mim.  Senti vergonha do 
meu namorado me ver sem meu seio”. 
 

Raquel 
 

 
“Você ficar queimada, em carne viva, tem que ficar na máquina, 
porque na hora que você faz a radioterapia você não sente queimar mas 
eu sentia muito na hora de virar meu braço... Aí, eu sabia que eu ia 
voltar pior, saiam as peles em carne viva.   Na parte emocional 
sinceramente eu não senti nada... Foi tranqüilo (...)Minha fé me ajudou 
e me ajuda até hoje”. 
 

Márcia 
 

 
“Foi a radioterapia. Não por efeitos do tratamento, porque foi tudo 
bem, apenas um mês, todos os dias e depois acabou. Mas, foi ver 
aquelas pessoas que faziam quimioterapia, sem cabelo, ter contato com 
aquela realidade”. 
 

Vera 
 

 
“A incerteza do que poderia acontecer, o inesperado.  Você sabe que 
tem o problema mas você não sabe o que pode vir a partir daquele 
problema.  Fiquei muito apreensiva, preocupada, com muito medo do 
depois, de como ia ser a vida, de que aquilo fosse causar alguma 
seqüela.  Até cheguei a falar isso com meu médico.  A gente sabe que 
existe, mas a gente acha que não vai acontecer com a gente e, quando 
acontece a gente não sabe a nossa reação.  Aí você descobre que a vida 
é muito importante, as coisas materiais ficam em segundo, até em 
terceiro plano e você descobre que a família e a saúde é o que 
importa”. 
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Lúcia 

 
“O remédio que eu tomo, o Femara, que me dá um monte de coisas.  A 
radioterapia também foi muito difícil, me queimei muito, foram trinta 
sessões.  Emocionalmente não tive problemas com o câncer”. 
 

Marta 
 

 
“A quimioterapia porque ela deixa a gente acabada, não senti medo de 
morrer porque ali você já se sente como se já tivesse partido, é um 
tratamento muito doloroso.  Eu não sentia o pé no chão.  Eu não tinha 
mais nada a perder, perdi o cabelo, um inchaço muito grande.  Eu não 
pensava mais em nada.  Aí, depois que a gente melhora, é que a gente 
sente que ainda não chegou a nossa hora.  Nos sentimos mais firmes”.  
 

Flávia 
 

 
“O que foi mais difícil para mim...Eu acho que a pessoa vaidosa sofre 
muito e eu não sou vaidosa.  O pior momento de todo o câncer foi 
quando lavei a cabeça e vi meu cabelo caindo, me senti horrível.  Aí 
depois raspei a cabeça e curti minha careca.  Botava um chapéu e 
pronto.  O dreno também foi difícil porque ele aderiu ao meu corpo e 
eu sofri muito”. 
 

Júlia 
 

 
“Foi o estresse com o plano de saúde pela dificuldade para conseguir a 
autorização para a cirurgia de reconstrução.  A questão da estética foi 
uma situação difícil.  A estética é uma situação muito pesada para a 
mulher”. 
 

Paula 
 

 
“Eu não senti dificuldade em nada, a dificuldade que eu tive foi a de 
esconder e tentar levantar a moral do meu filho mais novo, não escondi 
não, só dei bronca nele porque ele chorava e eu não queria que ele 
chorasse, porque um bebê de quarenta e sete anos tem que se impor e aí 
eu brigava com ele”.   
 

Teresa 
 

 
“Foi a radioterapia.  Eu nem sei dizer, fui muito bem atendida aqui 
dentro do hospital, a minha relação com a equipe é muito boa, tive 
apoio da minha família, dos meus filhos”.  
 

 
 Podemos notar que para Laura a questão estética é o mais importante, pode-se 

perceber que as questões relativas à morte, que o câncer pode suscitar não tomaram o 

primeiro plano na vida desta mulher pois ela não fala disso. Consideramos válido destacar 

neste ponto, Heidegger(2006), que aponta  a morte como um fenômeno existencial e 

relacionado com a existência particular de cada Dasein, no caso de Laura, a morte dá lugar a 

questões outras, prioritárias em sua vida, como a estética, por exemplo. 
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 Raquel, amparada na religiosidade diz que o mais difícil foram as dores físicas 

relacionadas ao tratamento, ela não fala do que a machuca emocionalmente remete estas 

questões ao amparo da fé.  Novamente notamos um alheamento no que se refere à apropriação 

destas questões.  Márcia, de maneira diferente, fala sobre uma dor experimentada durante o 

tratamento mas afirma que esta dor diz respeito à realidade do câncer que parece tocá-la de 

forma intensa promovendo uma reflexão acerca da vida e da morte.   

 Vera relata medo e insegurança diante do que estava vivendo mas busca dentro de si 

sentidos possíveis para esta realidade e, tendo se apropriado e mergulhado fundo numa 

angústia existencial, encontra novos sentidos para sua vida. Neste momento, ela já re-significa 

a facticidade que viveu.   

 Notamos ainda que Lúcia não relata problemas emocionais com o câncer, fala mais 

das dores físicas, de forma semelhante à Laura.  Marta relaciona a morte com as dores físicas 

vividas durante a quimioterapia.  Sente a presença da morte em vida.  Ao mesmo tempo sente-

se sem chão e reflete sobre a perda.  Ela experimenta a angústia constitutiva do ser humano 

quando sente no corpo a fragilidade da existência.  Passado o tratamento sente-se viva 

novamente. 

 Flávia fala das questões estéticas mas um tanto confusa diante de si mesma, não entra 

em processo de compreensão de sua angústia e imediatamente resolve isso sem apropriar-se 

de suas inquietações.  Júlia também se restringe à questão estética sem conseguir ainda 

apropriar-se de sua angústia.  Paula continua tamponando sua angústia desviando a atenção da 

pesquisadora para a reação de seu filho diante do câncer da mãe.  Teresa relata que sua 

principal dificuldade foi a radioterapia mas que encontrou apoio na equipe multidisciplinar 

que a atendeu.  Ela abriga-se no afeto recebido pelos profissionais que a trataram. 

 

Questão 3: O que você fez para enfrentar o câncer? 

 

Laura 
 

  
“Enfrentei de cabeça erguida, nunca me desesperei, tinha fé que ia 
fazer a reconstrução da minha mama, a cirurgia plástica e fiz.  Fiz a 
reconstrução e disse que vou vencer e vou ficar bem.  Fui a primeira a 
ter câncer na família, depois foram aparecendo outros casos.  Para mim 
foi bom ter tido câncer depois da morte da minha mãe porque se ela 
tivesse me visto assim ela sofreria muito.  Enfrentei numa boa, mas 
quando me via sem o peito, doía um pouco.  Eu dizia: Não posso ficar 
assim porque não nasci assim.  Depois de tudo o que passei dei um 
sentido de vitoriosa. Hoje, a marca que tenho no peito quer dizer vida”. 
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Raquel 
 
 
 

 
“Foi rezar.  Tenho uma imagem de Jesus do lado da minha cama.  
Falei: Jesus você não agüentou tanto... Fazei que eu agüente as 
consequências.  Não quero que tire o meu sofrimento, porque para 
alguma coisa isto vai servir de proveito. Isto serviu para o meu 
crescimento espiritual. O sentido que eu dou para isso é todo mundo 
tem que passar pelas coisas, uns passam, outros não passam e ao invés 
de passar o sofrimento do outro lado, eu já passo por aqui.  Para mim 
foi uma purificação, deu para passar”.  
 

 
Márcia 

 

 
“Fiz a cirurgia e o tratamento, procuro não me informar muito para não 
ficar paranóica. A bula do remédio também não li, para não sentir os 
efeitos colaterais. Vou sempre ao médico e me cuido”. 
 

Vera 
 

 
“Enfrentei de peito aberto.  Primeiro veio o desespero, depois veio o 
pensamento de ter tranqüilidade e calma para talvez aquilo não piorar e 
o que eu fiz é que botei na minha cabeça que eu faria o que tivesse que 
ser feito.  Eu só vou sossegar quando eu tiver tranqüila, está tudo bem.  
Eu rezei muito, tudo o que eu podia de orações.  Então a primeira coisa 
que eu fiz foi entregar na mão de Deus para que eu tivesse 
tranqüilidade para enfrentar aquele problema.  Foi querer fazer.  Não 
iria recuar em momento nenhum.  Saber o que estava me acontecendo.  
Hoje, o sentido que dou é que vale a pena viver, pela minha família”. 
 

Lúcia 
 

 
“Fiz tudo o que tinha que fazer em matéria de tratamento.  Não fiz do 
tratamento um fardo para mim.  Era necessário fazer.  No final, na 
última série de radioterapia, queimou muito e custou a cicatrizar, fiquei 
muito abalada.  Emocionalmente me apeguei à religião, coloco isso 
agora como uma obrigação minha.  A religião me amparou.  Eu acho 
que consegui levar bem essa situação até porque acho que eu estar bem 
evita que a doença venha pior”. 
 

Marta 
 

 
 
“Não fiz nada porque não estava esperando, foi tudo de repente, tudo 
tão rápido.  Pedi muita força a Deus para me libertar disso.  Foi difícil.  
Aceitei tudo numa boa, quem não aceitou foi meu marido, ele dizia 
para não fazer os tratamentos e eu disse que já que estava no barco iria 
remar até o fim.  Eu pensei que não é porque a morte acontece com os 
outros que vai acontecer comigo.  Confiei em Deus e fui.  Não me 
vinha nada na cabeça, meu negócio era me livrar daquilo.  Não pensei 
no sentido que dei para isso, procuro pensar em outras coisas e não 
pensar nisso.  Já que Deus me deu a oportunidade de viver não penso 
mais nisso”. 
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Flávia 
 
 

 
“Briguei com ele.  É uma doença que você tem que lutar com ela, é 
uma luta todo dia, você não pode amolecer.  Eu não amoleci, fiz 
simpatias, pedi ajuda para os santos que me ajudaram, a Deus 
principalmente.  Acho que eu precisava ter tido câncer porque eu era 
uma pessoa que fazia tudo ao mesmo tempo.  O câncer me fez parar e 
ver muita coisa que eu não via.  Em nenhum momento pensei que fosse 
morrer, não passou pela minha cabeça.  Eu achava também que eu era 
indispensável e vi que não era, era uma pessoa como todo mundo”. 
 

Julia 
 

 
“Fiz o que os médicos disseram para fazer e na minha cabeça eu tive 
que vir para a psicoterapia.  Passei por um processo de depressão.  A 
minha depressão foi muito grande.  Pedi várias vezes para morrer não 
pelo câncer, mas pelos problemas da vida que eu estava enfrentando.  
O câncer foi conseqüência das questões da minha vida.  Ainda não 
tenho nenhum sentido para isso”. 
 

Paula 
 

 
“Tomando remedinho... Não tem que tomar remedinho?  A gente toma 
um remedinho e fica livre.  Não tem o que enfrentar.  Fiz tudo 
direitinho como manda o figurino.  Sou uma mulher feliz, gipeira, 
motoqueira, não tenho absolutamente nada.  Sou a mulher mais feliz da 
face da terra”. 
 

Teresa 
 

 
“Fiz o tratamento, estou fazendo ainda o tratamento, estou me 
cuidando, gostaria de encontrar ainda um casamento, estou muito 
bem”. 
 

 
 Laura concentra-se em enfrentar o câncer resolvendo a principal questão que aparece 

como figura neste processo: a estética corporal.  Ela re-significa dando um sentido de vida e 

vitória para a marca que tem no peito.  Nota-se uma apropriação de sua angústia existencial 

particular que se refere a uma morte do corpo antigo e uma re-significação de sua imagem 

corporal.   

 Raquel apresenta um sentido restrito à esfera religiosa mas, ainda assim, re-significa 

seu sofrimento nomeando-o como uma purificação.  Ela parece suportar o sofrimento com o 

amparo de suas crenças religiosas.  A angústia da morte cede lugar ao amparo da 

religiosidade. Márcia não quer pensar acerca do tema e segue o tratamento estabelecido pelos 

médicos.    

 Vera descreve com clareza o processo pelo qual passou.  Fala do desespero, das 

decisões que precisou tomar, da apropriação de sua angústia existencial e, por fim, dos novos 

sentidos de vida que conseguiu encontrar. 
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 Lúcia, amparada por sua religiosidade, descreve também com clareza aquilo que 

passou e decide amparar-se em sua fé não como uma muleta, mas como decisão assumida.  

Marta ampara-se também em sua religiosidade mas negando a possibilidade de morte para si e 

colocando seu destino no amparo de sua crença.  Não dá um sentido para o que lhe aconteceu 

e não pensa na morte.   

 Notamos que Flávia deu um sentido de luta e guerra contra o câncer, apesar de afirmar 

não ter pensado na morte.  Fala também de uma transformação particular, ou seja, segundo 

ela, o câncer serviu para refletir sobre determinadas posturas de sua existência.  Júlia ainda 

não vê sentido para o que lhe aconteceu, mas compreendemos que o fato dela ter tido câncer a 

colocou numa busca por si mesma tanto que procurou psicoterapia na tentativa de buscar 

sentidos para sua existência. 

 Paula revela um alheamento e uma restrição de sentido diante do que lhe aconteceu, 

cola-se na busca identidades que revelam alegria.  Parece que não se apropria do fato de ter 

tido câncer, pois o amparo nestas identificações não significa uma re-significação e sim uma 

tentativa de tamponar a angústia. 

 Por fim, Teresa afirma que se cuida e busca, na idade madura, viver um novo amor.  

Parece que esta mulher, aos 80 anos, ainda quer viver de maneira plena. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

      Vimos, a partir de Martin Heidegger, que a morte é um fenômeno existencial e, desta 

forma, nosso trabalho procurou compreender os sentidos atribuídos por cada mulher em seu 

encontro com o câncer, palavra ainda hoje estigmatizada como morte iminente e repleta de 

experiências físicas dolorosas que podem, na maioria da vezes, nos tirar da estabilidade da 

cotidianidade mediana e também promover uma aproximação mais própria da angústia 

existencial de cada Dasein e, consequentemente, restrição ou abertura de sentidos.   

      Desta forma, nossa proposta foi compreender como esta experiência afetou as mulheres 

tendo em vista que uma doença como o câncer, na maioria das vezes, tem um grande impacto 

na existência humana. Procuramos então recuperar o sentido do ser em cada fala, rompendo 

com as concepções herdadas das formas cartesianas de enquadramento destas experiências. 

Assim, baseados nas idéias de Martin Heidegger, compreendemos que a morte não é, para o 

Dasein, um arremate ou um fim simplesmente. Ela é mais do que isso, o conceito biológico 

ou científico de morte precisaria do esclarecimento que só a ontologia proposta por este 

filósofo poderia trazer, ou seja, o ser humano é aquele que atribui sentido às coisas e, desta 

forma, fez-se necessário para nosso trabalho buscar o sentido atribuído por cada mulher ao 

diagnóstico de câncer de mama recebido por elas.   

      Neste caminho, encontramos então discursos que revelam a angústia existencial de cada 

uma delas, algumas mergulhadas num encontro real com a possibilidade de morte e tomando 

esta possibilidade como existência assumida, o que despertou nelas a necessidade de atribuir 

novos sentidos à existência, ou seja, uma abertura de sentidos e um aclaramento das 

possibilidades que o fato de estarem vivas proporciona; outras, apegadas aos mesmos 

alicerces de antes da notícia do câncer, deram sentidos restritos ao que lhes aconteceu, 

algumas amparadas em identidades que o impessoal considera sinônimo de felicidade, outras 

buscando um sentido possível num processo psicoterapêutico, mas todas buscam, à sua 

maneira particular, um sentido para o aparecimento do câncer. 

      Descobrimos então que uma experiência como o câncer pode mobilizar o ser humano em 

sua angústia existencial, que o retira da cotidianidade mediana, ou um retorno ao impessoal, já 

que a angústia pode se apresentar como medo da morte na medianidade cotidiana. Desta 

forma, as mulheres que dividiram suas experiências conosco revelaram que, ao antecipar a 

possibilidade de morte, entraram em contato com um vazio existencial e, por isso, viram a 
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necessidade de re-significar suas vidas.  Desta forma, foi possível perceber que este vazio 

existencial revelado na experiência dolorosa do câncer de mama, muitas vezes vem 

acompanhado da angústia que pode ser vivida intensamente e experimentada por cada mulher 

na procura de novos sentidos para a existência, se desprendendo das identidades a que se 

agarravam antes do câncer, ou num fechamento, numa restrição de sentido percebida em 

alguns relatos neste trabalho. 

 Assim, foi possível ouvir diferentes formas de enfrentamento para uma facticidade 

como o câncer e compreender que o encontro com a possibilidade de morte traz um impacto 

significativo na vida de cada mulher mobilizando sua angústia particular.  De uma forma mais 

ou menos aberta cada uma delas sente a necessidade de atribuir sentidos à sua existência 

depois desta experiência. 

       Enfim, este trabalho nos ajudou a compreender que, diante do diagnóstico do câncer 

de mama, com todas as implicações que isto comporta, cada mulher, de maneira restrita ou 

aberta, busca um sentido para continuar sua existência, tendo em vista que estão vivas e que a 

morte, possibilidade mais concreta da existência humana, só pode ser pré-meditada por elas 

no decorrer da vida.   
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 Eu,__________________________________________________________________, 

abaixo identificado (a) e firmado (a), declaro ter sido informado (a) claramente sobre a 

pesquisa para a conclusão de monografia, tendo como tema o câncer de mama, para título de 

especialista em Psicologia Clínica Fenomenológico-Existencial, no IFEN. 

 Assim, declaro que fui informado (a) sobre o objetivo da pesquisa, podendo o 

conteúdo ser exposto para outros profissionais. 

 Expresso também minha concordância e espontânea vontade em submeter-me à 

referida pesquisa. 

 Declaro ter compreendido e concordar com todos os termos deste consentimento 

informado. 

 
 
 
Nome:_____________________________________________________________________ 
 
Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 
 
Idade:__________ 
 
RG:_______________________________________________ 
 
Instituição: _________________________________________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Cidade: __________________________________________  CEP: ____________________ 
 
Telefone: ________________ 
 


