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RESUMO

Este trabalho pretende discorrer sobre a experiência da impotência sexual
em uma interpretação fenomenológica existencial. Para tanto, iniciamos discutindo a teoria
de René Descartes e seu racionalismo científico que se vale da noção de sujeito como
agente de representação esvaziando portanto, o sentido do mostrar-se das coisas por elas
mesmas. Ressaltamos este modelo uma vez que ele finca na ciência moderna o dualismo
mente e corpo entendendo o sofrimento corporal como algo disfuncional em seus
mecanismos fisiológicos ou como alguma interferência de conflitos psicoemocionais que
acabam desencadeando sintomas psicossomáticos. A seguir mostraremos que a medicina e
a psicologia moderna compreendem e procuram tratar a impotência sexual adequada ao
modelo mecanicista do saber científico, uma vez que a divide em seus aspectos físicos,
psicológicos e socioculturais e busca sua causa na anomalia de um destes componentes ou
na junção deles. Dando continuidade e inspirados na analítica existencial de Martin
Heidegger discorreremos sobre alguns de seus principais conceitos para depreendermos
uma nova maneira de entender o ser e adoecer humano, que se diferencie da visão
cartesiana. Apresentamos, por fim, de acordo com os pressupostos heideggerianos, uma
interpretação fenomenológica do discurso clínico que vai nos possibilitar compreender a
dimensão corporal não mais como algo dicotomizado, mas sim como uma totalidade
estrutural denominada por este filósofo como ser-no-mundo.

Palavras-chaves: Fenomenologia existencial; impotência sexual e ser-no-mundo.
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Introdução

Trabalhamos no setor de Psicologia de um Centro de Saúde Municipal e
somos procurados diariamente por pessoas com queixas de sofrimento psíquico. As
lamentações são diversas, assim como o são as formas de adoecimento e suas
manifestações corpóreas. Dentre tantas as histórias relatadas e ouvidas nesse ambulatório,
selecionamos para esse estudo o caso de José1 que, assolado perante as exigências da vida,
vem nos procurar se queixando de impotência sexual. Dentre outros, escolhemos esse
atendimento, pois entendemos ser importante dar destaque a esta temática da impotência
sexual uma vez que na atualidade observamos uma intensa valorização do sexo ao lado de
um alto índice de disfunções sexuais percebidas em nossa prática por meio das freqüentes
queixas masculinas relacionadas à expressão da sexualidade.
Para o desenvolvimento do trabalho iniciaremos o primeiro capítulo
discutindo a teoria do filósofo René Descartes que em uma perspectiva racionalista, finca
na ciência moderna o dualismo mente e corpo e revoluciona toda a forma de se
compreender o mundo, agora fundamentada em uma visão antropocêntrica. Com base nesta
posição científica, o sujeito re-apresenta para si aquilo que se lhe opõe, no caso, a matéria.
Assim, o horizonte de subjetividade-objetividade é a perspectiva a partir da qual a verdade
do homem e do mundo se dá a ver. O estudo desta filosofia é importante para o nosso
trabalho, uma vez que esta divisão penetrou profundamente o pensamento humano
exercendo enorme influência no desenvolvimento da ciência contemporânea e, portanto na
medicina tradicional e no modo de compreensão predominante sobre o processo de
adoecer. Em seguida, discorreremos mais detalhadamente sobre a impotência sexual
(queixa sintomatológica de nosso paciente) procurando apreender os seus aspectos físicos,
psicológicos e socioculturais e verificando como a compreensão desta disfunção na
medicina atual é plenamente adequada aos ditames da ciência moderna para, em capítulo
posterior e inspirados na analítica existencial de Martin Heidegger, poder tentar depreender
uma nova maneira de entender o ser e adoecer humano.

1

Trata-se de um caso verídico. O cliente nos autorizou por escrito a gravar as sessões terapêuticas e
utilizar recortes daquelas neste trabalho. Por questões éticas preservamos seu nome verdadeiro.
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No segundo capítulo discorremos sobre conceitos da analítica existencial
deste filósofo que servirá de norte para que possamos compreender a doença através de
uma perspectiva outra, que se diferencie da cartesiana. Esta, baseada no princípio da
causalidade, faz uma cisão entre sujeito-objeto e os vêm de formas distintas e separadas.
Trazendo à luz os questionamentos heideggerianos acerca do rompimento desta dualidade
podemos assim compreender o ser do homem em sua totalidade, no que este filósofo
denomina ser-no-mundo. E a partir destas considerações, não mais compreender o sentido
das experiências humanas a partir das relações causais, deterministas e, portanto, restritivas
que não só explicam as experiências como também idealizam resultados a serem
conquistados. Heidegger então aponta para outros aspectos formais que permitem uma
compreensão da experiência humana em sua realidade concreta, tais como: ser-aí,
corporeidade, impessoalidade cotidiana, angústia e cuidado. Assim, teremos a possibilidade
de entender a dimensão corporal não mais como um conjunto de órgãos que apresenta um
determinado funcionamento, mas como constituinte da totalidade do existir.

No terceiro capítulo mostraremos como se desenvolveu o acompanhamento
psicoterápico de José realizando uma interpretação existencial sob a impotência sexual, sua
queixa inicial, apreendendo o que apareceu no âmbito de abertura deste cliente que se
expressou como sofrimento, e o poder se abrir as novas possibilidades existenciais que uma
vez se apresentando a José e encontradas por ele possibilitaram uma maior liberdade de se
conquistar a partir de sua própria tutela.

Com este trabalho objetivamos cumprir o nosso objetivo que é o
apresentar

uma

experiência

da

impotência

sexual

fazendo

uma

de

interpretação

fenomenológico-existencial.

9

Capítulo I – René Descartes

I.1 – O racionalismo científico e o dualismo mente e corpo
Nos primórdios da revolução científica2 os reformadores intelectuais tinham
como objetivo formular uma teoria geral do conhecimento procurando especificar com
exatidão as etapas necessárias para se chegar a um método cognitivo estruturado e prático,
amparado em leis mais sólidas como as da física e da matemática. Este conhecimento
científico iria se contrapor com as certezas previamente aceitas e impostas pelos ditames da
escolástica, pensamento dominante até então. Sobre o princípio educacional imposto nas
instituições escolares com base nos preceitos cristãos conhecido como escolástica,
LAUAND (1998) nos diz que:

(...) Procurando sistematizar e fundamentar os preceitos cristãos, a
escolástica se iniciou no século VIII quando Carlos Magno3 resolveu
organizar o ensino por todo o seu império e fundar escolas ligadas às
instituições católicas. A fundação dessas escolas e das primeiras
universidades do século XI fez surgir uma produção filosófico-teológica,
baseada na dialética aristotélica4, denominada escolástica (de escola).
(p.34)

Este sistema de pensamento que coadunava a filosofia e a teologia, de
acordo com Wikipédia (2010) tratava-se de “... uma linha dentro da filosofia medieval, de
acentos notadamente cristãos, surgida da necessidade de responder às exigências da fé,
ensinada pela Igreja, considerada então como a guardiã dos valores espirituais e morais de
toda Cristandade [...] (p.1)”. A busca da harmonização entre a fé cristã e a razão manteve-se
como problema básico de especulação filosófica. Se na Antiguidade tínhamos a filosofia
2

Período compreendido entre os séculos XVI e XVII onde ocorreram diversas mudanças estruturais
na sociedade.
3
Imperador do Sacro Império Romano (coroado em 25 de Dezembro do ano de 800), restaurando
assim o antigo Império Romano do Ocidente.
4
A dialética é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de idéias que leva a
outras idéias. Aristóteles definiu a dialética como a ‘lógica do provável’, do processo racional que não pode
ser demonstrado. Entendia ‘provável’ como o que parece mais aceitável a todos, ou a maioria ou aos mais
conhecidos e ilustres.
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grega, com base na razão, de um lado e o cristianismo, assentado na fé, do outro, na idade
média, com a Escolástica, procurou-se uma conciliação entre ambas as vertentes, ou seja,
entre a Teologia e a Filosofia distinguindo-as, mas não necessariamente as separando. De
acordo com Rezende (1996):

Há distinção, mas não oposição entre as verdades da razão e as da
revelação, pois a razão humana é uma expressão imperfeita da razão
divina, estando-lhe subordinada. Por isso o conteúdo das verdades
reveladas pode estar acima da capacidade da razão natural, mas nunca
pode ser contrário a ela. (p. 81).

Assim, toda investigação filosófica ou científica não poderia, de modo
algum, contrariar as verdades estabelecidas pela fé. Segundo a orientação da escolástica, os
filósofos não precisavam se dedicar à busca da verdade, pois ela já havia sido revelada por
Deus aos homens. Restava-lhes, apenas, demonstrar racionalmente as verdades da fé,
evidência essa possível, mas limitada pela capacidade da razão natural, aquém de
compreender totalmente as revelações divinas.
A desintegração das estruturas feudais, a procura por novas descobertas no
campo das ciências e a ascensão da burguesia, principais características da revolução
científica, assinalaram a emergência do Renascimento. Em contraste à filosofia medieval,
dogmática e submissa à igreja, nascia a filosofia moderna, profana e crítica. Esta, que
procurava pensar de acordo com as leis da razão e do conhecimento científico, tem em
René Descartes (1596-1650) uma figura expoente, uma vez que seus princípios
promoveram significativa influência na epistemologia modificando por completo o modo
de pensar e, conseqüentemente, o modo de se fazer ciência. COTTINGHAM (1997) diz:
“Descartes foi um dos principais arquitetos da própria noção de ‘pensamento científico, tal
como hoje a entendemos.” (p.11).
René Descartes nasceu em 31 de março de 1956 na cidade francesa La Haye
e morreu em Estocolmo, na Suécia, em 11 de fevereiro de 1650. Filho de uma família
burguesa abastada, com dez anos de idade foi estudar em uma instituição dirigida por
padres jesuítas e considerada uma das melhores de sua época, o Colégio Royal de La
Flèche. Com 18 anos de idade deixa o colégio para se matricular no curso de Direito,
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completando a sua licenciatura no ano de 1616, porém nunca exerceu a advocacia. Em
1618 alistou-se no exército protestante holandês de Maurício Nassau, mas no ano seguinte
abandona a carreira militar e vai se dedicar a sua vocação intelectual. Descartes abraçou
como seu principal objetivo o desenvolvimento de um projeto filosófico que pudesse
demonstrar que só existe aquilo que pode ter a sua existência comprovada, criticando a
transposição dos problemas que a escolástica havia colocado no terreno da religião para a
esfera da ciência, o que reduzia qualquer pensamento à mera opinião e, portanto, não os
fundamentavam solidamente. A célebre obra de René Descartes, que vai fundamentar a sua
teoria e rebater o sistema escolástico foi escrita no ano de 1637 em formato de três
pequenos resumos, intitulados ‘A Dióptrica, Os Meteoros e A Geometria’5. Esses resumos
são acompanhados de um prefácio que se tornou famoso, conhecido como ‘Discurso do
Método’6. Nesse preâmbulo, o autor defende um método e princípios, para determinar a
verdade baseado no rigor da matemática. De acordo com Descartes (2004) os quatro
grandes preceitos são:

O primeiro consiste em não tomar nenhuma coisa por verdadeira sem
que a conheça evidentemente como tal […]. O segundo consiste em
dividir cada uma das dificuldades e examinar em tantas parcelas quantas
as necessárias, e requeridas para melhor as resolver. O terceiro consiste
em conduzir os meus pensamentos por ordem, começando pelos objectos
mais simples […] até ao conhecimento dos mais complexos […]. E o
último, em proceder sempre em numerações tão completas e a revisões
tão gerais, que pudesse estar certo de nada ter omitido. ( p. 25).

Ao contrário dos antigos pensadores que partiam da certeza, Descartes partiu
da dúvida metódica, colocando em questão todas as supostas certezas. COTTINGHAM
(1997) “[...] o propósito é ver se existe alguma coisa que sobreviva à dúvida. Se sim, isso
servirá de pedra fundamental para o novo edifício da ciência que Descartes está procurando

5

Título original desta obra: Dioptrique, Météores e Géométrie.
Título original e completo desta obra: "Discours de la méthode pourbien conduire sa raison et
chercher la verité dans les sciences." (tradução: Discurso do método de corretamente conduzir a razão e
procurar pela verdade nas ciências.

6

12

construir [...].” (p.24). Descartes revê sistematicamente todos os seus conhecimentos à
procura de toda forma de dúvida e certezas inabaláveis. DESCARTES (2004):

[...] Por muito tempo, tenho observado que na vida prática é às vezes
necessário seguir opiniões que se sabe muito incertas, da mesma forma
que se faria fossem elas indubitáveis. Mas uma vez que agora quero me
devotar somente à procura da verdade, julguei necessário fazer o exato
oposto e rejeitar, tratando como absolutamente falso, tudo em que
pudesse imaginar a menor dúvida, de maneira a ver se sairia acreditando
em algo inteiramente indubitável [...]. (p. 27).

No decorrer deste processo, deparou-se com infindáveis dúvidas e uma única
certeza indubitável, inabalável e matemática, sintetizada na frase penso, logo existo7.
Concluiu que do fato de pensar, supondo que exista, pelo menos, uma instância pensante,
jamais poderia duvidar, sendo esta a única certeza matemática de que dispunha e a base
sustentável para a construção de uma nova ciência. DESCARTES (2004) “[...] enquanto
tentava nessa via supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse
alguma coisa. E observando percebi essa verdade: Eu estou pensando, portanto eu existo
[...]” (p.25). Este novo pensamento científico prepara o fértil solo para a construção do
conceito de subjetividade, ou seja, o conhecimento do mundo não se faz sem o sujeito que
conhece. A ênfase é dada às capacidades do pensamento humano, pois como afirma
Descartes (2004) com o conhecimento:

[...] é possível chegar a conhecimentos úteis à vida e que em vez desta
filosofia especulativa que se ensina nas escolas, se pode encontrar uma
outra prática pela qual […] poderíamos empregá-los em todos os fins
para que são próprios, e deste modo tornar-nos donos e possuidores da
natureza. (p. 59).

Descartes, atribuindo a razão humana a capacidade exclusiva de conhecer e
de estabelecer a verdade, por meio da experimentação e observação direta da realidade e
7

Em latim: “Cogito, ergo sum”
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rejeitando toda a intervenção de influências pessoais inaugura o que ficou conhecido como
racionalismo cartesiano. Neste sistema, ao contrário dos gregos antigos e dos escolásticos,
que acreditavam que as coisas existiam simplesmente porque precisavam existir, ou porque
assim deveriam ser, o foco é deslocado do objeto para o sujeito, da realidade para a razão.
Sobre esse assunto, Descartes (2004) menciona:

(...) Concluo justamente que minha essência consiste nisto apenas,
que eu sou uma coisa pensante [...] E, no entanto, talvez [...] tenho um
corpo ao qual estou estreitamente ligado, tenho, de um lado, uma idéia
clara e definida de mim mesmo como uma coisa pensante, não extensa,
e, de outro lado, uma idéia nítida de meu corpo como uma coisa extensa
e não pensante; é certo, portanto, que sou realmente algo distinto de meu
corpo e posso existir sem ele. (p.71).

Nesta reflexão cartesiana verificamos uma distinção básica quanto à
essência do ser humano, fazendo a radical separação entre o corpo e a alma, considerando
aquele como uma máquina qualquer, embora com um grau maior de complexidade que as
demais substâncias corpóreas. Segundo COTTINGHAM (1997) “(...) o enfoque cartesiano
tornou-se sinônimo da doutrina do ‘fantasma na máquina’ – um espírito imaterial que
controla um corpo mecânico estranho (...)” (p.44). Nessa visão dualista que divide a
realidade em duas categorias fundamentais temos o corpo, res(coisa) extensa, uma
materialidade externa divisível em partes mecânicas que possam ser quantificadas ou
medidas em termos de tamanho, figura e movimento; e a mente, res cogitans, a substância
pensante, indivisível e independente, ambas com existências distintas. A esse respeito,
Descartes (2004) afirma:

... e embora, talvez, (...) eu tenha um corpo ao qual estou muito
estritamente ligado, todavia, (...) na medida em que ele é apenas uma
coisa extensa, e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma,
pela qual sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu
corpo. (p.27).
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Nesta divisão dualística da realidade, onde a alma racional humana,
espiritual, sua res cogitans (coisa ou parcela pensante) realiza atividades mentais,
essenciais e age sobre a matéria, seu corpo, sua res extensa (coisa ou parcela material) que
realiza atividades deterministicamente informadas pela alma racional, a teoria cartesiana
afirma que não sofremos nenhuma influência de nosso corpo, pois este é somente uma
matéria da qual nos servimos. Desta forma, somente o pensamento racional, derivado da
matéria pensante, é o que pode dizer o mundo. Em outras palavras, Descartes esta dizendo
que a razão é o fundamento e a essência do ser humano. Sobre a essência humana menciona
Descartes (2004):

(...) Assim, simplesmente por saber que eu existo, e notar ao mesmo
tempo que nada mais pertence à minha natureza ou essência exceto que
sou uma coisa pensante, posso corretamente inferir que minha essência
consiste somente em que sou uma coisa pensante. É verdade que posso
ter (ou, para antecipar, certamente tenho) um corpo que está muito
estreitamente conjugado a mim. Mas, apesar disso, tenho, de um lado,
uma idéia clara e distinta de mim, enquanto simplesmente uma coisa
não-extensa pensante e, de outro, uma idéia distinta de corpo, enquanto
simplesmente uma coisa extensa não-pensante. E, de acordo, é certo que
sou realmente distinto de meu corpo e que posso existir sem ele. (p.78).

No dualismo cartesiano, onde a ênfase é dada à razão, fica demonstrado que
cada indivíduo reconhece a própria existência enquanto sujeito pensante. O cogito é a
consciência de que o homem é capaz de produzir pensamentos e o meio pragmático de dar
início ao conhecimento.
Baseados neste paradigma, cujo impacto nos alcança após séculos e,
portanto influencia nosso modo de pensar e fazer ciência, verificaremos a seguir como a
medicina e a psicologia moderna compreendem a impotência sexual.
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I.2 – Impotência sexual na visão da medicina e psicologia moderna.

I.2.1 – Aspectos físicos e psicológicos

A impotência sexual, cujo termo foi substituído por disfunção erétil (DE) no
ano de 1992, durante a Conferência realizada pelo Instituto Nacional de Saúde NorteAmericano8 recobre fenômenos complexos e de diferentes níveis. Pesquisas realizadas no
Brasil apontam um percentual de 48% dos homens com algum grau de disfunção erétil,
entre as idades de 18 a 70 anos (Abdo, 2005). Esta disfunção, de acordo com Ferreira
(2009) “no passado não era considerada um problema médico e os dados epidemiológicos
não refletiam a verdadeira importância da síndrome [...] mas, a partir da década de 70, as
pesquisas sobre impotência sexual foram aumentando e as explicações sobre o mecanismo
de ereção e sua fisiopatologia foram tornando-se mais claras” (p.85). Atualmente com a
compreensão dos mecanismos bioquímicos, neurovasculares e psicológicos da ereção
peniana, a medicina diz que as causas dos distúrbios eréteis são basicamente ocasionadas
por alterações fisiológicas destas estruturas.
Apesar da impotência sexual não poder ser encontrada nos sistemas
classificatórios de doença com este nome genérico, o DSM.IV9 aborda o problema a
classificando no grupo das disfunções sexuais. Para este manual, as disfunções sexuais são
caracterizadas por perturbações nos processos que diferencia o ciclo de resposta sexual ou
por dor associada com a relação sexual. Esse ciclo é dividido nas seguintes fases: o desejo,
que é a fase que consiste em fantasias acerca da atividade sexual; a segunda é a fase da
excitação que consiste em um sentimento subjetivo de prazer sexual e alterações
fisiológicas concomitantes; a terceira seria o orgasmo que se caracteriza em um clímax do
prazer sexual e contração rítmica dos músculos do períneo e órgãos reprodutores e a fase da
resolução que consiste em uma sensação de relaxamento muscular e bem-estar geral. No
grupo das disfunções sexuais se encontram os transtornos do desejo sexual, transtornos do
orgasmo, transtornos sexuais dolorosos e transtorno da excitação sexual. É neste último
8

Nome original: National Institudes of health, NIH, é um órgão oficial americano de pesquisas na
área da saúde.
9
O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, cujo nome original é ‘Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders’ é uma publicação da American Psychiatric Association,
Washington D.C., sendo a sua 4ª edição conhecida pela designação “DSM-IV”.
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tópico, o de transtorno de excitação sexual, que está descrito o transtorno erétil masculino e
onde também o modelo biomédico localiza o fundamento para compreensão e tratamento
da disfunção erétil. Para o diagnóstico do transtorno erétil masculino este manual descreve
os critérios a serem obedecidos, tais como a incapacidade persistente ou recorrente de obter
ou manter uma ereção adequada até a conclusão da atividade sexual e, além disso, que a
perturbação cause acentuado sofrimento ou dificuldades interpessoais. Menciona ainda nos
critérios de avaliação para identificação da disfunção erétil os fatores psicológicos e fatores
combinados, este último se referindo a uma integração de fatores fisiológicos e
psicológicos. Vejamos na íntegra o teor da disfunção sexual, de acordo com o DSM- IV
(1995) no que se refere aos fatores psicológicos, e fatores combinados (fisiológicos e
psicológicos):

“Subtipos. Os subtipos são oferecidos para indicar o início, contexto e
fatores etiológicos associados com as disfunções sexuais. Se múltiplas
disfunções sexuais estão presentes, os subtipos apropriados para cada
uma podem ser anotados. Estes subtipos não se aplicam a um
diagnóstico de disfunção sexual devido a uma condição médica geral ou
disfunção sexual induzida por substância.

Fatores

Psicológicos.

Este subtipo

aplica-se

quando

fatores

psicológicos supostamente desempenham um papel importante no início,
gravidade, exacerbação ou manutenção da Disfunção Sexual, e
condições médicas gerais e substâncias não exercem qualquer papel na
etiologia da Disfunção Sexual.

Fatores Combinados. Este subtipo aplica-se quando 1) fatores
psicológicos supostamente desempenham um papel no início, gravidade,
exacerbação ou manutenção da Disfunção Sexual e 2) uma condição
médica geral ou uso de substância também contribui, supostamente, mas
não basta para explicar a Disfunção Sexual.

Se uma condição médica geral ou uso de substância (inclusive efeitos
colaterais de medicamentos) é suficiente para explicar a Disfunção
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Sexual, pode-se diagnosticar Disfunção sexual devido a uma Condição
Médica Geral e/ou Disfunção Sexual induzida por substância.” (p.302)

De acordo com o mencionado, fica evidente a divisão que o manual de
diagnóstico e estatística de transtornos mentais faz na classificação da disfunção erétil. Para
este instrumento, assim como para o outro sistema universal de classificação de doenças,
conhecido como CID-1010, as causas da disfunção erétil podem ter origem em fatores
psicogênicos (apenas de ordem psicológica), orgânicos (apenas de ordem fisiológica) e
mistos (de ordem psicogenética e orgânica), fragmentando o humano em partes autônomas
e independentes.
Dentre as causas orgânicas e os fatores de risco de uma disfunção erétil
estão entre os principais e mais recorrentes, de acordo com Ferreira (2009):

[...]

problemas

vasculares,

diabetes,

hipertensão,

certos

medicamentos, desordens neurológicas, problemas com uso abusivo de
álcool ou outras drogas, traumas pélvicos, lesões na coluna vertebral,
anormalidades hormonais, outras condições médicas cirúrgicas e outros.
[...] No que se referem aos fatores psicogênicos eles podem estar
relacionados ao estresse emocional, a coerção sexual, problemas de
relacionamentos, atitude pessimista, insatisfação com a vida, depressão
etc. (p.104).

No que tange às causas mistas BALLONE (2004) diz que:

[...] de modo geral, todo paciente com alguma disfunção erétil tem
algum fator psicológico associado, seja como causa da disfunção ou
como conseqüência, pois [...] junto com a doença principal, haverá
também o medo e a expectativa de ter que conviver com a impotência. A
preocupação excessiva que a pessoa tem em relação à sua performance
sexual também é causa comum da disfunção erétil, principalmente se o

10

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde,
conhecida pela designação “CID-10” é uma publicação da Organização Mundial de Saúde e encontra-se em
sua 10ª edição.
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homem já começar a relação achando que vai falhar ou que não vai
conseguir satisfazer a sua parceira. (p. 1).

A neurociência também procura contribuir para a compreensão das causas e
conseqüências dos fatores etiológicos da disfunção erétil psicogênica buscando as
explicações na anatomia e fisiologia do cérebro para assim compreender suas influências
nos comportamentos dos indivíduos. De acordo com CALEGARO (2002):
[...] Um dos fatores mais influentes na etiologia da disfunção erétil
psicogênica é a interação que se estabelece entre o processamento
cognitivo do sujeito e microssurtos de adrenalina e ativação
parassimpática. A reação de luta ou fuga envolve uma imediata
paralisação das atividades do organismo que não são prioritárias para a
sobrevivência. E continua: [...] O medo de não conseguir uma ereção
frente a uma garota atraente e sexualmente agressiva pode ocasionar
secreção de adrenalina e acionamento do sistema nervoso simpático, o
que derrota facilmente uma ereção, fechando um circuito de
retroalimentação negativa. A queda da resposta do pênis alimenta
pensamentos

catastróficos

(associados

à

rejeição,

depreciação,

ridicularização, abandono, etc.) que aumenta o fluxo de adrenalina no
sistema, impedindo completamente qualquer possibilidade de ereção. (p.
22).

Ainda quando os fatores psicológicos são considerados como a principal
causa da disfunção erétil e levados em conta na eficácia do tratamento são compreendidos
como algo separado do corpo, que acomete o psiquismo ou o funcionamento cerebral do
indivíduo e como conseqüência contribui para o aparecimento da doença. Desta forma, com
o olhar repartido entre os aspectos emocionais e físicos, o que se visa é sempre uma terapia
combinada entre um médico e um profissional de psicologia, de preferência na abordagem
cognitivo-comportamental, uma vez que esta doença, em seu âmbito psicológico, é
compreendida como conseqüências de distorções cognitivas. Assim, o papel do psicólogo,
centrando-se na vida afetiva e sexual do paciente, é identificar os pensamentos e
sentimentos distorcidos que podem estar influenciando o aparecimento da impotência
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sexual com o objetivo de diminuir ou erradicar os fatores geradores do problema. A
escolha, por parte da maioria dos médicos, por esta abordagem, de acordo com
RODRIGUES (2004):

[...] não poderá nos trazer surpresa, já que este modelo terapêutico
será, dentro da Psicologia, o que melhor se ajusta as determinações da
ciência. Trabalha-se, neste caso, com uma noção clara do que seja a
doença e tem-se uma idéia de adaptabilidade que muito se aproxima à da
chamada “Psiquiatria Biológica. O que temos é um tipo de intervenção
corretiva, em que a ação no terapeuta será a de reconduzir o indivíduo ao
estado de “normalidade”, estado este que já foi definido a priori a partir
de critérios de adaptação às normas sociais [...] (p.35).

Nesta perspectiva biomédica, cartesiana e, portanto dicotomizada, mesmo
levando-se em conta os fatores psicogênicos e a necessidade de uma intervenção
psicoterápica, a idéia da disfunção erétil é tomada como um evento que acomete o sujeito,
uma impotência orgânica ou psíquica, no qual se deve buscar desvendar suas causas e
explicar sua fisiopatologia demandando, na maior parte das vezes, prescrição
medicamentosa que procura remover ou corrigir os elementos que porventura estejam
provocando o mau funcionamento do organismo. De acordo com RIBEIRO (2008):

[…] as práticas em saúde pautadas única e exclusivamente num
modelo determinista acabam caindo em um assistencialismo que vê a
pessoa como passiva e sem responsabilidade em relação ao seu
adoecimento, já que a causa de seus males diria respeito a fatores que
somente o especialismo da ciência é capaz de diagnosticar, prever, tratar
e curar. (p. 173).

Para abarcamos ainda mais o universo da impotência sexual vejamos quais
são as influências dos fatores socioculturais.
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I.2.2 Aspectos socioculturais

Macho eu sou e enfiando minha estaca de
madeira nos caminhos tortuosos do amor, eu
vou. Cada estocada que dou aumenta a
sensação de potência e realização daquilo que
me cabe nesta complexa relação a dois.
(Autora)

Refletir sobre a influência dos aspectos socioculturais na impotência sexual
torna-se importante não para buscar uma possível causa neste âmbito, mas para apreender o
que é socialmente esperado do gênero masculino em relação ao seu comportamento afetivosexual. Este olhar é significativo uma vez que é com as lentes da cultura, ampliada pelo
nosso horizonte histórico, que homens e mulheres exercem e avaliam as suas práticas
sexuais, muitas vezes reduzindo-se a elas.
O processo de construção do gênero masculino começa na tenra infância
onde do menino é esperado força diante das situações adversas, uma postura dura frente à
vida e um comportamento ativo no exercício de sua sexualidade. Ser homem, para a nossa
sociedade ocidental, judaico-cristã e patriarcal é enfrentar os infortúnios sem medo,
demonstrar pouco afeto, ser o provedor e chefe da família e, no que se refere ao sexo, ter
prazer, tomar a iniciativa e dominar a mulher. Sobre o sistema patriarcal e suas
contribuições sobre o modo de ser homem, LINS (2000) nos diz:

O patriarcado é uma organização social baseado no poder do pai, e a
descendência e parentesco seguem a linha masculina. As mulheres são
consideradas inferiores aos homens e, por conseguinte, subordinadas à
sua dominação. Superior/Inferior, dominador/dominado. A ideologia
patriarcal dividiu a humanidade em duas metas, acarretando desastrosas
consequências. É evidente que a maneira como as relações entre homens
e mulheres se estruturam – dominação ou parceria – tem implicações
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para as nossas vidas pessoais, para nossos papéis cotidianos e nossas
opções de vida. Da mesma forma influencia todas as nossas instituições,
valores e a direção de nossa evolução cultural. (p.32).

Ainda sobre a formação da masculinidade, delineada por um processo
histórico ocorrido através da cultura patriarcal, a qual estabelece uma hierarquia entre
homens e mulheres Parker (2000) diz que:

O homem e a mulher e, por extensão, os próprios conceitos de masculinidade e
feminilidade foram assim definidos em termos de sua oposição fundamental, como uma espécie de
tese e antítese. Com o poder investido inteiramente em suas mãos, o homem era caracterizado em
termos de superioridade, força, virilidade, atividade, potencialidade para a violência e o legítimo
uso da força. A mulher em contraste, em termos de sua evidente inferioridade, como sendo em
todos os sentidos o mais fraco dos dois sexos – bela e desejável, mas de qualquer modo sujeita à
absoluta dominação patriarcal. Essa estrema diferenciação carregava consigo um dualismo moral
explícito que contribuiu para legitimar e reforçar a ordem aparentemente cultural da hierarquia de
gênero. (p.58).

Esta hierarquia estabelecida entre homens e mulheres é responsável por
estabelecer regras dicotômicas para os dois sexos. De acordo com GIKOVATE (1989):

[...] os padrões de comportamentos já estão prontos. Os meninos
têm que seguir as normas próprias de seu sexo, e o mesmo acontece com
as meninas. Em muitos aspectos as regras são opostas: se o menino tem
que ser mais agressivo, a menina deverá ser mais delicada; ele será mais
ousado e ela mais discreta; ele mais forte e ela mais frágil; ele duro e ela
sentimental; etc. Aparentemente cada sexo se define por si segundo o seu
código. (p. 13).

O que verificamos na prática é que há uma aceitação destas imposições
socioculturais e que a superioridade exigida ao gênero masculino tem grande influência na
construção de seu papel sexual, onde a virilidade é compreendida como força, energia,
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vigor e domínio. Desta forma, o homem tem na potência sexual a fonte primeira de
reconhecimento de sua masculinidade, ganhando assim o desempenho sexual lugar de
destaque na relação a dois e na forma como exerce a sua sexualidade. Este é um dos
principais motivos porque a maioria dos homens lida com pavor frente à disfunção erétil, e
na tentativa frenética de alívio para este sintoma, buscam uma intervenção medicamentosa
que resolva o desprazer justificado, não só pelo paciente, mas também pelo médico, como
um ‘problema físico’. Este último movimento vai ao encontro dos valores culturais e do
ideal de homem veiculado na nossa sociedade atual: disposto, saudável, positivo. Nas
palavras de Berlinck (1998):

[...] o que se perfila na cena da humanidade medicamentosa é a
ausência de sofrimento, de sexualidade, de liberdade. Anuncia-se, desta
forma, uma nova espécie, destituída de subjetividade pela via da
erradicação da dor, da depressão, da angústia, mas também pela via da
inibição radical da sexualidade. (p.36).

Ainda sobre a redução da subjetividade humana a um complexo de sistemas
neurais que, quando em desequilíbrio, origina o processo de adoecimento, RODRIGUES
(2004) nos diz que “a eficácia das medicações é para a psiquiatria a comprovação de suas
teorias, havendo o esquecimento de que o fato do processo psíquico ser intermediado pela
estrutura neural não o reduz ou o restringe a esta.” (p.34-35).

Desta feita, uma medicina e psicologia aprisionadas a paradigmas
estabelecidos, que se restringem à identificação, descrição e correção de sintomas, que
calam e emudecem o sujeito retirando da experiência singular a possibilidade de dar sentido
e conceber uma verdade, não considerando o modo de o homem ser-no-mundo, não podem
nos oferecer a possibilidade da compreensão da experiência deste que sofre na totalidade do
seu existir.

Apresentaremos no próximo capítulo considerações da analítica existencial
de Martin Heidegger que, ao contrário dos conceitos desta ciência moderna, herdeira do
dualismo cartesiano que compreende o homem de forma partida, cindida, determinista,
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restrita e causalista e ainda; como uma subjetividade, unidade fechada, produto do meio ou
do mundo, um ser previamente dado e definido, que nada sabe sobre si e a mercê dos
acontecimentos externos sobre os quais não possui nenhuma ingerência - vê no homem
uma totalidade integradora, uma abertura que ao se relacionar e construir valores com
outras pessoas está significando e dando sentido ao seu mundo.
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Capítulo II - Tópicos da analítica fenomenológica de Martin Heidegger.

II.1 – Ser-aí (Dasein)

A possibilidade de se pensar a psicologia e sua aplicação em outra
perspectiva que não fosse pautada pelos caminhos das ciências naturais pôde ocorrer
quando Medard Boss, psiquiatra suíço, deparou-se com a obra de Martin Heidegger
intitulada ‘Ser e Tempo’ que trazia novas idéias sobre o existir humano e o seu mundo.
Nela, Boss enxergou a possibilidade de um solo mais consistente para o pensamento e a
prática da Medicina e da psicoterapia o que o fez, no ano de 1947, endereçar a primeira
carta ao filósofo, pedindo ajuda intelectual para a compreensão de seu pensamento. Dessa
correspondência nasceu uma amizade entre Medard Boss e Martin Heidegger e encontros
pessoais periódicos, com interesses mútuos, onde Heidegger, de acordo com BOSS (2001)
“ (...) via a possibilidade de que seus insights filosóficos não ficassem limitados às salas
dos filósofos, mas pudessem beneficiar um número maior de pessoas e, principalmente,
pessoas necessitadas de ajuda” (p.11). Assim, a partir do ano de 1959 por ocasião das
visitas de Heidegger a residência do psiquiatra, juntamente com a participação de colegas e
estudantes de psiquiatria, inicia-se uma série de encontros que ficaram conhecidos como
‘Seminários de Zollikon’11. Este material, registrado e transcrito por Boss e corrigido e
complementado por Heidegger, foi transformado em livro e devido à riqueza de seus
conteúdos na procura de compreender o homem e seus sofrimentos, é considerado como
um dos principais instrumentos para se pensar a questão da clínica psicoterápia em uma
perspectiva diferente dos paradigmas estabelecidos pela técnica moderna. Em um dos
seminários12, Heidegger (2001) traz questionamento sobre as teorias psicológicas
orientadas pelo conceito básico de homem cartesiano e escoradas nos moldes das ciências
naturais:

As teorias psicológicas surgem sob a pressão da tradição, porque a tradição nada
conhece além do caráter do ser da substancialidade e da objetificação e da coisificação, o que nem
11
12

Título original: Zollikonner Seminaire.
De 22 de Novembro de 1967, Zollikon. Justificação e limitação da Psicologia
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sempre precisa ser tão grosseiro como na escolástica, com sua colocação de uma eterna substância
da alma. (p.229)

Neste comentário, verificamos à crítica não só ao pensamento da escola
escolástica, mas também as demais teorias psicológicas que absorveram a noção de homem
como um ser encapsulado, encerrado em si mesmo, como sujeito para o qual as demais
coisas são reduzidas a objetos.
Dentre as contribuições do pensamento heideggeriano para a psicoterapia
estão as que se encontram no âmbito da possibilidade de fundamentar uma prática
terapêutica diferenciada do paradigma cartesiano, não mais enxergando o homem como
sujeito de uma relação dual constituída por um sujeito de um lado e objeto do outro, que
não mais objetifique e reduza o homem àquilo que é mensurável e calculável, que não seja
baseada em fenômenos psíquicos que estariam contidos dentro de um aparelho dinâmicopsíquico.

Para

tanto,

propõe

outro

método

de

pensamento,

denominado

de

fenomenológico13, uma vez que, diferente do método das ciências naturais que valida
apenas àquilo que pode ser demonstrado, mensurado e explicado a partir de conceitos
prévios, se volta para o que é revelado, sem a interferência de pressupostos, procurando
abordar o fenômeno diretamente e ver como ele se mostra para si mesmo. BOSS (1997): “É
neste intuito que o pensamento fenomenológico está sempre voltado para o fenômeno
manifesto, até que lhe tenha penetrado no cerne próprio e alcançado sua essência
originária.” (p. 20). Heidegger procurou demonstra que a verdade deve ser encontrada na
compreensão do significado dado pelo indivíduo daquilo que ele experiencia e não através
de crenças anteriormente dispostas e, portanto distantes da realidade do vivido. Desta
forma, nos seminários de Zollikon, de acordo com Safranski (2000) “(…) Heidegger tentou
pela primeira vez tornar compreensíveis perturbações psíquicas com ajuda dos conceitos
fundamentais da análise do Dasein de Ser e Tempo.” (p.471).
Em sua obra Ser e tempo14, ao elaborar a questão sobre o sentido do ser,
caído no esquecimento pela metafísica tradicional que o entificou ao colocá-lo no mesmo
patamar dos entes definidos e substancializados, Heidegger empreende uma analítica
13

Fenomenológico - termo grego antigo ‘Phainesthai’ que significa “mostrar-se”, ou clarear, sair do
mistério, do recôndito para o aberto e neste se exibir.
14
Obra publicada no ano de 1927. Título original na língua alemã: ‘SEIN UND ZEIT’
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existencial deste ente, historicamente denominado homem, privilegiado por poder pensar
sobre si mesmo, procurando compreender seus aspectos essenciais e constitutivos. Para
tanto, cunha o termo Dasein (ser-aí ou ser-no-mundo), expressão alemã, também traduzida
por pre-sença, para se referir ao ser do homem de forma diferenciada em relação aos ser
dos entes não humanos, cujo modo de ser é simplesmente dado no mundo, pois o homem,
diferente destes, não possui uma essência positiva determinada a priori, não possui uma
essência anterior a sua existência, antes, o que ele é, seu ser, está sempre em jogo no seu
existir, no seu devir histórico-temporal. Nesta nova forma de compreender o homem,
radicalmente diferente daquela trazida pela tradição metafísica, MICHELAZZO (2003) nos
diz que:
[...] Heidegger vai “re-cunhar” ontologicamente a palavra
existência, a partir de suas duas origens etimológicas. Uma, a alemã
Dasein, em que Heidegger também apreende duas palavras, Da e sein,
que quer dizer “ser-aí”. Nesta nova acepção, Dasein significa que o
homem é um ente que habita aí, na abertura (Da) onde aparece o ser das
coisas (sein). A outra, a latina existentia em que se apreendem duas
palavras, ex e sistere, que significam “sustentar para fora”, “manter-se
para além de si”; “ex-sistir”, então, assim compreendido, diz que o
homem é um ente que se sustenta (sistere) na condição de estar
constantemente desalojado para fora de si mesmo (ex). (p.21)

Heidegger entende que o ser-aí é uma possibilidade aberta, de acordo com
NASCIMENTO (2010) “(...) é existindo que se é-aí como possibilidade de ser para as
circunstâncias de um mundo e no constante exercício de existir nele. (p. 73). Dasein é o
ente cuja essência (ser) coincide com a existência, de forma que é nesta que seu ser se
realiza. A essência deste ente (homem) está em ‘ter de ser’, ou seja, é na existência, no
existir, que o ser se realiza; o homem só se realiza a cada momento que está sendo. Deste
modo, não comporta características definitivas e sim, constitui-se ‘por modos possíveis de
ser’. Assim, é próprio do Dasein ter que ser. Para Heidegger ( 2005):

A essência da pre-sença está em sua existência. As características que
se podem extrair deste ente não são, portanto, “propriedades”
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simplesmente dadas de um ente simplesmente dado que possui esta ou
aquela “configuração”. As características constitutivas da pre-sença são
sempre modos possíveis de ser e somente isso. Toda modalidade de ser
deste ente é primordialmente ser. Por isso, o termo “pre-sença”,
reservado para designá-lo, não exprime a sua quidade como mesa, casa,
árvore, mas sim o ser. (p.78).

Dasein é o único que pode pensar o ser, que pode compreender e significar o
mundo. De acordo com o Heidegger (2001) “(...) o que o existir como Da-sein significa é
um manter aberto de um âmbito de poder-apreender as significações daquilo que aparece e
que se lhe fala a partir de sua clareira.” (p.33). Dasein é o único ente que ao ser tem seu
próprio ser significado e relaciona-se consigo mesmo e com os demais entes.
Dessa forma, o filósofo alemão ressalta a nossa condição mais original de
que existimos sempre como uma abertura iluminadora que dá significado e sentido a tudo o
que nos aparece. Essa forma privilegiada de ser abertura de sentido, de relação do ser com
algo ou alguém, de copertinência entre mundo e homem é um dos traços fundamentais
característicos do ser do Dasein, na qual Heidegger denomina ser-no-mundo superando
assim a perspectiva subjetivista e dissociada na qual se encontra de um lado o homem e de
um lado o mundo. Mundo entendido não como algo anterior ao ser ou como um espaço
físico ocupado, mas sim como uma estrutura de sentido, contexto relacional de
significação, horizonte de significância na qual o Dasein está lançado. Na analítica
heideggeriana, BOSS (1997) explicita mundo como sendo “(...) aquela abertura que,
mediante o existir humano (que consiste na capacidade de compreender os significados
daquilo que a ele se apresente), abre-se e mantém-se aberta a fim de servir de área de
aparição e de crescimento para tudo quanto há de ser.” (p. 26). Ser-no-mundo, portanto, é
estabelecer uma relação de sentido na qual não há dualismo, pois a própria noção de sujeito
e objeto se desfaz em Heidegger. O que há é uma relação imanente (porque é a nós que se
revelam), pois o objeto só se apresenta, só aparece, porque há o sujeito que o desvela; do
mesmo modo que o sujeito só existe nesta relação, porque existe objeto a ser desvelado.
Sobre essa estrutura essencial do Dasein ou pre-sença, Heidegger (2001) nos diz que:
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A pre-sença nunca é “primeiro” um ente, por assim dizer, livre de serem que, algumas vezes tem gana de assumir uma “relação”com o
mundo. Esse assumir relações com o mundo só é possível porque a presença, sendo-no-mundo, é como é. Tal constituição de ser não surge do
fato de, além dos entes dotados de caráter da pre-sença, ainda se darem e
depararem com ela outros entes, os simplesmente dados. Esses outros
entes só podem deparar-se “com” a pre-sença na medida em que
conseguem mostrar-se, por si mesmo, dentro de um mundo. (p. 96).

Sendo ser-no-mundo o ente não é encerrado em si mesmo, na epiderme do
corpo ou em uma interioridade psíquica, mas está sempre em um contexto relacional
consistindo, portanto, em “ser-com.” É nesse ser-no-mundo-com-os-outros que aparece o
sentido como desvelamento dos entes que lhe vêm ao encontro. Sá (2000) comenta:

[…] O ser-com, por sua vez, entendido como ser com outros
Daseins, é inerente à constituição fundamental do homem como “ser-nomundo”. Assim como a partir do mundo, enquanto estrutura de
significância, as coisas nos vêm ao encontro numa rede de referências
que lhes dão sentido, também os outros nos vêm ao encontro nesse
conjunto estrutural. (p. 263).

Dasein, de acordo com POMPÉIA (2003) “é um ente que só pode ter acesso
a si mesmo enquanto compartilha a presença dos entes que são distintos dele mesmo.”
(p.30).
Verificamos que na busca de um reposicionamento sobre a questão do ser,
diferente daquele delineado pela tradição da metafísica ocidental, Heidegger aborda em sua
obra Ser e Tempo uma série de conceitos que compõem a estrutura do Dasein, porém para o
objetivo deste trabalho nos atentaremos para suas noções de “corporeidade”,
“impessoalidade cotidiana, “angústia” e “cuidado”. Uma vez que a maneira do Dasein serno-mundo é sendo corporal, discorreremos no próximo tópico sobre este fenômeno
procurando demonstrar como sua compreensão na analítica existencial de Heidegger ocorre
de forma diferenciada da concepção de corpo tratado pelas ciências naturais embasada no
paradigma cartesiano.
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II.2 Corporeidade

Como vimos no capítulo anterior, na visão cartesiana o corpo e a mente
são compreendidos como substâncias separadas e distintas interligadas pela glândula
pineal, que a ciência modifica para uma interligação por um processo físico-químico. Nessa
visão dualista temos o corpo, res(coisa) extensa, como uma materialidade externa divisível
em partes mecânicas; e a mente, res cogitans, como uma substância pensante, indivisível e
independente, ambas com existências distintas. A esse respeito, Descartes (1973) afirma:

[...] e embora, talvez, (...) eu tenha um corpo ao qual estou muito
estritamente ligado, todavia, (...) na medida em que ele é apenas uma
coisa extensa, e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma,
pela qual sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu
corpo. (p.27)

Com esta declaração, fica claro que para o cartesianismo não sofremos
nenhuma influência do corpo, pois este é tão unicamente uma matéria da qual nos servimos.
Somente o pensamento racional, derivado da matéria pensante, é o que pode dizer o mundo.
Vale ressaltar que esta perspectiva ainda norteia a maioria das investigações científicas que
busca na previsibilidade à dominação dos processos naturais.
Radicalmente diferente deste olhar dicotomizado no qual o corpo é tomado
como uma máquina, animado por uma alma e podendo ser dissecado e analisado em suas
partes elementares, a analítica existencial de Martin Heidegger, segundo MICHELAZZO
(2003) “(...) apreende o corpo para além do corpo material, para além do corpo vivo, para
tomá-lo dentro da existência, no âmbito ontológico, enquanto corporeidade e ser-corpo.”
(p.22). Nesta nova concepção, o que verificamos é a integralidade do organismo e do
ambiente, uma interdependência, onde a cognição não está separada do corpo, pois é
compreendida como uma interpretação que emerge da relação entre o ser humano e o
mundo vivido. De acordo com RIBEIRO (2008):
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O homem de Heidegger não é definido como soma ou psique,
ou seja, como um agrupamento de partes orgânicas ou instâncias
psíquicas, mas em seu sentido ek-stático e aberto ao mundo.
Definições compartimentalizadas do homem, em termos de um ser
biopsicossocial ou de uma estrutura psíquica, comprometem o
entendimento do fenômeno do existir humano. E, ainda, a busca de
nexos causais de forças psíquicas inconscientes baseia-se numa
metodologia reducionista. (p.175).

Para Heidegger, o corpo não é entendido como algo inerte, morto,
inanimado, aquele corpo dividido, extensão da mente, mas como uma constituição
fundamental do ser-aí humano, BOSS (1997) “considerado como a corporeidade da relação
com aquilo que se desvela ao homem” (p. 28), não podendo ser inseparável dele e
integrando todas as relações com o mundo. Dasein é corporalmente afetado por tudo o que
há no mundo, ou seja, não existe qualquer ato da existência humana que não pertença
também à sua esfera corporal. MICHELAZZO (2003) diz que:

Esse corpo existencial é aquele que nos acompanha em nosso
cotidiano. É aquele que experimentamos com uma certa espessura,
dureza, peso. (...) Com esse corpo eu adormeço e sonho, adoeço e sofro,
mas posso também me embriagar, delirar, sorrir e chorar. (...) Com ele
somos compelidos a fazer conexões com o mundo (...). O ser-corpo
nunca é também um corpo qualquer, geral, mas sempre “meu”, sempre
“estando-aqui” para testemunhar, com seus gestos e desejos exigentes,
os acontecimentos ek-státicos da minha existência (...).” (p.22, 23 e 24).

Sendo sempre um corpo singular, que pertence à existência de cada um e
participa dos sentidos e significados desvelados por ela, Heidegger vai destituí-lo de uma
dimensão substancializada para torná-lo verbal (corporar), acompanhando as modulações
temporais da existência. O corporar é sempre o modo-singular-de-ser-do-homem-nomundo. De acordo com MICHELAZZO (2003):
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(...) E esse corpo está tão conectado à existência que as modulações
temporais desta são as mesmas modulações temporais daquele. A
corporeidade, uma vez conectada à existência, segue as mesmas
alterações ek-státicas do tempo. Aquele “passar” presente na experiência
do tempo na existência, se traduz num “estar-aqui”, como experiência do
tempo no corpo (...). (p.23)

Desta forma, falar de corporeidade para REHFELD (2004) “não é descrever
um corpo, mas sim a qualidade e os significados de uma experiência que esteja
intimamente relacionada com este corpo, pois a corporeidade é o nosso modo de ser-nomundo” (p. 4), é a forma como nos relacionamos conosco e com o que faz parte de nosso
mundo. Não há que se falar em uma separação entre as dimensões físicas e psíquicas que se
baseie no princípio da causalidade para explicar as patologias, pois o fenômeno do
corporar-se opõe-se a esta divisão e à mensurabilidade. CARDINALLI (2002) nos diz que:

[...] a compreensão da dimensão corporal como constituinte da
totalidade do existir, desenvolvida por Heidegger e Boss, oferece
subsídios importantes, tanto para o estabelecimento de um outro
entendimento das patologias físicas, psíquicas e psicossomáticas, quanto
para a atuação clínica do médico e do psicólogo. (...) então, as patologias
psicossomáticas

são

compreendidas

como

a

manifestação

de

perturbações, limitações e restrições na dimensão corporal, que dizem
respeito à totalidade do existir do paciente e não especificamente à alma
ou ao corpo. (p. 53).

RIBEIRO (2008) “(...) O corpo que vive e que está no mundo refere-se a
uma vivência singular e não pode ser reduzido a um corpo-máquina ou a um objeto de
laboratório.” (p. 173). Ainda sobre a compreensão dos fenômenos corporais na própria
relação de entendimento com o que nós mesmos somos CYTRYNOWICZ (2003)
menciona que “(...) dependendo de como entendemos quem somos e a nossa própria vida, o
que acreditamos, o que desejamos e planejamos e os impedimentos que vivemos, assim
poderemos também compreender o nosso próprio corpo humano”. (p.64). Sendo assim,
compreender o adoecimento é apreender a totalidade do existir humano, o contexto de
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significação e sentido, o modo de ser e lidar com a própria vida, que se expressa, muitas
vezes, como perda e falta de sentido do viver podendo reduzir as possibilidades de
realização. E isto pode ocorrer devido à dinâmica existencial do Dasein, qual seja o poderser que ele é, mencionado por CASANOVA (2009) “(...) o ser-aí é, em suma, um poder ser
que só se conquista a si mesmo a partir de suas múltiplas possibilidades de ser.” (p.91).
Ainda sobre o poder-ser, DUBOIS (2000) diz: “(...) Que meu ser seja meu significa que
posso ser eu mesmo ou não sê-lo, e fugir diante desta possibilidade. O ser-meu significa
que o existir está diante da alternativa de uma propriedade ou de uma impropriedade (...).”
(p.25). Falaremos sobre estas possibilidades existenciais no próximo tópico.

II.3 Impessoalidade Cotidiana e Angústia

Daremos ênfase, a fim de explicitação deste tópico, a um dos três momentos
estruturais15 que compõe o Dasein, qual seja: “quem é no mundo”, que se revela de início
como impessoalidade cotidiana, mas sem nos esquecer que a expressão ser-no-mundo é um
fenômeno de unidade, impossível de ser compreendida como uma expressão passível de
fragmentação. O ser-aí enquanto existente aberto ao mundo está fadado ao poder-ser,
porém em modos fáticos de ser, em um mundo de significações compartilhadas, assumindo
comportamentos a partir de orientações que recebe do mundo circundante. Este poder-ser
não significa que o ser-aí tem a escolha de ser ou não ser alguma coisa, pois sua estrutura
ontológica essencial é estar condenado a ser. Ou seja, existindo o ser-aí já é e sendo
Heidegger nos aponta para dois modos possíveis da pre-sença se dar: inautenticamente ou
autenticamente, também conceituados como modos próprio ou impróprio. De acordo com
DUBOIS (2000) “(...) existir é ter de se apropriar de si, o ser si mesmo de modo próprio ou
impróprio acontecendo no modo da relação de realização consigo mesmo e não na prédoação de um conteúdo.” (p.25). A propriedade e impropriedade são dois modos
fundamentais de ser e não possuem caráter valorativo, pois a existência é marcada, de

15

Os três momentos constitutivos da unidade estrutural ontológica da existência do Dasein exprimida
como ser-no-mundo a que o texto se refere são: a idéia de “mundo” como estrutura de sentido; o “quem é no
mundo”, que se revela de início como impessoalidade cotidiana; o modo de “ser-em” um mundo, cuja
estrutura se desdobra em compreensão e disposição.
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‘início e na maior parte das vezes’16, pela “indiferença mediana” e o “impessoal”. Sobre o
impessoal, Heidegger (1997) afirma:

[...] na medida em que o ser-aí é um ente que eu sou, e
imediatamente é determinado como ser-com-os-outros, geralmente e em
média não sou eu-mesmo meu ser-aí, mas sim os outros; estou com os
outros e os outros igualmente com os outros. Ninguém na cotidianidade
é ele mesmo. O que é como ele é, isto não é ninguém: ninguém e,
contudo, todos um com o outro. Todos que não são eles mesmos. Este
ninguém, do qual na cotidianidade <Alltäglichkeit> todos nós vivemos, é
o “se” <Man>17. Diz-se, ouve-se, é se a favor, cuida-se de algo. Na
tenacidade do império deste “se” <Man> residem as possibilidades de
meu ser-aí e, saindo desta nivelação, o “eu sou” é possível. Um ente que
é a possibilidade do “eu sou” é enquanto tal geralmente um ente que se
é. (p. 19-21).

Esta maneira inautêntica em que o homem se encontra no mundo, que não
deixa de ser um poder-ser, porém, um poder-ser que é o dele em virtude do mundo ou do
impessoal, caracteriza-se pela tendência de fuga de si, relacionando-se consigo mesmo
como um ente simplesmente dado e, portanto, preestabelecido, sem a possibilidade de
escolha, esquecendo-se do seu “ser-próprio”. Heidegger (2005) nos diz que “(...) enquanto
o próprio-impessoal, cada pre-sença se dispersa na impessoalidade, precisando ainda
encontrar a si mesma.” (p.182). Assim, em sua cotidianidade, junto-ao-mundo e com-osoutros, a pre-sença se encontra em uma decadência, na qual está em jogo seu poder-ser
mais próprio. Heidegger se utiliza do termo de-cadência para caracterizar o modo de ser da
cotidianidade, ou seja, enquanto ser-jogado-no-mundo, a pre-sença se afasta daquilo que
lhe é mais próprio adentrando ao que é de todo mundo, ao mundo fático que lhe é
apresentado enquanto ser-aí. Ainda de acordo com Heidegger (2005):

16

Expressão utilizada por Heidegger.
O termo alemão “Man” expressa a impessoalidade do “se” ou do “a gente”. É mais fácil dizer “a
gente morre” ou “morre-se” do que “eu vou morrer”.
17
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Neste espaçamento constitutivo do ser-com reside, porém, o fato de a
pre-sença, enquanto convivência cotidiana, estar sob a tutela dos outros.
Não é ela própria que é, os outros lhe tomam o ser. O arbítrio dos outros
dispõe sobre as possibilidades cotidianas de ser da pre-sença. (p. 179).

Se disperso nesta impropriedade, apesar do homem ter a sensação de que
esta tudo sob seu controle e que comanda a sua vida, comporta-se como um simplesmente
dado, ou seja, fecha-se as possibilidades que lhe são inerentes e se entifica ficando sem
condições de alternativas. Assim, o existente humano deixa de ser ele mesmo, ou seja,
Dasein é o que ele próprio não é, dissolvendo-se num fazer usual, massificado e impróprio,
prestando-se ao modo de ser, que impõem formas de sentir, pensar, agir e se relacionar, não
levando em consideração escolhas próprias e não assumindo responsabilidade pelo que faz
e acredita. No modo de ser impróprio é-se todo mundo e, assim, ninguém. De acordo com
Heidegger (2005):

Este conviver dissolve inteiramente a própria pre-sença no
modo de ser dos “outros” e isso de tal maneira que os outros
desaparecem ainda mais em sua possibilidade de diferença e
expressão. O impessoal desenvolve a sua própria ditadura nessa
falta de surpresa e possibilidade de constatação. Assim, nos
divertimos e entretemos como impessoalmente se faz; lemos,
vemos e julgamos sobre a literatura e a arte como impessoalmente
se vê e julga; também nos retiramos das “grandes multidões” como
impessoalmente

se

retira;

achamos

“revoltante”

o

que

impessoalmente se acha “revoltante”. O impessoal, que não é nada
determinado, mas que todos são, embora não como soma,
prescreve o modo de ser da cotidianidade. (p.179).

Porém, como já mencionado, não devemos compreender a de-cadência da
pre-sença negativamente, como algo que decaiu de um estado superior para um inferior,
pois esta de-cadência, apesar de afastar a pre-sença do seu ser-mais-próprio representa o
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modo mais imediato como existimos no mundo, ou seja, trata-se de um poder-ser-nomundo, no modo da impropriedade. Sobre a de-cadência, Heidegger (2005) diz que

enquanto ser-no-mundo de fato, a pre-sença, na de-cadência, já
de-caiu de si mesma; mas não de-caiu em algo ôntico com o que ela se
deparou ou não se deparou, no curso do seu ser, e sim no mundo que, em
si mesmo, pertence ao ser da pre-sença. (p.237).

Abrigada na vida diária, na medianidade, nos fenômenos do cotidiano, a presença se sente tranqüilizada, pois a existência cotidiana se esforça em desfazer a imagem do
mundo como algo inóspito, e encobre para si mesma o seu “estar-mais-próprio”. No dizer
de Heidegger (2005) “esse nivelamento das possibilidades da pre-sença ao que se oferece,
de imediato, no cotidiano, realiza, ao mesmo tempo, uma obliteração do possível como tal.”
(p. 260). Esse ocultamento de seu caráter de poder-ser desvia o ser-aí da sua
indeterminação originária e oferece um suporte para a realização a partir das referências
sedimentadas deste mundo. De acordo com CASANOVA (2009):

Com isto, surge uma tendência para a retenção de um tal desvio e o
surgimento de um esquecimento total do caráter de poder ser. Sendo sob
o modo de ser cotidiano, ou seja, sendo a partir da assunção do domínio
irrestrito do discurso impessoal, o ser-aí ek-siste sob o modo da fuga do
seu ser mais próprio. (p.125).

Apesar deste obscurecimento, o ser-aí, enquanto lançado, pode realizar o seu
poder-ser em virtude daquilo que lhe é mais próprio. Mas deixar de se reconhecer a partir
do mundo, ou seja, na ausência de referenciais de segurança fornecido pelo mundo, faz com
que o Dasein adentre uma condição de estranheza, de falta de familiaridade que se dá neste
“estar consigo mesmo” evidenciando seu caráter de estar lançado. Esta condição
existencial, conceituada por Heidegger como angústia, torna o homem vulnerável,
sentindo-se abandonado e sem abrigo que o leva, de novo, a direcionar-se para aquilo que é
vinculado, que é da ordem do impessoal, que vai lhe dar referência e intimidade. Contudo,
em meio a uma existência inautêntica, que encerra o homem na vida cotidiana e impede o
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encontro com àquilo que lhe é mais autêntico, ou seja, no aparecimento da disposição da
angústia, o Dasein pode ser remetido a uma condição mais própria e autêntica. É neste
movimento de fugir para não se angustiar e ao mesmo tempo se angustiando por fugir que a
pre-sença se abre de novo as possibilidades fechadas pela de-cadência. A angústia é uma
abertura privilegiada na medida em que singulariza, pois o homem é ensejado a escolher e
governar a si mesmo. Sobre a angústia Heidegger diz que:

Na pre-sença, a angústia revela o ser para o poder-ser mais próprio, ou
seja, o ser-livre para a liberdade de assumir e escolher a si mesmo. A
angústia arrasta a pre-sença para o ser-livre para...(propensio in...), para a
propriedade de seu ser enquanto possibilidade de se aquilo que já sempre
é. A pre-sença como ser-no-mundo entrega-se, ao mesmo tempo, à
responsabilidade desse ser. (p.252)

Esta imposição de que cada um tem que ser si mesmo e por si mesmo remete
o homem para sua condição primordial: enquanto ser que tem que ser, quer dizer, na sua
condição de estar-lançado, o homem está só no mundo. Heidegger (2005) “(...) o não sentirse em casa deve ser compreendido, existencial e ontologicamente, como o fenômeno mais
originário.” (p.254), uma vez que é neste incômodo que a pre-sença se vincula ao
impessoal. Apesar de o homem se fazer no mundo e a partir do mundo, a sua solidão
consiste em que quando ele tem que efetivar-se como ser-no-mundo que ele é, ele não pode
contar com o mundo, mas apenas consigo, já que somente ele pode realizar o seu ser. Este
momento de solidão do homem oferece a ele a saída da decadência. A solidão, que a
angústia existencial provoca no homem ao mostrar que a realização de seu ser depende só
dele, rompe com a impropriedade do ser-aí fático e lhe oferece a apropriação da intimidade
de seu ser. A solidão, enquanto uma propriedade da angústia singulariza o homem, mostralhe a singularidade de sua existência e em seguida deixa-o novamente entregue à sua
facticidade, ao estar-lançado na cotidianidade. A necessidade de ser do homem e a angústia
e a solidão dela resultante representam a ameaça constante que persegue o homem. Diz-nos
Heidegger em ARAÚJO (2007) que:
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A angústia se angustia pelo próprio ser-no-mundo. Na angústia o que
se encontra a mão no mundo circundante, ou seja, o ente intramundano
em geral, naufraga. O mundo não é mais capaz de oferecer alguma coisa
nem sequer o ser-aí com (Mitdasein) os outros. A angústia retira, pois,
do Dasein a possibilidade de, na decadência, compreender a si mesmo a
partir do mundo e na interpretação pública. Ela remete o dasein para
aquilo pelo que a angústia se angustia, para o seu próprio poder-ser-nomundo(...). (p.8).

A angústia existencial reconduz o homem ao encontro consigo mesmo.
Neste encontro ele toma conhecimento do existente, resgatando a singularidade que lhe foi
retirada pela indiferenciação à qual fica submetido na vida cotidiana. A este caráter de
singularização pelo qual pode passar o ser-aí em meio à angústia, remetido ao seu próprio
poder-ser-no-mundo, CASANOVA (2009) nos diz:

Confrontado com a suspensão da significância trazida pela angústia, o
ser-aí se vê imerso em uma situação na qual descobre a possibilidade de
conquistar a possibilidade que ele é a partir do seu poder-ser mais
próprio e de superar ao mesmo tempo o domínio do discurso fatídico
cotidiano. Essa possibilidade confunde-se com a assunção de um modo
específico de cuidado: o cuidado marcado não pela desoneração de sua
responsabilidade ante o poder-ser, mas antes pela assunção plena de uma
tal responsabilidade(...). (p.129).

O cuidado surge a partir da angústia sentida pelo ser-aí, no momento em
que é arremessado ao mundo e lhe é exigido assumir a responsabilidade por sua construção.
É sobre este fenômeno ontológico-existencial denominado cuidado que discorreremos no
próximo tópico.
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II.4 Cuidado

A singularização como possibilidade de poder-ser-mais-próprio apontada
com o fenômeno da angústia só é possível porque o ser-aí, lançado ao mundo e condenado
a ser, é originariamente a abertura de possibilidades de transformação que já sempre lhe
pertencem. Segundo CASANOVA (2009) “(...) o ser-aí precisa incessantemente se transpor
para possibilidades de seu ser.” (p. 128). Desta forma, o ser-aí enquanto poder-ser, diferente
do ser simplesmente dado que possui um modo de ser a priori, definido, precisa assumir de
algum modo a responsabilidade pelo seu ser, o cuidado pela sua existência, seu ter de ser.
Este cuidado18 mencionado pelo filósofo não pode ser compreendido por
conceitos veiculados pelo senso comum tais como habilidade ou capacidade humana de
tratar ou assistir outro, mas como uma totalidade originária da estrutura do Dasein
mencionada por Sá (2000) como:

[...] um desenvolvimento integrador da multiplicidade estrutural
que a análise fenomenológica do “ser-no-mundo” revela (...). Por não ser
nenhuma “substância” ou “ser-simplesmente-dado”, o dasein se dá
sempre “no mundo”, numa estrutura de significância, num contexto de
relações. (p. 260).

Heidegger distingue dois modos básicos de cuidado: o da “ocupação”
(Besorgen) e o da “preocupação” (Fursorge). O primeiro se refere à relação estabelecida
com os entes intramundanos, ou simplesmente dados, Aqui, o modo de ser revela-se a partir
de uma utilidade instrumental, ou seja, este ente é sempre um “ser-para”, que ganha seu ser
dentro de um sistema de relações no qual sempre veremos sua referência a algo. É a partir
do ser-para do instrumento e da obra para que a ocupação se destina, que se tem a
possibilidade do Dasein se ocupar dele. No segundo modo da preocupação, designa
Heidegger o “cuidado” para com os entes que têm o modo de ser do Dasein, pois aqui, o
cuidado constitui-se no exercício da pre-ocupação com o acontecer. Como menciona
FEIJOO (2000):
18

No alemão a palavra cunhada por Heidegger é ‘Sorge’.
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O cuidado é a própria dimensão do ser da pre-sença, o pôr-se para
fora, é o ec-sistir, movimento do existir. O cuidado como processo de
constituição da pre-sença se dá no acontecer, isto é, no tempo. Cuidar
constitui-se no exercício da pre-ocupação com o acontecer. Portanto,
pode-se falar do ocupar-se do acontecer no seu sentido mais próprio do
“pre”, ou seja, do ser como cuidado. (p.110).

Esta pre-ocupação com o acontecer, na qual o Dasein precede a si
mesmo, Heidegger (2005) chama de “(...) a condição existencial de possibilidade de
“cuidado com a vida” e “dedicação (...)” (p.265).

Estar diante deste poder-ser-mais-

próprio, aonde o Dasein tem a capacidade de se referir ou de se dirigir a “possibilidades”,
ao seu “porvir” podendo estar sob a sua própria tutela pode ocorrer, uma vez que Dasein
tocado pela angústia, torna possível uma tomada de consciência do caráter essencialmente finito de
sua existência, remetendo a um outro conceito fundamental de Heidegger, que é o ser-para-morte.
Assim, como a angústia, Heidegger (1986) nos diz que “(...) a antecipação da morte singulariza o
ser-aí.” (p.263). Dando-se conta de sua finitude, Dasein pode marcar uma opção mais singular
diante da existência e se reapropriar de suas escolhas.

Sobre a experiência da impotência sexual em uma interpretação
fenomenológica existencial, baseados nos conceitos heideggerianos aqui expostos, é que
daremos prosseguimento ao terceiro capítulo, mostrando o desenrolar do atendimento
psicoterápico de José.19

19

Ver nota de n°1
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Capítulo III: A impotência sexual: uma análise existencial

III.1 Análise fenomenológica do discurso clínico.

Esta análise fenomenológica tem como objetivo apresentar e discutir à luz
da analítica de Martin Heidegger, a história de José20, casado, 41 anos, que procura
atendimento psicológico em um ambulatório de saúde mental no município do Rio de
Janeiro, dizendo que seu problema é dificuldade de ereção. À procura do atendimento se
deu de forma espontânea, recorrendo à psicoterapia como um último recurso para conseguir
se curar da impotência sexual, uma vez já ter sido atendido por alguns médicos, realizado
vários exames e tomado diversas medicações, sem surtir os efeitos esperados. Nosso cliente
foi atendido por aproximadamente 11(onze) meses. Iniciando o oitavo mês, o atendimento
foi interrompido porque José foi acometido por um princípio de infarto. Em conseqüência
desta situação, ficou sem comparecer as sessões durante 1(um) mês e meio, retornando
posteriormente à consulta. Permaneceu no atendimento por mais dois meses e o
interrompeu definitivamente quando optou por mudar de cidade.
Iniciaremos a interpretação fenomenológica fazendo um breve resumo da
história de José, transcrevendo algumas das falas dele e do psicoterapeuta e mostrando
como se desenvolveu o acompanhamento psicoterápico.
José, 41 anos, baiano, mora com uma companheira há seis anos com a qual
tem um filho de 5 anos. Pertence a classe média baixa, trabalha informalmente como
eletricista e pedreiro. Proveniente de uma família humilde, morava no interior da Bahia, em
uma zona rural, com os pais e mais 7 irmãos. Filho mais velho, ajudava os pais na lavoura e
na criação dos demais irmãos. Veio para o Rio de Janeiro quando tinha 17 anos a convite de
um tio na esperança de conseguir outro tipo de trabalho que pudesse oferecer melhor
remuneração. De acordo com José, fez esta opção com muito medo do que poderia
acontecer, mas era uma chance muito grande de mudar de vida. Cursou até a quarta série
primária, escreve precariamente e lê com mais desenvoltura. Isto se deve ao seu interesse
pela leitura. No Rio de Janeiro morou com seu tio e conseguiu trabalho em obras por
20
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empreitada aonde aprendeu os serviços de pedreiro e eletricista. É com estes ofícios que
sustenta a si e a sua família. Nosso cliente iniciava as sessões psicoterápicas com um aperto
de mão mole, com as mesmas escorregando sobre as minhas, com andar lento, os pés quase
se arrastando no chão, normalmente se expressava vagarosamente, na maioria das vezes
permanecia com a cabeça semi-baixa sem fitar nos olhos, com os ombros arqueados e
freqüentemente se queixava de desânimo e falta de motivação. Vejamos como se iniciou os
encontros:

José procurou o serviço de psicologia dizendo que precisava iniciar um
tratamento psicológico, que não se encontrava bem, que estava muito desanimado. Ao ser
perguntado sobre o motivo da procura pelo atendimento e o porquê não se encontrava bem,
José verbalizou “Doutora, é constrangedor tá aqui. Não sei nem o que falar... Sei que
preciso, que talvez a senhora pode me ajudar, mas é difícil...” E em silêncio permaneceu
por algum tempo. José demonstrava em sua fala um grande desânimo, confirmado pelo tom
de voz baixo, algumas vezes quase inaudível, pelo seu ombro curvado e olhar perdido. A
sensação que me deu era que José carregava um peso enorme em suas costas, quase que
insuportável para as suas forças. Mas, nada ainda conhecendo sobre a história dele e
tentando entender o motivo da procura pelo tratamento, aproveitei sua ‘deixa’ e perguntei:
“Fala pra mim o que é difícil?”
“Ah.... É difícil tudo, doutora. To aqui, porque fui a médicos e nenhum deles
sabe o que acontece comigo. Já fiz vários exames... No sangue não deu nada. Até parar de
fumar tô tentando...Parece que nada tá adiantando. Aí fiquei sabendo que aqui tinha
psicologia porque venho aqui na clínica médica e vim aqui... Acho que tenho problemas de
nervos. Já li algumas coisas sobre psicologia... eu gosto, tenho interesse, já freqüentei
centro espírita, sei que a cabeça tem que tá boa pras coisas também tá. Tenho que
entender dentro de mim pra sabe o que acontece e modifica. Vim aqui porque acho que
meu problema não é coisa do meu corpo; no corpo, os médicos não acham nada, acho que
é coisa da minha cabecinha, esta cabeça maluca.... Por isso que vim aqui. Quase que não
vim. Tudo é muito difícil...”
Esta declaração ‘é difícil’ vai se repetir em vários outros momentos do
atendimento. Podemos antecipar, como será confirmado no desenrolar do atendimento, que

42

nosso cliente tem grande dificuldade em lidar com as questões da sua vida, tornando-as
mesmo, muito difíceis. Verificamos também neste relato que o cliente comunga com o
saber constituído disseminado pela medicina tradicional que divide o ser humano em
instâncias distintas e independentes (corpo e mente) e acarreta aos pensamentos e/ou
sentimentos conflitantes à responsabilidade por desencadear sintomas físicos; ou seja, se
nada é localizado no corpo, só pode estar na cabeça. José também nos fala da importância
do autoconhecimento e de uma interioridade psíquica a ser explorada em busca de seu
“verdadeiro eu”. Sá e Rodrigues (2008) mencionam sobre práticas psicológicas que
trabalham com este sujeito intimista e intrapsíquico, onde a procura da busca de todas as
verdades se encontra em uma interioridade anínima.

É necessário mapear com precisão os territórios muitas vezes desconhecidos
do eu para conquistar o autoconhecimento e o autodomínio que permitem, por sua vez, o
controle e o assenhoramento do mundo natural. Tais noções, instituídas como verdades em
nossos tempos, encontram substrato teórico em correntes filosóficas e psicológicas que
definem conceitualmente o homem como um sujeito intrapsíquico auto-fundado (p. 35).

José também menciona sobre sua procura por médicos, da cabeça maluca e a
influência desta em seu corpo. Dentre estas informações preferi explorar o que motivava o
cliente à procura pelo atendimento, uma vez que esta informação ainda não me tinha ficado
clara e então optei por perguntar: “Você disse que veio aqui porque acha que seu problema
é coisa de sua cabeça. Que problema é este?”
“Sabe que é doutora?! Ando muito ansioso... Não sei o que que é. Tudo é
muito difícil..”. Permanece em silêncio e de cabeça baixa. Percebo José envergonhado, um
pouco constrangido. Permaneço também calada, deixando o cliente lidar com este
sentimento e prosseguir. Depois de alguns minutos, José verbaliza: “Sabe que é, doutora...
Vou falar porque vim aqui pra isso, né?... To sem graça, mas sabe que é? É que não to
conseguindo ter relação com a minha mulher... Relação sexual. Não to conseguindo fazer
sexo. Até tenho tentado, mas chega na hora, sabe como é....até tenho vontade, mas não
consigo...” Permanece um tempo em silêncio de cabeça baixa e, levantando a cabeça, com
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uma fala mais emocionada, voz um pouco trêmula, completa: “Se não consigo fazer sexo,
se não sirvo pra isso, o que vai ser de mim como homem?”
Fica claro nesta fala a importância que José dá a sua virilidade. Para ele, é a
potência sexual quem vai garantir a sua masculinidade. Esta valorização da sexualidade,
como mencionado em capítulo anterior, é bastante difundida e cultivada pela nossa cultura
patriarcal, onde a garantia e comprovação de ‘ser homem’ fica bastante restringida ao
desempenho sexual e que para o homem tem que culminar com a penetração. Assim, José
reduzia-se a sua performance sexual. Feijoo (2000) ao descrever sobre as “falas” dos
psicoterapeutas existenciais em busca da investigação do sentido daquilo que é trazido pelo
cliente, menciona, dentre elas, a clarificadora da emoção onde “(...) o terapeuta clarifica
para o cliente a emoção que percebe no seu relato. Desta forma, esclarece o sentido e
facilita o reconhecimento do seu sentimento frente à situação.” (p. 132). Sendo assim,
procurando dar ênfase a declaração trazida por José, tentando esclarecer o sentido dela para
ele na tentativa de abertura de outras possibilidades, pergunto: “Você disse que se não
consegue fazer sexo não sabe o que vai ser de você como homem... Se não tiver sexo, nada
mais resta de você como homem?”
José, até então com a cabeça mais arqueada para baixo, levanta o rosto e
olha para mim. “É doutora... Não sirvo pra muita coisa mesmo... Minha mulher vive
falando isso... Nem acho que sexo é tudo na vida de duas pessoas, sabe? Tem outras coisas
que é importante... Atenção, carinho.... A gente briga muito... Que adianta sexo se não tem
carinho, se um xinga o outro, se só tem cobrança. É só mesmo pra matar uma vontade do
corpo. Ela me cobra tudo. Cobra trabalho, dinheiro, cobra que chegue cedo em casa,
conta atrasada, mudar de casa... Fico chateado quando ela fala essas coisas...” Pergunto:
“que coisas?”. Que não sirvo pra nada, que tenho que colocar dinheiro em casa, vive me
cobrando... Mas, doutora, sabe que faço?! Fico calado, sempre fico calado....”. Silencia e
depois verbaliza: “É muita coisa, é muito difícil, doutora....”
Neste discurso, José pôde falar de outras coisas além do sexo que para ele
são importantes, tais como atenção e carinho. Desta forma, pôde entrar em contato com
certas referências até então dominantes, mas que não lhe diziam respeito. Além disso,
verbaliza a dificuldade que tem em se posicionar e, ao dizer que não serve para nada,
sentimento verbalizado e confirmado pela sua mulher, demonstra que o seu valor é
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desconhecido, ou melhor, ditado por um outro. Para que José tivesse a oportunidade de se
aprofundar nos conteúdos trazidos e se aproximasse deste seu modo de se colocar diante do
mundo, pergunto: “José, em que outras situações você sempre fica calado, que não
consegue dizer o que pensa ou sente, que as coisas são muito difíceis?”
José demonstrou surpresa com a pergunta. “Não sei... Permanece um tempo
em silêncio. “Ah, doutora, acho que tudo na minha vida. Que vê: quando não gosto de
alguma coisa no trabalho, quando o patrão fala alguma coisa que não gosto, fico quieto,
fico calado, não falo nada, mesmo que esteja fervendo por dentro. Sempre fiz isso, desde
que me conheço por gente... Até no tempo que morava com meus pais. Nunca fui de falar
do que gosto. As pessoas têm que ver tua cara, tem que ver que você não tá gostando.”
Neste discurso, mais uma vez percebemos que José responsabiliza as pessoas pelas suas
dificuldades e desresponsabilizando-se, coloca-se na condição de um ente simplesmente
dado, sem possibilidade de alternativa, movimento e escolha. Feijoo (2000) ao mencionar
algumas das temáticas que podem ocorrer no contexto psicoterapêutico, nos diz sobre a
não-liberdade. Nesta, o cliente “(...) transfere toda a responsabilidade de sua vida ao outro,
ao acaso, a Deus.” (p.129). Culpando ou transferindo ao outro a obrigação de entender o
que esta sentindo, José coloca-se nesta posição de não-liberdade, passiva, onde não lhe
resta alternativa a não ser esperar que o outro perceba o que ele está sentindo e aja
diferente. Diante desta situação e procurando ajudar o cliente a compreender a posição em
que normalmente se coloca, sua forma impotente de ser no mundo, pergunto: “Você diz que
fica esperando que as pessoas percebam que você não tá gostando, mas o que você faz pra
mostrar que não tá gostando?”
“Ué, eu? Eu, muitas vezes não faço nada. Espero que as pessoas vejam. Se
as pessoas não vê, não percebem que eu não to gostando, eu fico chateado, sem gostar. Eu
não consigo falar. Tenho dificuldade de falar. Porque será, doutora?” José busca uma
explicação. É um movimento diferente, de busca, de entender algo que lhe diz respeito.
Percebemos então que neste discurso há um reconhecimento da dificuldade de se
posicionar, do quanto é difícil falar das coisas que lhe dão prazer e retrucar sobre aquelas
que o incomodam. Demonstra desconhecer possibilidades e alternativas, mas querer
compreender melhor o seu modo de se comportar frente às situações. O sentido daquilo que
José coloca em questão, de sua indagação, está, no momento, velado, tanto para mim
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quanto para ele; mas, em relação a nós dois, ele esta em vantagem, uma vez que cabe a ele
desvelá-lo. Sendo assim, retorno à pergunta: “Não sei... O que você acha que aconteceria
se falasse do que não gosta?”
“Não sei, doutora...” permanece alguns segundos em silêncio e retorna.
“Acho que não posso falar as coisas... Acho que tenho que ficar calado... Silencia. Viu
como eu sou calado. Aqui também com a senhora eu falo pouco.” Penso que esta colocação
de José sobre falar pouco está muito mais associada ao discurso vazio que impõe a ele
mesmo, uma vez que não se reconhece como possuidor de escolhas, do que a quantidade de
palavras expressadas nas sessões, uma vez que, conforme demonstrado, não são poucas.
Por causa desta minha reflexão, afirmo e pergunto: “Aqui comigo você não fala pouco, fala
bastante coisa, mas fala pouco de você mesmo, das coisas que você gosta de fazer, das
coisas que te dão prazer.” José olha nos meus olhos. Olhar absorto em ponderação.
Achando o momento propício para aprofundar estas ponderações, pergunto: “Tem alguma
coisa na sua vida que acha que não é difícil fazer?”.
José me olha pensativo e depois de alguns segundos responde, com um meio
sorriso no rosto: “Gosto de ler livros, livro de ficção, de histórias impossíveis, espíritas,
gibi e do céu, da noite, de ficar algumas vezes sozinho olhando pra estrelas e imaginando
como elas se juntam, como formam o céu. Lá na roça fazia isso. Quando tava muito
cansado, ia pro meio do mato e ficava lá sozinho... olhando pro céu...” E continua:
“Quanto tempo que não fico olhando pra estrelas”. Permanece algum tempo em silêncio e
completa: “Das últimas vezes não tenho tido mais vontade. Também não tenho tempo.
Chego em casa tão cansado.”
Verbalizou ainda que veio do interior da Bahia para tentar a vida na cidade
grande quando tinha 17 anos. “Um tio meu caminhoneiro me trouxe e colocou para vigiar
a mulher dele. Achava que ela tava traindo. Nunca vi nada e se visse acho que também não
falava”. Nesta época começou a trabalhar em obra. “Nunca fui muito curioso em trabalho,
mas tudo que sei hoje em dia da obra e eletricidade eu devo a esse meu primeiro trabalho.
O mestre (de obra) trabalhava muito, duro, e não tinha medo em ensinar os novos, os que
chegavam. Sei que podia ter aprendido muito mais se fosse mais interessado, se gostasse
mais. Os caras que trabalham comigo dizem que com que sei podia ganhar mais, que
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ganho pouco, também acho, os caras tem razão... mas o que aprendi sempre me deu o
ganho pão.”
José se desvaloriza, não se reconhece capaz, perde-se nos falatórios. Feijoo
(2000) “(...) fala de tudo e de todos, mas não fala de si mesmo.” (p. 129). Neste caso, por
desconhecer seus méritos, dá mais atenção ao que os outros dizem dele. Digo: “É
interessante o que você diz, porque mesmo não sendo muito curioso você diz que aprendeu
muita coisa, que vive deste seu trabalho, que é o seu ganha pão”. José responde: “É, é
com o dinheiro dele que vivo, que pago as contas e as coisas que tenho que pagar. Se não
fosse esse trabalho ia viver do quê? Plantar cana no Rio que não ia dá”.
De vez enquanto traz de novo o assunto da impotência sexual. “Esta semana
tentei transar com a minha mulher. Nem tava com muita vontade... Às vezes acho que não
consigo porque não tenho tanta vontade. Muitas vezes tenho é raiva dela.” Silencia. Olha
para mim. Afirmo que faz muitas coisas sem ter vontade. Ele concorda e rememora outras
situações em sua vida nas quais fez coisas sem ter vontade. Repete sobre o medo que sentia
se não agisse da forma que o seu pai esperava.
Relata que veio de uma família muito humilde. O pai era plantador de cana e
a mãe de laranja. O pai bebia muito, batia na mãe e essa descontava nos filhos. “Quando
ela não chorava, pegava a ripa que prendia a porta e qualquer coisa batia nas nossas
pernas.” Era o filho mais velho de uma prole de 8 irmãos. “Éramos 5 irmãs e 3 filhos
homens. Era o mais velho e o mais cobrado...” Prossegue: “Tudo era comigo. Nada do que
eu fazia tava bom. Tudo tava errado ou podia melhora. Não fazia nada do que eu queria.
Tinha medo. Não sabia o que fazer, qualquer coisa que fazia meu pai batia. Acho que não
tenho ânimo pras coisas por causa disso... Já sofri muito.”
Quando relembra o passado e acarreta sua falta de ânimo às dificuldades
enfrentadas junto ao seu pai, coloca-se mais uma vez em uma posição de não-liberdade.
Desta forma, estimulo: “Seu pai não deixava fazer o que você gosta, sua mulher também
não, seu patrão não te compreende... E então, pergunto, mais uma vez: “E você, José, o
que você faz pra que na sua vida você sinta mais prazer?”

José olha para mim integorrativo. “Ah, não sei doutora”. Permanece em
silêncio. “Acho que não faço nada...Tinha falado pra senhora... gosto de olhar o céu...
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Também gosto de fumar, mas o cigarro tá me matando... Essas coisas....Não sei... Tenho
tentado parar de fumar.”
Após algumas sessões, José verbaliza que quando estava voltando para casa,
sentado no ônibus, ficou olhando para o céu e que este momento, sozinho com ele mesmo,
foi bastante satisfatório.
No seu discurso, ainda falando sobre a família, também relatou que o pai
queria que acordasse todos os dias as 4h da manhã e ajudasse na plantação. Contou que
nessa época tinha seis anos de idade e por causa do trabalho só entrou na escola aos 9 anos
de idade. “Nem meu pai, nem minha mãe dava importância pra estudar. Entrei na escola
com 9 anos e só fiquei uns 4 anos. Faltava muito e tinha dificuldade de aprender. “Hoje sei
ler e escrever, me esforcei... sei pouco, mas sei.”
Como já mencionado, neste e em outros discursos, José demonstra
desconhecer e, portanto, não dar importância as suas próprias realizações. Em sessões
anteriores, estimulei José a refletir sobre este seu modo, mas neste momento achei
importante relembrar com ele suas conquistas; as coisas que já havia conseguido realizar,
muitas vezes em situações adversas. Digo: “Mesmo seus pais não dando importância pro
estudo você cursou quatro anos.” José responde: “É, via as letra e queria saber o que era
aquilo. Mas tinha muita dificuldade na escola. Doutora, acordava cedo, ia pra escola já
cansado, porque no dia antes pegava muito no pesado.”
Contou mais de sua história de vida: “Quando meu tio quis me trazer pro
Rio foi um alívio, fiquei aliviado. Aqui ia ter oportunidade de voltar a estudar, mas não tive
muita vontade. Ia pra escola à noite, mas faltava muito, trabalhava muito, tava sempre
muito cansado. Sempre achei melhor trabalhar do que estudar. Também tinha que
trabalhar. Mas às vezes fico perguntando se tivesse estudado mais, se ia conseguir outro
trabalho, fazer outra coisa que gostasse mais, outra coisa que me deixasse mais animado,
motivado, ganhando mais. Mais o que seria? Nem sei. Deixa assim mesmo como tá”
Neste discurso fica demonstrada a culpa existencial, a lamentação por algo
que não foi escolhido e o questionamento de como a vida seria se as coisas fossem
diferentes. Pompéia (2003) falando ontologicamente sobre este sentimento nos diz:
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(...) Dasein deve a si mesmo o ser que ele ainda não é. Dasein
está em falta consigo mesmo (...) esse estar lançado numa abertura
onde ele não é, mas tem de ser, sem ter uma definição prévia do
que tem de ser, aterroriza Dasein, e ele então procura abrigo no
“todo mundo”, que é “ninguém. (.14-15).

Procurando mobilizar o cliente à responsabilidade de sua escolha, digo:
“Você fica se perguntando que se estivesse estudado mais, talvez conseguisse um trabalho
melhor, talvez se sentisse mais animado. Optou por trabalhar, mas fica aí se perguntando
se fez a escolha certa.” Permaneço em silêncio. José diz: “É doutora... Não sei, doutora...
Se tivesse estudado talvez agora não precisasse trabalhar no pesado, talvez tirasse uma
merreca maior... Mas, não gostaria de voltar a estudar, não ia ter ânimo. Tenho que
continuar trabalhando no que faço.” Continuo: “Mesmo desanimado e desmotivado, não
vê alternativa a não ser este seu trabalho?”
José responde: “Ah, não sei...” Silencia. Passado alguns minutos responde:
“Pra agora sim. Agora também não quero fazer outra coisa. Trabalho por empreitada, e
isso dá dinheiro. Acaba uma, pego outra. É bom que não fico preso num lugar só. Às vezes
cansa o mesmo lugar. E quando trabalho em apartamento ou loja desocupado, quando
chego e to cansado, se não tiver ninguém, antes de começar a pegar no serviço dou uma
cochilada. Este sono que durmo, esta cochilada, já dá pra dá uma aliviada. Dou uma
descansada. É bom. Mas tem patrão que é muito chato, exigente, pede tudo certinho. Às
vezes não tenho vontade nenhuma de trabalhar. Nesta hora se não é a mulher mandando,
enchendo o saco, não ia. Mas ela enche tanto o saco que vou. Diz que se não vou trabalhar
não vai ter dinheiro pra pagar as contas. Às vezes é melhor sair de casa do que ficar
ouvindo ela falar. Às vezes não sei o que é pior.”
Restrito das possibilidades de realização daquilo que lhe é mais próprio,
distante de um sentido mais pessoal e pleno, procurando a aprovação e aceitação das
pessoas, ainda que em detrimento de algo que lhe faça se sentir melhor, não conseguindo
ter prazer e desconsiderando as suas realizações, José desanima perante a vida. Diz que se
sente impotente frente a ela, que acha viver muito difícil. “É muito difícil dar conta de
tudo. Não tenho força. Às vezes acho que não vou agüentar, sabe doutora. Às vezes acho
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que vou dar uma pirada. É muito difícil ter que sair para trabalhar, ganhar dinheiro,
comprar coisas pra casa, pagar conta, agradar mulher, agradar filho. É cobrança em cima
de cobrança. Minha mulher nunca tá satisfeita com nada. Quando consigo pagar uma
conta se acha que ela comemora? É ruim, hein. Já sai dizendo que é mais do que minha
obrigação e diz que têm outras atrasadas. Ela cobra coisas da responsabilidade dela, de ir
ao supermercado, deixar a criança na escola, limpar a casa. Ela não quer fazer nada.”
A mulher esta desempregada, mas não procura emprego. Sobre essa
situação, José diz que fica muito incomodado, mas não pode fazer nada. “O que posso fazer
por causa disso? Ela tem que entender que precisa trabalhar para ajudar nas despesas da
casa.”
Ainda na tentativa de José compreender como se relaciona com as coisas a
sua volta, como se comunica com o mundo, como se coloca em posição de aceitação do que
lhe é imposto mesmo sem querer, digo: “Mesmo discordando do comportamento de sua
mulher, mesmo ela te cobrando injustamente e sem querer fazer a parte dela, você deixa
para lá”. E pergunto mais uma vez: “Que outras coisas importantes para você, você deixa
pra lá, José?”
José me olha e silencia. Depois diz: “Sei que sou culpado, doutora... Sei que
deixo tudo pra lá. É mais fácil deixar pra lá do que ela me azucrinar. Vai ver que é por
isso que ela não faz nada, né. Não reclamo... Também no trabalho, deixo tudo pra lá....
Sempre deixo as coisas pra lá, né doutora?” José busca uma confirmação de minha parte
com os olhos um pouco marejados. Retribuo o olhar, mas nada falo sobre o
questionamento. Na verdade, falo sim, com meu olhar de afirmação. Para José, este é um
momento de apropriação muito rico. Deixo a reflexão reverberar intensamente nele.
Em uma outra sessão, José contou que até os seus trinta e três anos tinha
uma vida sexual ativa: “Nunca fui de fazer sexo todos os dias, como os caras dizem que
fazem, mas tinha vontade umas duas vezes na semana. Ficava me perguntando se era
normal.”
Percebemos nesta fala mais uma vez sua perda no impessoal. Com o
desconhecimento do que lhe é mais próprio, daquilo que lhe agrada, de seus próprios
referenciais, fica vulnerável aos ditames do social. Se os outros homens dizem que fazem
sexo todos os dias, ele também deveria fazer. Procurando contribuir para que o cliente
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busque seus próprios critérios, seu centro de referência, indago: “Você diz que só tem
vontade de fazer sexo duas vezes na semana, mas como os outros homens dizem que fazem
mais vezes, você se questiona se é normal?”
“É, os caras falam... Mas a gente sabe que muitas coisas que falam não é
verdade... Duvido que eles fazem todos os dias. Todo mundo chega cansado do trabalho.”
De novo a voz do ‘todo mundo’. Procurando favorecer a aproximação de José com ele
mesmo, pergunto: “E você, como chega do trabalho?” José responde: “Eu também chego
cansado. Não tenho vontade de nada. Sou muito desanimado. Quero come e dormi. Tenho
um filho pequeno que quando me vê que brincar. Às vezes fico com culpa porque não tenho
vontade de brincar com ele. To cansado. Quero só come e dormi. Só de vez enquanto to
mais disposto. Aí brinco com ele, sabe? É bom. Gosto do moleque, doutora. A criança não
tem culpa de nada. Sei que não sou o exemplo de pai. Às vezes to tão no meu mundo,
distante de tudo que nem lembro que o moleque existe. Às vezes tenho pena do moleque.
Acho que ele sente minha falta, que ele queria brincar mais comigo.”
Antes de se casar com a companheira atual, com a qual tem este filho de 5
anos, morou com uma outra moça. Sobre este período de sua vida, relata: “Nessa época,
nenhum era fiel. Um dia apareci com a tal de ‘sífis’ que até hoje não sei se foi eu ou ela
que pegou de alguém. Mas também não quis saber. Ela me culpou, disse que tinha sido eu
que andei com vagabunda na rua. Mais uma vez eu deixei pra lá. Já tinha passado, não ia
poder fazer nada...deixei pra lá, de novo, né, doutora?.”
Nesta e em outras falas relacionadas a situações importantes de sua vida,
José diz deixar para lá, não se responsabilizando por sua vida, suas escolhas e
conseqüências. O que chama atenção neste discurso é que José, ao me interrogar,
demonstra começar a tomar conhecimento deste seu modo de se relacionar com o mundo,
ou seja, colocando-se indiferente perante situações importantes de sua vida.
Morou com essa companheira durante 4(quatro) anos e após muitas brigas e
cobranças de ambas as partes, a mulher resolveu ir embora. “Ela dizia que eu tinha que ser
mais trabalhador, correr mais atrás, que eu me contentava com pouco, mas eu não deixava
faltar nada em casa. Pagava o aluguel e colocava comida. Ela trabalhava como diarista e
seu dinheiro torrava com coisas só para ela. Ela só me cobrava, mas não via a parte dela.
Eu queria ir embora, mas não conseguia. Pra variar, né? Engraçado, quando falo aqui
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destas coisas vejo que sempre deixo as coisas pra lá, que sou sempre cobrado, que eu não
consigo fala.” Digo: “É verdade.” Um dia cheguei em casa e ela tinha deixado um bilhete
que tinha voltado para casa da mãe. Fiquei desesperado sem ela, mas por outro lado foi
um alívio. Não dava mais e eu não conseguia sair daquela situação. Ela tomou a
decisão...”
Passado algumas sessões, José me disse que havia conhecido uma moça que
era empregada doméstica no apartamento ao lado do qual estava trabalhando. Verbalizou
que a moça estava ‘dando mole’ para ele, mas que não tinha coragem de tentar nada com
ela, pois tinha medo de não conseguir ter relações sexuais. Disse ainda que já tinha pensado
algumas vezes em trair a sua mulher, uma vez que a mesma só o colocava para baixo. “Só
não fiz isso porque tenho medo de não conseguir com outra. Se não conseguir vou me
sentir ainda mais deprimido. Mas, quando penso nela fico muito excitado. Isto tem me feito
bem. Tenho pensado muito nela.”
Com esta nova situação de paquera, José questiona sua relação: “Meu
casamento é uma porcaria, sabe doutora? Minha mulher só reclama e só pensa nela. Até
meu filho fica jogado nos cantos da casa. Não to agüentando mais. Tenho que fazer
alguma coisa.”
Percebemos neste discurso de José uma atitude diferente frente à vida. José
se abre para outras possibilidades, se vê capaz de fazer alguma coisa para modificar o que
não esta agradando. Percebe que pode fazer alguma coisa de diferente, que tem escolhas
diante da vida.
Em outras sessões José relata que tem a impressão que se transar com esta
moça vai conseguir manter a ereção. “Tenho me masturbado. Tenho conseguido prazer
sozinho... Nem isso eu tava conseguindo.”
José ficou algumas semanas sem comparecer ao atendimento. Achei que por
ter conhecido a nova moça, por estar conseguindo ter mais prazer, talvez tivesse chegado à
conclusão que não precisaria vir mais aos atendimentos. Reforcei o aprendizado de que
pressupostos correm o risco de serem equivocados. Fiz contato com a residência de José e
sua mulher informou que o mesmo havia sofrido um enfarto e encontrava-se internado.
Disse ainda que ele tinha falado do atendimento e pedido para que ela me procurasse no
Centro Médico e me avisasse, mas ela ainda não tinha tido tempo. Pedi a companheira de
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José para informar a ele que fizesse contato comigo assim que voltasse para casa.
Aproximadamente um mês depois José me ligou e verbalizou ter ficado feliz em ouvir
minha voz, agradeceu meu interesse por ter ligado e pediu para retornar ao atendimento. Eu
disse a ele que quando se sentisse melhor poderia me procurar no Centro Médico.
Passaram-se aproximadamente uns 15(quinze) dias e José voltou ao serviço de Psicologia.
Apesar do visível abatimento por causa das complicações cardíacas, José parecia menos
apático e mais fortalecido. Expressava-se olhando mais nos meus olhos e com a postura
menos curvada. Verbalizou que após o incidente algo diferente aconteceu com ele: “É
estranho, doutora, mas depois que isso aconteceu comigo to me sentindo diferente. To um
pouco mais animado. Já tava ficando mais animado vindo aqui com a senhora, mas, agora,
to mais animado ainda. Minha mulher reclama de alguma coisa e não me importo mais,
não ligo muito mais pro que ela fala. Não to dando muita importância, parece que aquilo
não é importante, sabe?! To sentindo menos peso, sei lá......Não fico mais tanto ansioso,
sinto o corpo fraco, coração né, doutora, tive um piripaque. O bichinho quase parou. Acho
que era muita sobrecarga, né doutora. Vivia aqui reclamando. Fiquei estes dias no
hospital pensando nas coisas que a gente conversava. Reclamava das coisas, mas não
fazia nada pra mudar, né doutora? Mas, agora, mesmo sentindo fraqueza no corpo, tenho
tido vontade de fazer algumas coisas. To caminhando de manhã, doutora. O médico
mandou caminhar devagar. Com a parada do coração, não pude ir trabalhar, o dinheiro
faltou e a mulher teve que fazer bico. Ta lavando roupa do meu patrão. Ele foi legal. Sabia
que a gente ia precisar de dinheiro e a mulher dele coloquei ela pra lavar roupa. Doutora,
tive o infarto naquela mesma semana que vim aqui... quatro dias depois de ter vindo aqui...
Não deu tempo de falar pra senhora. Pedi pra minha mulher, mas ela também não teve
tempo. Sabe aquela mulher que conheci no trabalho...? Ainda não tinha falado pra
senhora, mas naquela semana, acho que um ou dois dias depois de vir aqui, logo antes do
infarte, transei com aquela moça que conheci, aquela que é empregada do apartamento do
lado. Doutora, sabe... consegui fazer. Não foi tão bom assim como eu imaginei, tava
nervosão, mas consegui. Foi mais bom eu ter conseguido do que o sexo mesmo, sabe? O
sexo em si. Mas, acho que ela também gostou. Disse pra gente se encontrar mais vezes.
Mas, tive o infarte. Nem consegui ainda falar com ela. Ela deve ter achado que sumi. Vou
ver se procuro ela esta semana... Doutora, nunca achei que pudesse me sentir assim...” E
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se questiona: “Será que é porque quase morri? Doutora, acho até que já tava morto. Só
faltava enterrar, né?. Mas ia ser morto vivo, sabe?” Sorriu. Mas morrer de verdade é
diferente....” Acho que a senhora deve ta achando que to maluco... Tá entendendo o que to
falando? A senhora já passou perto da morte, já parou no hospital?” Respondo que não e
pergunto: “Como é passar perto da morte?” Ele responde: “Sei lá.... é estranho... Dá medo.
Mas agora que não morri, tenho me perguntado pra que que tô aqui nessa vida. Estes dias
voltei a ler livro espírita que fala da outra vida... Mas, doutora, não quero outra vida
agora não. Não sei como é... Quero essa vida... se perder o bonde não vou conseguir pega
outra vez. Uma hora sei que vou morrer, mas enquanto to vivo quero ficar por aqui. Agora,
até mais vontade de brincar com o meu filho eu tenho. Quando a mulher enche muito o
saco eu falo pra ela parar, ou saio de casa. Vou andar na rua. Ela diz que vai me deixar,
que to inválido. Mas sabe que to me sentido mais forte do que antes? É estranho.... Fui no
INSS e vou receber pela doença. Se ela quiser ir embora pode até ir... Só fico com pena do
meu filho... Já falei com meu patrão e ele disse que quando o médico deixasse podia voltar.
Não vou fazer tudo que fazia, mas dá pra ir fazendo alguma coisa. Sabe, doutora, até
coisa pequena em casa tenho feito. Faço quando a mulher não tá. Não quero fazer pra ela.
Quando ela chega ela sabe que eu fiz, mas não fala nada. Eu também não falo, porque faço
pro meu filho, pra mim. Consertei o chuveiro do banheiro e a pia da cozinha...”. José
deparou-se com sua finitude e sobre este reconhecimento Feijoo (2000) menciona: Ao se
abrir para o ser-para-a-morte, suas possibilidades mais próprias são assumidas. Desta
forma, não encobre nem foge da morte, porém compreende sua própria possibilidade, como
certeza de seu-ser-para-o-fim.” (p.110).
Diante desta nova forma de se colocar perante o mundo, José estava obtendo
outras respostas. Sua mulher já não o cobrava tanto e quando fazia José retrucava. Ele
começou a realizar alguns pequenos reparos elétricos em residências, conheceu outra
pessoa com a qual disse ter tido muito desejo sexual e ter conseguido ereção; estava
pensando em se separar da mulher, mas ainda não tinha coragem por causa do filho. Sobre
isso dizia: “Ela joga ele contra mim e não quero perder esse contato maior que estamos
tendo. Vou ver o que posso fazer.” Especialmente neste último relato, José não transfere a
responsabilidade para outra pessoa ou situação. Escolhe ser o responsável pelo seu destino
no casamento, quando diz analisar o que pode ser feito.
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José já vinha conseguindo cuidar mais de sua vida antes do enfarto ao
permitir-se uma aproximação maior às suas necessidades e adentrando em outras
possibilidades de existência. Porém, na fragilidade da doença, ao se deparar como um serpara-morte, ao entrar em contato com a sua finitude, José pôde passar de uma existência
restrita de possibilidades para um desejo de projetar-se para o seu poder-ser, de se
reapropriar de suas escolhas, marcar a sua opção singular e cuidar das possibilidades mais
próprias para que pudesse vivê-las mais livremente. Aquela forte sensação de impotência e
imobilidade perante a vida havia desaparecido. Agora, as imposições sentidas por José
frente às diversas necessidades e opções que se apresentavam não mais o paralisava,
conseguindo decidir voluntariamente e se responsabilizar pelas suas escolhas.
José interrompeu definitivamente o atendimento quando surgiu outra
oportunidade de trabalho em um Município próximo ao Rio de Janeiro, no qual teria que
permanecer durante a semana e invibializaria sua ida semanal ao posto de saúde. José
lamentou a ruptura do tratamento, mas verbalizou estar se sentindo melhor: “Doutora, eu
vim aqui por causa do sexo, mas não dá pra falar só disso, né? Tem outras coisas
importantes que influencia. Me sinto melhor também nas outras coisas.” Conforme
menciona Tirico (2004) “(...) os fenômenos corporais só podem ser adequadamente
compreendidos junto à própria relação de entendimento com o que nós mesmos somos e
encontramos.” (p. 56-57). Desta forma eu e José nos despedimos. Chamou minha atenção o
aperto de mão dele, agora mais firme em comparação a quando nos conhecemos. Era a
dimensão corporal de José manifestada de acordo com a nova postura que estava
assumindo perante a sua vida.
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Considerações Finais

Iniciamos nosso trabalho com a discussão da teoria cartesiana e seu
racionalismo científico que se vale da noção de sujeito como agente de representação,
esvaziando, portanto o sentido do mostrar-se das coisas por elas mesmas, considerando
verdadeiro só aquilo que pode ser provado e comprovado pelo próprio sujeito, ou seja, por
um método rigoroso, garantidor de mensurabilidade e calculabilidade, esculpido no modelo
das ciências exatas. Verificamos que neste modelo o homem é dividido em mente e corpo,
a partir da qual o sofrimento corporal é compreendido como algo disfuncional em seus
mecanismos fisiológicos ou como alguma interferência de conflitos psicoemocionais que
acabam desencadeando sintomas psicossomáticos. Com uma concepção de ser humano
completamente diferente desta tradicional, pudemos apresentar alguns dos principais
conceitos da analítica existencial de Martin Heidegger, possibilitando uma outra visão de
homem que não a decorrente deste campo de visão dicotomizado, tanto no que se refere as
suas próprias instâncias, bem como destas com o mundo. Nesta visão, falar sobre um corpo
separado da mente ou subjugado a ela perde todo o sentido uma vez que o homem se
constitui como uma totalidade estrutural denominada ser-no-mundo. Sendo assim, o corpo
faz parte do existir humano e para compreender o sofrimento é necessário apreender a
estrutura indivisível deste existir, na vivência singular daquele que sofre, interrogando o
ser-doente, percebendo seu contexto de significação e sentido e seu modo de lidar com a
própria vida, localizando o estreitamento existencial e permitindo a abertura de novas
possibilidades. É procurar, como menciona Deliberador (2001):

compreender o sofrimento corporal como remetido ao existir
como um todo da pessoa e, através de uma psicoterapia
compreensiva,

afastar-se

de

estreitamentos

causalistas

e

objetivantes que impeçam o paciente de aproximar-se de suas
angústias, suas frustrações, seu conflito consigo mesmo e com o
outro, suas profundas desconfianças e desilusões em suas relações
afetivas, seu estreitamento de possibilidades em relação ao futuro
próximo e mediato. (p.133).
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Este foi o percurso traçado com José, nosso cliente, que ao se comprometer
com o atendimento psicoterápico pôde se deparar com uma impotência que não se reduzia
ao seu corpo, mas sim com uma ineficácia diante da vida. Vale ressaltar que esta
dificuldade existencial não se refere a um modelo ou a uma medida que deveria ter sido
alcançada e não foi, mas sim como um fechamento existencial compreendido como
restrição de possibilidades diante das vicissitudes apresentadas pela vida. José demonstrava
apresentar dificuldades em escolher e se responsabilizar pelas situações de sua vida e uma
vez que, como pudemos verificar, a corporeidade diz respeito à experiência imediata do
homem no mundo, nosso cliente, privado de seu “poder-ser”, ou seja, de uma manifestação
livre nas suas relações com a vida e, portanto, vivenciando o que se apresentava no seu dia
a dia como um peso, demonstrando reserva em dar conta e assumir as situações com as
quais se deparava e não conseguindo suportar a incerteza diante de suas escolhas,
experienciava uma impotência perante o mundo, que também se manifestava em seu sercorpo.
Como ficou demonstrado na interpretação fenomenológica deste discurso
clínico, nosso cliente, perdido no impessoal, apresentava dificuldade em reconhecer suas
próprias necessidades e se encontrava preso no que era dito pelo ‘todo mundo’. Sendo
assim, não conseguia tomar decisões mais próximas daquilo que para ele importava,
colocando-se frente às questões do seu mundo imobilizado, agindo como se fosse um ente
simplesmente dado e não se reconhecendo como responsável pelos seus atos,
desencarregando-se de seu “poder-ser”, demonstrando constante insegurança frente aos
acontecimentos, desprovendo-se de alternativas e receoso frente às escolhas e suas
implicações futuras, apresentava-se ao mundo de forma frustrada e impotente
demonstrando que o sofrimento experimentado pelo seu corpo, ou seja, a manifestação da
impotência sexual era a expressão do sofrimento existencial ao seu modo de ser no mundo.
No questionamento de um novo horizonte de sentido que se deu no decorrer das sessões,
facilitado pela escuta do psicoterapeuta frente às dificuldades, e os temores apresentados
por José e mobilizados pela angústia sentida ao se deparar como um ser-para-morte, nosso
cliente pôde vivenciar seu poder-ser e modos mais próprios de realização e assim escolher
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abrir-se para novas possibilidades existenciais que lhe possibilitaram uma maior liberdade
de se conquistar a partir da própria tutela.
Desta forma, concluímos este trabalho na esperança de ter cumprido o
objetivo de apresentar uma experiência da impotência sexual fazendo uma interpretação
fenomenológica-existencial. O percurso que este nos incitou, ajudou-nos a ter a certeza de
que, enquanto entes cujo modo de ser é existência, a ser-no-mundo, já carregamos de todo o
sempre a possibilidade de estabelecermos uma relação mais apropriada com nossas
escolhas, revelando e desvelando sentidos para que os fenômenos se mostrem por si só,
uma vez que definir o homem a priori tratando-o como um simplesmente dado ou
subordiná-lo a compartimentos estanques e independentes, não o compreendendo em sua
integralidade e co-pertinência com o mundo é, no mínimo, empobrecê-lo e desrespeitá-lo
em sua inteireza.
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