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Coitado! que em tempo choro e rio; 
Espero e temo, quero e aborreço; 
Juntamente me alegro e entristeço; 
De uma cousa confio e desconfio. 
 
Avôo sem asas; estou cego e guio; 
E no que valha mais menos mereço; 
Calo e dou vozes, falo e emudeço; 
Nada me contradiz, e eu aporfio. 
 
Qu’ria, se ser pudesse, o impossível; 
Qu’ria poder mudar-me, e estar quedo; 
Usar de liberdade, e ser cativo. 
 
Queria que visto fosse, e invisível; 
Qu’ria desvendar-me, e mais me enredo; 
Tais os extremos em que triste vivo! 
 
            Luís de Camões 
 
 
 
 
 
Da ilusão de ser à repressão do sentir 
inebriado de dor, és capaz de ouvir? 
Ouvir o clamor do eu 
há  tempos coberto por véu. 
Véu que é de fora, mas se faz por teu 
e oculta o que deveria estar ao léu. 
 
Abre a clareira do ser. 
És possibilidade, podes ver. 
Se a realidade entristece o porvir, 
Trancende teu horizonte! 
Tece teu existir! 
 
               A clareira do ser, Rosita Barral Santos 
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Resumo 
 
 
O acometimento por uma doença crônica como o câncer se constitui em uma ameaça à vida e 
tem repercussões físicas, psicológicas e sociais no decorrer da existência. No caso do câncer 
de próstata, sabe-se que seus tratamentos podem interferir na sexualidade masculina, 
causando perda do desejo sexual e disfunção erétil. Considerando esta realidade, o objetivo 
deste trabalho foi compreender o modo como homens com câncer de próstata vivenciam e 
atribuem significados à sua sexualidade. Optou-se pela metodologia da pesquisa qualitativa, 
na perspectiva da Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica de Heidegger. E utilizou-se a 
história oral de vida como estratégia de acesso aos relatos dos colaboradores. Foram 
entrevistados 10 homens com câncer de próstata que foram submetidos a tratamentos, com 
idades entre 51 e 82 anos, pertencentes às classes econômicas D a B2.  Os resultados dos 
relatos possibilitaram a construção de cinco categorias: 1) A temporalidade da infância e da 
adolescência; 2) A temporalidade da vida adulta: o casamento, a família e os relacionamentos 
afetivo-sexuais; 3) O adoecimento: as relações afetivo-sexuais após a vivência do câncer; 4) O 
horizonte do silêncio: o que vela e desvela o ser; e 5) Projeto de vida. A análise interpretativa 
desvelou a dor e o sofrimento desses homens ao apresentarem disfunção erétil e seqüelas no 
seu desempenho sexual, atributo do ideal de masculinidade advindo do sistema patriarcal. As 
vivências de dor remetem-se aos modos de existir autêntico e inautêntico. A inautenticidade 
foi observada na recusa em aceitar a facticidade da existência, ou seja, a concretude de um 
corpo que envelhece, adoece e deixa de responder ao desejo sexual. O acometimento pelo 
câncer de próstata potencializa o contato com a própria finitude, e alguns colaboradores 
fogem à angústia que surge quando se constata a possibilidade última e mais própria do 
existir: a morte. Esses homens buscam, então, os tratamentos disponíveis para a disfunção 
erétil e projetam seu porvir na possibilidade de voltarem a ter ereções satisfatórias, o que 
expressa o sonho do desempenho sexual vivido na juventude. Todavia, nessa trajetória, alguns 
colaboradores apresentaram um modo de existir autêntico, evidenciado pela compreensão da 
temporalidade de sua existência. Seus relatos desvelaram a consciência de que, por não 
poderem escapar à finitude, lhes resta aceitar as modificações na sexualidade e buscar 
vivenciá-la de acordo com seus limites e possibilidades. O modo de existir autêntico, que 
constitui a abertura do homem para o poder-ser-si-mesmo, foi desvelado na afetividade e no 
diálogo dos colaboradores com suas parceiras. Nesse momento em que os homens perdem a 
capacidade de ter ereções e sentem-se frágeis em sua masculinidade, se permitem expressar 
um aspecto fundamental da existência: a afetividade. A abertura para falar sobre si mesmo e 
ouvir sua parceira evidencia a dimensão do cuidado e da solicitude na relação afetivo-sexual. 
Os resultados deste estudo apontam para a compreensão ontológica do ser do homem com 
câncer de próstata na Pós-Modernidade e podem contribuir na construção de práticas de 
atenção à saúde mais humanizadas. 
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Abstract 

The effect for a chronic illness as cancer constitutes in a threat the life and has physical, 
psychological and social repercussions in elapsing of the existence. In the case of cancer of 
prostate, it is known that its treatment can intervene with the masculinity sexuality, causing 
loss of the sexual desire and erect dysfunction. Considering this reality, the objective of this 
work was to understand the way as men with cancer of prostate live deeply and attribute 
meanings to their sexuality. It was opted to the methodology of the qualitative research, in the 
perspective of the Martin Heidegger’s Ontological – Hermeneutical Phenomenology. It was 
used verbal story of life as strategy of access to the stories of the collaborators. Ten men with 
cancer of prostate had been interviewed who had been submitted the treatments, with ages 
between 51 and 82 years, pertaining to economic classes D to B2. The results of the stories 
make possible the construction of five categories: 1) the temporality of infancy and the 
adolescence; 2) the temporality of the adult life: the affective marriage, family and sexual 
relationships; 3) the sickness: sexual affective relations after the experience of cancer; 4) the 
horizon of silence: what close and disclose the being; 5) life project. The interpretative 
analyzes exposed the pain and the suffering of these men when presenting erect dysfunction 
and aftermaths in their sexual performance, attribute of the ideal of masculinity happened of 
the patriarchal system. The pain experiences send the ways to it to exist authentic and fake. 
The fake way was observed in the refusal in accepting the fact of the existence, or either the 
acceptance of a body that ages, sickens and leaves to answer to the sexual desire. The effect 
for cancer of prostate elevates the contact with the proper end and some collaborators runs 
away to distresses that it appears when the last possibility is evidenced and more proper to 
exist: the death. These men search then, the available treatments for the erect dysfunction and 
project their future in the possibility to come back to have satisfactory erections, what express 
the dream of the lived sexual performance in youth. However, in this trajectory, some 
collaborators presents a way to exist authentic, evidenced for the understanding of the 
temporality of their existence. Their relates disclosed the conscience of that, for not being able 
to escape to the end, it remains to accept the modifications to them in the sexuality and in 
accordance with to live deeply their limits and possibilities. The way to exist authentic, that it 
constitutes the opening of the man to be able to be same itself, was disclosed in the affectivity 
and the dialogue of the collaborators with their partners. At this moment when the men lose 
the capacity to have erections and feel themselves fragile in their masculinity, if they allow 
expressing a basic aspect of the existence: the affectivity. The opening to speak about himself 
exactly and to hear his partner evidences the dimension of the care and the attention in the 
affective-sexual relation. The results of this study point with respect to the ontological 
understanding of the being of the man with cancer of prostate in Post-modernity and can 
contribute in the construction of practical of attention to health more humanized.  

Key – Words: sexuality, cancer of prostate, Phenomenology, Heidegger. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

A pesquisa que apresento resultou de uma trajetória que comecei a percorrer ainda na 

graduação. Sou psicóloga, graduada no ano de 2003 pela Universidade Estadual Paulista (UNESP 

– campus de Bauru), onde tive meu primeiro contato com a Fenomenologia, a perspectiva teórica 

adotada neste trabalho. 

Em meio ao estudo das diversas abordagens teóricas da Psicologia, vivenciei uma série de 

conflitos que se referiam à busca por uma concepção de homem e de mundo que fosse ao 

encontro da minha visão de mundo, do meu modo de senti-lo e percebê-lo.  

No terceiro ano da faculdade tive meu encontro com a Fenomenologia, que aconteceu em 

dois momentos. O primeiro contato foi teórico, em uma disciplina sobre a psicoterapia 

fundamentada nos pressupostos fenomenológico existenciais, ministrada pela Profª. Drª. Carmem 

Maria Bueno Neme. O segundo momento foi na prática da psicoterapia (também supervisionada 

pela professora mencionada) no estágio que realizei durante 1 ano no setor de Oncologia do 

Hospital Manuel de Abreu, situado na cidade de Bauru. 

Durante esse estágio inseri-me no universo das pessoas acometidas pelo câncer. 

Participei, junto à supervisora e aos demais estagiários do hospital, de uma pesquisa intitulada 

“Atenção psicológica a acompanhantes de pacientes internados em hospital geral: levantamento 

de necessidades”, e realizei atendimentos psicoterápicos norteados pela fenomenologia 

existencial e pelos conhecimentos construídos pela Psiconcologia (área de interface entre 

Psicologia e Oncologia).  

Durante esse ano em que atendi homens e mulheres com câncer, aprendi a exercitar um 

trabalho sempre vinculado a uma concepção de homem integral, que necessita ser compreendido 
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em sua totalidade, e considerando-o inserido em um contexto social, histórico e cultural que a 

todo o momento permeia sua subjetividade e sua existência. 

Esses dois momentos foram fundamentais para a construção da minha identidade 

enquanto psicóloga. Concluí a graduação e me tornei profissional, tendo em mente que havia 

encontrado um caminho a ser trilhado, bem como o modo como eu iria percorrê-lo dentro da 

prática da Psicologia: estava disposta e motivada a trabalhar com a Psiconcologia, utilizando a 

abordagem Fenomenológica Existencial. Em função das minhas percepções do universo de 

homens e mulheres acometidos pelo câncer, permaneci interessada em estudar e compreender 

melhor muitas das vivências daquelas pessoas e, entre elas, a vivência da sexualidade. 

No ano de 2003, primeiro ano fora da universidade, comecei a trabalhar com 

atendimentos psicoterápicos em clínica particular. E, na busca por aprimorar meus 

conhecimentos em Psiconcologia, matriculei-me como aluna especial na disciplina de pós-

graduação da USP, intitulada “O câncer, a morte e o morrer”. 

No segundo semestre de 2003, iniciei um Curso de Aprimoramento em Psiconcologia, 

coordenado pelos meus ex-professores da Unesp, entre eles a Drª. Carmen Maria Bueno Neme, 

no Hospital Manuel de Abreu de Bauru. Optei por cumprir a carga horária de atividades práticas 

na Abraccia (Associação Brasileira de Combate ao Câncer Infantil e Adulto), em Ribeirão Preto. 

E passei a realizar atendimentos domiciliares a homens e mulheres com câncer. 

Nesse mesmo período, entrei em contato com alunas de mestrado e doutorado em 

Psicologia da USP de Ribeirão Preto que trabalham com o método fenomenológico e decidimos 

montar um grupo de estudo de Fenomenologia. Através de uma dessas alunas, a doutoranda 

Patrícia Franco do Espírito Santo, tomei conhecimento que a professora Drª Maria Alves de 

Toledo Bruns trabalha com Fenomenologia e orienta projetos na área de pesquisa intitulada: 
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Sexualidade e a Reflexividade da Moral Sexual na Constituição Histórico-Cultural do sujeito na 

Pós-Modernidade.  

  Percebi que realizar uma pesquisa sobre a sexualidade de pacientes oncológicos seria a 

oportunidade mais fecunda para trabalhar os questionamentos que se iniciaram ainda na 

graduação e agora se ampliavam aos atendimentos realizados na Abraccia. Foi a partir destas 

inquietações que decidi elaborar um projeto de pesquisa, na busca por um caminho que me 

levasse à compreensão da vivência da sexualidade de homens com câncer de próstata. Por esta 

razão, entrei em contato com a Drª. Maria Alves de Toledo Bruns e declarei meu interesse em 

realizar uma pesquisa sob sua orientação. Diante de sua receptividade e solicitude, iniciamos 

nosso trabalho de elaborar o projeto de pesquisa para submetê-lo à seleção do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da USP de Ribeirão Preto. 

Esse projeto teve origem nos seguintes questionamentos: como os homens com câncer de 

próstata vivenciam a sua sexualidade? Quais significados atribuem a esta vivência? E, 

considerando que os tratamentos para o câncer de próstata podem culminar em disfunções 

sexuais, de que modo esses homens com disfunções sexuais vivenciam a sexualidade nesse 

contexto sócio-histórico-cultural denominado Pós-Modernidade? Como eles se percebem em seus 

contextos de vida, em relação a si mesmos, às outras pessoas e ao mundo que os cerca? Qual o 

significado que atribuem às suas vidas após o acometimento pelo câncer de próstata? 

Diante destas indagações, elaboramos o projeto de pesquisa com o objetivo de 

compreender esse fenômeno que é a sexualidade do homem com câncer de próstata, a partir do 

desvelamento dos significados que os homens atribuem à vivência da sua sexualidade após o 

acometimento por esta doença. 
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 Após a aprovação na seleção da pós-graduação, iniciei o mestrado e fui bolsista Capes 

durante três meses, até o momento em que o projeto de pesquisa foi aprovado pela Fapesp, 

instituição que me concede bolsa de mestrado até a presente data. 

Na busca por cumprir com o objetivo desta pesquisa, percorremos um caminho que se 

iniciou com o capítulo 1, intitulado “O adoecimento: câncer de próstata e suas implicações no 

existir do homem”. Este capítulo trata das diferentes concepções sobre o adoecimento e das 

contribuições que ciências como a Medicina moderna, a Psicossomática, a Antropologia Médica, 

a Psiconeuroimunologia e a Psiconcologia trazem para a compreensão do câncer e do processo de 

adoecer. 

Também apresentamos a revisão bibliográfica sobre o câncer de próstata, seus tratamentos 

e implicações na sexualidade masculina. E situamos o presente estudo no âmbito de discussões 

atuais e relevantes sobre a saúde do homem e a necessidade de se buscar a integralidade nos 

serviços de atenção à saúde. 

No capítulo 2, denominado “Sexualidade e temporalidade do homem no contexto da Pós-

Modernidade”, discorremos sobre o que entendemos por sexualidade humana, sobre o nosso 

modo de compreender esta importante dimensão da vida. E resgatamos estudos sobre a 

constituição do homem, enquanto gênero masculino, em sua temporalidade no mundo ocidental, 

situando-o no contexto sócio-histórico-cultural contemporâneo, denominado Pós-Modernidade. 

A revisão da literatura nos mostra que o mundo pós-moderno tem sido palco de profundas 

modificações no modo como as pessoas se relacionam, e enfatiza em especial o modo como o 

homem vem constituindo sua subjetividade e masculinidade. 

No capítulo 3, intitulado “A sexualidade no envelhecimento: possibilidades e 

impossibilidades”, apresentamos a revisão da literatura sobre a meia-idade e a terceira idade, 

fases do ciclo vital em que os homens podem ser acometidos pelo câncer de próstata; as 
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modificações que ocorrem na sexualidade do homem que envelhece e adoece, bem como os 

esclarecimentos sobre a fisiologia da resposta sexual humana e da disfunção erétil. 

No capítulo 4, denominado “Trajetória metodológica: pesquisa qualitativa e 

Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica de Heidegger”, discorremos sobre o método de 

pesquisa qualitativo e sobre a Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica de Heidegger, 

escolhidos para nortear este estudo. Explicita ainda a trajetória de acesso aos colaboradores, com 

suas respectivas dificuldades; as premissas da história oral de vida, caminho escolhido para o 

acesso aos relatos dos colaboradores; os passos da análise dos relatos e o perfil dos 

colaboradores. 

O capítulo 5, cujo título é “Hermenêutica da vivência da sexualidade de homens com 

câncer de próstata: o desvelar dos sentidos e significados”, traz a análise interpretativa dos relatos 

dos colaboradores, à luz da perspectiva heideggeriana e da contextualização da sexualidade na 

Pós-Modernidade. A partir da análise individual dos relatos, realizam-se desvelamentos que nos 

permitem conhecer os significados e sentidos que esses colaboradores atribuem à vivência da sua 

sexualidade após o acometimento pelo câncer de próstata. 

No capítulo 6, “O velar e desvelar do ser do homem com câncer de próstata”, realizamos a 

síntese compreensiva dos relatos dos colaboradores, que consiste em explicitar os sentidos 

convergentes e divergentes dos relatos, de modo que seja possível chegar à estrutura do 

fenômeno que indagamos: a vivência da sexualidade do homem com câncer de próstata. 

 No capítulo 7, intitulado “Horizontes”, encerramos esta pesquisa elucidando e discutindo 

os possíveis horizontes deste estudo nos âmbitos da saúde, da educação e da produção científica. 

 

 

 



 6

CAPÍTULO 1 – O ADOECIMENTO: CÂNCER DE PRÓSTATA E SUAS IMPLICAÇÕES 

NO EXISTIR DO HOMEM 

 

Como já explicitado, o objetivo deste estudo é compreender o modo como homens com 

câncer de próstata vivenciam e atribuem significados à sua sexualidade. E para que esta 

compreensão seja possível, faz-se necessário trilhar um caminho que considere uma dimensão 

fundamental do fenômeno indagado: o adoecimento, em especial o acometimento pelo câncer de 

próstata. Portanto, recorreremos aos diversos campos do saber científico que contribuem para a 

compreensão do fenômeno do adoecimento e do câncer de próstata. 

Em seguida, apresentaremos a revisão de literatura concernente aos aspectos envolvidos 

no acometimento por esta doença, tais como sua incidência e prevalência na população brasileira, 

seus tratamentos e repercussões psicossociais. 

 Discutiremos, ainda, as premissas que justificam esta pesquisa, tais como as lacunas que 

existem no âmbito dos estudos sobre a sexualidade do homem com câncer de próstata e as 

propostas recentes com enfoque na saúde do homem e na construção de práticas de atenção à 

saúde embasadas no ideal da integralidade. 

 

1.1. As contribuições da Medicina, da Psicossomática, da Psiconeuroimunologia, da 

Antropologia Médica e da Psiconcologia para a compreensão do adoecimento e do câncer 
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Falar em adoecimento requer um cuidado em situar este fenômeno dentro de uma 

concepção de homem e de processo saúde-doença. Portanto, ao mencionarmos as ciências que 

tratam do adoecimento, explicitaremos o modelo1 que as fundamenta. 

Atualmente, muito do que se conhece sobre o câncer deve-se aos estudos das ciências 

biomédicas, que evoluíram significativamente com o avanço tecnológico e produziram novos 

conhecimentos sobre a etiologia, o diagnóstico e os tratamentos desta doença que por muito 

tempo foi considerada sinônimo de morte. 

A Medicina Moderna, vinculada aos conhecimentos da Biologia, é alicerçada no 

chamado modelo biomédico, embasado no dualismo mente e corpo estabelecido pelo paradigma 

cartesiano2 e na racionalidade científica que volta-se apenas para os fenômenos observáveis, 

neste caso, o corpo, em detrimento da mente. Estas ciências adotam, portanto, uma concepção 

mecanicista da vida, considerando o corpo humano uma máquina que pode ser analisada a partir 

do funcionamento de suas peças. E a doença, nesta perspectiva, é vista como um mau 

funcionamento dos mecanismos biológicos (Capra, 1982).  

Esse enfoque na doença ampliou-se com os avanços tecnológicos no escopo das ciências 

biomédicas. Com métodos de diagnóstico e tratamento cada vez mais precisos, a Medicina 

Moderna distanciou-se de outras dimensões humanas, como o mundo subjetivo, o psiquismo da 

pessoa que adoece.  

De fato, esse modo de conceber o processo saúde-doença centrado nos aspectos 

fisiológicos trouxe e ainda traz grandes avanços na assistência à saúde. No entanto, é considerado 

reducionista, na medida em que não é suficiente para compreender a condição humana em sua 

                                                 
1 Segundo Schávelzon (1992), modelo é um sistema abstrato que substitui um sistema real com o intuito 
de estudá-lo. Ou seja, é um modo de entender ou explicar uma realidade. 
2 A noção de paradigma  abrange as idéias contidas em determinada tradição científica (Castiel, 1994). O 
paradigma cartesiano diz respeito a uma concepção de homem embasada na teoria postulada por Descartes 
(1596-1650) de  que mente e corpo são partes distintas do homem (Carvalho, 1997). 
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totalidade. Autores como Barros (2002) e Capra (1982) defendem que ao tratar de partes 

específicas do corpo, a medicina esquece o cuidado com o ser humano. 

Barros (2002) diz ainda que, paralelamente ao avanço da biomedicina, foi detectada sua 

impossibilidade  de dar respostas satisfatórias para muitos problemas e para os componentes 

psicológicos ou subjetivos que acompanham qualquer doença, em maior ou menor grau. 

Carvalho (1997, p. 179) concorda com o autor acima ao dizer que: 

 

Nessa busca tecnicista do diagnóstico, passou-se a perscrutar mais os órgãos e a 

se dar menos atenção ao paciente e à sua história. Aqui, história entendida não 

apenas do ponto de vista médico clássico, ou seja, do ponto de vista de coleta de 

dados anamnésicos ligados à queixa clínica e à evolução da doença, mas à 

história de vida do paciente, com todos os eventos importantes que possam 

caracterizar episódios traumáticos, além de sua maneira peculiar de lidar com os 

eventos de sua existência. 

 

E, atualmente, temos a crescente demanda pela compreensão da história de vida daquele 

que adoece, devido ao momento sócio-histórico em que vivemos. Se no século XIX as doenças 

infecciosas foram um problema atribuído à pobreza e às condições precárias de vida, hoje temos 

muitas doenças associadas à prosperidade e à complexidade tecnológica, como as cardiopatias, a 

diabetes e o câncer, conhecidas como “doenças da civilização” por estarem relacionadas ao 

estresse, dietas muito ricas, abuso de drogas, vida sedentária, poluição ambiental e outras 

características da vida moderna (Capra, 2002). 

Estas doenças da civilização se constituem em um desafio para o modelo biomédico, que 

não consegue atender às demandas de pessoas que adoecem, pois centra sua atenção apenas no 

processo fisiológico da doença e negligencia os aspectos psicológicos, subjetivos, sociais e 

culturais envolvidos tanto na gênese da doença quando em seu tratamento e possibilidade de cura.  
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O problema central do modelo biomédico, segundo Barros (2002), reside no fato de que 

ele é reducionista em seu poder explicativo, o que acaba refletindo na relação entre médicos e 

pacientes.  Hoje sabe-se que esta relação tem potencial terapêutico quando o paciente tem suas 

singularidades, emoções e expectativas acolhidas pelo médico. No entanto, a formação deste 

profissional não o prepara para lidar com a subjetividade humana. 

Esse autor chama a atenção para a necessidade de se visualizar o indivíduo, que 

etimologicamente significa ‘indivisível’, como único e buscar tratá-lo de forma particular, 

considerando seus problemas pessoais, em determinado momento de sua vida, situado no 

ambiente em que vive. 

A grande contradição em relação ao modelo biomédico adotado pela Medicina Moderna 

reside no fato de que esta ciência originou-se de um modelo que considerava o homem uma 

unidade, e a saúde, nesse caso, seria resultado do equilíbrio entre mente, corpo e ambiente em 

que se vive. 

As primeiras escolas médicas adotavam as idéias que Hipócrates, considerado o pai da 

medicina ocidental, desenvolveu cinco séculos antes do nascimento de Cristo. Para ele, as curas 

se efetivariam se os médicos possuíssem um conhecimento da totalidade do homem, se 

buscassem examinar cuidadosamente o paciente, conversando sobre suas queixas, hábitos, 

condições de vida e interessando-se pelos aspectos psicológicos do adoecimento (Mello Filho, 

1994; Chiatonne, 2001; Carvalho, 1997; Riechelmann, 2002). 

No entanto, a Medicina abandonou esta filosofia e, ao longo do século XX, adotou o 

modelo biomédico como norteador de suas práticas. Com o passar do tempo, diante das 

modificações na sociedade e da constatação de que o modelo centrado na doença não conseguia 

responder às necessidades humanas, alguns estudiosos começaram a propor um novo enfoque 

para a compreensão do adoecimento: a Medicina Psicossomática. 
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Segundo Riechelmann (2002), foi o médico neurologista Sigmund Freud que resgatou 

para a medicina a condição humana do corpo-máquina. Ao descobrir o insconsciente e o método 

para estudá-lo, a psicanálise, ele demonstrou a importância da história de vida do indivíduo para 

uma compreensão mais ampla do processo saúde-doença.  

De acordo com Carvalho (1997), a partir do momento em que Freud demonstrou que 

acontecimentos psíquicos podiam ter conseqüências orgânicas, abriu-se o caminho para muitas 

pesquisas buscarem as inter-relações entre as dimensões psicológicas, biológicas e sociais. Desta 

visão teórica e prática originou-se o chamado modelo biopsicossocial na medicina que, apesar de 

conquistar muitos adeptos, ainda encontra resistência na medicina tradicional. 

A medicina psicossomática, considerada uma referência a partir da qual surgiram outras 

áreas de estudo, merece mais esclarecimentos a respeito de suas premissas. Mello Filho (1992, p. 

19), afirma que a psicossomática é, em síntese, “uma ideologia sobre a saúde, o adoecer e sobre 

as práticas de saúde, é um campo de pesquisas sobre estes fatos e, ao mesmo tempo, uma prática, 

a prática de uma Medicina Integral”. 

Eksterman (1992) afirma ainda que a psicossomática integra três perspectivas: a dimensão 

psicológica da doença; os múltiplos desdobramentos da relação médico-paciente e a ação 

terapêutica centrada na pessoa doente, considerada como um todo biopsicossocial.  

Para este autor, o marco psicossomático da Medicina brasileira consiste no trabalho de seu 

principal divulgador: Danilo Perestrello, que defendeu a noção de homem como unidade 

psicossomática, em contrapartida à idéia de oposição entre psíquico e somático, mental e 

corporal.  

Perestrello (1989) afirma que não se deve falar em doenças de origem psicológica 

(psicogênicas) ou de origem somática (somatogênicas). Para ele, estas denominações nos levam a 

reforçar a idéia de divisão mente-corpo proposta por Descartes. O mais apropriado, já que se 
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busca compreender, ao invés de explicar, os motivos do adoecimento no próprio homem, seria 

falar em doenças antropogênicas.  

 E, ao buscar compreender o homem que adoece, deve-se considerar que cada pessoa 

possui o seu modo de viver, de conviver, de agir e reagir, de funcionar, tanto no âmbito dos 

sentimentos e pensamentos, quanto no âmbito fisiológico. Por ter uma configuração única e um 

funcionamento singular, sua fisiologia também apresenta um modo de adoecer que lhe é peculiar. 

Portanto, a doença não é algo que vem de fora e se superpõe ao homem, mas sim um modo 

particular da pessoa se expressar em circunstâncias adversas. 

Nesta perspectiva que Perestrello (1989) apresenta, é fundamental realizar o estudo da 

pessoa e desta com seu mundo, seu ambiente, o modo de se comunicar com os outros e também a 

comunicação silenciosa, por vezes mais eloqüente que a palavra. 

 São muitas as contribuições desta visão para a compreensão do doente acometido pelo 

câncer, e hoje existem novas áreas do conhecimento científico consideradas desdobramentos da 

psicossomática, como a Psiconeuroimunologia e a Antropologia Médica. 

No que se refere ao acometimento pelo câncer, muitos estudos referendados pela 

psicossomática têm contribuído para a sua compreensão. Sabe-se que a medicina moderna centra 

suas explicações do câncer nos fatores externos (tabagismo, radiação, poluição etc), genéticos e 

fisiológicos que alteram o funcionamento de células e estas passam a se multiplicar 

desordenadamente, afetando funções do organismo. A psicossomática e áreas afins, por sua vez, 

buscam a compreensão do adoecimento de modo a vinculá-lo à história de vida da pessoa que 

adoece, ao contexto em que ela está inserida, às especificidades do seu modo de existir, seus 

sentimentos, crenças, emoções, expectativas etc. 

 No entanto, ocorre que muitos estudiosos enfocam o adoecimento em relação com 

determinadas dimensões do ser humano. Como exemplo, existem os estudos psicossomáticos de 
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fundamentação psicanalítica, que evidenciam o modo como a dinâmica psíquica pode 

desencadear doenças. Há os estudos da Antropologia Médica, que enfocam o adoecimento em 

relação com o contexto cultural em que o homem se insere. E existem os estudos da 

Psiconeuroimunologia, que mostram a relação entre os fenômenos psíquicos e as alterações do 

sistema imunológico, responsável por realizar a defesa do organismo contra doenças. 

 Na perspectiva psicanalítica, McDougall (1996) é uma das principais referências no 

estudo dos fenômenos psicossomáticos. Segundo esta autora, os fenômenos somáticos são 

mensagens enviadas pelo psiquismo quando este se sente ameaçado pelo reaparecimento de 

acontecimentos dolorosos, ameaçadores e culpabilizantes. Embora esse mecanismo possa colocar 

em risco a vida do indivíduo, ele é utilizado com o objetivo de proteger a pessoa de um dano 

psíquico.   

 Existem ainda os estudos que associam a personalidade e as emoções de um indivíduo à 

possibilidade de ser acometido por um câncer.  O psicoterapeuta Leshan (1992) foi um dos 

pioneiros a realizar estudos sobre esta temática, pois trabalhou por mais de 35 anos com pacientes 

oncológicos. A partir de suas pesquisas, ele percebeu vivências comuns à maioria das pessoas 

que desenvolveram um câncer, como a perda do sentido da vida, a incapacidade de expressar 

sentimentos hostis, sentimentos de desamparo e falta de esperança, história de abandono, culpa e 

autocondenação. E diante destas constatações, Leshan teve o cuidado de enfatizar que sua 

abordagem não busca culpabilizar e responsabilizar as pessoas que têm um câncer, mas sim 

desenvolver propostas de intervenção que visem auxiliar estas pessoas a encontrarem um estilo 

de vida diferente, a serem ativas em seu tratamento com o intuito de fortalecer o sistema 

imunológico e combater a doença. 

 Leshan foi um dos primeiros estudiosos a mencionar a relação entre as emoções e o 

sistema imunológico. Hoje contamos com a crescente sistematização de uma área do 
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conhecimento intitulada Psiconeuroimunologia, que evidencia o funcionamento entre o sistema 

imunológico (entendido como nossos sistema de defesa), o nervoso e o endócrino. O modo como 

esses sistemas funcionam no adoecimento tem sido muito observado nas situações de estresse 

(físico, psicológico ou social), ou seja, nas situações em que um conjunto de reações e estímulos 

alteram o equilíbrio do organismo, frequentemente com efeitos danosos (Moreira e Mello Filho, 

1992). 

 Hans Selye foi o responsável por conceituar e descrever o estresse e relacioná-lo com o 

desenvolvimento de doenças. O estresse, como resposta do organismo às exigências que se 

apresentam, tem três fases sucessivas: alarme, resistência e esgotamento. É nesta última que 

podem surgir as doenças (Simonton, 1987; Helman, 1994; Chiatonne, 2001; Moreira e Mello 

Filho, 1992).  Ou seja, as doenças podem se desenvolver em situações nas quais a pessoa não 

consegue se adaptar a uma exigência e não consegue desvencilhar-se do fator estressante. 

Segundo Simonton (1987), observa-se  que há maiores possibilidades de ocorrer doenças 

após acontecimentos altamente estressantes, como  perdas ou ameaças de perdas (morte de um 

cônjuge, divórcio, morte de um familiar). Os efeitos do estresse emocional podem suprimir o 

sistema imunológico, abalando as defesas naturais contra as enfermidades.  

Há que se considerar, também, as doenças como eventos estressantes. Segundo Carvalho 

(1997), pesquisas mostram que a depressão e os estados de ansiedade prolongados também 

podem alterar o funcionamento do sistema imunológico e propiciar o aparecimento de outras 

enfermidades. 

No entanto, é importante ressaltar que os acontecimentos considerados estressantes nem 

sempre são vivenciados como estresse pelas pessoas.  Portanto, é fundamental considerar que a 

resposta a uma situação é sempre mediada pela singularidade de cada indivíduo (Simonton, 

1987).  Há também uma série de fatores que podem mediar o modo de lidar com situações 
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normalmente vistas como dolorosas e difíceis: além das características individuais, o ambiente 

em que o indivíduo vive, o amparo social de que dispõe, o seu status econômico, e a ‘bagagem’ 

cultural que carrega (Helman, 1994). 

 Já que mencionamos a questão da cultura3 como fator que pode influenciar a percepção 

de uma situação como estressante, faz-se necessário explicitar que ela também pode contribuir 

para o desenvolvimento de doenças. Atualmente, existem estudos da área da Antropologia 

Médica voltados para as relações entre o processo saúde-doença e o contexto sócio-cultural em 

que as pessoas estão inseridas. 

 Segundo Helman (1994, p. 21), 

 

A Antropologia Médica trata de como as pessoas, nas diferentes culturas e 

grupos sociais, explicam as causas das doenças, os tipos de tratamento em que 

acreditam e a quem recorrem se ficam doentes. Também é o estudo de como 

essas crenças e práticas estão relacionadas com mudanças biológicas e 

psicológicas no organismo humano, tanto na saúde quando na doença. 

  

 Víctora et al (2000) corroboram esta visão e afirmam que doença, vista à luz desta 

perspectiva antropológica, é um fato concreto, mas só existe a partir da ordem simbólica de 

determinada sociedade. Ou seja, a doença só é pensada como anormalidade se a construção social 

de uma sociedade a considerar como tal. 

 No que se refere ao câncer, sabe-se que esta doença tem representações extremamente 

negativas em muitas sociedades.  Estas crenças culturais sobre a saúde e a doença de um 

                                                 
3 Segundo Víctora et al (2000), entende-se cultura como um conjunto de regras que orienta e atribui 
significados às práticas e à visão de mundo de um determinado grupo social. Helman (1994) diz ainda que 
a cultura é a “lente” herdada, através da qual os indivíduos percebem e compreendem o mundo em que 
habitam. 
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indivíduo podem se constituir em uma forma de estresse culturalmente induzido. Os rótulos 

diagnósticos que pessoas com câncer recebem são estressores adicionais ao acometimento pela 

doença, principalmente quando crenças leigas (sobre a origem, o significado e o prognóstico do 

câncer) atuam e prejudicam a pessoa doente (Helman, 1994). 

 Sontag (1984) chama a atenção para o perigo do uso de metáforas construídas socialmente 

para definir o câncer. Durante o tempo em que ele foi considerado um mistério para a ciência, 

quando não se compreendia suas causas e os tratamentos eram poucos eficazes, metáforas e 

crenças foram atribuídas a esta doença, como: o câncer “se espalha” , “prolifera”, “se difunde”; 

os tumores são cirurgicamente “extirpados”. Havia a crença de que esta doença era contagiosa, 

que as pessoas acometidas estavam sendo “castigadas”, pois deveriam ter comportamentos 

moralmente condenáveis.  

 Com o passar do tempo, as descobertas sobre o câncer e seus tratamentos evoluíram 

muito, mas ainda hoje muitas pessoas não mencionam a palavra câncer. Diz-se “aquela doença”, 

conduta que envidencia o poder que as metáforas assumem em uma cultura, muitas vezes 

trazendo maiores sofrimentos àqueles que adoecem de câncer e às suas famílias. 

 Kowalski e Sousa (2002) dizem que devido a essas metáforas e crenças culturais, o 

diagnóstico de câncer pode interferir de modo negativo nos sintomas, no comportamento, nos 

relacionamentos sociais, no prognóstico e na autopercepção do paciente, bem como nas atitudes 

de terceiros em relação a ele.  

 Uma das frentes de ação que busca lidar com a repercussão destas representações 

negativas do câncer na vida de quem o sofre é assumida atualmente pela Psiconcologia, área de 

interface entre a Psicologia e a Oncologia, sendo esta última a ciência que  estuda o câncer, o 

modo como ele se forma, se instala e progride, e as modalidades possíveis de tratamento 

(Yamaguchi, 2003). 
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 Segundo Gimenes (2003, p. 35), a Psiconcologia 

 

[...] vem dar destaque à identificação do papel de aspectos psicossociais, tanto na 

etiologia quanto no desenvolvimento da doença, à identificação de fatores de 

natureza psicossocial envolvidos da sua prevenção e reabilitação, bem como 

vem incentivar a sistematização de um corpo de conhecimento que possa 

fornecer subsídios tanto à assistência integral do paciente oncológico e de sua 

família como também à formação de profissionais de Saúde envolvidos com o 

seu tratamento. 

   

 Esta autora diz ainda que uma das grandes preocupações da Psiconcologia é  contribuir 

com a qualidade de vida de quem é acometido pelo câncer. Atualmente, com os avanços da 

medicina moderna, houve um aumento na expectativa de vida de quem adoece de câncer, o que 

evidencia a necessidade de cuidados com a qualidade de vida dessas pessoas, uma vez que elas 

passam por um processo de adaptação às mudanças ocasionadas pelo adoecimento e seus 

tratamentos. 

 A seguir, trataremos especificamente dos aspectos envolvidos no adoecimento por câncer 

de próstata e suas repercussões psicossociais, visto que é a partir dos conhecimentos construídos 

pelas diversas ciências mencionadas anteriormente que se torna possível caminhar em direção a 

práticas de saúde que atendam às necessidades apresentadas pelos homens que adoecem. 

   

1.2. Câncer de próstata: tratamentos e repercussões psicossociais 

 

 Segundo Love (1999), câncer é um termo genérico utilizado para descrever mais de 200 

tipos de doenças individuais. Estas doenças, apesar de progredirem de forma diferente, têm em 

comum a característica da proliferação local de células anormais que invadem e atravessam as 
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barreiras dos tecidos normais, reproduzindo-se indefinidamente e formando uma massa tumoral. 

Estas massas de células anormais podem disseminar-se pelo organismo e levar o indivíduo à 

morte se não forem erradicadas. 

 O câncer é considerado uma doença crônica, ou seja, é um estado patológico que 

apresenta uma ou mais das seguintes características: permanência, deixa incapacidade residual, 

produz alterações patológicas não reversíveis, requer reabilitação ou necessita de períodos longos 

de observação, controle e cuidados.  A doença crônica exige que a pessoa doente adapte-se a sua 

vida com a doença e se reestruture para, na medida do possível, viver com qualidade e perdas 

impostas pela enfermidade (Santos e Sebastiani, 2001). 

 Antes de falarmos do câncer de próstata, faz-se necessário conhecer as especificidades da 

próstata, que segundo Srougi (2003) é uma glândula do tamanho de uma noz, situada logo abaixo 

da bexiga e atravessada pelo canal uretral (ver Figura 1). Devido à sua localização, as doenças 

que atingem a próstata freqüentemente são responsáveis por manifestações urinárias e problemas 

de micção. 

 

Figura 1 -  Localização da próstata abaixo da bexiga e atravessada pelo canal uretral, que 
é comprimido quando esta glândula tem o volume aumentado.  
Fonte: Srougi (2003, p. 13) 
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Acredita-se, erroneamente, que a próstata é responsável por controlar a função e o prazer 

sexual, quando sua única ligação com a vida sexual é produzir parte do líquido seminal expelido 

na ejaculação, ou seja, ela desempenha importante papel na fase reprodutiva do homem, já que o 

líquido seminal transporta os espermatozóides originados nos testículos. No entanto, não tem 

relação com o prazer sexual (Srougi, 2003). 

O câncer de próstata é a segunda causa de óbitos por câncer em homens, sendo superado 

apenas pelo de pulmão. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Brasil, 2005), estima-se a 

ocorrência de 47.280 casos novos para este tipo de câncer em 2006.  O aumento nas taxas de 

incidência pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, pela 

melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida 

do brasileiro.  

 Os fatores de risco para esta doença são: idade, já que tanto a incidência quanto a 

mortalidade aumentam após os 50 anos; a história familiar de pai ou irmão com câncer, pois no 

câncer hereditário o risco de desenvolver a doença é duas vezes maior; fatores raciais, já que esse 

tipo de câncer é 60% mais freqüente em negros que em brancos. E, apesar de ser controverso, 

acredita-se que uma dieta rica em gordura animal e pobre em frutas legumes e verduras pode 

exercer influência sobre a gênese do câncer (Brasil, 2002; Pérez et al,  2002; Srougi, 2003). 

 Para que o câncer de próstata seja diagnosticado, indica-se que sejam realizadas 

avaliações anuais a partir dos 50 anos de idade, para aqueles sem histórico desta doença na 

família, e após os 40 anos, para os que têm história familiar. As avaliações incluem o exame de 

toque, as dosagens do antígeno prostático específico (PSA) no sangue e, quando necessário, o 

estudo de ultra-som transretal (Srougi, 2003; Brasil, 2002). 
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 Segundo Srougi (2003), o exame de toque é realizado através do ânus (ver Figura 2) e 

permite que o especialista avalie as características da próstata. A existência do câncer deve ser 

considerada quando a glândula apresenta-se irregular e com consistência endurecida. 

 

 

 

Figura 2 – Exame de toque retal, que possibilita o diagnóstico do câncer. 
 Fonte: Srougi (2003, p. 54).    
 
 
 
 O exame de toque tem suas limitações e seu valor preditivo positivo varia entre 25 e 28% 

(Brasil, 2002). A dosagem do PSA, que aumenta consideravelmente na presença do câncer, 

também tem seu valor alterado em outras enfermidades. Devido a estas limitações, recomenda-se 

aliar o exame de toque à dosagem do PSA, para que seja possível aumentar a chance de um 

diagnóstico correto. Diante das alterações nestes dois exames, realiza-se a biópsia, procedimento 

em que se retira fragmentos da próstata para posterior estudo anatomopatológico, que permite 

verificar se de fato existe o câncer e avaliar a gravidade da doença (Srougi, 2003; Brasil, 2002). 
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 Os tratamentos para o câncer de próstata são definidos em função de dois aspectos: a 

perspectiva de vida do paciente, uma vez que se o estado de saúde geral for bom, recomenda-se 

tratamentos mais agressivos, porém mais eficientes, como a cirurgia ou a radioterapia; caso a 

saúde esteja debilitada, recomenda-se tratamentos mais simples, como o uso de hormônios. O 

segundo aspecto a se considerar ao definir o tratamento é a extensão da doença. Segundo Srougi 

(2003), o processo utilizado para fazer essa avaliação chama-se estagiamento,  através do qual é 

possível verificar se a doença está restrita aos limites da próstata ou disseminada em outras partes 

do organismo.  

 Este autor diz, ainda, que de acordo com o estudo da doença são classificados os estágios 

por meio das letras T, N e M. A letra T reflete a extensão local do tumor, a letra N acusa o 

envolvimento dos gânglios linfáticos e a M refere-se à presença da doença em outros pontos do 

organismo.  A ilustração (Figura 3), na página seguinte,  auxilia a compreensão desses estágios. 

 Como dito anteriormente, o tratamento para o câncer é definido em função da perspectiva 

de vida do paciente e do estagiamento da doença. Os tumores localizados inteiramente na próstata 

podem ser tratados com a cirurgia de remoção da próstata, denominada de prostatectomia radical, 

ou com diferentes formas de radioterapia, irradiação concentrada que incide diretamente na 

próstata ocasionando a morte das células cancerosas. E quando avança em direção a outros 

órgãos (metástase), a doença é combatida com a remoção dos testículos (orquiectomia) ou com o 

uso de hormônios que anulam a testosterona (Brasil, 2002; Srougi, 2003). 
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Figura 3 – Diferentes estágios do câncer que refletem a extensão e a gravidade da doença. 
Fonte: Srougi (2003, p. 61) 

 

Sabe-se que os tratamentos para o câncer de próstata podem interferir na sexualidade do 

homem, ocasionando perda do desejo sexual e disfunção erétil (perda da rigidez peniana), 

também conhecida como impotência sexual (Srougi, 2002; Brasil, 2005; Pérez et al, 2002).    
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 No caso da prostatectomia radical, Srougi (2003) afirma que ela ocasiona impotência 

sexual devido à remoção de nervos cavernosos que correm junto da próstata e que transmitem os 

impulsos responsáveis pela ereção peniana. Embora esses feixes nervosos possam ser lesionados 

acidentalmente pelo cirurgião, na maioria das vezes eles são retirados com a próstata por 

necessidade técnica, no caso de o tumor aderir a esses nervos. 

 Não há dados conclusivos a respeito da incidência de disfunção erétil em homens que 

passam pela prostatectomia radical. Srougi (2003) afirma que a impotência sexual surge na 

maioria dos operados com mais de 70 anos, em cerca de 50% dos indivíduos com idades entre 55 

e 65 anos e em aproximadamente 15% dos homens com menos de 55 anos. 

 A revisão bibliográfica realizada por Alivizatos e Skolarikos (2005) 

a respeito da incidência de disfunção sexual após a prostatectomia radical mostra que os estudos 

evidenciam taxas de disfunção erétil variando entre 11 e 87% dos pacientes. Um dos fatores 

fundamentais diz respeito à meticulosidade das técnicas cirúrgicas e à habilidade do cirurgião. 

 Kendirci et al (2006) ressaltam ainda que uma série de fatores determina a ocorrência de 

disfunção erétil após a cirurgia de próstata, como a idade, o grau de lesão nos nervos cavernosos 

durante a cirurgia, o estágio do câncer e a associação com outras doenças, em especial as 

vasculares. 

 Devido ao objetivo desta pesquisa, que é compreender o modo como homens com câncer 

de próstata vivenciam e atribuem significados à sua sexualidade, buscamos na literatura científica 

estudos qualitativos que auxiliassem neste trabalho. No entanto, percebemos que há uma lacuna, 

uma escassez de estudos voltados para esta questão. 

 Não encontramos pesquisas que vislumbrem compreender esse homem que adoece e tem 

sua sexualidade modificada, considerando-o em sua totalidade, como alguém que é afetado em 

seu existir e não apenas em uma parte do corpo que deixa de exercer sua função.  
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Esta lacuna, que observamos, nos motivou a seguir adiante em nosso propósito de 

caminhar em direção à compreensão do modo como o homem com câncer de próstata vivencia 

sua sexualidade, e quais os significados que ele atribui a esta dimensão de sua existência após ser 

acometido por esta doença. 

 Apesar da escassez de estudos sobre a sexualidade no câncer de próstata, encontramos 

alguns autores que se remetem à questão da sexualidade no acometimento pelo câncer de um 

modo geral, e que mencionam as repercussões psicossociais desta doença, entre elas as 

modificações na sexualidade.  

Witten e Lampert (1999) afirmam que, além do medo da ameaça à vida, do isolamento, da 

perda da auto-estima muitas vezes relacionada à imagem corporal4 alterada, as pessoas que 

vivenciam um câncer podem sofrer de disfunção sexual, tanto como efeito psicológico do 

tratamento para o câncer, quanto pelos efeitos fisiológicos envolvidos nesta doença e seus 

tratamentos.  

Os efeitos psicológicos podem surgir do medo ou tristeza pelo diagnóstico em si. Outra 

possibilidade é que uma alteração na imagem corporal cause medo de rejeição pelo parceiro. Os 

efeitos fisiológicos, por sua vez, podem ser advindos de cirurgias ou radioterapia, fadiga, náusea 

e fraqueza. 

Witten e Lampert (1999) afirmam ainda que os profissionais de saúde devem incluir a 

função sexual como parte da avaliação das necessidades da reabilitação do paciente, ainda que 

seja desconfortável tanto para eles quanto para os pacientes o encaminhamento de aspectos 

relacionados à sexualidade. 

                                                 
4 A expressão “imagem corporal” é utilizada para descrever todas as formas com que um indivíduo 
conceitua e experiencia o próprio corpo, consciente ou inconscientemente. A construção da imagem 
corporal envolve crenças sobre o tamanho e forma ideais do corpo, crenças sobre sua estrutura interna e 
crenças sobre suas funções. (Helman, 1994). 



 24

Porto (2003), na busca por definir o que os médicos podem fazer a respeito da sexualidade 

dos portadores de câncer, menciona as alterações que possivelmente podem acontecer na 

sexualidade destas pessoas, tais como: a) mudanças físicas relacionadas à imagem corporal e a 

limitações físicas; b) dificuldades no relacionamento sexual; c) alterações na confiança sexual; d) 

dificuldades na interação com o(a) parceiro(a) sexual; e) enfraquecimento da identidade 

masculina ou feminina; f) diminuição da auto-estima. 

Esta autora afirma ainda que, diante do prolongamento da vida dos portadores de câncer 

devido aos avanços da medicina, é fundamental que se procure melhorar a qualidade de vida após 

o adoecimento. E para que isso seja possível, faz-se necessário que os profissionais saibam dar 

orientações adequadas aos seus pacientes, uma vez que um baixo nível de conhecimento sexual 

está relacionado a atitudes negativas e preconceituosas em relação á sexualidade. 

Outro importante estudo sobre a sexualidade das pessoas acometidas pelo câncer foi 

realizado por Vidal Y Benito (1999). Esta autora realizou uma pesquisa que incluiu 123 pessoas, 

com diversos tipos de câncer, de ambos os sexos, e observou que 96% deles tiveram alterações na 

sexualidade. Além dessa constatação, Vidal Y Benito procurou discutir questões relevantes, que 

apresentaremos a seguir. 

Segundo esta autora, a sexualidade dos que padecem de câncer é um tema abordado com 

dificuldade, na medida em que se considera o impacto e o sofrimento que esta doença produz. Os 

problemas sexuais são considerados uma conseqüência “lógica” e um “mal menor” diante de 

outros fatores do adoecimento e, portanto, pouco merecedores de investigação. É como se fosse 

inadequado ocupar-se de estudar a sexualidade na situação de adoecimento pelo câncer, tanto que 

raramente essa temática é abordada pelos médicos.  

 Vidal Y Benito (1999), afirma que o câncer pode trazer lesões na pele, variações no peso, 

alopecia e mutilações que afetam a imagem corporal de quem o vivencia, diminuindo a auto-
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estima e gerando inibição no comportamento sexual do enfermo. Nos pacientes que vivenciam o 

câncer por muito tempo e em contínua evolução, o desejo tende a decrescer. A perda do interesse 

pode estar relacionada com a falta de autonomia e liberdade de ação próprias da situação de 

enfermidade prolongada, à desvitalização, e ao fato de a doença tornar-se o centro das atenções, 

tanto para o paciente quanto para a família e para o médico. 

A inibição do sexual também associa-se à depressão apresentada por alguns pacientes, ou 

como sintoma secundário dos tratamentos (quimioterapia, cirurgia, radioterapia, etc) e 

medicamentos (analgésicos, anti-depressivos, tranqüilizantes, etc)  utilizados. Além disso, nos 

homens acima de 50 anos, pode ocorrer a presença de outras doenças afetando a sexualidade, 

como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão etc. 

Ou seja, os transtornos na conduta sexual do paciente oncológico associam-se a múltiplos 

fatores, como o estadiamento e a localização do câncer, o tipo de tratamento realizado, a 

evolução da doença, o grau de comprometimento físico, e possíveis transtornos como ansiedade e 

depressão. 

Vidal Y Benito (1999) diz ainda que um dos aspectos mais importantes na recuperação da 

qualidade de vida do paciente é a “reabilitação” de sua vida sexual, por isso deve-se buscar 

conhecer as modificações na sexualidade advindas do câncer. No entanto, não é possível 

compreender a conduta sexual de uma pessoa sem conhecer a sua história de vida e sua 

sexualidade antes do diagnóstico do câncer, como também a relação com o parceiro sexual.  

E além da relação com o parceiro, há outros fatores a serem investigados no que se refere 

à sexualidade do portador de câncer. Muitas vezes, a sexualidade humana é considerada apenas 

uma função sexual, quando, na verdade, se trata de um complexo processo, no qual aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais, culturais e ético-valorativos interatuam e se integram. 
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E, tendo em vista que os significados atribuídos à sexualidade são construídos sócio-

histórica e culturalmente, faz-se necessário compreendê-los, uma vez que eles permeiam o modo 

como as pessoas constituem suas subjetividades e suas percepções sobre a própria sexualidade, 

seja em momento de saúde ou de doença. 

Uma vez que resgatamos as discussões sobre a sexualidade e o câncer no âmbito 

científico, tendo constatado que a sexualidade do homem com câncer de próstata é pouco 

enfocada em estudos qualitativos fundamentados em uma concepção bio-psico-social do homem 

que adoece, passaremos para outras temáticas que justificam a relevância desta pesquisa: a saúde 

do homem como foco de estudo e a integralidade na atenção à saúde. 

 

1.3. Discussões e propostas relevantes: saúde do homem e integralidade 

 

 Quando falamos em “saúde do homem” e “integralidade”, nos referimos a termos que 

envolvem, respectivamente, as seguintes propostas: a de se realizar estudos voltados para a saúde 

do homem e a busca por atingir o ideal da integralidade nas práticas de atenção à saúde. 

 Autores como Gomes et al (2005) e Schraiber et al (2005) afirmam que, a partir dos anos 

1990, a temática da saúde do homem começou a se consolidar como um enfoque diferenciado, 

voltando-se para as singularidades envolvidas no processo saúde e doença e articulando-as às 

noções de raça, cor, etnia, orientação sexual, classe, geração, religião, entre outras. 

 Os autores acima apontam para o desafio e a necessidade de se incluir o homem como 

foco da saúde pública, uma vez que os modelos hegemônicos de masculinidade o colocam em 

situações de risco para sua saúde. 

Estudos socioculturais, nacionais e internacionais, sobre a construção da masculinidade 

têm evidenciado marcas identitárias de uma visão hegemônica do ser masculino. Estas marcas se 
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expressam pela redução da sexualidade à penetração, pela exposição às situações de risco, pela 

crença de invencibilidade e naturalização do descontrole sexual. Conseqüentemente, é possível 

inferir que o homem, quando influenciado por ideologias hegemônicas de gênero, pode colocar 

em risco tanto a saúde da mulher quanto a sua (Gomes et al, 2005). 

Segundo Schraiber et al (2005), os processos sociais relacionados ao gênero produzem 

diferenças nos padrões de morbi-mortalidade de homens e mulheres, bem como nos 

comportamentos de proteção à saúde. De um modo geral, os homens sofrem mais para endossar 

as prescrições de gênero da sociedade.  

Braz (2005) afirma que apesar de poucos estudos relacionarem a subjetividade masculina 

à morbi-mortalidade, alguns dados mostram que as mulheres procuram mais consultas médicas, 

declaram mais suas doenças, tomam mais medicamentos e se submetem mais a exames que os 

homens. E a mortalidade é maior entre os homens em todas as idades da vida. 

Cada vez mais os estudiosos têm observado que o modo como os homens são socializados 

relaciona-se com o processo de adoecer e a mortalidade. Segundo Braz (2005), Figueiredo 

(2005), Gomes e Nascimento (2006), a busca dos homens por sustentar ideais de masculinidade, 

tais como a necessidade de ser ativo; de prover, ao invés de cuidar; de não expressar fragilidade; 

nem ter atitudes de cuidado está relacionada à menor procura pelos serviços de atenção à saúde, à 

fuga aos exames preventivos e à exposição a riscos, como as doenças sexualmente transmissíveis. 

De acordo com Gomes (2003), uma das dificuldades que o modelo hegemônico de 

masculinidade ocasiona no campo da saúde refere-se à possibilidade de realizar medidas 

preventivas de doenças como o câncer de próstata. Sabe-se que é fundamental realizar exames de 

toque retal anualmente, a partir dos 50 anos de idade, no entanto, muitos homens ainda se 

esquivam desse exame, por ele consistir em um procedimento que mexe com o imaginário 

masculino. 
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Gomes (2003) aponta para algumas questões possivelmente relacionadas à esquiva de 

realizar o exame de toque retal. São elas: 

- O medo de ser tocado em sua parte “inferior”. Como o toque envolve penetração, ele pode ser 

visto como violação, que quase sempre é associada à dor. E ainda que o homem não sinta dor, ele 

pode experimentar o desconforto físico e psicológico de estar sendo tocado numa parte interdita, 

por estar associada a vivências homossexuais. 

- O medo de ter ereção no exame de toque. O homem pode ter receio de que a pessoa que realiza 

o exame interprete sua ereção como indicador de prazer. No imaginário masculino, a ereção pode 

estar tão fortemente associada ao prazer que não se consegue imaginá-la apenas como uma 

reação fisiológica. 

 Devido a estas questões envolvidas no universo masculino, Gomes (2003) defende a 

necessidade de se promover discussões voltadas para os sentidos atribuídos à sexualidade 

masculina, para que não apenas a prevenção do câncer de próstata como outras ações permeadas 

por tais sentidos possam ser melhor abordadas. 

Essas discussões também se fazem necessárias para auxiliar nas ações dos serviços de 

atenção à saúde. Segundo Braz (2005), a temática da saúde masculina não consta na pauta de 

prioridades de políticas públicas de saúde, nem é objeto de constantes investigações se 

comparada à saúde da mulher, o que evidencia uma assimetria nas políticas de saúde em relação 

ao homem. 

Braz (2005) diz ainda que a própria oferta dos serviços de saúde desfavorece os homens, 

pois os horários de atendimento dos ambulatórios cessam às 17:00h, o que inviabiliza a procura 

por atendimento. E, aos homens, ficam restritos os serviços de emergência/urgência. Portanto, as 

políticas de saúde deveriam dar iguais oportunidades de acesso aos serviços para ambos os sexos. 
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Uma importante ressalva sobre esta questão é feita por Figueiredo (2005), quando ele 

afirma que os serviços de saúde são oferecidos de acordo com as demandas que se apresentam e 

parece existir uma dificuldade de interação entre as necessidades da população masculina e a 

organização das práticas de saúde nas unidades de atenção primária. 

Segundo este autor, há uma dificuldade de se identificar as necessidades dos homens, na 

medida em que eles não costumam procurar pelos serviços de saúde e verbalizar sobre suas 

dificuldades. Portanto, torna-se difícil tratar, recuperar e até mesmo prevenir problemas e 

promover saúde para o gênero masculino. 

Diante desta realidade, Figueiredo (2005) postula que as Unidades Básicas de Saúde 

devem enfrentar o desafio de propor o desenvolvimento de trabalhos voltados para os homens em 

uma perspectiva de gênero, com o intuito de dar maior visibilidade às necessidades específicas da 

população masculina, considerando-as fruto de determinado contexto sociocultural. 

Ao mencionarmos este desafio aos serviços de saúde, passamos à segunda proposta que 

justifica a pertinência da pesquisa que realizamos: a busca pela integralidade na atenção à saúde. 

Segundo Costa (2004), o discurso da integralidade abarca um conjunto de atitudes éticas e 

técnicas desejáveis para a compreensão e a apreensão ampliada das necessidades dos indivíduos. 

E esta compreensão ampliada seria viabilizada pelas ações dos profissionais de saúde que 

lidam diretamente com os indivíduos. Para Mattos (2004), uma das dimensões da integralidade 

diz respeito à capacidade dos profissionais responderem ao sofrimento manifesto pela população, 

procurando estabelecer rotinas e processos de busca sistemática das necessidades mais 

silenciosas, na tentativa de desenvolver ações voltadas para a prevenção e a assistência.  

Mattos (2005) diz ainda que não se propõe apenas a criação de rotinas e protocolos 

capazes de identificar ações preventivas, mas sim compreender o contexto específico de cada 
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encontro entre os membros da equipe de saúde e as pessoas. Ou seja, é preciso apreender as 

necessidades que se apresentam no contexto de cada encontro. 

Isso significa que os profissionais de saúde devem lidar não apenas com a doença que se 

apresenta, mas buscar conhecer a história de vida e o contexto em que a pessoa doente está 

inserida, para que seja possível construir, através do diálogo, projetos terapêuticos 

individualizados. 

Diante dessas considerações, acreditamos que a realização desta pesquisa vai ao encontro 

das propostas de realizar estudos voltados para a saúde do homem, e da busca por construir 

práticas de atenção à saúde que considerem o homem em sua integralidade. 
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CAPÍTULO 2 – SEXUALIDADE E TEMPORALIDADE DO HOMEM NO 

CONTEXTO DA PÓS-MODERNIDADE 
 

 

Levando-se em consideração que o presente estudo se propõe a compreender a vivência 

da sexualidade do homem com câncer de próstata, faz-se necessário explicitarmos nosso modo de 

compreender esta rica e conflituosa dimensão da vida humana, tarefa que empreenderemos neste 

capítulo. 

Anteriormente, abordamos as implicações do câncer de próstata na sexualidade masculina 

e fizemos um resgate das discussões atuais sobre as influências dos ideais de masculinidade 

hegemônicos na saúde do homem. Para que estas discussões tornem-se mais claras, elucidaremos 

a temática da constituição do homem em sua temporalidade e o situaremos no contexto sócio-

histórico-cultural denominado Pós-Modernidade, no qual profundas transformações vêm 

ocorrendo, inclusive na relação entre homens e mulheres. 

 

 

2.1. Um ‘olhar’ para a sexualidade humana 

 

 

As possíveis maneiras de se conceber a sexualidade não diferem de outros aspectos da 

vida humana estudados no âmbito científico, no que se refere às influências da idéia de mente e 

corpo dissociados. A Biologia, a Medicina, a Psicologia, e as Ciências Sociais têm maneiras 

particulares de olhar para a sexualidade que podem ser agrupadas em duas grandes abordagens. 

Uma delas define homens e mulheres a partir de suas diferenças biológicas, que incluem desde o 

cromossomo até os genitais externos. A outra defende que homens e mulheres têm sim diferenças 
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biológicas, mas são constituídos enquanto gênero masculino e feminino a partir dos significados 

e elaborações culturais e sociais a respeito destas diferenças. 

A primeira concepção a que nos referimos é denominada por Heilborn e Brandão (1999) 

de essencialismo – muitas vezes equacionado às vertentes biomédica e psicanalítica – que se 

remete a determinados aspectos considerados inerentes à natureza humana e responsáveis pelo 

comportamento de homens e mulheres. A segunda, o construtivismo social, advoga que a 

sexualidade não se restringe à dimensão reprodutiva, nem à psíquica e é permeada por 

convenções culturais que a definem. 

Refletir sobre a sexualidade é tarefa árdua devido ao seu caráter multifacetado, pois este 

acaba por justificar a divisão de um todo em partes. Apesar de considerarem a sexualidade com 

um todo indivisível, Costa (1994) e Nunes (1987), elaboraram concepções de sexualidade que 

separa as partes do todo apenas por motivos didáticos e facilitadores da sua compreensão. Estes 

autores afirmam que a sexualidade pode ser definida a partir das mesmas dimensões que 

constituem o ser humano: a biológica, a psicológica e a social, consideradas interligadas e 

inseparáveis. 

A dimensão biológica diz respeito ao nosso corpo físico, através do qual sentimos, 

agimos, temos percepções, sensações, vemos e somos vistos. A psicológica nos remete à nossa 

mente, às nossas emoções, pensamentos, afetos, desejos, fantasias e sonhos. E a social refere-se 

ao mundo em que estamos inseridos, à nossa relação com outras pessoas  e a todos os 

significados, valores e normas construídos culturalmente nos diferentes âmbitos em que as 

comunidades se constroem (países, cidades, bairros, vilas, zonas rurais, classes sociais 

diversificadas etc). 

Corroborando com as concepções já explicitadas acima, Chauí (1991) diz ainda que a 

palavra sexualidade surgiu por volta do século XIX, momento em que os estudiosos 
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estabeleceram uma distinção entre a necessidade (física, biológica), o prazer (psíquico, físico) e o 

desejo (imaginação, simbolização). Esta ampliação fez com que o sexo deixasse de ser visto 

apenas como uma função natural reprodutiva da espécie, como fonte de prazer e desprazer, para 

ser compreendido como um fenômeno mais global que envolve a nossa existência como um todo 

e dá sentido aos nossos gestos, palavras, tristezas, trabalho, arte, política etc. 

A respeito de sua compreensão da sexualidade, Chauí (1991, p. 15) afirma com 

propriedade que, 

 

A sexualidade não se confunde com um instinto, nem com um objeto (parceiro), 

nem com um objetivo (união dos órgãos genitais no coito). Ela é polimorfa, 

polivalente, ultrapassa a necessidade fisiológica e tem a ver com a simbolização 

do desejo. Não se reduz aos órgãos genitais (ainda que estes possam ser 

privilegiados na sexualidade adulta) porque qualquer região do corpo é 

susceptível de prazer sexual, desde que tenha sido investida de erotismo na vida 

de alguém, e porque a satisfação sexual pode ser alcançada sem a união genital. 

 

 

Chamamos a atenção para esta perspectiva, este modo de compreender a sexualidade, pois 

é fundamentando-se nela que empreendemos o desenvolvimento desta pesquisa. Consideramos a 

sexualidade uma dimensão da vida que envolve a comunicação com o nosso eu, com os outros e 

com o universo de significados em que estamos inseridos. Nesta concepção o corpo tem grande 

importância, pois ele não apenas atesta a nossa existência, como também nos possibilita a 

comunicação com o mundo e com as pessoas que se encontram nele. 

A sexualidade diz respeito ao encontro dos corpos e das subjetividades: tocar, sentir, ver e 

ser visto, ouvir, amar, ter afeto, se apaixonar, cuidar, ser cúmplice, ter intimidade, comunicar-se, 

reconhecer a si mesmo e ao outro enquanto outro. 
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E nesta relação com o outro, o diálogo (ou a falta dele) estabelecido entre as pessoas no 

âmbito das diferentes culturas e sociedades dá origem uma série de significados, normas e valores 

que, por sua vez, passam a regular e controlar a expressão da sexualidade das pessoas, 

constituindo, assim, as suas subjetividades e identidades. 

Chauí (1991) denomina de repressão sexual esse conjunto de regras, leis e valores 

explícitos e implícitos que uma sociedade estabelece para proibir ou permitir práticas sexuais. 

Estas regras controladoras são definidas pela moral, pela religião, pelo direito e até mesmo pela 

ciência, e é importante salientar que a repressão não ocorre apenas externamente, ela também é 

internalizada pelas pessoas, que passam a se auto-controlar de acordo com o que é socialmente 

aceito. 

A repressão sexual tem uma relação estreita com a manutenção do status quo das 

sociedades e pode ser percebida por diferentes prismas ao longo da história da sexualidade no 

ocidente. Um dos modos de descortiná-la consiste em olhar para o passado e compreender, por 

exemplo, o modo como homens e mulheres foram, e ainda são, educados e norteados pelas 

expectativas e atributos dos gêneros masculino e feminino, que culminaram, entre outras coisas, 

na repressão da expressão: do prazer sexual pela mulher e das emoções e afetos pelo homem.  

Para ampliarmos a compreensão desta categoria de análise denominada ‘gênero’, 

recorremos a Helman (1994), na medida em que ele afirma que o gênero de um indivíduo pode 

ser compreendido como resultado da combinação complexa de vários elementos, tais como: 

1) o gênero genético – baseado no genótipo e nas combinações dos cromossomos de 

ambos os sexos (XX – feminino e XY – masculino); 

2) o gênero somático – baseado no fenótipo, em especial nas características físicas e no 

desenvolvimento das características sexuais secundárias (genitália externa, seios, voz, 

distribuição de gordura e pêlos no corpo); 
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3) o gênero psicológico – baseado na autopercepção e comportamentos próprios de um 

indivíduo; 

4) o gênero social – baseado em categorias culturais de masculino e feminino, que 

definem como a sociedade percebe o indivíduo e cria expectativas em relação à sua 

aparência, vestuário, comportamentos, sentimentos, pensamento etc. 

  

 Esta definição elaborada por Helman vai ao encontro do que outros autores entendem por 

gênero, embora o definam com diferentes terminologias. 

Costa (1994), por exemplo, afirma que a sensação interna de pertencermos ao gênero 

masculino ou feminino é denominada identidade de gênero, que vai se construindo ao longo do 

desenvolvimento dos indivíduos na medida em que são educados conforme os papéis de gênero 

estabelecidos em cada sociedade. Esses papéis referem-se aos comportamentos, aos “modos de 

ser” e atitudes esperados e atribuídos a homens e mulheres. 

Heilborn e Brandão (1999), por sua vez, apontam para o gênero como uma categoria 

fundante no modo como a experiência sexual é vivenciada pelas pessoas, na medida em que as 

trajetórias masculinas e femininas são radicalmente distintas, não exatamente pelas diferenças 

corporais, mas principalmente em função do modo como as expectativas e aspirações em relação 

à experiência sexual são marcadas pelo gênero na tradição ocidental. 

Para que possamos compreender as questões relacionadas à constituição do homem 

enquanto gênero masculino, faremos um resgate da história da masculinidade nas sociedades 

ocidentais. 
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2.2. A constituição do homem: masculinidade e identidade 

 

As concepções de masculino, de o que é “ser homem”, estão tão arraigadas em nossas 

subjetividades e em nosso cotidiano que pouco paramos para refletir sobre situações corriqueiras. 

Geralmente não questionamos sobre os comentários feitos quando as pessoas se deparam com 

homens que apresentam atitudes tidas como ‘femininas’. É comum ouvirmos frases como: “Vê se 

vira homem!”, “Homem não chora!”. E se o homem é homossexual, passa a ser chamado de 

“bicha”, “boiola”, “viado”, “mulherzinha”, “maricas”, “flor” etc.  

Porque será que as mulheres não costumam ouvir frases que contestam se são de fato 

mulheres quando apresentam comportamentos considerados masculinos? Elas não costumam 

ouvir frases como: “Vê se vira mulher!” ou “Isso não é coisa de mulher!”. As pessoas podem até 

estranhar determinados comportamentos de uma mulher, podem considerá-la pouco feminina, 

mas não é comum questionarem se ela de fato é “mulher”. E quando ocorre, é em menor 

freqüência do que em relação aos homens. 

As identidades e papéis de gênero estão tão cristalizados em nossa subjetidade que não 

percebemos muito daquilo que nos controla, nos aprisiona. Somos “enquadrados” em modelos e 

normas prontos desde o nosso nascimento e crescemos acreditando que é natural ser homem ou 

mulher, pertencer ao gênero masculino ou feminino. 

Como vimos anteriormente, os gêneros se constroem  social e culturalmente. Logo que 

uma criança nasce, as pessoas observam seus órgãos sexuais e afirmam  “é um menino” ou  “é 

uma menina”. Este momento é decisivo para que os papéis de gênero comecem a ser ensinados 

para as crianças e depois cobrados e exigidos ao longo de toda a vida. Alguns dos papéis 

masculinos são: não chorar, ser forte, de preferência o melhor em tudo, competir sempre, não se 

envolver afetivamente ou demonstrar afetos, ter excelente desempenho sexual, entre outros. Os 
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papéis femininos, por sua vez, são os de: ser delicada, cuidar, zelar, ser emotiva, afetuosa, 

sensível, prestativa, solidária e sexualmente contida. 

Nas últimas décadas, estudiosos do gênero, como Nolasco (1993) e Badinter (1993) 

passaram a observar que o problema das construções de gênero consiste no fato de que todos os 

seres humanos integram aspectos considerados masculinos e femininos em sua subjetividade. E 

cria-se um conflito doloroso quando uma dimensão como o afeto, por exemplo, é aprisionada por 

toda uma existência em função da necessidade de se assumir papéis sexuais impostos e ser aceito 

socialmente, como ocorre com os homens. 

Na história das sociedades ocidentais, os papéis de gênero masculino e feminino têm sua 

origem em um sistema denominado patriarcalismo. Este sistema, por sua vez, origina-se, em 

parte, das concepções religiosas de um Deus (masculino) que criou a mulher a partir da costela de 

Adão e tornou o homem o ‘senhor de todas as coisas’ (Nunes, 1987).  

A partir daí, as mulheres passaram a ser vistas como submissas ao poder do homem e se 

estabeleceu um modo de organização das sociedades em que homens dominavam a vida pública, 

a esfera do trabalho e do poder, enquanto a mulher resguardava-se no domínio privado, cuidando 

do lar e dos filhos, contendo-se sexualmente, obedecendo e provendo o marido de todas as suas 

vontades. 

Cabe ressaltar que esta divisão culminou em um aspecto essencial da identidade do 

homem: o trabalho, simbolizado como uma linha divisória entre o domínio público e o privado. O 

campo do trabalho é uma das instâncias em que o homem estrutura seu modo de pensar e agir, 

além de inscrever sua subjetividade do âmbito da disciplina, do método, da violência, do 

cotidiano repetitivo (Nolasco, 1993). 

O sistema de organização social responsável pelo afastamento da mulher do domínio 

público foi um modo de controle da expressão da sexualidade que a oprimiu, levando-a mais 
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tarde a lutar pelos direitos que lhes foram cerceados ao longo de séculos. No entanto, o sistema 

que criou uma aparente superioridade masculina detentora apenas de benefícios, como salários 

mais altos, direito de expressar a sexualidade, cargos altos etc; foi o mesmo que estabeleceu o 

controle e a privação da expressão dos sentimentos, emoções, afetos e fragilidades pelo homem. 

Segundo Nolasco (1993), no cotidiano dos homens não há incentivo, contato e expressão 

dos seus sentimentos. O que ocorre é uma disciplinarização do sentir e o condicionamento a 

comportamentos estereotipados, viris e agressivos. Este aprendizado que se inicia desde a mais 

tenra idade constrói um homem adulto incapaz de entrar em contato com as suas próprias 

emoções e demandas afetivas. Uma parcela dessa incapacidade é conhecida pela sociedade  sob o 

aspecto da violência e da agressividade masculinas. 

Em função desta repressão à dimensão afetiva, muitos estudiosos começaram a atentar 

para a compreensão do “ser masculino” a partir da década de 60 e, atualmente, cada vez mais 

acreditam que  o homem é o  “sexo frágil”, ao invés das mulheres. 

Uma das autoras que defende este posicionamento é Badinter (1993), ao afirmar que o 

caminho percorrido para se tornar homem é árduo e cheio de emboscadas, pois trava-se uma luta 

para “ser homem” desde a sua concepção, até o fim da vida. Ao contrário do que a ideologia 

patriarcal apregoa, os homens não são os primeiros referenciais da humanidade e sim as 

mulheres, posto que é em relação a elas e contra elas que eles se definem.  A princípio, 

 

O macho XY possui todos os genes presentes na fêmea XX e além disso herda os 

genes do cromossomo Y. Num certo sentido, o macho é a fêmea mais alguma 

coisa. Mas isso significa também que o sexo feminino é o sexo base em todos os 

mamíferos. Em outras palavras: o programa embrionário de base é orientado para 

produzir fêmeas (Badinter, 1993, p. 39). 
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Durante as primeiras semanas, os embriões são anatomicamente idênticos, e a 

diferenciação do macho começa por volta do quadragésimo dia. Ou seja, tornar-se macho é uma 

luta contra a feminilidade desde a vida embrionária. 

Após o nascimento, o menino continua impregnado de feminilidade, pois identifica-se 

com a mãe que zela por ele. É outro momento de luta que se estabelece: para tornar-se homem o 

menino desenvolve-se ao tornar-se o contrário da mãe que ama. Ou seja, nasce de uma mulher, 

mas precisa negá-la para se constituir enquanto ‘masculino’. Esse processo de negação da mãe 

que é amada é extremamente doloroso para o menino, que se vê abandonado no mundo dos 

homens. 

Giddens (1993) vai ao encontro do que foi exposto por Badinter ao dizer que um sentido 

inicial de auto-identidade do homem, juntamente com o potencial para a intimidade é, antes de 

tudo, desenvolvido pela identificação com uma figura feminina da mãe. Para consolidar o senso 

de independência, todas as crianças devem, em algum momento, libertar-se da influência da mãe. 

Mas no caso do homem, as origens da auto-identidade masculina estão ligadas a uma profunda 

sensação de insegurança. A confiança básica, a verdadeira fonte de segurança ontológica, fica 

intrinsecamente comprometida, pois o menino é abandonado ao universo dos homens pelas 

próprias pessoas que eram os principais adultos amados com quem ele poderia contar. 

Giddens (1993) diz ainda que o falo representa a liberdade da esmagadora dependência da 

mãe, assim como a capacidade de se afastar do seu amor e da sua atenção; é um símbolo-chave 

na busca inicial da criança por uma auto-identidade independente. Por isso o pênis tem papel 

central na constituição da identidade masculina. 

De acordo com Nolasco (1993), os meninos aprendem desde cedo a desvalorizar o que 

sentem e o que não está diretamente referido ao pênis. Eles são instigados a falar e valorizar o 

sexo, não como possibilidade de expressão de si mesmos, mas como um modo de reproduzir os 
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modelos de comportamento a eles atribuídos. O pênis torna-se o essencial e outras partes do seu 

corpo são negligenciadas como fonte de prazer. No entanto, esta dimensão sexual não dá conta de 

outras necessidades, como as afetivas. 

Não é em vão que a maior preocupação do homem no sexo seja a impotência. A cultura 

ocidental associou a idéia de masculinidade à potência sexual e, para o homem, o símbolo da 

masculinidade não é o pênis em si e sim o pênis ereto do macho. A preocupação em não perder a 

ereção é tamanha que eles fazem um sexo apressado, com o objetivo único de ejacular (Lins, 

1999).  

A natureza frágil da sexualidade masculina em situações contemporâneas tem sido 

bastante estudada e documentada, chegando-se cada vez mais a evidências de que os ideais de 

masculinidade são prejudiciais aos homens. Eles se constituem em um caminho que leva à 

deterioração psíquica, pois a dita superioridade do homem é um mito carregado de riscos. O 

aprisionamento do homem à necessidade de agir como tal está refletido nas estatísticas de menor 

longevidade, maior propensão a doenças, suicídio, crimes, acidentes, alcoolismo e vício em 

drogas, o que torna os homens mais desfavorecidos que as mulheres (Badinter, 1993; Nolasco, 

1993). 

Badinter (1993) evidencia que os homens, para atestarem o gênero, são estimulados a 

assumir riscos à própria vida, como utilizar carros e motocicletas como símbolo de virilidade, 

fumar e beber excessivamente. Além disso, há que se considerar a competição e o estresse que 

acompanham sua vida pessoal, a obsessão pelo desempenho, os comportamentos perigosos ou 

violentos, e a menor freqüência com que procuram pelos serviços de saúde como fatores que se 

constituem em uma ameaça à vida. 

Badinter (1993, p. 36) diz ainda, ao referir-se aos estudos sobre a masculinidade dos 

últimos quinze anos, que: “cólera, angústia, medo das mulheres, impotência, perda de suas 
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referências, ódio de si e dos outros, etc. Um traço comum a todos esses textos: o homem que 

chora”. Ou seja, estudos vêm apontando para um homem com a identidade fragilizada. 

Diante desta realidade, Giddens (1993) defende que o homem deveria redefinir esse 

modelo de masculinidade que o separa de sua experiência interior e coloca sua vida em risco, 

evitando os rótulos que sustentam uma adesão escravizante ao princípio do desempenho – a 

preocupação de ser covarde, impotente, imaturo e fracassado. Para este autor, o homem necessita 

desenvolver aspectos femininos e reivindicar a expressão de suas emoções, suas necessidades de 

dependência e vulnerabilidade. 

Como vimos no capítulo anterior, observa-se que após a década de 1990, uma profusão de 

questionamentos dos ideais de masculinidade hegemônicos, ou seja, os ideais do sistema 

patriarcal tomados como única possibilidade de masculinidade, começaram a se intensificar, o 

que pode ter ocorrido em função das mudanças próprias da Pós-modernidade. 

Uma vez feito o resgate do que se entende por construção do homem no mundo ocidental, 

buscaremos trilhar um caminho que evidencie as grandes mudanças ocorridas nas últimas 

décadas e suas conseqüências para a sexualidade, entre elas a crise de identidade do homem 

contemporâneo, a denominada “desconstrução do masculino” e as novas configurações dos 

relacionamentos afetivo-sexuais. 

 

2.3. A Pós-Modernidade:  implicações na  sexualidade  e a (des)construção do masculino 

 

A partir da década de 1960, o mundo ocidental foi palco de profundas e complexas 

transformações que influenciaram todos os âmbitos da vida humana: a sexualidade, o meio social, 

político, econômico e cultural. É possível afirmar, sinteticamente, que estas mudanças resultaram 
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do fenômeno da revolução tecnológica que instaurou a globalização5 e dos diversos movimentos 

de contestação que ocorreram, em especial a revolução feminista. 

O capitalismo inaugurou um grande progresso no nível das telecomunicações e da 

tecnologia, fato que mais adiante gerou um consumismo presente em todos os âmbitos da vida 

humana. Até mesmo a revolução feminista teve suas repercussões incorporadas ao capitalismo 

sob forma de máquina de consumo (Nunes, 1987). 

O homem modificou, e modifica, o mundo que o circunda de tal forma que os reflexos de 

suas ações repercutem na construção de sua própria identidade e subjetividade, com nuances de 

benefícios e malefícios. 

Os estudiosos da filosofia e ciências sociais, como Giddens (1991, 1993), Hall (2005) e 

Lipovetsky (2004) se propuseram a compreender o contexto atual, em especial nas sociedades 

urbanas e ocidentais, e lhe atribuíram diferentes denominações, tais como modernidade, alta 

modernidade, pós-modernidade, modernidade tardia, sociedade pós-industrial, sociedade de 

consumo e hipermodernidade. 

Anteriormente à existência destas denominações que definem o cenário contemporâneo, o 

psicólogo americano Rollo May (1977) percebeu em sua experiência clínica que o homem 

moderno vivencia um dilema, termo utilizado com o sentido paradoxo.  De acordo com este autor 

(May, 1977, p. 33), 

 

Num período de transição, quando os antigos valores estão vazios e os costumes 

tradicionais deixam de ser viáveis, o indivíduo experimenta uma dificuldade 

particular em encontrar-se no seu mundo [...] O dilema básico, inerente à 

consciência humana, faz parte de toda experiência psicológica e está presente em 
                                                 
5 Globalização é um termo que refere-se aos processos atuantes numa escala global, que rompem 
fronteiras, integram comunidades e recombinam espaço-tempo, tornando o mundo mais interconectado. 
(McGrew,1992, apud  Hall, 2005). 
 



 43

todos os períodos históricos. Mas em épocas de radical mudança cultural, como 

nos costumes sexuais e convicções religiosas, determinados dilemas, que são 

expressões da situação humana básica, tornam-se mais difíceis de tratar. 

 

 

Ou seja, ele observou que a sociedade tornou-se palco de desestruturações e paradoxos 

que deixaram o homem moderno despido de significação como indivíduo, instaurando uma crise 

de identidade como resultado do coletivismo, da educação, da tecnologia e da comunicação de 

massa e outros processos “de massa” que formam a mente e as emoções das pessoas no mundo 

moderno. 

Segundo Giovanetti (2002), o modo de viver que surge após a crise iniciada nos anos 

1960 vem sendo denominado por muitos autores de vida pós-moderna. Nesse contexto, o desejo é 

o grande motor da vida, levando as pessoas a crerem que ela deve ser vivida com máxima 

intensidade e emoção, deixando de lado a razão que simboliza o controle.  

No entanto, a satisfação do desejo numa era do individualismo traz grandes riscos para os 

relacionamentos interpessoais, uma vez que em nenhum momento pensa-se em abrir mão de algo 

pessoal em benefício do outro. “Essa tirania do individualismo inaugura a pós-modernidade” 

(Giovanetti, 2002, p. 94). 

Hall (2005), outro autor expressivo ao falar da contemporaneidade, explica que as velhas 

identidades que se estabilizaram por muito tempo no mundo social estão em declínio, fazendo 

surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno que até então era visto como 

unificado. A chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo amplo de 

mudança que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas, e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma sensação de estabilidade no 

mundo social. 



 44

Segundo este autor, existe uma fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que no passado nos davam sólidas localizações como 

indivíduos sociais. Essas transformações também nos tiram a sensação de que somos sujeitos 

integrados e modificam nossas identidades. 

Portanto, para Hall (2005), o homem contemporâneo é composto por várias identidades, 

algumas vezes contraditórias. O fluxo cultural entre as nações e o consumismo global viabilizam 

a existência de ‘identidades partilhadas’ (como consumidores dos mesmos bens) entre pessoas 

que estão muito distantes umas das outras. Ele assume identidades diferentes que não são 

unificadas em torno de um ‘eu’ coerente e, desse modo, nossas identificações estão 

continuamente deslocadas, na medida em que os sistemas de significação e representação cultural 

se multiplicam. 

Giddens (1991) defende que vivemos um momento de risco para a segurança ontológica, 

termo que utiliza em menção à crença de que a maioria dos seres humanos têm na continuidade 

de sua auto-identidade e na constância dos ambientes de ação social e material circundantes.  

Há também uma ameaça de falta de sentido pessoal derivada da reflexividade da 

modernidade enquanto aplicada ao eu. Se nas sociedades pré-modernas o ambiente de confiança 

era local, em que as relações de parentesco organizavam e estabilizavam os laços sociais através 

do tempo e espaço, na modernidade as relações de confiança se baseiam em relações de amizade 

ou intimidade sexual (laços sociais).  

Na pós-modernidade, a confiança nos relacionamentos não é pré-dada, é trabalhada, e o 

trabalho envolvido significa um processo mútuo de auto-revelação. “Dada a força das emoções 

associadas à sexualidade, dificilmente chega a surpreeender que os envolvimentos eróticos 

tornam-se um ponto focal para esta auto-revelação” (Giddens, 1991, p. 123). 

May (1987, p. 50) concorda com Giddens ao afirmar que 
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 Nos nossos dias, o sexo é freqüentemente usado a serviço da segurança; é o 

modo mais acessível de superar a apatia e o isolamento pessoais. A excitação do 

parceiro sexual é não só uma saída para a tensão nervosa mas também demonstra 

a nossa própria significação [...] Esse uso do sexo a serviço da segurança tende, 

compreensivelmente, a fazer com que o sexo seja cada vez mais impessoal  [...] 

A impessoalidade tem o efeito de valorizar a sensação sem sensibilidade, o 

intercurso sem intimidade e, de um modo estranhamente perverso, fazer da 

negação do sentimento um objetivo preferido. 

 

 

Se pensarmos na fugacidade com que as relações acontecem e mesmo na falta de 

intimidade entre as pessoas, podemos compreender a insegurança ontológica, a falta de sentido e 

o vazio existencial tão evidentes atualmente.  Em decorrência disso, conforme afirma Giovanetti 

(2002), é crescente a incidência de depressão, stress, angústia, desespero e insegurança na 

sociedade. As pessoas apresentam uma variedade de sintomas que são resultado de uma 

confrontação do sujeito com o real e consigo mesmo. E há uma perda do encanto e do significado 

da vida, como resultado, entre outras coisas, do enfraquecimento das relações interpessoais 

decorrente do individualismo exacerbado. 

Um outro estudioso que busca compreender o cenário atual é Lipovetsky (2004), que 

nomeia esse momento atual de hipermodernidade, caracterizada essencialmente pelo paradoxo, 

pois o hiperconsumo, que aparentemente é compatível com os valores do humanismo, não 

garante a felicidade do homem. 

Para este autor, o indivíduo hipercontemporâneo, mais autônomo, também é mais frágil, 

pois as obrigações e exigências que o definem são mais vastas e pesadas. A liberdade, o conforto, 

as múltiplas possibilidades, a qualidade e expectativa de vida maiores não eliminam o trágico da 

existência, pelo contrário, tornam mais cruel a contradição. 
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As pessoas vivenciam uma fragilização e desestabilização emocional, pois o 

hiperconsumo6 desmantelou todas as formas se socialização que antes lhes forneciam 

referenciais. Se há mais fragilidade, não é porque a sociedade torna-se mais severa, mas porque 

os indivíduos ficam mais entregues a si mesmos e menos equipados para enfrentar as desventuras 

da existência. “O bem estar material aumenta, o consumo dispara, mas a alegria de viver não 

segue no mesmo ritmo, pois o indivíduo hipermoderno perde em descontração o que ganha em 

rapidez operacional, em conforto, em extensão do tempo de vida” (Lipovetsky, 2004, p. 123). 

A autonomia subjetiva amplia-se, multiplicam-se as diferenças individuais, os princípios 

reguladores e a unidade das opiniões dissolvem-se. É a própria lógica do individualismo e da 

desagregação das estruturas tradicionais de normatização que produz fenômenos paradoxais. A 

essência do individualismo é o paradoxal. Nossa sociedade da magreza é a mesma da anorexia, a 

da destruição é a mesma da preocupação com o que é destruído. 

Se por um lado passa a existir uma mercantilização da vida e consomem-se os valores não 

comerciais, como família, escola, relacionamentos, religião etc; por outro, nunca se celebrou 

tanto os direitos humanos. Se por um lado há a desumanização, por outro, o amor, a solidariedade 

e o voluntariado tornam-se cada vez mais valorizados. São os paradoxos da hipermodernidade, 

em que “A bipolarização do individualismo (por excesso ou escassez) só se afirma tendo como 

fundo essa pluralização e essa individualização generalizadas” (Lipovetsky, 2004, p. 79). 

Observamos que os paradoxos também se fazem presentes na vivência da sexualidade. 

Esta era definida e cerceada pelas grandes instituições, agora desprovidas de grande poder, o que 

culmina em uma abertura para novas configurações das relações entre homens e mulheres. 

                                                 
6 Lipovetsky (2004, p. 25) entende por hiperconsumo, “um consumo que absorve e integra parcelas cada 
vez maiores da vida social”  
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Hoje fala-se abertamente sobre sexo e muitos acreditam que vivemos um período de 

liberdade sexual, o que na verdade é um mito. Existe um paradoxo no fato de que é possível obter 

informação sobre sexo em qualquer esquina, os anticoncepcionais são vendidos livremente e fala-

se de sexo abertamente, como em nenhum outro momento na história. No entanto, o controle e a 

repressão sexual permanecem, visto que apenas se ‘repaginaram’ e trocaram as normas 

tradicionais por outros meios de controle, como a utilização do sexo em prol do consumo. A 

repressão perpassa então pela propaganda, pelo advento do efêmero, da moda e do consumismo. 

Para Giddens (1993), a sexualidade gera prazer, ou pelo menos sua promessa, e o prazer 

proporciona um incentivo para os produtos comercializados em uma sociedade capitalista. As 

imagens sexuais aparecem em quase toda parte no mercado como uma espécie de 

empreendimento comercial. A transformação do sexo em mercadoria faz parte de uma ordem 

preocupada em incrementar o consumismo e o hedonismo. 

O nosso corpo, por exemplo, passou a ser concebido de tal forma que serve à lógica 

capitalista vigente. Segundo Chauí (1991), com o advento da chamada ciência moderna, o corpo 

passou a ser visto como uma máquina que deve estar com todas as suas partes funcionando 

perfeitamente. E até mesmo algumas de suas funções podem ser substituídas pelo poder da 

tecnologia, como por exemplo a reprodução.  

Se associarmos a visão de Chauí às concepções de cenário contemporâneo, podemos 

afirmar que esta idéia de corpo-máquina vai ao encontro do que se espera do homem, seja quanto 

ao seu papel sexual masculino de virilidade e ótimo desempenho sexual exigidos desde o sistema 

patriarcal, seja nos ideais pós-modernos de competitividade e eficiência. 

No entanto, esta postura diante do corpo deve encontrar ressalvas, uma vez que, de acordo 

com May (1973), a ênfase sobre a técnica sexual e amorosa limita a espontaneidade do mais 

espontâneo dos atos e diminui a sensibilidade. Há uma “tirania do orgasmo”, uma preocupação 
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em alcançar um clímax simultâneo.  E uma vez que o sexo tornou-se máquina, a característica 

distintiva da máquina é executar os movimentos sem qualquer sensação, o que impede a partilha 

de sentimentos e fantasias. 

 E é neste esvaziamento da sensação, do encontro, da intimidade, do momento de entrega 

ao outro que reside o vazio existencial do homem moderno. Somos seres essencialmente sociais, 

afetivos, dotados de sexualidade. Nos constituímos a partir da referência que temos de nós 

mesmos e dos outros e, se esta referência é abalada, o sentido do existir humano é questionado. 

Ainda nesta perspectiva dos reflexos da pós-modernidade na sexualidade, Giddens (1993) 

complementa dizendo que nesse contexto ocorre uma transformação da intimidade. A 

sexualidade, descentralizada e livre das necessidades de reprodução, liberta-se da regra do falo, 

da grande importância da experiência sexual masculina. O resultado disso é que o controle sexual 

dos homens sobre as mulheres começa a falhar e esse declínio leva a um fluxo crescente da 

violência masculina sobre as mulheres, bem como ao caráter compulsivo da sexualidade 

masculina. Nesse momento, um abismo emocional foi aberto entre os sexos, e não se sabe 

quando será superado. 

Em um mundo de igualdade sexual crescente – ainda que tal igualdade esteja longe de ser 

completa – ambos os sexos são levados a realizar mudanças fundamentais dos seus pontos de 

vista e atitudes, um em relação um ao outro. Giddens (1993, p. 25) evidencia essas mudanças ao 

afirmar que 

 

Hoje em dia, a ‘sexualidade’ tem sido descoberta, revelada e propícia ao 

desenvolvimento de estilos de vida bastante variados. É algo que cada um de nós 

‘tem’, ou cultiva, não mais uma condição natural que um indivíduo aceita como 

um estado de coisas preestabelecido. De algum modo, que tem de ser 
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investigado, a sexualidade funciona como um aspecto maleável do eu, um ponto 

de conexão primário entre o corpo, a auto-identidade e as normas sociais. 

 

Giddens (1993) diz ainda que, apesar de os homens serem retardatários nas transições da 

atualidade, o contexto atual é o primeiro período em que os homens estão descobrindo que têm 

uma ‘masculinidade’ problemática. Ainda esclarece que possibilidade de transformação da 

intimidade sugerida por ele não diz respeito apenas à sexualidade, mas também às relações entre 

pais e filhos, parentes e amigos. Esta seria uma maneira de se vislumbrar uma estrutura ética para 

uma ordem pessoal democrática, que nos relacionamentos sexuais e em outros domínios pessoais 

se adaptaria a um modelo de amor confluente, no sentido de um amor que sugere a ética na 

promoção de emoções não-destrutivas na conduta do indivíduo e da vida comunitária). 

Este autor  deixa claro que a intimidade é definida por direitos e deveres. Direito no que 

se refere à igualdade entre as pessoas e deveres no que diz respeito à responsabilidade em relação 

ao outro. No entanto, este ideal de intimidade entre homens e mulheres ainda está distante, bastar 

atentar para o que presenciamos nas sociedades ocidentais. 

Lins (1999) concorda com Giddens a respeito da demora em ceder às mudanças por parte 

dos homens, ao enfatizar que a maioria deles ainda persegue o ideal masculino de força, ousadia, 

sucesso, poder e potência sexual, mesmo tendo as mesmas necessidades psicológicas das 

mulheres: amar e ser amado, comunicar emoções e sentimentos. Como resultado disso, nos 

últimos 20 anos foi constatado um aumento da depressão e da angústia, do medo de fracassar e 

das dificuldades afetivas (entre outras doenças) no homem, em função desse esforço exigido para 

provarem ser ‘homens de verdade’. Mas, aos poucos, eles tomam consciência da desvantagem 

desse papel e empreendem uma desconstrução e reconstrução da masculinidade opressora. 
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Exemplo disso é a inserção do homem no domínio privado, que antes era reservado à 

mulher. Hoje em dia muitos homens cuidam da casa, estabelecem relações afetivas com os filhos, 

cuidam da beleza e da estética ao assumirem sua vaidade, entre outras coisas. E no que se refere à 

vaidade, observamos que o conflito em aceitar esse atributo considerado feminino é tão grande 

que surge a necessidade de se criar um novo “rótulo”, uma nova categoria que inclua os homens 

heterossexuais preocupados com a vaidade: o metrossexualismo. Esse termo é utilizado para 

caracterizar uma tendência moderna, a do homem urbano, bem sucedido, preocupado com a 

aparência e, “apesar disso”, heterossexual.  

Não é estranho que novas terminologias surjam em relação aos comportamentos dos 

homens atualmente. A criação de categorias e “enquadres” parece ser uma busca constante de 

situar o homem em um cenário de transformação, transição, pluralidade de “masculinos”. 

Nolasco (1995) confirma esta idéia ao dizer que o masculino, enquanto categoria 

universalizante e totalizadora, está sem sentido. As representações de um homem trabalhador e 

vinculado a sexo e violência abrem espaço para questões como: “o que é ser homem no contexto 

contemporâneo?”. Por enquanto, parece que nesse momento de transição entre uma representação 

originada no modelo patriarcal e outra relativizada, as categorias de masculino e feminino 

continuam sendo vistas como comportamentos e escolhas individuais. 

A partir das considerações feitas a respeito da constituição do homem, Nolasco (1995) 

defende que a pós-modernidade empreende uma “desconstrução do masculino” na medida em 

que abre ‘portas’ no universo masculino e possibilita novas vivências, novas perspectivas de o 

que é ser homem.  

Portanto, compreendemos que os ideais de masculinidade advindos do patriarcalismo 

continuam existindo, mas mesclados a uma certa autonomia para homens e mulheres transitarem 

tanto pelo universo da masculinidade, quanto da feminilidade. 
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CAPÍTULO 3 – O ENVELHECIMENTO E A SEXUALIDADE: POSSIBILIDADES E 

IMPOSSIBILIDADES 

 

No capítulo anterior, evidenciamos algumas questões envolvidas na sexualidade humana e 

na constituição do homem enquanto gênero masculino. E ressaltamos que tanto a sexualidade 

quanto o modo como os homens são socializados são permeados por significados e valores 

construídos social, cultural e historicamente. 

A partir do momento que se busca compreender o homem com câncer de próstata, é 

preciso olhar para a sexualidade do homem sob outra perspectiva: a do envelhecimento e do 

adoecimento.  

No capítulo 1, vimos que a incidência do câncer de próstata aumenta a partir dos 50 anos 

de idade e prevalece em homens com idade mais avançada. Portanto, é fundamental que se 

explicite as vicissitudes das faixas etárias que incluem os 50, 60, 70 e 80 anos de vida, bem como 

as  mudanças que ocorrem na sexualidade do homem que envelhece e é acometido pelo câncer  

de próstata. 

 

3.1. O homem na meia-idade e na velhice: as vicissitudes do ciclo vital 

 

Assim como todos os seres vivos, nós nascemos, desenvolvemos e morremos. Este 

processo é denominado “ciclo vital” pelos estudiosos do desenvolvimento humano, que se 

concentram na compreensão das vicissitudes de cada fase da vida, como a infância, adolescência, 

vida adulta e velhice. 

Todas estas fases têm características próprias dentro do ciclo vital, que costuma ser 

demarcado em função da idade cronológica, embora se considere que as diferenças individuais, 



 52

culturais e sociais também determinam o modo como as pessoas se desenvolvem ao longo da 

vida. 

Segundo Bee (1997), psicólogos e sociólogos que estudam o desenvolvimento humano 

referem-se a três categorias de mudanças que acontecem com a idade: as mudanças partilhadas, 

comuns a todos os indivíduos da espécie; as mudanças comuns a sub-grupos particulares, 

(cultura, sociedade, geração etc); e as mudanças individuais que resultam de eventos não 

partilhados, singulares.  

Ou seja, temos um “relógio biológico” e também um “relógio social” que modela as 

nossas vidas e padroniza as mudanças de cada idade, considerando que entre esses dois relógios 

existe a singularidade de cada indivíduo. 

Cada cultura tem um modo próprio de lidar com as fases da vida, atribuindo sentidos, 

tendo expectativas, estabelecendo modelos e padrões de conduta e papéis sociais. Neri (1991) 

afirma que os conceitos do ciclo vital são construções sociais que acabaram se tornando 

categorias universais de análise em decorrência da repetição, da prática e da sagração científica. 

Por exemplo, o conceito de infância surgiu nos séculos XVIII e XIX; a adolescência no fim do 

século XIX; a juventude há 25 anos atrás; e a meia-idade como etapa intermediária da vida adulta 

e a velhice surgiu nos anos 1960. 

Neste trabalho, centraremos nossa atenção na meia-idade e na terceira idade ou velhice, 

uma vez que estas são as etapas da vida em que a incidência do câncer de próstata é maior. 

Portanto, faz-se necessário explicitar o que entendemos por meia idade e velhice. 

Em termos cronológicos, Bee (1997) denomina de  vida adulta intermediária a faixa etária 

dos 40 e 50 anos, enquanto Papalia e Olds (2000) denominam de meia-idade o período 

compreendido entre os 40 e 65 anos. Estas autoras compreendem este período como uma fase em 

que mudanças físicas, cognitivas e psicossociais associadas ao envelhecimento podem começar a 
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ocorrer. Esse é o momento em que as pessoas vivenciam uma série de mudanças nos papéis 

sociais, como a aposentaria e as modificações no relacionamento com os filhos, que saem de casa 

para construírem suas vidas. 

Outra mudança comum a homens e mulheres na meia-idade é o declínio da capacidade 

reprodutiva (Bee, 1997; Papalia e Olds, 2000), o denominado climatério, em que as mulheres têm 

uma queda repentina na produção hormonal que culmina no fim da capacidade reprodutiva 

(menopausa), enquanto os homens passam por uma diminuição gradual nos níveis de testosterona 

sem, no entanto, perderem totalmente a capacidade reprodutiva. Nessa fase, podem surgir 

sintomas como a perda do interesse sexual, problemas de ereção, falta de concentração, queda de 

pêlos, aumento de peso, irritabilidade e insônia, entre outros. O medo de enfrentar desafios, seja 

na vida particular ou na profissional, é um dos sintomas mais comuns.  

Neste período, o homem vive a chamada “crise da meia-idade”, uma vez que se vê diante 

da própria mortalidade, do reconhecimento de novas limitações físicas e do risco à saúde, já que 

algumas doenças começam a surgir. No entanto, esta crise não se restringe a uma faixa etária 

específica, podendo ocorrer mais cedo para algumas pessoas e mais tarde para outras. (Bee, 

1997). 

É importante ressaltar que, embora alguns homens passem por dificuldades na meia-

idade, muitas pessoas acreditam que vivem o auge da produtividade, da criatividade e do bem-

estar nesta fase. As diferenças individuais e o estilo de vida ao longo da existência são fatores que 

também determinam o modo de vivenciar não apenas a meia-idade, como também a velhice. 

Quando a faixa etária da meia-idade avança, dá-se início à última fase do ciclo vital, 

denominada por Bee (1997) de vida adulta tardia, e por Papalia e Olds (2000) de terceira idade. 

Não há um consenso a respeito do início da terceira idade, uma vez que alguns autores acreditam 
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que ela se inicia a partir dos 65 anos, enquanto outros dizem que ela pode começar tanto aos 55 

quanto aos 75 anos. 

O fato é que, segundo Bee (1997), cada vez mais acredita-se que o processo de 

envelhecimento é individual, dado que alguns adultos com 65 anos têm doenças e incapacitações, 

e outros de 85 anos são saudáveis e ativos. Neri (1991) concorda com esta posição e afirma que o 

envelhecimento não pode ser indicado apenas pela idade cronológica, pois ele é um processo 

biológico, psicológico, sociológico e cultural.  

Neri (1991) realizou uma pesquisa com brasileiros não idosos, com o intuito de conhecer 

os significados que eles atribuem à velhice no Brasil, e observou que uma maioria situou a 

velhice por volta dos 65 anos, enquanto outros consideraram essa fase como “um estado de 

espírito”, o que evidencia a importância da experiência pessoal nesse momento da vida. 

Papalia e Olds (2000) também trazem esta perspectiva que não vincula o envelhecer a 

uma idade cronológica determinada ao conceituarem de ‘senescência’ o período do ciclo de vida 

marcado por mudanças associadas ao envelhecimento, e que pode começar em diferentes idades. 

Estas mudanças podem ocorrer de diferentes modos, relacionando-se com o estilo de vida, a 

exposição a fatores de risco (tabagismo, alimentação rica em colesterol, sedentarismo etc) e a 

maneira de enfrentar as dificuldades, enfim, as singularidades de cada indivíduo. 

Mas apesar das diferenças individuais, sabe-se que o envelhecimento por si só é uma fase 

da vida caracterizada pela proximidade da finitude existencial e, como tal, é relacionada a um 

declínio no funcionamento geral do indivíduo. Ainda que os avanços científico tecnológicos 

proporcionem uma melhor qualidade de vida no envelhecimento, não é possível impedir que o 

homem não se depare com a “desaceleração” do seu organismo. 

O envelhecimento traz mudanças biológicas, como perdas na audição, visão, olfato e 

paladar, alterações no sono, problemas de saúde e incapacitações físicas (muitas resultantes de 
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doenças), perdas no funcionamento cognitivo (memória, raciocínio, etc) e alterações na 

sexualidade (Bee, 1997; Papalia e Olds, 2000). 

Além das alterações biológicas, envelhecer também traz mudanças psicossociais, pois os 

papéis sociais modificam-se. Se na vida adulta o homem trabalhava, sustentava a família e 

educava os filhos, ao envelhecer ele se aposenta e passa a ter seu papel de pai e provedor 

flexibilizado na medida em que os filhos adultos saem de casa e constróem suas próprias 

famílias.  

O casamento também pode se transformar com o envelhecimento. Segundo Papalia e Olds 

(2000), à medida em que a expectativa de vida cresce, aumenta a longevidade potencial do 

casamento, que costuma ser satisfatório na terceira idade, embora ocorram mudanças de 

personalidade, saúde e papéis que podem exigir ajustes de ambos os parceiros. 

Todas as modificações próprias do envelhecimento fazem com que o equilíbrio psíquico 

do idoso dependa da sua capacidade de adaptação presente e passada e das condições da realidade 

que o cerca. Se os acontecimentos existenciais eram sentidos com muita dificuldade e sofrimento 

enquanto eram jovens ou adultos, ao envelhecer, momento em que ocorre um decréscimo na 

qualidade de vida geral, a adaptação tende a ser mais problemática (Ballone, 2002a). 

No que se refere a estas adaptações às mudanças da terceira idade, Erikson (1976) afirmou 

que a oitava das “oito idades do homem” tem como maior realização o senso de integridade do 

ego. Nesta última crise do ciclo da vida, denominada de integridade do ego versus desespero, os 

adultos mais velhos passam por um momento de avaliação e aceitação de suas trajetórias de vida 

para que possam aceitar a proximidade da morte. Se a pessoa avalia que viveu do modo como se 

devia viver, sem ter grandes arrependimentos, alcança a integridade do eu, a aceitação de 

passado, presente e futuro, visto como proximidade da morte. Ou seja, existe a aceitação de que a 

vida foi bem vivida, mas tem um fim. 
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Por outro lado, se as pessoas não aceitam a trajetória que viveram no passado e presente, 

podem passar por uma experiência de desespero, uma vez que avaliam não ter vivido como 

deveriam e não têm tempo para retomar as chances perdidas. Ou seja, o desespero surge em 

decorrência desta impossibilidade de viver de modo diferente, da falta de tempo para caminhar 

em direção à integridade do ego e do medo da morte. 

É nesse momento, de avaliação de toda uma vida e proximidade do fim, que a religião 

passa a ter um papel fundamental, pois torna-se um ponto de apoio, um modo de enfrentar as 

dificuldades que surgem na velhice. Papalia e Olds (2000) dizem que explicações possíveis para 

o papel da religião da vida dos idosos incluem o apoio social, a percepção de uma medida de 

controle sobre a vida através da oração e a fé em Deus como forma de interpretar os infortúnios. 

Goldstein e Neri (1993) confirmam esta idéia ao dizerem que os teóricos do 

desenvolvimento tendem a concordar que a partir da meia-idade os indivíduos passam a dar 

maior atenção aos aspectos internos do self, e isso abre caminho aos sentimentos e 

comportamentos religiosos. A pesquisa desta autora, realizada com 173 adultos entre 45 e 79 

anos de idade, mostrou que as pessoas procuram melhorar sua relação com Deus como forma de 

aumentar suas chances de envelhecer bem, com senso de integridade e auto-realização. Os dados 

também indicaram que as atitudes e atividades religiosas passam a ocupar um lugar central na 

vida das pessoas mais velhas, quando a aposentadoria, a responsabilidade e os papéis ligados à 

parentalidade diminuem.  

Concluindo, a pesquisa mostrou que a religião traz um maior sentido para a vida, uma 

maior aceitação dos próprios limites e adaptação aos desafios do envelhecimento; é uma poderosa 

fonte de suporte social (amigos da igreja) e possibilita o bem-estar subjetivo. 

Independentemente do modo como as pessoas se adaptam às dificuldades do processo de 

envelhecimento, o fato é que envelhecer em nossa sociedade capitalista e pós-moderna é uma 
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fase da vida cheia de armadilhas. São muitas as conotações negativas para aqueles que vivem a 

terceira-idade, pois perdem papéis e atributos extremamente valorizados socialmente, como a 

força de trabalho e a juventude. 

A sociedade atual é alicerçada na produtividade, no lucro, na utilidade da pessoa e dentro 

desta conjuntura das funções sociais não resta um espaço para o idoso, que passa a ser 

considerado como um “peso social”, tendo seu valor como pessoa e seu espaço existencial 

subtraídos. E isso traz feridas emocionais mesmo àqueles que eram adultos relativamente 

equilibrados emocionalmente (Ballone, 2002a). 

Cada sociedade tem significados próprios para o envelhecimento. Na nossa sociedade 

ocidental pós-moderna, esse momento é visto como sinônimo de “decadência”, “doença”, 

“problema”, entre outros. Se observarmos os valores apregoados atualmente, como beleza, 

juventude, novidade, espetáculo, hiperconsumo e mudanças rápidas próprias do mundo 

tecnológico e globalizado, perceberemos que os mais velhos caminham em direção contrária ao 

que se valoriza. Nos dizeres de Bosi (1994, p. 18), “é como se os velhos fossem os guardiões do 

passado”. E, por isso, a sua comunicação com o mundo falha, na medida em que se instaura a 

impotência para transmitir sua experiência, que deixa de ter interesse em um mundo cheio de 

novidades. 

A sociedade atual, como um todo, glorifica as conquistas científico-tecnológicas da 

medicina preventiva, da farmacologia, dos exames de alta precisão, das cirurgias estéticas, das 

descobertas no campo da nutrição, da educação física, entre outros), pois são elas que alimentam 

a ilusão de uma juventude prolongada e de um ‘distanciamento’ da morte. 

Envelhecer, caminhar para o fim, ver a pele enrugar, o corpo funcionar mais lentamente e 

adoecer funciona como um “atestado”, uma prova concreta de que o homem não pode impedir 
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que o ciclo de vida chegue ao fim; é a evidência de que toda a luta do homem para esquecer a 

única certeza que se tem na vida, a da finitude, tem limites. 

 

 

3.2. A sexualidade no envelhecer 

 
 

Como já vimos anteriormente, o envelhecimento é cercado por elaborações culturais, 

valores e significados que o definem. Muitas expectativas sobre esta fase da vida são mitos, que 

passam a ser aceitos pelas pessoas e determinam o modo como elas envelhecem. Muitos desses 

mitos referem-se ao âmbito da sexualidade. É comum as pessoas acreditarem que velhice é 

sinônimo de impotência, de uma vida assexuada; e, ainda que as pesquisas mostrem o contrário, 

são a desinformação e os preconceitos que prevalecem. 

Segundo Ballone (2002d), a relação sexual tem sido considerada uma atividade própria, e 

quase monopólio, das pessoas jovens, com boa saúde e fisicamente atraentes. A idéia de que as 

pessoas de idade avançada também possam manter relações sexuais não é culturalmente muito 

aceita, preferindo-se apagar do imaginário coletivo a sexualidade da pessoa idosa.  

Bruno e Bruno (1998, p. 20), ao falarem da terceira idade, afirmam que 
 
 

Para alguns ainda, essa idade é sinônimo de chinelos, pijama, quietude, descanso, 

aposentadoria, ausência de objetivos, perda da alegria, da auto-estima, da 

autoconfiança, sensação de inutilidade, desprestígio, auto-rejeição, do estar 

perdido no tempo e no espaço, de assexualidade e até mesmo da sensação de 

‘morte em vida’. 

 

Butler e Lewis (1985) corroboram com esta visão que denuncia o preconceito e afirmam 

que a sexualidade dos idosos parece permear o cotidiano apenas no que se refere às palavras 
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preconceituosas que algumas pessoas utilizam ao observarem a expressão da sexualidade dos que 

envelhecem, tais como: “velhos tarados”, “bode velho”, “velho gagá” etc. Se a expressão da 

sexualidade é permitida para os jovens, não ocorre o mesmo para os idosos, que correm o risco de 

ser chamados de “libertinos”, “depravados”. 

Estas expressões evidenciam a repressão sexual, mais uma vez, fazendo-se presente em 

nossa sociedade. Segundo Bruno e Bruno (1998), em uma sociedade que vê os idosos como 

desprovidos de sexualidade, provavelmente eles cessarão suas atividades sexuais por 

internalizarem os preconceitos. Não são incomuns os conflitos nesta idade, uma vez que se 

chocam o desejo da satisfação sexual e o fato de ter aprendido que isso é errado, inadequado. 

Algumas das atitudes preconceituosas em relação ao idoso têm origem em um passado 

relativamente recente, quando a expectativa média de vida não ultrapassava os 50 anos, e entre as 

pessoas que viviam mais tempo, poucas tinham uma boa condição de saúde que possibilitasse o 

exercício da sexualidade (Butler; Lewis, 1985). 

Atualmente, a expectativa de vida aumenta cada vez mais e é possível ter qualidade de 

vida ao envelhecer, principalmente se as pessoas optarem por hábitos saudáveis, como 

alimentação equilibrada e prática de atividades físicas. No entanto, os preconceitos com relação à 

sexualidade dos idosos permanecem. 

Estudos pioneiros do comportamento sexual humano, como os de Masters & Johnson 

(1981) e Kaplan (1977) mostram que a sexualidade acompanha os indivíduos ao longo de toda a 

vida, portanto, é um mito crer que as pessoas mais velhas são assexuadas. Existe sim, uma série 

de mudanças que são interpretadas pelas pessoas como um “fim” da atividade sexual, embora não 

o sejam. 
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A partir da meia-idade, a sexualidade modifica-se devido ao climatério, momento em que 

a capacidade reprodutiva da mulher chega ao fim e a do homem começa a declinar. No entanto, 

tais mudanças não implicam no fim do desejo e do interesse e pela atividade sexual. 

Como já dissemos anteriormente, a meia-idade e a terceira idade são momentos 

caracterizados por uma série de mudanças fisiológicas e psicossociais nos indivíduos. Se, por um 

lado, existem as alterações fisiológicas da sexualidade, por outro, existem as vicissitudes 

psicológicas e sociais que também podem interferir na vivência da sexualidade. 

No que se refere ao aspecto fisiológico da sexualidade, o homem pode passar pelas 

seguintes modificações: uma maior estimulação torna-se necessária para que as ereções ocorram, 

estas ficam mais lentas e menos firmes (o que não impede a penetração), os orgasmos passam a 

ser sentidos de forma diferente, menos explosivos, a necessidade de ejaculação torna-se menos 

freqüente (por causa da diminuição do líquido seminal) e o tempo para que ocorra uma nova 

ereção é maior (Masters; Johnson, 1981; Kaplan; 1977). 

Apesar das alterações não serem consideras como disfunção sexual, os homens as sentem 

desta forma, e diante do medo da ‘impotência’, somado aos ideais de masculinidade vigentes na 

sociedade e à fragilidade emocional que surge nesta fase, uma disfunção erétil7 (ou impotência) 

pode de fato ocorrer.  

Ballone (2002d) enfatiza o fato de vivermos em uma sociedade que costuma medir a 

atividade sexual pela relação com penetração, e como a freqüência desta diminui com o 

envelhecimento, muitas pessoas optam pela abstinência. No entanto, a penetração não esgota as 

                                                 
7 Disfunção erétil é a falha no reflexo erétil do pênis. O indivíduo não consegue ter uma ereção firme, ou 
consegue uma ereção parcial. O termo impotência, muito conhecido para se referir à disfunção erétil, não 
é considerado apropriado por sua conotação pejorativa. (Kaplan, 1977) 
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possibilidades sexuais. O que ocorre é que muitos idosos se recusam a modificar seus costumes e 

variar a atividade sexual. 

Os aspectos psicossociais que também podem colaborar para um declínio da sexualidade 

do homem envelhecente são: monotonia no relacionamento afetivo-sexual, fadiga mental ou 

física, depressão, preocupações financeiras, fracasso em priorizar a intimidade nos 

relacionamentos, medo de não obter ereção ou ausência de um parceiro, ou recusa da parceira em 

ter relações sexuais (Papalia; Olds, 2000). 

Por outro lado, a ausência das ansiedades próprias da juventude, relacionadas ao 

desempenho sexual, à construção de famílias e carreiras, à diminuição das responsabilidades com 

relação ao trabalho etc, pode favorecer uma melhor vivência da sexualidade, uma intensificação 

dos relacionamentos íntimos. Segundo Bee (1997), na vida adulta tardia os casamentos estão 

menos baseados na paixão e revelação mútua e mais na lealdade, familiaridade e investimento 

recíproco na relação, pois é notável o cuidado e a assistência que um dá ao outro. Além disso, a 

maioria de casais continuam sexualmente ativos. 

Kaplan (1997, p. 121), reafirma o posicionamento acima quando diz que 

 

As mudanças físicas na responsividade e no interesse sexual, relacionadas com a 

idade, proporcionam potencial não apenas para o stress individual ou conjugal 

mas também para o fortalecimento das relações amorosas. Os casais podem 

aprender as formas de utilizar as diferenças e mudanças, a fim de solidificar a 

intimidade e aumentar o prazer e satisfação que cada um pode oferecer ao outro. 

 

 Outra confirmação desta possibilidade de vivenciar a sexualidade de modo prazeroso na 

terceira idade é encontrada no estudo realizado por Kroeff et al (2001), que revelou novas formas 

de expressão sexual substituindo, aos poucos, a repressão.  Neste estudo, uma grande maioria dos 
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idosos (homens e mulheres) entrevistados afirmaram que mantêm relações sexuais, com menos 

freqüência, e manifestam a sexualidade de outras formas, como no carinho, nas conversas, 

namoros, bailes de terceira idade, enfim, maneiras diferentes de não reprimir o afeto e o desejo. 

A sexualidade é uma dimensão humana que nos acompanha até o fim da vida. Portanto, 

sua vivência é benéfica e saudável em todas as idades, uma vez que propicia prazer e bem estar. 

No entanto, com o passar dos anos as modificações próprias do envelhecimento, somadas ao 

modo particular como cada pessoa as vivencia trazem reflexos o âmbito da sexualidade, que pode 

continuar em atividade ou não, conforme as escolhas e/ou possibilidades individuais. 

É importante ressaltar que a expressão da sexualidade na velhice não deve passar pelo 

crivo da ‘obrigatoriedade’ em relação à penetração, pois se assim fosse, estaríamos normatizando 

e padronizando algo que é muito íntimo e particular.  

Butler e Lewis (1985, p. 16) fazem uma importante ressalva a esse respeito, quando 

enfatizam que 

[...] o desinteresse sexual só é motivo de apreensão se for um aborrecimento 

pessoal ou estiver causando problema no seu relacionamento com alguém. Certas 

pessoas de mais idade nunca estiveram significativamente interessadas por sexo, 

mesmo quando jovens, seja por sua constituição física ou, o que é mais freqüente, 

como resultado de um condicionamento social. Para outros, sexo foi um foco 

constante de conflito emocional resultante ou causador de relações difíceis com 

seus parceiros. Para eles e seus parceiros a possibilidade de interromper o sexo 

sob a alegação socialmente aceita de “uma idade sem sexo”, pode ser um grande 

alívio. 

 

Vasconcellos et al (2004) também fazem ressalvas quanto à maneira de se abordar a 

sexualidade das pessoas que envelhecem e dizem que existem duas tendências na cultura 

contemporânea: uma delas enfatiza os estereótipos sociais que desqualificam a sexualidade dos 
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idosos e outra que idealiza a possibilidade de vivê-la sem limites. Ou seja, essas tendências 

extremadas prescrevem ora a abstenção, ora a obrigatoriedade de desempenho, quando na 

verdade, cada indivíduo deve encontrar um modo de expressar a sexualidade de acordo com suas 

aspirações pessoais. 

Portanto, cada pessoa é singular e, como tal, tem uma maneira de vivenciar a sexualidade 

ao envelhecer. Como já vimos anteriormente, são muitos os fatores que interferem nesta vivência, 

tais como as mudanças biológicas, os fatores psicossociais, o modo de significar e lidar com as 

modificações no próprio corpo e no corpo do parceiro, a maneira como se viveu a sexualidade na 

juventude e vida adulta e as mudanças nos papéis sociais. Enfim, é uma mescla de fatores que se 

resumem ao envelhecimento fisiológico, ao modo como se lida consigo mesmo e com as outras 

pessoas. 

Até agora, tratamos dos fatores que interferem na sexualidade sem abordar um aspecto 

extremamente importante e determinante da vivências afetivo-sexuais: o adoecimento. Devido a 

sua importância dentro deste trabalho, no qual buscamos a compreensão da sexualidade de 

homens com câncer de próstata, optamos por tratar das repercussões do adoecimento em um 

tópico separado, que abordaremos de forma mais abrangente a seguir. 

 

3.3. A fisiologia da resposta sexual humana e o adoecimento 

 

 Como dito anteriormente, é comum as pessoas acreditarem que os idosos são desprovidos 

de sexualidade, principalmente no que se refere à penetração, o que é um mito. E vimos também 

que o envelhecimento traz em seu bojo uma série de modificações físicas, psicológicas e sociais 

que interferem no modo como as pessoas vivenciam a sexualidade. 
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 Uma importante mudança refere-se à maior vulnerabilidade ao adoecimento nas pessoas 

que envelhecem. Segundo Bee (1997), as doenças interferem na sexualidade quando ocasionam 

limitações físicas e psicossociais, além do fato de gerarem a necessidade do uso de medicamentos 

que, muitas vezes, provocam efeitos colaterais na resposta sexual. 

 A fisiologia da resposta sexual humana foi amplamente estudada por Masters & Johnson 

(1981) e Kaplan (1983), no que se refere às alterações que ocorrem ao longo do desenvolvimento 

humano. Masters & Johnson foram os primeiros a estudar as ocorrências fisiológicas do 

comportamento sexual e dividiram a resposta sexual de homens e mulheres em quatro estágios 

sucessivos: excitação (caracterizada pelo ímpeto das sensações eróticas e obtenção da ereção no 

homem), platô (fase em que ocorre um prolongamento e intensificação da excitação) , orgasmo 

(fase do ápice do prazer nas sensações sexuais, em que ocorre a ejaculação no homem)  e 

resolução (período em que o homem fica refratário à excitação sexual, ou seja, não consegue ter 

uma nova ereção em determinado espaço de tempo). 

 Posteriormente, Kaplan modificou estas etapas da resposta sexual ao estabelecer uma 

primeira fase denominada de desejo, experimentado por meio de sensações específicas que levam 

o indivíduo a buscar ou a tornar-se receptivo a experiências sexuais. Esta autora não apenas 

nomeou esta primeira fase, como também definiu o conceito trifásico da resposta sexual. Cabe 

ressaltar que esta nova definição não contesta a anterior, de Masters e Johnson, apenas condensa 

as quatro fases em três: 1) fase do desejo; 2) fase da excitação e 3) orgasmo. 

 Lopes (1993) afirma, a respeito dessas fases, que elas não foram elaboradas com o intuito 

de se criar uma obrigação de completá-las em todas as relações sexuais, para ambos os parceiros. 

O importante é que um compromisso de prazer e não de orgasmo se faça presentes entre as 

pessoas. 
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 Com o envelhecimento e o surgimento de doenças estas fases podem modificar-se. Como 

já mencionado, os homens mais velhos precisam de uma maior excitação e demoram mais tempo 

para obter uma ereção, a freqüência e intensidade da ejaculação diminui e o tempo para se obter 

novas ereções é maior. 

 Em casos de adoecimento, os reflexos na resposta sexual podem ser maiores ou menores, 

de acordo com o tipo de doença, de medicamentos e do modo como cada pessoa lida com a 

situação. Algumas pessoas, por exemplo, passam a se recusar a ter relações sexuais devido ao 

medo de agravarem seu estado de saúde.  

 Segundo Kaplan (1983), nas situações de adoecimento as disfunções sexuais podem 

ocorrer muito em função de fatores emocionais e psicológicos, pois diante da crise é comum as 

pessoas ficarem preocupadas em resolver suas dificuldades e concentrarem suas energias para 

esta finalidade. Por isso, mesmo as disfunções sexuais consideradas de origem orgânica têm uma 

parcela de influências psicológicas, como ansiedade, medo, depressão etc.  

Uma das doenças que afeta a sexualidade masculina, e particularmente nos interessa nesse 

trabalho, é o câncer de próstata. Como já vimos anteriormente, os cânceres de um modo geral são 

doenças que trazem o medo da morte, dos tratamentos invasivos, da mutilação e, no caso da 

próstata, o receio de ficar sexualmente impotente e de ser rejeitado pelo parceiro. 

 Segundo Ballone (2002c), diante de alguma doença crônica, mesmo que esta não afete 

diretamente a capacidade sexual, o medo e a atitude negativa ante os problemas da idade limitam 

mais ainda a atividade sexual tanto em homens quanto em mulheres. Além disso, a depressão, 

muito comum nos casos de câncer, é uma das maiores causas de disfunção sexual, pois afeta a 

fase do desejo, o apetite sexual. 

 No capítulo 1, vimos que o câncer de próstata tem repercussões na sexualidade masculina, 

na medida em que seus tratamentos podem causar disfunção erétil. Segundo Ballone (2002), ao 
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contrário de outros efeitos secundários do tratamento de câncer, os problemas sexuais não 

costumam desaparecer durante o primeiro ou segundo ano após a alta médica, podendo interferir 

no processo de reintegração à rotina cotidiana depois do tratamento e na qualidade de vida do 

idoso.  

Naccarato e Perchon (2004) chamam a atenção para a necessidade de se realizar estudos 

sobre a sexualidade dos homens com câncer de próstata, pois ela é fundamental para a 

manutenção da qualidade de vida e saúde geral das pessoas. 

Com o aumento da expectativa de vida e da preocupação com a qualidade de vida dos 

idosos, esse problema passa a ter importância dentro do contexto de assistência à saúde. No 

entanto, os profissionais da saúde, que também estão inseridos em um contexto social permeado 

por preconceitos em relação à sexualidade dos idosos, ainda têm dificuldades em lidar com esta 

problemática.  

Ballone (2002a) afirma que na última década tem se verificado uma importante 

mudança com respeito à sexualidade, o que tem permitido um aumento no número de idosos 

que buscam ajuda para o tratamento das disfunções eréteis. Apesar disso, para grande parte da 

população e muitos profissionais da saúde, a sexualidade no idoso continua sendo um tema 

estranho e esquecido, pois lidar com esse problema faz com que os profissionais entrem 

em contato com a própria sexualidade e com possíveis preconceitos e mitos. 

Voltaremos nossa atenção, a seguir, para a compreensão da disfunção erétil vivenciada 

pela maioria dos homens com câncer de próstata.  Esta patologia da resposta sexual tem 

repercussões importantes no existir masculino, principalmente por estarmos inseridos em um 

contexto cultural permeado por ideais de masculinidade centrados na capacidade de penetração 

e desempenho sexual excelente. 
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3.4. A disfunção erétil e seus tratamentos 
 

 
 
 A disfunção erétil, também conhecida como impotência, é descrita por Kaplan (1977) 

como uma falha no reflexo erétil do pênis, ou seja, é uma patologia que afeta a fase da excitação. 

Embora o homem impotente possa sentir-se estimulado e excitado em uma situação sexual, ele 

não consegue ter ereção.  

 Esta autora afirma que existem dois tipos de causas da disfunção erétil: as causas 

orgânicas: neurológicas, vasculares, endócrinas, psiquiátricas, uso de drogas, cirurgias etc; e as 

psicológicas: conflitos psíquicos, problemas emocionais, medo, ansiedade, etc. 

 Embora existam evidências de que a disfunção erétil em homens com câncer de próstata 

tenha causas orgânicas, também é muito comum que fatores psicológicos (causas denominadas de 

psicogênicas) estejam envolvidos na disfunção, uma vez que a própria vivência do câncer é 

permeada por medos, insegurança e sofrimentos próprios do adoecimento. 

 Nossa sociedade dá extremo valor à genitalidade8, desconsiderando outros aspectos 

importantes da sexualidade.  Por isso, sofrer de disfunção sexual produz um grande impacto 

psicossocial que, muitas vezes, torna a disfunção ainda mais difícil de ser superada. 

 Segundo Kaplan (1977, p. 251): 

 

Talvez não haja outra doença tão virtualmente frustradora, humilhante e 

destruidora como a impotência. Em quase todas as culturas e grupos sócio-

econômicos grande parte da auto-estima masculina apóia-se na ereção. Como 

decorrência disso, a depressão secundária é uma conseqüência comum da 

impotência. Entretanto, a depressão também pode ser uma causa da impotência, 

caso em que deve ser curada antes que a impotência chegue ao estado de precisar 

de tratamento.  
                                                 
8 LOPES (1993) define a genitalidade como uma função dos órgãos genitais para satisfazer o desejo. 
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Esta afirmação mostra a importância de se realizar um diagnóstico correto da disfunção 

erétil por parte dos profissionais, para que se estabeleça com clareza o melhor tratamento a ser 

realizado. Nos casos de disfunção orgânica, apesar de existir uma série de tratamentos médicos, 

não se exclui a necessidade de terapia sexual ou psicoterapia, pois sempre existem os aspectos 

psicossociais relacionados não apenas à gênese, como também à manutenção da disfunção, como: 

medo de rejeição e abandono da parceira, conflitos em relação à própria masculinidade, baixa 

auto-estima etc. 

No entanto, a aceitação da terapia ainda é pequena. Segundo Ballone (2002b), um 

agravante para os problemas na função sexual no homem brasileiro é o verdadeiro pavor que 

ele sente em submeter-se à terapia sexual, psicológica ou, simplesmente, de discutir o problema 

com profissionais adequados. Culturalmente, há o medo de ser visto como fraco ou 

masculinamente incompetente, preferindo acreditar que o problema é de origem orgânica e, 

portanto, será resolvido com o tempo, através de tratamentos como o uso de injeções ou 

cirurgia. 

Segundo profissionais que lidam com esta temática (Srougi, 2003; Lopes, 1993), 

atualmente contamos com os seguintes tratamentos médicos disponíveis para a disfunção erétil: 

1) o uso de drogas como o sildenafil (conhecido como Viagra), tadalafil e vardenafil, que 

corrigem os quadros de impotência em 40% dos casos; 

2) o uso das injeções intracavernosas, que consiste em aplicar substâncias vasodilatadoras, como 

prostaglandina E, papaverina ou fentolamina diretamente dentro do pênis, através de uma punção 

com seringa e agulha fina, imediatamente antes da relação sexual, procedimento que possibilita 

ereções altamente satisfatórias, embora muitas pessoas sintam-se desconfortáveis ao utilizá-lo; 
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3) e, caso nenhum dos tratamentos anteriores tenha um bom resultado, é possível recorrer ao 

implante de próteses penianas com hastes rígidas, que deixam o pênis ereto o tempo todo, ou 

infláveis, acionadas no momento da relação sexual e que apresentam excelentes resultados. No 

entanto, as próteses infláveis têm um alto custo e são pouco acessíveis à população atendida em 

hospitais públicos. 

Nos capítulos anteriores, buscamos elucidar os aspectos envolvidos no existir do homem 

com câncer de próstata, tais como: o acometimento pelo câncer; as repercussões dos tratamentos 

na sexualidade; a constituição do homem enquanto gênero masculino e as mudanças da pós-

modernidade e o envelhecimento e suas vicissitudes, principalmente no que se refere à 

sexualidade. 

No capítulo a seguir, apresentaremos o caminho que escolhemos para nos levar à 

compreensão da vivência da sexualidade dos homens acometidos pelo câncer de próstata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70

CAPÍTULO 4 - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA: PESQUISA QUALITATIVA E 

FENOMENOLOGIA ONTOLÓGICO-HERMENÊUTICA DE HEIDEGGER. 

 

4.1. A investigação qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa, escolhida para atender ao objetivo deste trabalho, que é desvelar a 

vivência da sexualidade de homens com câncer de próstata, possui uma série de pressupostos que 

a fundamentam e, portanto, merecem destaque e explicitação. 

Podemos afirmar que uma pesquisa tem três “pilares” que a sustentam: o paradigma em 

que se insere, a perspectiva ou abordagem teórica utilizada e o método escolhido para atender aos 

objetivos propostos. Segundo Silva (1999, p. 173), “[...] a boa qualidade da pesquisa depende da 

congruência de seu desenvolvimento em relação à visão paradigmática que a fundamenta, e desta 

com as estratégia e análises adotadas”. 

Mas em que consiste um paradigma? 

Segundo Turato (2003), paradigma é um modelo comum a um conjunto de trabalhos 

científicos reconhecidos por uma grande comunidade acadêmica de um tempo histórico amplo e 

determinado. Dentro dos limites desse modelo, os trabalhos científicos fazem suas propostas de 

soluções para problemas particularizados. 

Este autor chama atenção para a necessidade de informamos qual o paradigma que 

sustenta tanto as abordagens teóricas, quanto o método que utilizamos nas pesquisas. Segundo 

ele, o tradicional paradigma positivista, voltado para explicação dos fatos através da 

quantificação dos mesmos, tem contraposição no paradigma fenomenológico, que surgiu com o 

intuito de estabelecer novos caminhos para a compreensão do homem.  
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Segundo Martins & Bicudo (1989), é necessário esclarecer a diferença entre fato e 

fenômeno quando falamos dos diferentes paradigmas que embasam as pesquisas, pois a 

investigação quantitativa trabalha com fatos e a qualitativa com fenômenos. A idéia de fato é 

fundamentada no paradigma positivista e refere-se a tudo o que pode se tornar objetivo e 

rigorosamente estudado enquanto objeto da ciência. A idéia de fenômeno, por sua vez, é ancorada 

no paradigma fenomenológico e significa “mostrar por si mesmo”, ou seja, aquilo que pode 

tornar-se manifesto em si mesmo, em um local situado. 

Turato (2003) corrobora com Martins e Bicudo ao afirmar que o paradigma 

fenomenológico se propõe a acessar e analisar os fenômenos humanos considerando o contexto 

em que ocorrem, sem buscar quantificá-los e generalizá-los.  Este paradigma não procura o “por 

que”, as explicações para os fenômenos, mas sim o “como eles ocorrem”, ou seja, a compreensão 

do que se procura conhecer. E na medida em que considera a complexidade e a singularidade dos 

homens, se utiliza do método qualitativo para compreender os fenômenos estudados.  

O que se entende por método qualitativo de pesquisa? 

Considerando que método significa “através de”, “caminho, estrada”, ou seja, um 

caminho que possibilita chegar a algo ou a um modo de fazer algo (Turato, 2003), os métodos 

qualitativos, também conhecidos como métodos compreensivo-interpretativistas, são o caminho 

que as pesquisas fundamentadas no paradigma fenomenológico utilizam para compreender os 

fenômenos humanos. 

As investigações denominadas qualitativas voltam-se, portanto, para um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, pois trabalha com o universo da subjetividade, dos 

significados, da angústia, ansiedade, medo, amor, solidão, alegria, sentimentos, motivos, crenças, 

atitudes e valores que dizem respeito a um espaço mais profundo das relações, processos e 

fenômenos (Minayo, 1996; Martins e Bicudo, 1989). 
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De acordo com Bogdan e Biklen (1997), as características principais das pesquisas 

qualitativas são: a) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal 

instrumento; b) é descritiva e os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens, que 

posteriormente são abordados de forma minuciosa; c) há uma maior preocupação com o processo 

ao invés dos resultados, pois busca-se conhecer o modo como se constroem os signficados; d) a 

análise é indutiva, ou seja, o investigador parte do estudo para perceber as questões importantes, 

as abstrações são construídas à medida em que os dados particulares que foram recolhidos vão se 

agrupando; e) o significado é essencial, pois a investigação qualitativa interessa-se pelo modo 

como as pessoas dão sentido às suas vidas. 

Neste trabalho, optamos pelo método qualitativo de pesquisa devido à natureza do 

fenômeno indagado: a vivência da sexualidade e os significados que homens com câncer de 

próstata atribuem a esta dimensão de suas vidas. Segundo Turato (2003, p. 145), a pesquisa 

qualitativa aplicada ao contexto da saúde 

 

[...] se propõe a lidar com questões de foro íntimo, que normalmente vêm 

acompanhadas de angústias e ansiedades (existenciais e clínicas), tais como 

assuntos referentes sobretudo à doença e à morte, mas também sobre relações 

interpessoais de tantas naturezas, sobre sexualidade, acerca das visões de mundo 

e outros assuntos. 

 

Cabe ressaltar que respeitamos e reconhecemos a importância dos diferentes métodos de 

pesquisa, sejam eles quantitativos ou qualitativos. Como já dissemos, nossa opção pela pesquisa 

qualitativa deve-se à natureza do fenômeno que indagamos. Segundo Cassorla (2003), é 

importante que o pesquisador não idealize os métodos que existem. Os diferentes caminhos-



 73

métodos são os que abordam mais adequadamente seu objeto de estudo. Ou seja, não há método 

melhor em absoluto, mas sim um método melhor para determinado objetivo.  

A seguir, apresentaremos as premissas da perspectiva teórica adotada neste trabalho: a 

Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica de Heidegger. 

 

4.2. A Fenomenologia Ontologico-Hermenêutica de Heidegger  

 

Dentre as diversas perspectivas teórico-metodológicas utilizadas nas investigações 

qualitativas, optamos pela Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica elaborada pelo filósofo 

alemão Martin Heidegger, conhecido pela grande contribuição do seu pensamento para a 

compreensão da existência humana.  

Reafirmamos que a nossa opção por esta perspectiva refere-se à natureza do fenômeno 

indagado neste trabalho: a vivência da sexualidade de homens com câncer de próstata. Espitia 

(2000) defende que a fenomenologia interpretativa de Heidegger é um método apropriado para 

compreender os fenômenos humanos, pois se propõe a ir ao encontro dos significados que as 

pessoas atribuem às suas vivências.  

Neste estudo, utilizaremos as idéias da Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica 

encontradas tanto nas obras de Heidegger, quanto nas de outros autores que realizaram estudos 

fundamentados nesta filosofia.  

 Considerando a importância de situarmos o homem temporal e historicamente no mundo, 

premissa da Fenomenologia de Heidegger, faremos a análise dos relatos à luz desta filosofia, na 

interface com autores que abordam a sexualidade humana na contemporaneidade, nesse momento 

atual denominado Pós-Modernidade. 
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 Uma vez que o fenômeno por nós indagado é a sexualidade do homem com câncer de 

próstata, acreditamos que é fundamental resgatar a visão de autores que situam esse fenômeno no 

contexto atual sem, no entanto, deixar de realizar uma aproximação de suas idéias com a visão 

ontológica de homem de Heidegger. 

Em que consiste esta filosofia e quais os pressupostos que a tornam um caminho possível 

para a compreensão dos fenômenos humanos? 

Heidegger, preocupado em recuperar a questão do Ser, considerada esquecida pela 

filosofia, buscou elaborar uma ontologia que possibilitasse alcançar o sentido do Ser. 

(Abbagnano, 1984). Para que seja possível compreender a questão do Ser, faz-se necessário 

explicitar que na ontologia heidegeriana encontramos a oposição entre o ôntico, aquilo que é o 

ente, real, empírico; e o ontológico, que se remete ao ser, ou ao significado daquilo que é, o 

transcendental (Giles, 1975). 

 Podemos compreender a palavra ente como tudo aquilo que é, em sua concretude: os 

objetos, os animais, a natureza e inclusive o homem. No entanto, o homem possui o primado 

ontológico sobre os outros entes, pois ele é o único ente capaz de interrogar a si mesmo e, ao 

interrogar-se, interpelar o Ser.  

 Devido a esta diferença ontológica, o homem é denominado Dasein, ou ser-aí. Segundo 

Penha (1982), a palavra Dasein é formada por da (aí, por aí) e Sein (presença, existência). O 

dasein é o ser que se encontra aí, é o ser-aí, único ente que existe. Os demais entes são, não 

existem. Portanto, para Heidegger (2002), a essência do dasein está em sua existência. 

 E o único meio de se chegar ao sentido do ser, que é o principal fim da ontologia, é 

através da análise do modo de ser do Dasein, que é a existência; ou seja, só se pode acessar o ser 

por meio de uma analítica existencial (Abbagnano, 1984).  E antes de explicitarmos os 
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fundamentos da analítica existencial, faz-se necessário compreender o modo pelo qual ela torna-

se viável. 

 De acordo com Heidegger (2002), só é possível realizar a analítica do dasein e, portanto, 

chegar ao principal fim da ontologia (o sentido do ser), através da Fenomenologia. E em que 

consiste a Fenomenologia? 

 A palavra Fenomenologia provém do grego phainomenon e logos. Phainomenon significa 

“o que se mostra em si mesmo” e logos é primordialmente “tornar manifesto, revelar”. Percebe-

se que os significados dessas palavras são convergentes e Fenomenologia significa, portanto, 

“aquilo que se mostra por si mesmo, tal como se mostra a partir de si mesmo”. Ou seja, ela é vista 

por Heidegger como uma possibilidade metodológica, uma vez que caracteriza o modo de entrar 

em contato com as próprias coisas (Inwood, 2002; Abbagnano, 1984; Dubois, 2004; Giles, 1975).  

 Neste sentido, a Fenomenologia adquire o caráter de Ontologia, por ser um método de 

alcançar o Ser. E também torna-se uma hermenêutica, na medida em que Heidegger (2002) 

define a analítica do dasein como uma interpretação das estruturas principais que constituem o 

ser do dasein, do ser-aí. 

 Segundo Palmer (s/d), a palavra hermenêutica tem raízes no verbo grego hermeneuein, 

traduzido por “interptretar” e no substantivo hermeneia, que significa “interpretação”. Esta 

palavra, por sua vez, tem três sentidos possíveis: dizer, explicar e traduzir, que convergem para o 

processo de “tornar algo compreensível”. E o que Heidegger busca tornar compreensível é o ser 

do dasein, ou seja, a existência do homem.  

 Coreth (1973) afirma que a compreensão é a base de toda interpretação. E a analítica da 

existência fornece os conceitos fundamentais para a interpretação compreensiva do que é o ser-aí 

e de como ele compreende a si mesmo.   
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 Uma vez explicitado o método dito fenomenológico hermenêutico da ontologia 

heideggeriana, mencionaremos os principais conceitos que constituem a analítica do dasein, ou 

seja, as estruturas ontológicas que constituem o ser do homem.  

Segundo Heidegger (2001, p. 141): “A analítica tem a tarefa de mostrar o todo de uma 

unidade de condições ontológicas. A analítica como analítica ontológica não é um decompor de 

elementos, mas a articulação da unidade de uma estrutura”. São estas condições que se articulam 

na estrutura do ser do homem que buscaremos compreender, com o intuito de cumprimos com o 

objetivo deste estudo. 

 Como já vimos anteriormente, a palavra dasein, ou ser-aí, designa o homem, que tem 

primordialmente o caráter da presença, da existência. E a constituição fundamental do existir 

humano (o dasein) é denominada de ser-no-mundo. Esta denominação implica, segundo 

Heidegger (2001, p. 182 ), na compreensão de que 

 

O Dasein deve ser visto sempre como ser-no-mundo, como ocupar-se com 

coisas e cuidar de outros, como ser-com as pessoas que vem ao encontro, nunca 

como um sujeito existente para si. Além disso, o Dasein deve ser visto sempre 

como um estar na clareira, como estada junto ao que vem ao encontro, isto é, 

como desvelamento para aquilo que vem ao encontro dela. 

 

 Portanto, o dasein, enquanto ser-no-mundo, é um ser-lançado no mundo. Dubois (2004) 

clarifica a afirmação acima ao dizer que o mundo é entendido como abertura ao projeto do 

dasein. E abertura refere-se ao fato de o dasein estar aberto para si mesmo, para as coisas e para 

os outros dasein, o que o torna um ser-com as pessoas que compartilham sua existência. 
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 A esta dimensão de ser-lançado no mundo, Heidegger denomina de facticidade, que se 

remete ao fato de o dasein estar ligado à realidade concreta das coisas. A facticidade, portanto, se 

opõe à transcendência, ao que está além da experiência (Penha, 1982).  

 A facticidade da existência revela as possibilidades e impossibilidades constitutivas do ser 

(Abbagnano, 1984; Martins, 1983). Ou seja, o dasein encontra-se em um mundo concreto e não 

pode escapar à realidade, ao que não depende de sua escolha. 

 No que diz respeito à constituição do dasein enquanto ser-no-mundo, encontramos em 

Forghieri (2002) uma importante contribuição para a compreensão do que Heidegger denomina 

de “mundo”. Esta autora afirma que, embora essa estrutura originária não possa ser decomposta 

em elementos isolados, podemos visualizá-la e descrevê-la em seus vários momentos 

constitutivos, que se referem aos diferentes modos do homem existir no mundo. Esses aspectos 

do mundo são: 

1) o mundo circundante, que consiste no relacionamento do homem com o seu ambiente, 

abarca tudo o que se encontra concretamente presente nas situações vividas pelo homem; dele 

fazem parte as plantas, os animais, o dia e a noite, o seu corpo e suas necessidades fisiológicas. 

Esse mundo circundante caracteriza-se pelo determinismo e a adaptação é a melhor maneira do 

homem se relacionar com ele.  No entanto, ainda que o ser humano sofra as limitações de seu 

cotidiano e de sua corporeidade, ele possui a capacidade de transcendência por meio da 

consciência que tem das situações vivenciadas; 

2) o mundo humano, que diz respeito ao encontro e convivência do homem com seus 

semelhantes. O existir é originariamente ser-com o outro, embora nem sempre o compartilhar 

humano seja vivenciado. A relação com as pessoas é propiciada primeiramente pelo corpo, 

através de gestos, expressões e contatos corporais, e também pela linguagem, própria do ser 
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humano. O fundamento da linguagem e de toda forma de comunicação é o ser-com, sua 

característica de existir sempre em relação a alguém; 

3) o mundo próprio, que consiste na relação que o indivíduo estabelece consigo, no seu 

ser-si-mesmo, na consciência de si e no autoconhecimento. Mas este ser-si-mesmo não implica 

em isolamento, pois o homem é sempre ser-no-mundo. O mundo próprio caracteriza-se pelos 

significados que a pessoa atribui às suas experiências e pela transcedência da situação imediata. 

 Esta transcendência é especialmente relevante no pensamento heideggeriano, uma vez 

que, segundo Abbagnano (1984), a existência é essencialmente transcendência, entendida como 

constituição fundamental do homem, o que forma a própria essência da subjetividade do homem. 

Transcendência para o mundo significa fazer do próprio mundo o projeto das possíveis atitudes e 

ações do homem. 

 Esta capacidade de transcendência está intimamente relacionada a outras duas dimensões 

ontológicas do dasein: a temporalidade e a historicidade. Segundo Heidegger (2005, p. 13), “O 

fundamento ontológico originário da existencialidade da pre-sença é a temporalidade”. Esta 

remete-se à constituição ontológica do dasein, que é presente, passado e futuro, mas não no 

conceito vulgar do tempo. 

 Abbagnano (1984) esclarece o conceito de temporalidade ao afirmar que a existência é 

possibilidade, transcendência, projeção, antecipação e, portanto, está constitutivamente orientada 

para o futuro. Mas o futuro implica no passado, e o presente, por sua vez, relaciona-se com 

passado e futuro. É nesta dinâmica da temporalidade que o dasein constitui sua essência.  

E na medida em que Heidegger (2005, p. 194)  diz que “O acontecer da história é o 

acontecer do ser-no-mundo”  em sua temporalidade, o dasein também é constituído pela 

historicidade.  Existindo, ele se encontra em um mundo já construído historicamente, ao mesmo 

tempo em que constrói a história no presente e no porvir. 
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Um outro modo de explicitar as idéias de Heidegger sobre temporalidade e historicidade é 

encontrado em Nunes (1986), quando afirma que o movimento da temporalidade do dasein 

enquanto um contínuo prolongar-se a si mesmo impõe-lhe a estrutura do acontecer, do qual 

deriva a historicidade. Ou seja, a sua temporalidade possibilita tanto a construção dos fatos 

históricos quanto o conhecimento do passado pela historiografia. A história não é a realidade 

dentro do mundo, mas sim existência, no plano do poder-ser do ser-no-mundo. 

Em sua ontologia, Heidegger define ainda três aspectos constitutivos da existência do 

homem, aos quais denomina de existenciálias: a compreensão, a afetividade e a linguagem. A 

afetividade remete-se ao fato de que o homem se volta para o mundo de forma afetiva, ou seja, é 

atraído por tudo que nele existe. A compreensão refere-se ao modo como o homem conhece o 

mundo, projeta-se e realiza coisas conforme suas possibilidades. A linguagem, por sua vez, é a 

forma como a compreensão pode se expressar. O homem, enquanto único ente capaz de falar, 

pode afirmar aquilo que é e questionar-se acerca de sua afirmação (Bruns e Trindade, 2003). 

A afetividade, enquanto estrutura ontológica do dasein que designa a relação do homem 

com as coisas (utensílios, objetos) e as pessoas, remete-se a dois modos de existir: a autenticidade 

e a inautenticidade. Segundo Penha (1982), Heidegger define esses modos de existir ao distinguir 

o ôntico (o estar-no-mundo) e o ontológico (o estar-no-mundo-do-homem). 

De acordo com Penha (1982), o modo de existir autêntico é aquele que reconhece a 

radical dualidade entre o humano e o não-humano. Desconhecê-la é mergulhar na 

inautenticidade, é sofrer uma queda. Existência inautêntica e queda são sinônimos. Fala-se queda, 

porque as existenciálias são necessidades ontológicas fundamentais ao ser humano, e que no 

estado de inautenticidade tendem a se degradar. A queda é um estado de decadência, de 

derrelição, de desamparo. 
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Giles (1975) afirma ainda que na inautenticidade as possibilidades de ser-no-mundo são 

projetadas nos objetos e o mundo passa a ser o foco de preocupação. Neste modo de existir, o 

homem evita toda responsabilidade pessoal, aceitando as opiniões e normas daqueles que vivem 

na massa. O “eu” individual abandona suas possibilidades de escolher a si próprio e perde-se no 

meio da massa, torna-se anônimo, impróprio, o que caracteriza a impropriedade do existir. 

A autenticidade, por sua vez, refere-se à propriedade do existir, em que o dasein torna-se 

si mesmo ao reconhecer-se enquanto um ser da presença, lançado à sua própria responsabilidade 

de libertar-se do impessoal, do anonimato. 

Portanto, a autenticidade e a inautenticidade indicam o dinamismo próprio do homem. 

Estes modos de existir se modificam ao longo do tempo, na medida em que o dasein caminha em 

direção à conquista do existir autêntico (Dartigues, 2005).  

Para que possamos entender o modo como esta dinâmica ocorre na existência do homem, 

é fundamental aprofundarmos nossa compreensão das demais existenciálias: compreensão e 

linguagem. 

 A compreensão, para Heidegger (2005), diz respeito à característica do dasein de 

projetar-se em cada possibilidade de ser-no-mundo, ou seja, é primordialmente porvir, no poder-

ser de qualquer projeto. Heidegger (2002, p. 39) diz ainda que: “A pre-sença sempre se 

compreende a si mesma a partir de sua existência, de uma possibilidade de ser ou não ela 

mesma”.  Ou seja, o dasein pode se compreender tanto a partir do “mundo” e dos outros entes, 

quanto a partir de seu poder-ser mais próprio. Ou ainda, pode compreender-se de um modo 

inautêntico ou autêntico de existir. 

  A linguagem, por sua vez, é o modo como a compreensão se expressa. Segundo Coreth 

(1973),  toda compreensão é apreensão de um sentido. E os sentidos e significados são 
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construídos a partir da linguagem, estrutura ontológica do dasein que lhe possibilita questionar-

se. 

 De acordo com Beaini (1981, p. 30), “O homem fala por ser um ente de presença, isto é, 

aberto ao ser para captá-lo em seu mostrar-se. É justamente esta abertura, enquanto compreensão 

do ser, que torna o homem um ente de linguagem, o que lhe possibilita a manifestação do ser”.  

 Para Heidegger (2001), a palavra abre, revela o significado, mostra algo. Portanto, a 

linguagem revela o ser do dasein. É através dela que o ser se manifesta ou se oculta, se desvela ou 

vela,  de acordo com os modos de existir do ser-aí.  

 No existir inautêntico, a linguagem testemunha o decaimento através do palavreado, do 

falatório, em que o homem perde-se na cotidianeidade, na opinião de “todo mundo”, no “a gente” 

que se refere a todo mundo e ao mesmo tempo a ninguém. O “a gente” alivia o dasein em sua 

cotidianeidade, uma vez que ao se remeter aos outros escapa da decisão, da própria 

responsabilidade (Beaini, 1981). 

 Cabe ressaltar que o silêncio, contrário ao falatório, é de fundamental importância no 

pensamento de Heidegger (2001), pois ele considera o silêncio um momento no qual o homem 

pode compreender o que o ser lhe diz. Nesta visão o pensar é sempre um “dizer” algo. Beaini 

(1981) afirma, ainda, que Heidegger prefere o silêncio rico de significação que possibilita ao ser 

mostrar-se em seu sentido, ao falatório que oculta (vela) o ser do homem.  

Portanto, quando se busca (através da analítica existencial) desvelar o ser do homem, é 

necessário compreender os sentidos e significados que se mostram através da linguagem, seja 

verbalmente ou silenciosamente, pois a analítica da linguagem possibilita o desvelamento do ser 

do homem em seus modos de existir autêntico e inautêntico. 

É na dinâmica entre esses dois modos de existir que se encontra um conceito fundamental 

na ontologia heideggeriana: a angústia, entendida como a vivência que possibilita o existir 
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autêntico do homem. Segundo Heidegger (2002, p. 252), “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 é diferente do medo, que se dirige para alguma coisa. Na angústia, o dasein 

não consegue mais se compreender a partir da sua cotidianeidade, e defronta-se com a morte, 

com a possibilidade mais própria do dasein. Ou seja, a angústia é a abertura para o fato de, 

enquanto ser-lançado, o dasein existir para seu fim (Heidegger, 2005). 

Penha (1982) diz ainda que o dasein só atinge a plenitude do seu ser ao vivenciar a 

angústia. Através dela, o homem transcende os momentos particulares de sua existência, 

apreendendo-a em seu conjunto, na totalidade de suas manifestações, experimentando 

antecipadamente a morte, que é a possibilidade derradeira da existência. 

Por temer o confronto com a morte, o dasein refugia-se na existência inautêntica, no 

estado de queda, de derrelição. Mas, quando assume a angústia frente à finitude que lhe é própria, 

alcança a totalidade do seu ser. De acordo com Beaini (1981, p. 14), “O fato de assumir a morte 

como elemento constitutivo da existência, como modo de ser temporal e finito em toda a sua 

insuperabilidade, liberta o homem de sua decadência no mundo, sendo abertura para o existir 

autêntico”. 

Um outro conceito de fundamental importância na ontologia heideggeriana refere-se à 

dimensão ontológica do dasein denominada cuidado. Segundo Giles (1975), a estrutura 

fundamental do ser-aí cotidiano revela-se como ser-no-mundo, que se decompõe em diversos 

momentos até ser considerado em sua unidade do cuidado (sorge). 

Nunes (1986, p. 133) afirma que “O cuidado encerra o ‘si-mesmo’ na unidade de uma 

estrutura, que tanto possibilita a conquista do Dasein ao ganhar-se, quanto a sua perda, envolvido 
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pelos entes intramundanos entre os quais se encontra”. Ou seja, o dasein conquista a sua 

totalidade através do modo como se relaciona com as coisas e com as pessoas. 

Heidegger (1981) define o cuidado como nosso modo de proceder com os entes 

envolventes do mundo. A preocupação designa a relação do dasein com os utensílios, objetos, 

coisas. E a solicitude refere-se ao relacionamento com as pessoas, os outros dasein. 

 A solicitude pode acontecer de duas maneiras extremas: uma que consiste em “saltar 

sobre o outro”, lançando-o para fora de seu lugar, dominando-o e realizando suas escolhas. A 

outra maneira é aquela em que o outro tem possibilidade-para ser, é livre para fazer suas escolhas 

e ser-si-mesmo (Heidegger, 1981). 

 É por meio da preocupação com as coisas do cotidiano e da solicitude para com as 

pessoas que o dasein constitui seu modo de existir próprio (autêntico) ou impróprio (inautêntico). 

E é esta dinâmica dos modos de ser possíveis do dasein o foco da analítica da existência. 

 Segundo Critelli (1984, p. 23), 

 

A ontologia é o esforço compreensivo para tirar do encobrimento aquilo que já 

está aí, cotidianizado e encoberto pela familiaridade que com ele experimento, 

existindo. Ela é o compromisso com o des-velamento, com a verdade, e, 

portanto, com o “deixar em liberdade”. E o que por ela primordialmente se 

“põe” em liberdade é a existência: o “quem” somos e “como” somos, em cada 

momento, em nossos relacionamentos, no modo como nos relacionamos. Em 

última instância, a ontologia heideggeriana é um esforço de pensar que, ao 

desvelar a “existência”, a deixa em liberdade para “apropriar-se”. 

  

 Nesta pesquisa, buscamos desvelar a vivência da sexualidade de homens com câncer de 

próstata através da hermenêutica da existência desses homens, ou seja, através da interpretação 

das estruturas ontológicas que constituem o ser desses homens, encontradas em seus relatos. 
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 Para que isso seja possível, acreditamos que é de fundamental importância buscarmos 

uma compreensão do corpo, em especial desse corpo que é sexuado, que envelhece e adoece, pela 

perspectiva da Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica.  

 

 4.3. A corporeidade e o adoecer no existir do Dasein 

 

 
 De acordo Heidegger (2001), o corpo material faz parte da dimensão constitutiva do ser 

denominada corporeidade, ou corporar, que participa de toda sensorialidade, mas não se restringe 

a ela. O nosso ser-corporal existencial não deve ser confundido com a materialidade-corpórea de 

um objeto inanimado simplesmente presente. Todo existir é necessariamente corporal, mas não 

apenas, pois é preciso determinar o existir em relação com o mundo. 

 Heidegger (2001, p. 212 ), afirma que  
 
 

O corporar pertence como tal ao ser-no-mundo. Mas o ser-no-mundo não se 

esgota no corporar. Também faz parte, por exemplo, do ser-no-mundo a 

compreensão-do-ser, o compreender de que eu estou na clareira do ser, e a 

respectiva compreensão do ser, de como o ser é determinado na compreensão. 

  

 Portanto, o corporar é um modo de ser do dasein e este, por sua vez, é espacial em si. A 

espacialização do dasein é sua corporeidade, ou seja, “O Dasein não é espacial por ser corporal, 

mas sim a corporeidade só é possível porque o Dasein é espacial no sentido de ordenar” 

(Heidegger, 2001, p. 108). 

 Para este filósofo, o corpo fisiológico é uma condição necessária para a possibilidade de 

uma relação humana com o outro. No entanto, o fisiológico não é uma condição suficiente para 

se alcançar o espaço até o outro e constituir a relação. A partir desta premissa, Heidegger (2001, 

p. 202) realiza uma crítica ao modelo biomédico: 
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Para os médicos o fenômeno do corpo como tal está tão encoberto porque eles 

apenas se ocupam do corpo material, reinterpretando-o como função corporal. O 

fenômeno corporal é inteiramente singular, irredutível a outra coisa, por 

exemplo, irredutível a mecanismos.É preciso poder aceitar o fenômeno corporal 

como tal, intacto.  

 

 Cardinalli (2003), reforçando a idéia acima, afirma que a filosofia heideggeriana não 

compreende o corpo como algo inanimado ou que funciona por meio de mecanismos 

independentes do existir humano, pois a dimensão corporal participa de todas as realizações 

humanas, nas quais o homem é solicitado pelas coisas do mundo e pela sua própria realização. 

 Levando-se em consideração a compreensão do corpo à luz de Heidegger, entendemos a 

sexualidade como uma dimensão constitutiva do dasein, uma vez que diz respeito à corporeidade, 

tanto na concretização da relação com o outro através do corpo material, quanto na constituição 

de ser-com do dasein, em que ele existe primordialmente no mundo com o outro, transcendendo à 

facticidade do corpo material e projetando-se diante de suas possibilidades. 

 Augras (1986, p. 46), ao mencionar a sexualidade sob uma perspectiva existencial, nos diz 

que: 

A sexualidade tem-se tornado ultimamente o ponto mais realçado no que diz 

respeito à dificuldade de integração da unidade corpórea. De um ponto de vista 

existencial, cabe acentuar que a atividade sexual não é apenas princípio de 

realização de desejos e descarga de energia, mas essencialmente encontro e 

comunicação. Da mesma maneira que assumir a integralidade do corpo é 

conscientizá-lo em seu duplo papel de delimitação e comunicação entre mundo 

interno e externo, unir-se sexualmente é vivenciar a dupla situação de 

complementaridade e separação. Nenhum comportamento expressa melhor a 

dialética do existir: fusão-divisão, alteridade-identidade, e comunicação em 

todos os níveis, biológico, afetivo e espiritual. 
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 Atualmente, tal como vimos no capítulo 1, a questão do corpo é vista de modo 

fragmentado. E a sexualidade é entendida, portanto, restrita ao corpo e ao ato sexual. No entanto, 

é uma dimensão do existir humano que envolve todas as estruturas ontológicas do existir. 

E no que se refere ao corpo que envelhece, o que a Fenomenologia Ontológico-

Hermenêutica tem a dizer?  

 Michelazzo (2003), ao falar da compreensão do envelhecimento nesta perspectiva, afirma 

que o “estar-aqui” nessa última etapa do caminho (a corporeidade no envelhecer), se expressa nos 

sinais gerais de decadência, presentes no enrijecimento de seus tecidos e nas rugas, nas limitações 

do corpo material, na presença da dor e da doença, nos pensamentos sobre o seu morrer que 

anunciam despedida da sua existência e da sua morada corpórea. 

 É nesta etapa do temporalizar do dasein que os homens têm maior probabilidade de serem 

acometidos pelo câncer de próstata. Na busca por compreender a sexualidade desses homens, que 

se modifica no adoecimento, é fundamental tecermos considerações sobre esse ser que adoece. 

 Atualmente contamos com alguns autores que utilizam a Fenomenologia de Heidegger 

para compreender o fenômeno do adoecimento, uma vez que consideram o modelo biomédico 

insuficiente para compreender os fenômenos humanos.  

 Corrêa e Valle (2002, p. 175) realizam uma crítica ao modo fragmentado de se estudar 

esses fenômenos ao afirmarem que o campo da saúde é 

 

[...] um palco existencial permeado por vivências humanas, mas a racionalidade 

científica tem quase sempre uma explicação para elas, impedindo que os 

profissionais as sintam sem intermediários conceituais. Ou seja, o mundo 

objetivado acaba por encobrir o mundo vivido, palco de nosso existir cotidiano: 

os conhecimentos fragmentados, a dicotomia entre pensar e sentir, o avanço 

tecnológico (aparelhagens e técnicas), as regras e normas, enfim, a racionalidade 
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científica isoladamente, não tem trazido respostas quanto ao sentido da vida 

humana. 

 

 Santos e Pokladek (2002) concordam com a afirmação acima ao criticarem esse modo de 

estudar o homem fragmentando-o, reduzindo-o ao funcionamento orgânico e desconsiderando 

sua subjetividade. Segundo estas autoras, o homem não pode ser expropriado de sua vivência e 

experiência, daí a importância da fenomenologia de Heidegger, que compreende o ser humano 

em sua condição existencial. 

 A fenomenologia ontológico-hermenêutica nos possibilita ir ao encontro do ser do homem 

que adoece e não apenas da doença que o acomete. Heidegger (2001, p. 180) afirma que “Toda 

doença é uma perda de liberdade, uma limitação da possibilidade de viver”, portanto, estar doente 

é uma forma privativa do existir. 

 Santos e Pokladek (2002, p. 167) dizem ainda que “[...] a doença é compreendida como a 

manifestação do horizonte vivido e experienciado pelo homem na coexistência e na pluralidade 

de vivências com os outros, no seu ser-no-mundo. Através da corporeidade, o homem imprime 

uma história, na cotidianeidade das relações que estabelece com e no mundo”.   

 Um importante estudo sobre o fenômeno do adoecimento na perspectiva heideggeriana foi 

realizado por Olivieri (1985). Para este autor, os profissionais de saúde preocupam-se com o 

organismo apresentado como uma unidade isolada do ser e do mundo. E a ontologia de 

Heidegger possibilita desvelar esse ser que adoece, conhecer a natureza constitutiva desse ser que 

se encontra em um momento não escolhido da sua vida. 

 O adoecimento, ao constituir-se uma condição da qual não se pode escapar, remete-se à 

facticidade do ser do dasein. E, segundo Olivieri (1985), a busca pela compreensão do homem 

que adoece não se esgota no corpo material, mas avança em direção ao ser que se encontra por 
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trás dos sintomas. Portanto, os profissionais da área da saúde devem ser-com-o-doente, não o 

reduzindo à doença, e buscando compreender o ser que adoece na relação de intersubjetividade 

que estabelece com ele. 

 Olivieri (1985, p. 29) ressalta ainda a importância do preparo do profissional da saúde, ao 

enfatizar que: 

 

O doente é um Ser consciente, se interroga e, através da reflexão, transcende e 

pode chegar à consciência de si mesmo. O socorro deve chegar até o ponto de 

auxiliar o indivíduo a “compreender a si mesmo enquanto doente”. O auxílio 

deve obter alguma mudança através da intersubjetividade entre duas pessoas. 

Em muitas ocasiões, torna-se necessário cuidar do paciente no sentido de uma 

apreensão mais realista do experienciado, para que ele “compreenda” a sua 

facticidade e até a sua finitude. Se é com seres humanos que temos de lidar 

devemos procurar a natureza constitutiva dos que estão diante de nós numa fase 

especial do existir – no relacionamento real entre o Ser e a condição do 

cotidiano (facticidade). 

 

Como vimos anteriormente, no capítulo 1, existem diferentes concepções sobre o homem 

e o adoecimento, fundamentadas seja no modelo biomédico, seja no modelo bio-psico-social. 

Neste trabalho, compreendemos o homem e seu adoecimento pela perspectiva de Heidegger, que 

situa o corpo e o adoecer na existência do homem, uma vez que busca compreender 

primordialmente o ser do dasein/ homem em sua existência. 

 Portanto, buscamos desvelar a vivência da sexualidade dos homens com câncer de 

próstata através da interpretação, ou seja, da hermenêutica das estruturas ontológicas que 

constituem esse ser que adoece, o que só pode ocorrer através da linguagem, do “dizer” desses 

homens a respeito de suas vivências. E o caminho escolhido para termos acesso a este dizer que 

constitui o relato, foi a história oral de vida. 
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4.4. O caminho que conduz aos relatos: história oral de vida 

 

A história oral de vida, também conhecida como história viva, consiste em um conjunto 

de procedimentos que inclui a entrevista, sua gravação, transcrição e autorização para o uso, o 

arquivamento e a publicação dos resultados que, em seguida, devem retornar ao grupo que os 

gerou (Meihy, 1996). 

Apesar de termos o objetivo de compreender uma dimensão da existência dos 

colaboradores, que é a vivência da sexualidade, optamos por usar a historia oral de vida em 

detrimento da história oral temática, uma vez que, segundo Corrêa (1996), para que possamos 

ampliar a quantidade de informações concedidas pelo entrevistado, procuramos não nos limitar 

ao assunto estrito da pesquisa, e sim dar abertura para o entrevistado explorar todos os aspectos 

da sua vida, em que o assunto em pauta estará necessariamente inserido. 

A história oral de vida também vai ao encontro da ontologia de Heidegger, que 

compreende o ser do homem como uma unidade de estruturas ontológicas que se constituem na 

temporalidade do homem, ou seja, em toda a sua existência. 

Segundo Meihy (1996), dentre as possibilidades de história oral, a história oral de vida é a 

mais pessoal e subjetiva, possibilitando registrar experiências vividas pelos entrevistados, 

protagonistas do problema. Ela permite ainda recompor, através do registro da trajetória dos 

indivíduos, os aspectos da vida individual, do grupo ou da conjuntura em que estão inseridos. 

Nesta estratégia metodológica, a ‘verdade’ está na versão oferecida pelo narrador (Meihy, 

1996), e a possibilidade de considerar a visão do colaborador é fundamental no marco teórico 

adotado neste estudo, que se propõe a compreender a vivência do homem tal como ela se 

processa, através do relato do mesmo. 
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Portanto, a proposta da História oral de vida é coerente com a pesquisa norteada pela 

perspectiva fenomenológica que, segundo Valle (1997), procura desvelar a vivência do sujeito 

através de informações que ele fornece ao pesquisador, já que as situações vivenciadas possuem 

um significado singular para quem as experiencia, relacionadas à sua maneira de existir. 

Meihy (1996) ressalta que a história oral de vida considera o entrevistado um colaborador 

da pesquisa. Esse termo é utilizado para esclarecer que o depoente não é um mero objeto de 

pesquisa, além de definir o relacionamento baseado na afinidade entre entrevistador e 

entrevistado.  

Spink (1997) diz, ainda, que tanto o pesquisador quanto os participantes são considerados 

colaboradores na produção de conhecimento. Amatuzzi (2003), por sua vez, reforça esta idéia ao 

afirmar que na perspectiva fenomenológica, utilizada neste trabalho, não há sujeitos que 

forneçam informações, mas sim colaboradores que pensam junto o assunto abordado, uma vez 

que o relato da vivência ocorre na relação entre colaborador e pesquisador. 

Um aspecto relevante sobre a entrevista, na história oral de vida,  refere-se ao modo de 

conduzi-la, no qual as perguntas devem ser amplas e colocadas em grandes blocos, de forma 

indicativa de grandes acontecimentos, em que é fundamental que o entrevistador intervenha 

pouco e tenha uma atitude de estímulo, jamais de confronto (Meihy, 1996). 

Thompson (1992) vai ao encontro desta proposta de entrevista mais livre e argumenta 

que, quanto menos o depoimento é moldado pelas perguntas do entrevistador, maior a 

possibilidade de aproximação do registro “subjetivo” de como um homem percebe a própria vida. 

O modo como fala sobre ela, o que dá destaque ou deixa de lado, bem como as palavras 

escolhidas é que são importantes para a compreensão de qualquer entrevista. 

Minayo (1989), ao referir-se ao cuidado que o pesquisador deve ter na relação com o 

colaborador,  afirma que a entrevista não deve ser vista apenas como uma técnica de coleta de 
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dados, mas sempre uma situação de interação, de intersubjetividade, em que as informações 

dadas pelos sujeitos podem ser profundamente afetadas pela natureza de suas relações com o 

entrevistador. 

Considerando estas premissas e o fenômeno indagado neste trabalho, realizamos uma 

entrevista composta por duas questões amplas: “Fale-me sobre sua infância, adolescência, vida 

adulta e atualmente”. Após o colaborador falar livremente sobre suas vivências, fez-se a segunda 

pergunta: “Relate sobre o modo como o senhor vivenciou sua sexualidade no decorrer de sua 

existência, ou seja, na infância, adolescência, vida adulta e atualmente”.  

É importante ressaltar que a pesquisadora realizou pequenas intervenções em alguns 

momentos das entrevistas, pedindo maiores esclarecimentos sobre relatos que não haviam sido 

compreendidos. 

As entrevistas foram realizadas sem limite de duração, para que o colaborador pudesse dar 

seu relato no tempo que necessitasse, conforme sua disposição física e psíquica. O número de 

encontros não foi definido a priori e poderia haver tantos encontros quanto fossem necessários, 

no entanto, todas as entrevistas foram realizadas em apenas um encontro. 

Os relatos dos colaboradores foram gravados após eles terem lido o Termo de 

consentimento (anexo I) e a autorizado a gravação, procedimento fundamental uma vez que “a 

base da existência da história oral é o depoimento gravado” (Meihy, 1996, p. 15). 

Posteriormente, os relatos (anexo V) foram transcritos pela pesquisadora, de acordo com 

as normas de transcrição elaboradas por Pretti (1993). As transcrições foram feitas integralmente 

e as únicas mudanças realizadas pela pesquisadora referem-se às informações sobre a identidade 

dos colaboradores, os nomes próprios de pessoas e lugares foram retirados do relato para que a 

identidade dos colaboradores fosse mantida em sigilo. 
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4.5. Momentos da análise dos relatos 

 

O método fenomenológico utilizado por Heidegger propõe compreender e interpretar as 

estruturas intrínsecas à existência humana. Portanto, a análise dos relatos foi realizada de modo a 

desvelar, através do relato, as vivências dos homens com câncer de próstata à luz das estruturas 

ontológicas do existir desses homens. 

Antes de iniciarmos a análise dos relatos, estabelecemos alguns critérios para sua 

utilização, com o intuito de garantir a qualidade desta investigação. Esses critérios fundamentam-

se na proposta de Rezende (1990) a respeito das características que todo relato deve apresentar:  

 1. Ser Significante: o relato ou descrição deve enumerar todos e somente aqueles aspectos 

indispensáveis para a compreensão de determinado fenômeno, contemplando todos os sentidos 

envolvidos na existência do homem em relação ao fenômeno.  Considera-se que o sentido deve 

ser apreendido no lugar de sua manifestação, ou seja, na existência humana; 

2. Ser pertinente: o relato ou descrição não deve omitir nenhum dos aspectos que 

integram a estrutura significativa do fenômeno, já que esta diz respeito ao fenômeno em sua 

constituição. Sem cair no reducionismo ou no fenomenismo, a descrição deve considerar a 

complexidade da estrutura fenomenal, que engloba uma multiplicidade de sentidos articulados. A 

pertinência intensifica e explicita a significância da estrutura de determinado fenômeno e não de 

outro; 

3. Ser relevante: o relato ou descrição deve contemplar a situação concreta, histórica, o 

contexto da situação existencial a partir do qual o sentido emerge. A relevância diz respeito à 

história da estrutura do fenômeno; 
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4. Ser referente: o relato ou descrição deve estabelecer relações tanto no interior da 

estrutura fenomenal, quanto no contexto em que o fenômeno está inserido. Esse contexto poderia 

ser entendido como o mundo, mas no sentido da estrutura básica do homem como ser-no-mundo, 

em que o mundo não é algo externo à estrutura fenomenal; 

5. Ser provocante: o relato ou descrição não deve se contentar em dizer a maneira como as 

respostas estão sendo dadas, mas sim buscar as outras maneiras que elas poderiam ser dadas. Ou 

seja, para ser provocante, a descrição deve evidenciar o sentido como sentido para o sujeito, de 

modo que este seja provocado a escolher os sentidos atribuídos ao fenômeno indagado, que 

podem oscilar entre o engajamento consciente e livre ou a alienação; 

6. Ser suficiente: o relato ou descrição suficiente não deve ser entendido como completo e 

acabado. Ele pode ser dito quantas vezes forem necessárias, sem que se tenha a impressão de que 

foi esgotado. No entanto, apesar da característica inesgotável do discurso humano, ele precisa ser 

suficiente, evitando repetições compulsivas. Para o relato ser suficiente, ele precisa estabelecer 

relações significativas entre os seus diversos elementos, em função dos acontecimentos nos quais 

o sentido emerge. 

Rezende (1990) afirma que a partir das características descritas acima, é possível passar 

para uma outra dimensão do discurso fenomenológico: a busca da compreensão. E conclui que 

tanto a descrição quanto a compreensão implicam, por sua vez, na interpretação, na 

hermenêutica, como busca pelo desvelamento do sentido. 

Nesta busca pelo desvelamento do fenômeno indagado, realizamos a análise dos relatos 

dos colaboradores de acordo com os quatro momentos de análise descritos por Giorgi (1978), 

Martins e Bicudo (1898) e Bruns e Trindade (2003): 
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a) Leitura global dos relatos, sem que sejam feitas interpretações, com o intuito de se 

familiarizar com as vivências relatadas pelos colaboradores; 

b) Realização de uma leitura crítica e reflexiva dos conteúdos dos relatos, dentro de uma 

perspectiva psicológica, com o intuito de discriminar as unidades de significado, ou seja, os 

momentos do relato que evidenciam os significados que o colaborador atribui às suas vivências; 

c) Elaboração de categorias a partir do agrupamento das unidades de significado. As 

expressões cotidianas do colaborador são transformadas em linguagem psicológica, na medida 

em que o pesquisador adota uma perspectiva teórica para analisar o fenômeno indagado. Esta 

análise foi realizada à luz da Fenomenologia Ontológica Hermenêutica de Heidegger; 

d) Busca da Estrutura da experiência: nesse momento realiza-se uma síntese das unidades 

de significado, de modo a identificar as divergências e convergências dos significados que os 

colaboradores atribuem às suas vivências. 

 Uma vez esclarecidos os passos da análise dos relatos, passaremos à descrição do modo 

como entramos em contato com os colaboradores desta pesquisa. 

 

4.6. Acesso aos colaboradores: trajetória percorrida e dificuldades encontradas 

 

No início desta pesquisa, nos propusemos a realizar um estudo com 10 a 15 homens com 

câncer de próstata que tivessem passado por algum tipo de tratamento para a referida doença, 

com idades variando entre 50 a 65 ou mais e pelo menos o ensino fundamental incompleto, 

atendidos em um hospital público do interior do estado de São Paulo.  

 O primeiro passo em direção à busca pelos possíveis colaboradores desta pesquisa ocorreu 

através do contato com profissionais desse hospital. Procuramos por um médico que trabalha com 
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homens com câncer de próstata e ele se dispôs a auxiliar no contato com esses homens. No 

entanto, explicitou a dificuldade de encontrarmos uma sala vazia para a realização das 

entrevistas, que poderiam ser feitas no corredor em que os homens esperavam o atendimento 

médico. 

 Dialogamos com o médico sobre a impossibilidade de realizarmos uma entrevista que 

abordaria a sexualidade do homem (assunto tão íntimo) fora de um local reservado. Portanto, 

necessitaríamos de um ambiente que deixasse o colaborador à vontade para falar das suas 

vivências da sexualidade. 

 Diante desta questão, o médico optou por nos apresentar a uma psicóloga que também 

trabalha nesse hospital e é responsável pelo atendimento dos homens com câncer de próstata. 

Explicamos para ela o objetivo desta pesquisa e ela se dispôs a nos auxiliar no contato com os 

colaboradores, mencionando que poderíamos utilizar uma sala disponível no setor em que atua, 

uma vez por semana, no dia em que ela realizaria os atendimentos dos possíveis colaboradores 

deste estudo. 

 Após a aprovação desta pesquisa pelo Comitê de Ética em pesquisa do hospital (anexo I), 

em Maio de 2005 passamos a freqüentar o hospital uma vez por semana e iniciamos nosso 

contato com os colaboradores através do auxílio da psicóloga, na medida em que ela os 

convidava à participação. 

 De Maio a Dezembro de 2005 conseguimos realizar apenas 6 entrevistas. As dificuldades 

que impossibilitaram a realização de mais entrevistas referem-se ao fato de termos freqüentado o 

hospital apenas uma vez por semana, devido à falta de salas disponíveis para a coleta dos relatos. 

E nem todos os dias em que estivemos no hospital  contávamos com a presença de pessoas 

acometidas pelo câncer de próstata. 
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 Diante destas dificuldades e da necessidade de buscar mais relatos, optamos por ampliar 

nossas possibilidades de acesso aos colaboradores. Continuamos buscando os colaboradores no 

hospital, ao mesmo tempo em que solicitamos o auxílio de um médico oncologista que atua em 

clínica particular e de pessoas da nossa rede de relacionamentos (amigos, colegas de trabalho e 

parentes) que pudessem conhecer homens com câncer de próstata. 

 Comunicamos ao médico e à nossa rede de relacionamentos que estávamos realizando 

esta pesquisa, esclarecemos seus objetivos e pedimos que nos auxiliassem a entrar em contato 

com possíveis colaboradores. 

 O médico se prontificou a convidar seus pacientes com câncer de próstata a participarem 

deste estudo. No entanto, nenhum paciente se dispôs a ser entrevistado. 

 Através de amigos, parentes e colegas de trabalho, conseguimos entrar em contato com 

quatro homens com câncer de próstata no período de Janeiro a Junho de 2005. Todos aceitaram 

participar da pesquisa, sendo que três deles foram entrevistados em uma sala de clínica particular 

sublocada para a entrevista, e um foi entrevistado em sua residência, por solicitação do próprio 

colaborador. 

 Nesse período, também foram realizadas mais quatro entrevistas no hospital. No entanto, 

embora tenham aceitado participar deste estudo, os homens com câncer de próstata se mostraram 

lacônicos e pouco dispostos a relatar sobre suas vivências da sexualidade.  Portanto, essas 

entrevistas não foram utilizadas, uma vez que não preencheram os critérios estabelecidos a partir 

do que Rezende (1990) afirma sobre as características que os relatos devem contemplar: ser 

significante, pertinente, relevante, provocante e suficiente. 

 Ao todo, foram realizadas quatorze entrevistas: dez no hospital e quatro fora dele. E uma 

vez que quatro delas não foram utilizadas, este estudo conta com um total de dez entrevistas, que 
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foram consideradas suficientes para nos levar à compreensão da vivência da sexualidade dos 

homens com câncer de próstata. 

 Antes de iniciarmos as entrevistas, solicitamos que cada colaborador fizesse a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo II), elaborado de acordo com a Resolução nº 

196/96 sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde – Ministério 

da Saúde – Brasília – DF.  

 O termo de consentimento versa sobre os objetivos da pesquisa, sua relevância social e 

científica, bem como os aspectos envolvidos na participação dos colaboradores, tais como a 

garantia do sigilo de suas identidades e do auxílio dado pela pesquisadora no caso de ocorrer 

algum incômodo suscitado pela mobilização das lembranças e sentimentos envolvidos no relato 

de suas vivências. 

Após a leitura do termo de consentimento, perguntamos aos colaboradores se havia 

alguma dúvida a respeito do mesmo e de sua participação neste estudo. Não havendo dúvidas, 

eles assinaram o documento, atestando que estavam participando livre e espontaneamente desta 

pesquisa e autorizando a gravação de seus relatos. Cada colaborador assinou duas cópias do 

termo de consentimento, sendo uma para a pesquisadora e outra para o colaborador. 

Em seguida, solicitamos que os colaboradores respondessem a algumas questões que nos 

auxiliariam na caracterização do perfil de cada um deles. Elaboramos um roteiro para obtenção 

de informações (anexo III) como idade, estado civil, relacionamento afetivo sexual atual, religião, 

grau de instrução, profissão e situação ocupacional atual, bem como dados referentes ao 

adoecimento (como data em que recebeu o diagnóstico da doença, tratamentos realizados para o 

câncer, histórico da doença na família e tratamentos atuais). Também solicitamos aos 

colaboradores que nos fornecessem dados sobre a classificação econômica familiar (anexo IV).  

Após obtermos as informações, realizamos a entrevista. 
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A seguir, apresentaremos o perfil dos dez colaboradores desta pesquisa. 

 

4.7. Perfil dos colaboradores 

 

O perfil dos colaboradores foi delineado conforme as informações obtidas no roteiro para 

obtenção de informações (anexo III) e as informações obtidas nas entrevistas. Para visualizar as 

informações obtidas no roteiro, ver anexo V, que consiste em 3 tabelas ilustrativas. 

Essas tabelas nos mostram que os colaboradores desta pesquisa têm idades variando entre 

51 e 82 anos de idade, 8 deles são casados, 1 viúvo e 1 divorciado. Um colaborador está casado 

pela segunda vez, 1 colaborador casado mantém um namoro de 2 meses (segundo ele, em função 

do adoecimento de sua esposa), o colaborador divorciado namora há 4 meses e o viúvo namora 

há 6 anos. Referente aos filhos, apenas um dos colaboradores não os tem. No que se refere à 

religião, 3 são católicos não praticantes, 4 são católicos praticantes, 1 é ateu, 1 não tem religião e 

1 é espírita praticante. 

O grau de instrução varia entre o ensino fundamental incompleto e o ensino médio 

completo. Em referência à atuação profissional, 8 colaboradores são aposentados, sendo que 1 

deles continua na atividade profissional. E os demais (2 colaboradores) trabalham. A respeito das 

classes econômicas em que as famílias dos colaboradores se inserem, elas variam da classe D à 

B2. 

O tempo transcorrido entre o diagnóstico do câncer e a realização da entrevista varia entre 

1 ano e dois meses e 6 anos. Com relação aos tratamentos realizados, 9 colaboradores realizaram 

a cirurgia para retirada da próstata (prostatectomia radical), e apenas 1 fez sessões de 

radioterapia. A respeito do histórico da doença da família, 4 colaboradores disseram desconhecer 

se algum familiar teve (ou tem) câncer de próstata, 4 afirmaram ter um irmão com a doença, 1 
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afirmou que o pai e o irmão tiveram a doença e 1 não tem histórico em sua família. Quanto às 

repercussões dos tratamentos na sexualidade, todos os colaboradores relataram que têm disfunção 

erétil. 

O perfil dos colaboradores será apresentado junto com a análise de seus relatos, no 

próximo capítulo. Com o intuito de propiciar ao leitor uma maior familiaridade com o perfil de 

cada colaborador, elaboramos sínteses individuais que incluem os dados obtidos por meio do 

roteiro para obtenção de informações, um resumo sobre o modo como cada um vivencia sua 

sexualidade, bem como as percepções da pesquisadora no momento da realização da entrevista. 
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CAPÍTULO 5 – A HERMENÊUTICA DA VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE DE HOMENS 

COM CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

A seguir, apresentaremos a análise interpretativa dos relatos dos 10 colaboradores desta 

pesquisa, com o intuito de caminhar em direção ao objetivo proposto, que é desvelar a vivência 

da sexualidade de homens acometidos pelo câncer de próstata.  

Embasadas no método de investigação qualitativo e no referencial teórico heideggeriano, 

já descritos, elaboramos 5 categorias de análise, com suas respectivas sub-categorias. 

Optamos por apresentar as análises individualmente. As categorias que emergiram dos 

relatos aparecerão em negrito, e as sub-categorias aparecerão grifadas no decorrer do texto, a 

fim de facilitar a identificação das mesmas. São elas: 

 

1) A temporalidade da infância e da adolescência 

Esta categoria aborda o modo como os colaboradores percebem suas vivências da infância e da 

adolescência, no que se refere às dificuldades encontradas em sua existência, e às suas vivências 

afetivo-sexuais. 

As unidades de significado que compõem esta categoria encontram-se nos relatos nos 

colaboradores: 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. 

 

2) A temporalidade da vida adulta: o casamento, a família e os relacionamentos afetivo-

sexuais 

Esta categoria refere-se às vivências dos colaboradores no âmbito da família, das relações com 

seus filhos e dos relacionamentos afetivo-sexuais, sejam no casamento ou fora dele. As sub-

categorias encontradas foram: 
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• Relacionamento com os filhos 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 2, 3, 5, 6, 8 e 9. 

• Relacionamento afetivo-sexual  

As unidades de significado desta sub-categoria encontram-se nos relatos dos colaboradores: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

 

3) O adoecimento: as relações-afetivo sexuais após a vivência do câncer 

Esta categoria diz respeito ao modo como os colaboradores vivenciam sua sexualidade após o 

acometimento pelo câncer de próstata. Nela encontramos as seguintes sub-categorias: 

• Modificações na sexualidade: envelhecimento e adoecimento 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. 

• A dor frente ao desejo que não se satisfaz devido à disfunção erétil 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

• As frustrações nos tratamentos para a disfunção erétil 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 1, 3 e 4. 

• A satisfação no tratamento para disfunção erétil  

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos do 

colaborador: 8. 

• O medo do abandono ou da traição da parceira 
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As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 1, 3, 5 e 8. 

• A afetividade e o diálogo na relação com a parceira 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

• A tentativa de adaptação às modificações na sexualidade frente à superação da doença e à 

continuidade da vida  

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 1, 2, 3, 7, 9 e 10. 

• O medo de se submeter a tratamentos para a disfunção erétil e/ ou medo da finitude 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 6, 8, 9 e 10. 

• A ressignificação das vivências afetivo-sexuais 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se no relato do 

colaborador: 2, 7 e 9. 

 

4) O horizonte do silêncio: o que vela e desvela o ser 

Esta categoria remete-se ao significado das reticências e dos momentos de silêncio nos relatos 

dos colaboradores no decorrer da entrevista. Na perspectiva de Heidegger, adotada neste trabalho, 

o silêncio tem papel fundamental na linguagem e no desvelar de um fenômeno. 

As unidades de significado desta categoria estão nos relatos dos colaboradores: 1, 3, 6, 8 e 9. 

 

5) Projeto de vida 
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Nesta categoria encontramos as expectativas, desejos e aspirações que constituem o projeto de 

vida dos colaboradores. 

• A busca pela reabilitação da função sexual 

As unidades de significado referentes a esta sub-categoria encontram-se nos relatos dos 

colaboradores: 1, 3, 4, 5 e 6. 

 

Colaborador 1 

 

O colaborador 1 tem 63 anos, é casado, tem 4 filhos (um deles falecido), católico não 

praticante, com ensino fundamental incompleto, pertence à classe sócio-econômica D e trabalha 

na área agrícola, apesar de ter diminuído suas atividades após o problema de saúde. Recebeu o 

diagnóstico do câncer de próstata há 3 anos, fez uma prostatectomia radical, atualmente está com 

a doença sob controle e afirmou que após a cirurgia passou a sofrer de disfunção erétil. 

No que se refere ao âmbito do trabalho, ele mencionou que desde criança precisou 

trabalhar para sobreviver, o que o distanciou a da possibilidade de estudar. E relatou que sempre 

trabalhou em atividades “pesadas”, que não o realizaram.  Continua trabalhando na área agrícola. 

Ao falar sobre a família, mencionou que sua vida com poucos recursos e preocupações 

para suprir as necessidades dos filhos o impediu de ter vivências mais prazerosas.  

A respeito de sua sexualidade afirmou que, quando foi acometido pelo câncer de próstata 

e começou a apresentar disfunção erétil, concluiu que não aproveitou a sua relação afetivo-sexual 

com a esposa do modo como gostaria. Então passou a submeter-se a tratamentos para recuperar a 

capacidade de ter ereções e poder aproveitar melhor seu relacionamento com a esposa. No 

entanto, não se adaptou aos medicamentos orais, nem à injeção intracavernosa. Ele faz 
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psicoterapia e tem esperança de recuperar a potência sexual, pois afirma sentir muito desejo e, 

além de não conseguir se satisfazer sexualmente, preocupa-se também com o prazer da esposa. 

Durante a entrevista, foi possível perceber que o colaborador 1 parecia estar triste e 

abalado. Em vários momentos se emocionou, ficou em silêncio e chorou. Parecia ter uma 

sensação de “pesar” e angústia ao falar sobre sua trajetória de vida e o momento atual. Seu relato 

soou como um “desabafo” carregado de emoção. No final da entrevista, a pesquisadora o acolheu 

silenciosamente, compreendendo a sua dor. 

 

No que se refere à temporalidade da infância e da adolescência, o colaborador 1  relatou 

a precocidade com que começou a trabalhar. Ele mencionou que devido à necessidade de 

trabalhar, não conseguiu dar continuidade aos seus estudos. E não falou sobre as suas vivências 

da sexualidade, como podemos observar no relato abaixo: 

 

Ah...a minha vida...de criança...foi boa, né...foi....assim....não sofri tanto, 

né...mas eu fiz a escola até o terceiro ano do grupo...só...não pude estudar...fui 

trabalhar. Trabalhei desde...os dez ano...doze ano de idade...peguei no pesado, 

né. Eu trabalhei em tudo, né...trabalhei em olaria...depois trabalhei em 

roça...depois em cerâmica e...motorista de caminhão por último...e agora eu to 

na roça outra vez, né...é...serviço...serviço meio pesado...((silêncio))...sempre 

levando uma vida meia dura, né...difícil, né. 

 

 

Podemos perceber no relato acima que o colaborador 1 foi inserido no “mundo dos 

homens” muito cedo. A precocidade ao assumir a responsabilidade de trabalhar para sobreviver 

parece afastar as lembranças da infância e da adolescência como fases em que também se 

vivencia a sexualidade, em que despertam sentimentos, emoções, desejos e sensações corporais.   
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 Ao focar suas lembranças no fato de ter trabalhado desde pequeno, o colaborador nos 

mostra a sua realidade sócio-econômica, que foi desprovida de acesso à escola e, portanto, de 

maiores informações. O relato também evidencia que desde pequeno, o colaborador 1 adentrou 

ao universo do trabalho, que constitui um aspecto importante da construção da identidade 

masculina. 

 Segundo Nolasco (1993), o trabalho tem uma dimensão cartográfica na vida dos homens, 

pois define a linha divisória entre as vidas pública e privada, além de ter duas funções 

importantes: estruturar o modo de agir e pensar dos homens; e inscrever a subjetividade destes no 

campo da disciplina, do método e do cotidiano repetitivo. 

 Este autor diz ainda que ao ingressar no mundo do trabalho, o homem reproduz e alimenta 

a própria fragmentação e cisão interna do que possivelmente poderia auxiliá-lo a conquistar a sua 

integração consigo mesmo. Esta seria viabilizada se o trabalho gerasse no indivíduo a sensação 

de pertencer a si mesmo, o que não encontramos no relato do colaborador 1, que passou toda a 

sua vida realizando um “serviço meio pesado...((silêncio))...sempre levando uma vida meia dura, 

né...difícil, né”. 

 Ao mencionar que ao longo de sua vida realizou trabalhos “pesados”, o colaborador 1 

questiona o seu modo de existir e sua possível relação com seu adoecimento: “não sei se é por 

isso também que causou tantos problema...eu tive um enfarto...”. 

Heidegger (2002) afirma que o homem é o único ente capaz de questionar a própria 

existência. E podemos observar que colaborador 1 questiona as limitações do seu existir, percebe-

se enquanto um ser limitado pela sua condição de facticidade, ou seja, pelo fato de encontrar-se 

em uma situação que não escolheu viver. Segundo Penha (1982), o dasein, sendo presença, é um 

ser-no-mundo ligado à realidade das coisas. No caso do colaborador 1, observa-se que ele 
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menciona seu modo de existir permeado por limitações concretas, como a necessidade de realizar 

trabalhos pesados para sobreviver. 

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 1 falou sobre a temporalidade da vida 

adulta: o casamento, a família e os relacionamentos afetivo-sexuais. Ele mencionou o modo 

como vivenciou seu relacionamento afetivo-sexual após o casamento e afirmou que só iniciou a 

prática sexual após casar-se: “...eu iniciei a parte sexual depois de casado, né...com vinte e oito 

ano”. 

 A respeito de seu relacionamento com a esposa, o colaborador 1 afirmou: 

 

[...] e sempre foi tudo normal, né...eu sempre tive uma mulher só...então...eu 

num tive...outras experiências sexual eu num tive, né...e aí...criamos quatro 

filhos...perdemos um...temo três vivo, né...((silêncio))...eu sempre fui normal 

assim, né...ah...normal...é uma vida...uma pessoa com pouco recurso...passamo 

uma vida apertada...então...é normal dentro daquilo, né...do que eu achei uma 

normalidade... inclusive eu tava conversando com ela (a esposa) ontem a noite 

sobre isso...que a vida passou muito depressa...((chorou)).... e às vezes a gente 

passa por certos problema...talvez pra acordar ou pra...né?...e aí a gente percebe 

que a gente num...aproveitou bem, né...do jeito que poderia ter 

aproveitado...((silêncio))...mas aí é...que nem eu falei pra ela ontem...tinha os 

filho pra pensar...tinha...tanta coisa...pode ser que seja isso também que a gente 

num...deu tanta:::...num é que num deu tanta importância...a gente...a vida 

agitada...aquelas coisa, né...  [...] a pessoa que é criada mais na dureza tem que 

aprender a conviver com a dureza, né...então já é outro estilo de vida, né. E aí 

você acaba aproveitando a vida do jeito que dá...que nem eu falei pra ela (a 

esposa) ontem sobre...tava conversando e...eu acho que nós aproveitamo...mas 

dentro do...né... 

 

 Neste relato, o colaborador 1 relata que aproveitou sua relação com a esposa do modo 

como lhe foi possível, dentro dos limites impostos pela realidade em que vive. Em sua fala é 
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possível perceber que a “normalidade” mencionada no que se refere à vida afetivo sexual é 

relativizada por ele mesmo ao considerar que foi “normal”, mas dentro de suas possibilidades. E 

deixa claro que não viveu do modo como gostaria de ter vivido ao chorar e afirmar que “a vida 

passou depressa”. O relato nos mostra mais um momento em que o colaborador 1 questiona sua 

existência e evidencia a angústia diante de uma vida que não o satisfez. 

 Segundo Gilles (1975), a angústia é a estrutura fundamental do Ser-aí tal como se 

encontra em seu mundo-ambiental cotidiano. Normalmente, o Ser-aí não vê o sentido autêntico 

do seu ser-no-mundo, pois antes de tudo ele é preso de seu mundo e se absorve inteiramente nele.  

O colaborador 1, ao ser limitado pela facticidade da sua existência, percebe que ao longo de sua 

vida, não houve tempo para “ser-si-mesmo”, para estabelecer uma relação de autenticidade com 

sua esposa.  

 Também podemos perceber que o colaborador 1 vivencia o desespero descrito por 

Erikson (1976), caracterizado pela constatação, ao envelhecer, de não se ter vivido do modo 

como gostaria e de não haver tempo suficiente para reconstruir seu relacionamento afetivo-sexual 

e caminhar em direção à integridade do ‘eu’. 

 A possibilidade de expressar a sexualidade de modo diferente, mais autêntico, parece 

distante dos anseios do colaborador 1, na medida em que ele fala do seu adoecimento e das 

relações afetivo sexuais após a vivência do câncer. Ele relata a dor frente ao desejo que não se 

satisfaz devido à disfunção sexual: 

 

Aí depois veio esse problema da próstata...eu tinha uma hérnia, né...e começou 

fazendo exame pra operar a hérnia e no fim acabou descobrindo a próstata 

também...aí operou os dois junto...e agora tamo na luta aí, né...com o doutor 

X...que operou. Ele falou... “cê vai ter uma modificação aí na sua...parte 

sexual”...e aí...de fato teve mesmo, né. Então tamo testando...tem...bastante 
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caminho aí pra ver se...dá pelo menos uma amenizada, né...e é isso...tamo na luta 

aí.  [...] e agora a gente sente necessidade e num pode, né...num é que num 

pode...é que num consegue, né...eu tenho problema...[...]  

 

 

 O relato acima desvela uma importante faceta da sexualidade masculina, que é a 

centralização da sexualidade na penetração, na medida em que o colaborador 1 explicita a 

impossibilidade de satisfazer seu desejo devido à disfunção erétil. Ou seja, o colaborador não 

vislumbra outras maneiras de expressar sua sexualidade e sofre a dor pela perda da potência 

sexual. 

 Percebe-se, ainda, que ele assume a total responsabilidade pelo relacionamento afetivo-

sexual com a esposa e, ao encontrar-se impossibilitado de manter uma relação sexual satisfatória, 

vivencia o sentimento de culpa: “Essa mudança...foi difícil, né...isso porque...o problema sou eu, 

né?...num é com a minha mulher não...ela também...foi afetada, né...então...fica difícil o 

relacionamento, né”. 

 O colaborador 1 expressa, em seu relato, que seu existir é permeado pelo ideal de 

masculinidade hegemônico advindo do sistema patriarcal. Segundo Costa (1994) a identidade do 

homem é constituída em função do valor inestimável dado ao pênis, à capacidade de penetrar a 

parceira e desse modo reafirmar-se enquanto homem.  

 Badinter (1993) diz ainda, a respeito da supervalorização do pênis, que o universo 

masculino se inscreve na convicção de que a atividade sexual confirma o gênero, ou seja, o 

homem é considerado como tal quando está em ereção. Portanto, qualquer dificuldade com seu 

pênis é fonte de profunda humilhação e desespero, um indício da perda da masculinidade. 

 Podemos observar que esta importância dada à penetração, na busca por enquadrar-se nos 

ideais de masculinidade construídos culturalmente, insere o colaborador 1 em um modo de existir 
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inautêntico, no qual as referências são “os outros”, as normas e regras sociais. Segundo Penha 

(1982, p. 44), 

O ‘Ser-aí’, na vida cotidiana, mergulha numa espécie de anonimato que anula a 

singularidade de sua existência. Perde-se no meio dos outros Dasein, buscando a 

justificativa de seus atos num sujeito impessoal, exterior. A existência do Dasein 

transcorre, dessa forma, no âmbito da impessoalidade, o das man torna-se massa, 

alheia-se a si mesmo. Com os sentimentos embotados, incapaz de livrar-se 

dos hábitos e opiniões que lhe são impostos, sua consciência é 

atormentada por medos e ansiedades. 

  

 Além disso, ao centralizar a sua sexualidade na capacidade de penetração, o colaborador 1 

torna-se alheio às outras possibilidades do seu corporar. Segundo Heidegger (2001), o corporar 

refere-se ao corpo material, mas não apenas a ele. O limite do corporar é o horizonte-do-ser no 

qual permanecemos. Por isso, o limite do corporar se modifica constantemente pela mudança na 

nossa abertura às possibilidades do corporar. 

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 1 menciona seu sentimento de frustração nos 

tratamentos para disfunção sexual, que tem vivenciado após a cirurgia do câncer: 

 

É terrível, né...porque o doutor X falou assim “olha...tem no mínimo uns quatro, 

cinco caminho”, né...uns quatro, cinco remédio...mas esses remédio eu num 

posso tomar por causa dos sais que eu tomo pro coração, né...então...e então tem 

outros caminhos aí...tem injeção...tem outras coisa, né. Injeção:::...deu resultado, 

né...mais ou menos, né...eles num fizeram uns teste muito bem feito, né...com a 

injeção, né...mas...((silêncio))...tem um problema da injeção...que eu...sangra na 

hora de aplicar...e aí...eu tomo AS pra afinar o sangue, né...então qualquer 

coisinha sai muito sangue, né...e aí cê aplica uma injeção e sai sangue...aí a 

mulher já fica nervosa, né...então...tem tudo essas coisa...aí...cê chega à 

conclusão que...cê tando vivo já tá bom, né?...((silêncio)). 
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 [...] Justo os remédio que tem...eu num posso tomar porque tomo remédio pro 

coração, né...e aí...vai complicando, né...porque diminui as chance de resolver o 

problema...mas tamo...só que num é uma relação legal, né...como podia ser, né. 

[...]e eu tô tentando...e o que deu mais ereção em mim foi...a injeção, né...o 

caverget...e agora eu tô usando uma bomba, né...um anel...dá...só que é meio 

rápida a ereção...e o caverget...ele é...ele descontrola, né...por exemplo...eu fiz as 

primeira dose e deu nove hora de ereção...e depois de quatro hora cê num guenta 

de dor...e eu sai aqui do hospital...eu...na primeira vez eu tomei aqui...saí do 

hospital e num sabia o que fazer, né...e aí...eu comecei a aplicar eu mesmo e 

diminuí a dose e tal...e fui diminuindo...diminuindo...diminuindo...e...a última 

dose que eu fiz foi de zero vírgula um...zero vírgula zero um...né...eu dividi um 

centímetro em dez, né...e deu nove hora de ereção...e uma vez deu uns quarenta 

minuto...que seria o ideal...então eu percebo que num é uma coisa...eu achei que 

ia achar uma dose certa de quarenta minuto...e...mas...com a mesma dose deu 

nove hora...com a mesma dose que deu quarenta minuto...então pode ser que a 

injeção ficando lá...ela vai perdendo o efeito...e pode ser que eu seja muito 

suscetível a esse remédio e...((silêncio))...agora eu tô usando o anel, né...cê dá 

uma incentivada...aí cê põe o anel...aí dá uma ereção de oitenta por cento 

assim...mas é meio rápido...((silêncio))...e assim a gente vai esperando que 

alguma coisa dê certo, né. 

 

O relato acima descreve a trajetória do colaborador 1 nos tratamentos para disfunção 

erétil. As sucessivas tentativas, muitas vezes dolorosas e acompanhadas de constrangimento e da 

ansiedade para reabilitar a capacidade de ereção frustram tanto o colaborador 1 quanto sua 

esposa.  

A busca do colaborador 1 para obter uma ereção satisfatória também evidencia uma grande 

preocupação com a impossibilidade de satisfazer sua esposa com a penetração, o que também 

pode estar relacionado com o medo do abandono ou da traição da parceira, desvelado nas 

seguinte falas: 
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[...]  mas num é só eu, né...o problema é ela também, né...eu queria resolver 

o problema também por causa dela, né...mas tem sempre a esperança, né...que a 

pesquisa descubra uma coisa. 

 

O problema é que eu queria que tivesse melhor o caso da mulher também, né... e 

é difícil, né...porque a gente também fica pensativo,né...se ela pode enjoar, 

né...de mim também, né...ela tem cabeça boa, né...mas...eu fico com medo...tem 

sempre uma coisa nova pra lidar...e a gente precisa...porque ela é demorada, né... 

 

 Como dito anteriormente, a capacidade de penetração está relacionada aos ideais de 

masculinidade hegemônicos. E no caso do colaborador 1, é possível perceber o quanto ele 

relaciona a penetração à manutenção de seu relacionamento. Diante da disfunção sexual e da 

incapacidade para “atestar” a sua masculinidade, o colaborador 1 tem medo da sua esposa 

“enjoar” dele, já que existe um descompasso na resposta sexual de ambos. Ele a descreve como 

“demorada”, ou seja, ela precisa de um tempo maior para excitar-se, enquanto ele tem uma 

ereção rápida e com pouca duração. 

 É possível perceber o quanto o câncer de próstata, e a conseqüente disfunção erétil após 

os tratamentos, afeta a cotidianeidade do casal. O ser-com do homem com câncer de próstata 

encontra-se abalado pela nova configuração do cotidiano da relação, que torna-se limitada pela 

facticidade da corporeidade, ou seja, pela limitação de um corpo material que não responde ao 

desejo do corporar. 

 Apesar de o relato do colaborador 1 não revelar que em seu relacionamento com a esposa 

existam outras formas de prazer sexual além da penetração, é possível perceber que, após o 

adoecimento, o casal começou a desenvolver outra faceta importante da sexualidade:  

a afetividade e o diálogo na relação com a parceira, o que possibilita a construção de uma relação 

de intimidade. O relato abaixo desvela esse processo: 
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Às vezes a gente percebe...depois que...tem conversado muito...porque a doutora 

pede pra conversar bastante, né...aí a gente vai conversando e parece que 

vai...amenizando um pouco, né.. 

[...] que nem...ela mesmo...ela mesmo falou pra mim que à noite...de 

madrugada...quando eu procurava ela...e ela num gostava de fazer sexo de 

madrugada...porque tava meia...sonolenta...aquelas coisa. Então eu achei 

que...eu devia procurar ela uma hora:::...agora...agora eu tô achando que eu 

devia ter procurado ela numa hora...que nem...à noite...antes de dormir...mas é 

aquelas coisa, né...cê vai dormir de cabeça quente...então cê começa a pensar 

nos problema...então embola tudo e acaba passando, né...então...pode ser um 

erro da gente também...de num ter pensado nisso, né...de... tá 

procurando...procurar ela também numa hora que ela se sente melhor, né...e 

ontem nós conversamo...e falamo que vamo procurar...pelo menos tentar viver 

agora, né...e é que na verdade eu nunca tinha conversado com ela 

assim...abertamente que nem a gente conversa agora, né...depois que eu tive esse 

problema, né...então a gente...eu que sou meio tímido, né...e ela às vezes tinha 

medo de se abrir comigo também...achando  que....então....a gente não 

conversava muito aberto, né...então...agora que nós tamo começando com essas 

conversa...martelar da vida da gente...acha que a gente não aproveitou....e 

aí...agora...cê tem que por tudo na vida da gente, né...num é só o sexo...e aí...eu 

acho que foi bom, né...assim...foi normal, eu acho, né...mas só podia ter 

conversado mais, né...se ela pudesse falar assim... “ó...eu gosto de fazer sexo só 

à noite...e não de madrugada...e não de manhã”...talvez eu tivesse mudado 

já...então tem essa coisa da conversa também, né...então...foi falta acho que 

de...falar mais, né...e agora o problema sou eu, né...porque ela num tem 

nada...então...ela acha que ela é culpada agora...porque ela...num consegue às 

vezes...fazer...me realizar...e aí...fica nervosa...e eu tento falar pra ela que ela 

num precisa ficar nervosa, porque eu num fico nervoso se eu num conseguir, 

né...que eu entendo, né...mas pra ela fica difícil de entender....((silêncio))...eu 

tenho pouca ereção e...uma ereção rápida também, né...e ela é demorada...então 

às vezes eu procuro fazer ela se realizar...e depois eu num consigo...e assim por 

diante...se eu conseguir é muito rápido e ela num consegue...então...tamo 

tentando viver...se enquadrar dentro daquilo que a gente...((silêncio))...mas é 
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difícil, né...sempre tem aquela coisa de...um consegue e o outro num consegue, 

né...aí a gente conversa...tamo conversando mais...bastante agora, né...e eu acho 

que tá melhorando um pouco o relacionamento também...sobre isso...porque a 

gente se abre um pouco mais...e talvez faltou conversar desde o começo, 

né...((silêncio))...é aquilo, né...que...quando você casa...cê quer casa...cê tem 

aquela ambição que todo mundo tem, né...então embola tudo 

aí...filho...escola...aquelas coisa...problema...né...e aí...((silêncio))...e a vida 

passa...muito rápido...((chorou))....cê num se assusta, viu? (de vê-lo 

chorando)....((silêncio)). 

 

 A partir deste relato o colaborador 1 nos mostra que após o adoecimento seu 

relacionamento com a esposa modificou-se, na medida em que eles passaram a dialogar sobre 

suas preferenciais sexuais, sobre as dificuldades sexuais após o adoecimento e sobre o modo 

como viveram até agora. 

 O colaborador 1 acredita que ele e sua esposa poderiam ter “conversado mais” e afirma 

que o relacionamento deles melhorou depois que passaram a falar mais abertamente um com o 

outro, o que nos mostra um processo de construção da intimidade do casal. 

 Segundo Giddens (1993), o imperativo da comunicação livre e aberta é condição essencial 

para um relacionamento puro. O diálogo é o meio de expressão das necessidades do indivíduo e o 

meio pelo qual o relacionamento é reflexivamente organizado. Para este autor, a ausência de 

diálogo e intimidade é uma questão de comunicação emocional, e os homens apresentam 

problemas para falarem de suas demandas emocionais, pois têm suas identidades construídas à 

luz dos ideais de masculinidade que apregoam a não expressão de sentimentos e fragilidades. 

 Podemos perceber que a abertura para o diálogo e a afetividade com a esposa ocorre no 

momento em que o colaborador 1 percebe-se frágil em sua masculinidade. Ao vivenciar a perda 

da potência sexual, símbolo maior do ideal de masculinidade, o colaborador 1 parece abrir-se 
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para a possibilidade de expressar seus sentimentos e fragilidades, e passa a valorizar o diálogo 

com a esposa, lamentando por não ter “conversado mais” no decorrer de sua existência. 

 É possível afirmar, ainda, que esse processo de construção da intimidade desvela o 

caminhar do colaborador 1 em direção a um modo de existir autêntico, pois diante de vivências 

dolorosas decorrentes do adoecimento, da disfunção erétil e da percepção de ter vivido sem 

muitas possibilidades de escolha, a única fonte de satisfação relatada pelo colaborador 1 é 

justamente esta relação mais aberta com a esposa. 

 Esta vivência desvela não apenas a autenticidade que se anuncia no modo de existir com a 

esposa, mas também a expressão da solicitude do colaborador 1 na sua relação com ela. Segundo 

Heidegger (1981), um dos modos de solicitude diz respeito a cuidar do outro possibilitando que 

ele assuma seus próprios caminhos e vá ao encontro de si mesmo. 

 Podemos perceber que o colaborador 1, ao abrir-se para a possibilidade de dialogar com a 

esposa, também propicia a ela viver esta dimensão de maior autenticidade na relação, uma vez 

que ao falar de si mesma, ao mencionar suas escolhas, caminha em direção a um modo de existir 

autêntico. Na medida em que a esposa do colaborador 1 tinha medo de dialogar com ele sobre 

suas preferências sexuais, distanciava-se da possibilidade de ser-si-mesma na relação com o 

colaborador 1. 

Outro aspecto fundamental no relato do colaborador 1 refere-se ao fato de que ele se 

submete a atendimentos psicoterápicos no hospital em que é atendido: “Às vezes a gente 

percebe...depois que...tem conversado muito...porque a doutora pede pra conversar bastante, 

né...”. E é esta abertura do seu ser para a compreensão, ou seja, para a apreensão das 

possibilidades do seu existir, mediada pela psicoterapia, que viabilizou o desenvolvimento de 

uma relação mais autêntica com sua esposa.  
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Heidegger (2002) considera a compreensão um existencial, ou seja, um elemento que faz 

parte da constituição ontológica do ser-aí humano. E a compreensão consiste na capacidade do 

dasein (homem) projetar o seu ser para as possibilidades.  

Devido a esta capacidade, Olivieri (1985) defende a necessidade do profissional da saúde 

ser-com a pessoa doente, auxiliando-a na compreensão de si enquanto um ser com limitações e 

possibilidades. Podemos observar que o colaborador 1 encontra na psicoterapia o auxílio para ir 

ao encontro da sua afetividade na relação com a esposa, do seu mostrar-se por si mesmo, 

construindo uma relação de maior autenticidade. 

Esse auxílio dado pela psicóloga evidencia a importância das práticas de saúde que 

consideram o homem em sua integralidade, propiciando modificações importantes no existir do 

homem como um todo, não apenas no que se refere à vivência da disfunção erétil. 

Prosseguindo em seu relato, o colaborador 1 relata sua tentativa de adaptação às 

modificações na sexualidade frente à superação da doença e à continuidade da vida: 

 

[...] o X (médico) falou pra mim que eu tenho que dar graças a Deus que eu tô 

vivo...o X (médico) da E (local)...tem uns que anima a gente...mas tem uns que 

num anima, não...com esse daí eu num fiquei muito animado, não...porque eu 

prefiro estar vivo, mas...né?...nem tudo é sexo....tando vivo tá bom...eu num 

penso sempre assim...mas tem hora que cê fica...achando que tando vivo já tá 

bom, né?...mas se...se...der uma completada melhor, né...então...aí é melhor, né. 

 

 Neste relato, percebemos o paradoxo que se estabelece diante de dois aspectos essenciais 

no existir do colaborador 1: o alívio por ter a doença controlada e continuar existindo, e a 

insatisfação devido à vivência da disfunção sexual. 

 Por um lado, não há mais a ameaça da finitude iminente, por outro, existe a frustração em 

não poder expressar-se sexualmente do modo como gostaria.  
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 Ao longo do seu relato, o colaborador 1 apresenta reticências, momentos em que ele deixa 

de dizer algo e desvela o seu horizonte do silêncio: o que desvela e vela o ser. Percebemos que 

os silêncios e as frases incompletas remetem-se a situações dolorosas, como a perda de um filho: 

“e aí...criamos quatro filhos...perdemos um...temo três vivo, né...((silêncio))”; a constatação de 

que não se viveu do modo como gostaria de ter vivido: “e aí a gente percebe que a gente 

num...aproveitou bem, né...do jeito que poderia ter aproveitado...((silêncio))” e “talvez faltou 

conversar desde o começo, né...((silêncio))” e “então embola tudo aí...filho...escola...aquelas 

coisa...problema...né...e aí...((silêncio))...e a vida passa...muito rápido...((chorou))”. 

É possível observar que o colaborador 1  deixa a dor expressar-se nas reticências e nos 

momentos de silêncio. Segundo Beaini (1981), é através da linguagem que o homem desvela ou 

vela o ser, e o silêncio tem lugar essencial no desvelamento do ser, já que ele precede toda e 

qualquer palavra proferida. Esta autora diz ainda que o valor da linguagem, para Heidegger, 

encontra-se muito menos nas palavras do que no silêncio rico de significação, no qual permitimos 

que o ser se mostre. 

Dando continuidade à analise do relato do colaborador 1, podemos afirmar que ele possui 

um projeto de vida que se expressa na busca pela reabilitação da função sexual. Apesar de 

vivenciar frustrações nos tratamentos para a disfunção erétil, o colaborador não desiste de buscar 

uma solução para o problema, o que é possível observar nos seguintes relatos: “mas tem sempre a 

esperança, né...que a pesquisa descubra uma coisa”;  “e assim a gente vai esperando que alguma 

coisa dê certo, né”. 

Ao acreditar que em algum momento sua função sexual será reabilitada e ao submeter-se 

tanto aos tratamentos médicos, quanto à psicoterapia, o colaborador 1 mantém-se vinculado a um 

projeto de vida, à possibilidade de realizar-se do modo como deseja.  
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Vivenciar esse projetar-se diante de suas possibilidades é uma dimensão constitutiva do 

dasein. Segundo Heidegger (2002), a compreensão diz respeito a cada possibilidade de ser-no-

mundo. E o colaborador 1, enquanto ser-no-mundo, projeta-se para a possibilidade da vida, da 

reconstrução de seu existir, da busca por melhorar seu relacionamento com a esposa e de ter 

vivências que se perderam em meio às preocupações da cotidianeidade. 

 

  

Colaborador 2 

 

O colaborador 2 tem 78 anos, é casado, tem 4 filhos, católico praticante, com ensino 

fundamental incompleto, pertence à classe econômica C, trabalhou na área administrativa e está 

aposentado. Teve o diagnóstico de câncer há 5 anos, passou por 38 sessões de radioterapia, 

atualmente tem a doença controlada e mencionou que passou a sofrer de disfunção erétil após 

esse tratamento.  

No que se refere ao âmbito do trabalho, afirmou que trabalhou durante anos na área de 

administração agrícola e satisfez-se nessa atividade. Atualmente está aposentado. 

Ao falar da família, evidenciou o papel fundamental que ela tem em sua vida. Falou sobre 

o amor que sente pela esposa, sua companheira ao longo de toda a existência, com quem mantém 

uma relação de profundo respeito e afeto. 

A respeito de sua sexualidade, afirmou ela modificou-se consideravelmente após a 

radioterapia, mas ressaltou que já vinha observando um declínio de sua resposta sexual com o 

passar dos anos, no processo de envelhecimento.  Por isso, antes de ter o câncer, já havia 

acostumado a estas mudanças. No entanto, diz sentir desejo sexual e o satisfaz com a 
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masturbação, pois a esposa se recusa a manter relações sexuais. Apesar de saber que a medicina 

dispõe de tratamentos para a disfunção erétil, não se preocupa em fazê-lo, pois se recuperasse a 

potência sexual, não haveria possibilidade de relacionar-se sexualmente com sua esposa, e ele 

não quer ter relações extra-conjugais, pois não gostaria de magoar sua parceira, com quem 

mantém uma relação muito satisfatória, de amor e cumplicidade. 

Durante a entrevista, o colaborador 2 falou de modo descontraído e alegre sobre sua 

trajetória de vida. O relato sobre suas vivências, em especial as relacionadas à família, eram 

sempre carregados de afeto. Ele pareceu, a todo momento, estar satisfeito com tudo o que viveu, 

consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. 

 

O colaborador 2 relatou sobre a temporalidade da sua vida adulta: o casamento, a 

família e os relacionamentos afetivo-sexuais. Ao mencionar o seu relacionamento com os filhos 

e a família, desvelou a expressão da afetividade do seu ser-no-mundo-com-os-outros, como 

percebemos nos trechos abaixo: 

 

Eu achava que eu não devia gostar tanto das coisas...por exemplo...da minha 

família...como eu gosto. Eu derreto por causa dos meus filhos....essa menina que 

taí fora...a G. (neta)...é um pedaço da minha vida...nem os pais dela gostam tanto 

dela como eu gosto. Eu já chorei nos braços dela...e ela já chorou nos meus....é 

uma criatura maravilhosa. 

 

O relato acima nos mostra que a afetividade do colaborador 2, enquanto dimensão 

ontológica do homem, do dasein, expressa-se pelo modo de existir autêntico, na medida em que 

ele fala dos seus sentimentos e abre espaço para ser-si-mesmo na relação com a família, no choro 

compartilhado com a neta. 

O colaborador 2 também desvela sua afetividade em outros momentos do relato: 
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Agora...coisa mais gostosa do mundo é você ter uma família...é você ter uma 

família e saber que você é amado pela sua família...você ama e tem alguém que 

te ama...é muito bom....porque é triste quando você tá desprezado por qualquer 

coisa...quando você perde um amigo, por exemplo...quando houve uma 

desavença, discussão...alguém que zangou comigo...cê já vem pra casa 

jururu...cê não quer que aconteça isso...é melhor ter um milhão de amigo do que 

ter um inimigo, né...e a vida é isso aí...as coisa acontece sem que você queria 

que acontece. Mas que é bom ter família é...é gostoso demais, né...então eu 

vejo...ontem...os filho veio ‘cês vão viajar conosco?’...eu falei ‘eu num vou 

viajar’....e eles ‘mas por que meu pai?’.....e eu falei ‘eu não vou viajar porque eu 

num tô bom de saúde...tô com um pouco de gripe e eu num quero sair...aí eles 

‘então mamãe vai’...e ela falou ‘eu não vou...se ele não vai, eu não vou...eu não 

vou sair de casa e deixar ele em casa, sendo que ele num tá bom...porque eu sei 

muito bem que casa vez que eu saio daqui ele fica triste...e eu não vou porque eu 

vou chegar lá e vou ficar pensando nele...e ele vai ficar pensando em mim...nem 

eu vou sentir bem, nem ele...então eu fico aqui em casa com ele...então vão 

passear vocês’. É isso aí é muito gostoso...é a minha vida. 

 

 É possível observar que o colaborador 2 sente-se à vontade para expressar sua 

subjetividade, aspecto que historicamente foi tolhido nos homens sob a justificativa de se atestar 

a masculinidade. Para Badinter (1993), esse homem que expressa sua sensibilidade, ou seja, uma 

característica considerada feminina, é denominado “homem reconciliado”, ou seja, aquele que vai 

ao encontro de sua dimensão subjetiva, constitutiva de qualquer ser humano.  

 O que Badinter chama de ‘encontro de sua dimensão subjetiva’, podemos entender como 

uma vivência autêntica, na perspectiva de Heidegger (2002), pois ele compreende que o ser do 

homem se mostra em suas estruturas ontológicas, entre as quais encontra-se a afetividade. Além 

disso, Heidegger entende a autenticidade como um modo de existir próprio, em que o homem se 

apropria de si mesmo existindo-com-os-outros. É desse modo que o colaborador 2 evidencia seu 
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existir, na medida em que deixa a sua afetividade mostrar-se por si mesma na relação com as 

pessoas. 

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 2 falou sobre o seu relacionamento afetivo-

sexual ao longo da vida adulta, tecendo considerações sobre o modo como percebe a vivência da 

sexualidade na temporalidade da sua existência: “A verdade é uma só...tudo foi muito bem 

enquanto a gente era jovem..não tinha problema...”.  Segundo Augras (1986, p; 27), “Analisar o 

tempo é observar o homem em sua maior contradição: a tensão entre permanência e 

transitoriedade, poder e impotência, vida e morte”. 

 O colaborador 2 se percebe nessa transitoriedade entre ter sido jovem e agora envelhecer, 

passando a ter modificações na sexualidade que são próprias da facticidade do homem em sua 

temporalidade, ou seja, de um homem que sofre a ação do tempo em seu corpo material e em seu 

ser-no-mundo com os outros, já que o corpo é condição necessária para a existência da relação 

com o outro.  

No que se refere ao seu adoecimento e às relações afetivo-sexuais após a vivência do 

câncer, o colaborador 2 destaca as modificações na sexualidade no envelhecimento e 

adoecimento: 

 

[...] hoje não tem mais nada...eu vou falar uma coisa pra você...a gente vive 

como como se fosse dois irmão, dois amigo, né...duas pessoa que caíram de uma 

mudança lá numa estrada...bem lá longe...se encontrou sozinho lá e veio em casa 

e ficou juntinho. É o que aconteceu...e é isso aí...porque quando cê chega...cê 

perde...aquele entusiasmo que a gente tem quando a gente é novo...a gente vai 

chegando nessa idade aqui e a gente não faz mais...porque não tem mais 

graça...o respeito...a consideração...o bem que a gente quer à pessoa que tá junto 

da gente representa que a gente tá sacrificando ela...cê ta entendendo?...a 

verdade é que ela tá servindo a gente pra agradar a gente...e não pra satisfazer o 
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desejo dela...então quando você chegar nessa situação aí é que você vai entender 

a situação de um com o outro...porque enquanto tem aquele fogo...aquela 

gostosura que um não pode ver o outro.... ‘eu fico louco quando vejo essa 

mulher e ela não pode sentar de qualquer jeito perto de mim que eu fico 

nervoso...daí a pouco me arrepia tudo’....acabou tudo. 

 

 O relato acima desvela que o colaborador 2 percebe as modificações da sexualidade em 

sua temporalidade. Ele relata a diminuição do desejo e das relações sexuais com o passar do 

tempo, revelando que atualmente ele e a esposa não mantêm relações sexuais.  

O colaborador 2, ao compreender que a esposa não sente mais desejo, evita manter 

relações sexuais com ela, o que desvela a dimensão do cuidado, enquanto constituição ontológica 

do ser, na medida em que ele percebe que manter relações sem ela sentir desejo seria “sacrificá-

la”, o que se observa no seguinte relato: “....eu quero tão bem que parece que eu tô judiando 

dela...tô sacrificando a vida dela”. 

Segundo Heidegger (1981), o cuidado se desvela na solicitude, que pode se expressar por 

dois extremos: “saltar sobre o outro”, em que o outro é lançado fora de seu próprio lugar; ou 

permitir que o outro tenha possibilidade-para-ser, para escolher seu próprio caminho. 

O colaborador 2, apesar de sentir desejo, evita as relações sexuais com a esposa por 

entender que ela não manteria relações para satisfazer-se e sim para satisfaze-lo.  Esta atitude 

desvela o cuidado pelo modo de solicitude que permite ao outro realizar suas próprias escolhas. 

Ou seja, o colaborador respeita a escolha da sua esposa e a sexualidade do casal se expressa pela 

afetividade e pela intimidade, o que podemos perceber no seguinte relato: 

 

[...] hoje a gente se respeita...quer bem...se ela tá dormindo de qualquer jeito a 

gente vai lá e cobre...não deixa ninguém ver isso aí que eu não quero...isso aqui 

foi tanto meu...eu gosto tanto disso que eu não quero que ninguém veja...(dá 
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risada)...então cê contando isso pra alguém...ele não acredita no que eu tô 

falando...ele acha que ‘ah, você fala isso porque você tá apenas desabafando, 

porque cê caiu...cê não dá mais no couro, cê já sumiu’...e não...não é nada 

disso...porque cê continua tendo desejo...mas...meu Deus...o desejo...ele é 

diferente...é diferente porque quando você chegar com a idade que eu tô 

hoje...nós somos duas pessoas numa só...duas numa só...e não tem mais aquela 

sensação...aquela vontade de fazer sexo...aquelas coisa...vai apagando...vai 

apagando...é que nem uma coisa que tá lá em cima e vem 

murchando...murchando...é isso aí que acontece...e se eu contar pra alguém, vão 

dizer ‘ah, cê tá falando isso porque cê já morreu’....não....eu não morri....eu 

tenho minha companheira....e ela eu respeito tanto....eu quero tão bem que 

parece que eu tô judiando dela...tô sacrificando a vida dela. 

 

  

O relato acima também nos mostra que, apesar da facticidade do seu corporar, do 

envelhecimento do seu corpo (do qual não pode fugir), o colaborador 2 aceita sua condição 

factica e menciona que ainda sente desejo, mas um desejo diferente do que sentia quando mais 

jovem. 

 Segundo Heidegger (2001), o corporar está em toda parte onde participa a sensorialidade, 

mas não se restringe a ela. O colaborador 2 sofreu modificações em sua sensorialidade, na 

resposta de seu corpo ao seu desejo, sem no entanto deixar de desejar. O desejo, que faz parte do 

seu ser-si-mesmo e do ser-com-o-outro desejado é um modo de expressão desse corporar que 

transcende o corpo material. E um dos modos de transcendência desse desejo acontece pela 

afetividade que se estabelece na relação do casal. 

 O relato acima também nos mostra o incômodo que o colaborador sente quando as 

pessoas não entendem que ele vivencia sua sexualidade de modo diferente devido às mudanças 

próprias do envelhecimento e não por causa da disfunção erétil. Ele afirma que sente desejo, mas 

um desejo diferente, que se expressa também pela afetividade com a esposa. 
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Prosseguindo em seu relato, o colaborador 2 fala da  dor frente ao desejo que não se 

satisfaz devido à disfunção erétil, no trecho abaixo: 

 

Outro dia meu neto falou ‘ô vô, cê não tá dando no couro?’....eu eu disse 

‘não...acabou tudo’....e ele ‘mas porque?’....eu respondi ‘sei lá...sei lá...porque eu 

procurei um dia o médico e disse...doutor...o negócio tá acontecendo 

assim...assim e assim’....e ele perguntou ‘quanto tempo cê tem de casado?’...eu 

disse o tempo e ele falou ‘cê quer mais o que?’....e eu ‘ah, eu queria ta assim, 

assim e assim, doutor’....ele retrucou ‘e a sua companheira quer que cê teja 

assim?’...e eu disse que não...e ele ‘se você tivesse assim do jeito que você quer 

e ela não quiser você ia sair fora? ia pular cerca? ia fazer a sua esposa chorar e 

sofrer? assim não...a natureza é isso aí...você casou... e em todo esse tempo 

vocês se tornaram uma só carne...você pra ela e ela pra você...então você tem 

que tolerar...aguentar...tem que se conformar’. 

 

 

 No relato acima, o colaborador 2 manifesta a dor de desejar e não ter um corpo que 

satisfaça esse desejo, na medida em que relata para o neto que procurou um médico para queixar-

se das modificações em sua sexualidade. No entanto, o médico teceu considerações a respeito de 

como seria a vida afetivo-sexual do casal, caso ele pudesse ter relações sexuais, sem que sua 

esposa tivesse disposta para isso. E em função destas considerações o colaborador 2 optou por 

“se conformar” com a disfunção erétil, uma vez que não quer causar sofrimento à esposa. 

 Ao prosseguir em seu relato, o colaborador 2 mencionou  a afetividade e o diálogo na 

relação com a sua esposa. 

 

A minha esposa...meu Deus...como eu amo aquela criatura. Eu disse pra ela 

que...se ela morrer antes de mim...ela tem que me levar junto porque eu não sei 

viver sem ela. Agora...é o que eu disse pra você...muitos falam...amor...será que 

se todo mundo gostasse de verdade de alguém que nem eu gosto...a gente teria 

um mundo diferente, né...nós teria um mundo melhor... 
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[...] E eu falo pra você francamente... eu quero tão bem a criatura que vive 

comigo...eu respeito tanto ela que até quando eu fico bravo com ela...eu não 

queria ficar bravo...eu sento de um lado...ela senta do outro e nós fica ali...que 

nem dois bobo...às vezes eu falo pra ela ‘D., será que nós tamo junto até hoje 

porque nós semo bobo os dois igual? (risadas)’....ela dá risada...por que?... 

“pense bem...cê nasceu dia vinte e nove de maio de mil novecentos e vinte e 

nove...e eu nasci dia treze de maio...nós semo os dois do mesmo signo...então eu 

acho...ou nós semo sortudo igual ou bobo os dois igual’...(risadas). 

 

 

 O relato acima nos mostra os significados atribuídos pelo colaborador 2 ao seu 

relacionamento com a esposa. Em sua fala, ele desvela o amor, a afetividade, a relação de prazer 

e reciprocidade que ele mantém com ela. E à luz de Heidegger, compreendemos que o 

colaborador 2 vivencia um casamento permeado pela autenticidade no relacionamento, na medida 

em que ele e a sua esposa dialogam sobre a temporalidade do casamento, sobre o quanto um é 

importante na vida do outro. 

 No que se refere à vivência da disfunção sexual, o relato do colaborador evidenciou sua  

tentativa de aceitação (resignação) das modificações na sexualidade frente à superação da doença 

e à continuidade da vida : 

 

E se for  ver...eu sofri um problema de saúde...eu caí...eu não sou mais o homem 

que eu era antes...mas eu tava sentindo antes que eu tava caindo....antes de 

acontecer isso aí...tava caindo devagar....e depois de tanto tratamento...de tanto 

medicamento que eu tomei....com a graça de Deus que eu tô vivo....cê 

entende?...com a graça de Deus eu tô vivo... 

[...] depois de todo esse tratamento também....cai um pouco...porque a 

próstata...a próstata prejudica a fazer isso aí....porque você esforça...cê ta 

entendendo?...cê esforça e o que acontece?....porque no começo...quando eu 

comecei a fazer o tratamento da próstata...quando eu ficava entusiasmado e que 

dava vontade de... de fazer sexo...eu pegava e saía e ia fazer sexo na 
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mão...resultado...em vez de sair o sêmen de dentro aqui....saía sangue...e não 

podia...porque...ainda o médico falou pra mim...depois que a gente fez o toque, 

que cortou um pedaço da próstata....ele falou ‘por uma temporada vai acontecer 

isso daí....tanto no seu  cocô quando na sua urina vai sair sangue’...e saía 

também quando eu ia ejacular...saí sangue...então eu evito isso daí....eu evito 

porque eu não queria morrer já....eu queria ficar vivo até meus oitenta e dois, 

oitenta e três ano. 

 

 

 Observamos no relato acima que o colaborador 2 menciona as modificações em sua 

sexualidade e busca conformar-se com elas, uma vez que conseguiu superar o câncer e seus 

tratamentos, mantendo-se vivo. 

 Percebemos também o quanto a vivência do câncer e da disfunção erétil após seus 

tratamentos coloca o colaborador em uma situação de conflito. Por um lado, a sexualidade, que é 

uma dimensão da vida, modifica-se após o adoecimento. Por outro lado, apesar dessas 

modificações, foi possível superar o câncer de livrar-se da ameaça à vida. 

 Diante das modificações na sexualidade, da recusa da esposa em manter relações sexuais, 

da vivência da disfunção erétil e, apesar de tudo isso, da vitória ao ter se livrado do câncer, o 

colaborador adapta-se à sua vida após o adoecimento. Ele aceita sua condição de existir em um 

mundo concreto, o qual lhe impõe limitações, e percebe-se enquanto um ser de possibilidades,  

ressignificação das vivências afetivo sexuais, como podemos observar no relato abaixo: 

 

[...] agora...se eu fosse atrás de um medicamento como a gente vê falar...isso é 

bom...aquilo outro é bom também...bom...eu vou tomar e vou ficar um leão outra 

vez...o negócio vai levantar e vai ficar um colosso...pra mim fazer o que com 

ela? (a esposa)...se ela não quer mais nada?...porque ela também já teve 

problema de saúde....já fez uma cirurgia e fez uma limpeza por dentro 

também....não tem mais ovário....ela não tem mais...a natureza dela acabou 
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muito cedo....apagou a mulher...conservou a saúde dela, mas não tem mais 

aquele entusiasmo...aquela vontade de fazer sexo...aquelas coisas tudo que o 

jovem tem, né....agora...eu tenho que compreender a situação...porque...quando 

isso aconteceu o médico me chamou e disse ‘oh 2...dona D. vai sofrer uma 

cirurgia assim, assim e assim...por uma temporada você não pode procurar ela...e 

eu to avisando você...porque ela vai sair daqui e vai dizer pra você e cê não vai 

acreditar....então...cê fica ciente disso....e eu respeitei...eu respeitei.... agora 

depois que ela sarou a gente voltou...mas...ela apagou...e eu vou ficar insistindo? 

vou ficar pulando cerca...ah...não...eu vou é botar a mão na cabeça e no coração 

e viver como a gente deve viver. Eu tenho desejo...vontade...mas a gente dá um 

jeito na situação, né....a gente pega e faz o serviço com a própria mão, mas não 

vai procurar ela...não vai tocar...porque a pobrezinha já fala ‘tenha dó...eu tô 

assim, assim e assim’....então o que a gente faz?...a gente faz aquilo que a gente 

fazia quando era solteiro...mas é aquela coisa...a gente faz a cada dois, três 

meses (risadas)...porque não tem mais aquele entusiasmo. 

 

 O relato nos mostra que o colaborador 2 tem consciência de que pode recorrer aos 

tratamentos para disfunção erétil. No entanto, ele opta por não fazê-lo, uma vez que se pudesse 

ter relações sexuais, não as teria com sua esposa. E, diante da situação em que se encontra, na 

qual o desejo se faz presente, o colaborador procura se satisfazer através da prática da 

masturbação. 

 Essa postura do colaborador 2 desvela seu universo da compreensão, que designa a 

abertura do homem para as suas possibilidades. Segundo Heidegger (2002, p. 39), “A pre-sença 

sempre se compreende a si mesma a partir de sua existência, de uma possibilidade de ser ou não 

ela mesma”. E podemos perceber que o colaborador 2 vivencia a sua sexualidade a partir das 

articulações e escolhas que faz, considerando suas limitações e possibilidades de existir. 

 A nossa percepção sobre a vivência da sexualidade do colaborador 2 vai ao encontro do 

que Forghieri (2002) afirma sobre o ser saudável existencialmente. Segundo ela, embora existam 

indivíduos que não conseguem reconhecer e aceitar os paradoxos e limitações da existência, há 
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outros que têm coragem para assumi-los, envolvendo-se nas situações e enfrentando os riscos 

para resolvê-las. Estes indivíduos vivenciam momentos de aflição e angústia, mas sentem-se 

predominantemente tranqüilos e satisfeitos com a própria existência.  

  

 

Colaborador 3 
 
 

O colaborador 3 tem 51 anos, é casado, tem 3 filhos (1deles falecido), católico não 

praticante, com ensino médio incompleto, pertence à classe econômica D e  trabalha com 

serviços gerais. Teve o diagnóstico de câncer de próstata há 1 ano e 2 meses, passou por uma 

prostatectomia radical, atualmente tem a doença sob controle e afirmou que após a cirurgia 

começou a ter disfunção erétil. 

No que se refere ao âmbito do trabalho, contou que desde criança precisou trabalhar na 

roça para auxiliar na criação dos irmãos. Atualmente trabalha com serviços gerais. 

Ao falar sobre sua família, evidenciou a afetividade na relação com o filho mais novo e 

sobre a dor pela morte de um de seus filhos.  

A respeito de sua sexualidade, revelou que está triste por sentir desejo e não conseguir ter 

ereções satisfatórias, uma vez que vê o sexo como uma “diversão” que torna a vida mais alegre. 

Faz psicoterapia, que buscou devido à queixa de disfunção erétil após a prostatectomia, e após 

não ter obtido bons resultados nos tratamentos realizados para disfunção erétil, está aguardando o 

aval médico para submeter-se ao implante de prótese peniana. 

 O colaborador 3 iniciou a entrevista com receio de falar, um tanto envergonhado, mas aos 

poucos começou a sentir-se mais à vontade para relatar sua história de vida. Apesar de abordar 
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assuntos tristes, em especial a disfunção erétil que tanto o incomoda, ele apresentou bom humor e 

tranqüilidade. 

 

O colaborador 3 iniciou seu relato falando sobre a temporalidade de sua infância e  

adolescência. Segundo ele, estas etapas de sua vida foram marcadas por dificuldades, tais como 

ser criado sem a presença do pai, como é possível observar no trecho abaixo: 

 

Vixi...minha vida de infância foi bem...fui criado na roça, né...eu nasci lá na Y e 

me criei lá também, né...eu vim pra cá:::...o que...com uns dezenove anos. 

Ah...foi muito sofrida a minha vida lá...a minha infância...do que eu relembro, 

né?...mas...depois vim pra cá em...eu fui criado sem pai...só com a mãe, né...e os 

irmão...mas mesmo assim eu vivo contente. 

 

 

 Ele mencionou que teve uma infância muito sofrida, na qual as dificuldades de 

subsistência se faziam presentes, levando-o a trabalhar desde cedo com a mãe para sustentar os 

irmãos. E devido à falta de tempo e incentivo para estudar,  freqüentou a escola por pouco tempo. 

 

Eu trabalhava na roça...eu mais a minha mãe...pra poder criar os outros que era 

mais novo do que eu, né...nem escola...na época eu num pude nem estudar 

porque o lugar que a gente morava era um lugar mais isolado assim...não era 

muito perto da cidade...os pai também num se interessava muito em ponhar os 

filho na escola....e também outra que num sobrava tempo...cê  tinha que 

trabalhar, né...mas essa época aí que eu acho que foi um pouco mais sofrida...pra 

poder sobreviver...porque num tinha indústria...só roça. 
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 As vivências do colaborador 3 são semelhantes às do colaborador 1, uma vez que ambos 

foram inseridos no universo do trabalho e da responsabilidade desde a infância. E, devido à 

impossibilidade de acesso à informação, não conseguiram trabalhar em algo que os realizasse, o 

que os levou a realizar as atividades possíveis, considerando-se as limitações concretas (a 

facticidade) de seus contextos de vida. 

 Segundo Nolasco (1993), o processo de socialização dos homens tem seu desfecho com a 

entrada no mundo do trabalho. Quando este não possibilita ao homem o encontro consigo 

mesmo, acaba auxiliando a reprodução da cisão interna, da fragmentação da subjetividade 

masculina. 

 E esse desencontro consigo mesmo, ao perceber-se realizando um trabalho visto como 

“sofrido”, pode ser compreendido como um modo de existir inautêntico pela perspectiva 

heideggeriana. Esse modo de existir, também denominado impróprio, é visto por Heidegger como 

uma existência desintegrada, na qual o homem não existe com suas próprias intenções, se aliena 

das possibilidades autênticas e pensa, se comporta, fala e acredita de acordo com a massa (Giles, 

1975). 

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 3 mencionou o modo como a sociedade via a 

sexualidade na época de sua adolescência e comparou com o maneira que homens e mulheres se 

relacionam na atualidade, o que podemos perceber no seguinte trecho: 

 

Naquele tempo era tudo diferente de hoje, né [...] mas hoje tá tudo mudado, 

né...vixi [...] hoje é tudo liberal e naquele tempo não era tão liberal assim, 

né...igual tá hoje. Pra você manter uma relação naquele tempo...vixi...não era 

constante igual hoje...a juventude de hoje, né?  
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 E relatou, ainda, suas vivências afetivo-sexuais nesse contexto que denomina “difícil”, 

“não tão liberal assim”: 

 

Eu...pra namorar até que namorei pouco na época...que logo que eu 

namorei...namorei o que...umas quatro, cinco menininhas e logo já me 

casei...mas não tinha assim...aquele relacionamento sexual com elas...era muito 

difícil...era muito limpo naquele tempo. Era...o que...era um beijinho...mas não 

era igual hoje...tudo é liberal hoje, né [...] quando era solteiro...é igual aquele 

que dizia assim...cê ia numa zona de vez em quando...de mês em mês, 

né...ou...ali...de quinze em quinze dias...mas não era constante assim. 

 

 De acordo com o relato, é possível observar que o colaborador 3 considera seu “tempo” 

de adolescência “muito limpo”, referindo-se ao fato de que as relações sexuais não eram 

freqüentes (nem socialmente permitidas) nos namoros, como são atualmente. Segundo ele, com 

as namoradas “era um beijinho”, enquanto as relações sexuais ocorriam nas zonas de meretrício. 

 O colaborador 3 nos possibilita conhecer seus valores a respeito da sexualidade, que 

evidenciam a repressão sexual que se faz constantemente presente em nossa sociedade e é 

internalizada pelos indivíduos, controlando seus comportamentos. Segundo Chauí (1984), a 

repressão sexual se realiza pelo controle da expressão da sexualidade. É um conjunto de regras, 

normas e valores que permeiam o modo como os indivíduos vivenciam a sexualidade. 

 O relato do colaborador 3 remete-se a um contexto sócio-histórico-político-cultural em 

que as mulheres não podiam expressar a sua sexualidade, nem ter relações sexuais antes do 

casamento.  Portanto, as mulheres “puras”, “castas” deveriam ser destinadas ao casamento, 

enquanto os homens eram iniciados sexualmente nas zonas de meretrício, na qual podiam 

exercitar seu desempenho sexual com várias mulheres e, desse modo, reafirmar a sua 

masculinidade. 
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Dando continuidade ao relato, o colaborador 3 fala da temporalidade da sua vida adulta 

e do seu relacionamento afetivo-sexual com a esposa. Segundo ele, após uma adolescência com 

dificuldades para relacionar-se sexualmente com suas namoradas, casou-se e teve sua vida 

afetivo-sexual modificada: “Agora...depois que casou aí muda mais...porque cê fica mais à 

vontade, né...”. Ou seja, o casamento lhe trouxe a possibilidade ter relações sexuais com sua 

esposa, uma vez que era visto como um “atestado de permissão” socialmente construído para o 

exercício da sexualidade. 

 Dando continuidade ao seu relato, o colaborador 3 falou sobre o seu relacionamento com 

os filhos. É possível observar que o nascimento do terceiro filho trouxe mudanças significativas 

na dinâmica familiar, e no modo como o colaborador vivencia a paternidade.  

 A criação dos dois primeiros filhos foi descrita como uma fase de dificuldades para o 

casal, uma vez que eram jovens, recém-casados e tiveram que prover e cuidar de gêmeos: 

 

Eh:::...quando eu casei...o primeiro filho veio gêmeos, né...desse rapaz de vinte e 

seis ano...vixi...minha vida...eu nem expliquei...nem te expliquei que na época 

que eu casei...eu casei...meus filho tem onze meses de diferença do meu 

casamento [...] eles nasceram de sete meses e foi uma vida meio difícil na 

época...eles nasceram prematuros...deu trabalho pra criar, mas graças a Deus 

criou bem...aí a gente ficou naquela...a mulher teve que tomar comprimido com 

medo de vim mais gêmeos de novo, né?...e a gente tava começando a vida...era 

difícil. 

 

 Nolasco (1993) fala sobre esse momento em que o homem torna-se pai. Segundo ele, os 

homens descobrem a paternidade como alguém que recebeu mais uma obrigação. A pressa, a 
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correria e a sobrevivência, hábitos que marcam o cotidiano do casal, tendem a fazer com que o 

pouco tempo para si tornem a criança um fardo exigente.   

Após vinte anos sem ter filhos, a esposa do colaborador 3 engravidou sem que tivesse 

planos para isso, algo que foi considerado por toda a família como “indesejado”: 

 

Aí nós fiquemo tudo desesperado...nem ela nem eu também não aceitava o 

filho...porque ela com a idade que tinha....já foi com quarenta e três pra quarenta 

e quatro ano que ela engravidou...e com os problema de saúde que ela tinha, 

né...meus menino...quando meus menino soube...porque nessa época ele era 

vivo...o outro que era gêmeo desse...e...eles não aceitaram que ela tava 

grávida...e nem a gente. Aí tem muitas pessoas que deu até conselho pra 

abortar...aí eu falei assim “ah não...seja o que Deus quiser, né...” 

 

 No entanto, apesar da dificuldade em aceitar a gravidez, o nascimento da criança foi 

relatado como um acontecimento que trouxe mudanças positivas para todos na família, como é 

possível observar no seguinte trecho: 

 

[...] graças a Deus...depois disso daí (nascimento do filho)...parece que as vida 

melhorou noventa por cento do que era, né...porque acabou com os problema de 

saúde que ela (esposa) tinha tudo...e a  criança veio perfeita, né...e depois de 

vinte ano...um mais novo que os outro vinte ano...e hoje...vixi...se cê vê a saúde 

que tem o garotim...cê nem imagina. Não deu nem a quinta parte de trabalho que 

o outro deu...ele me deixa muito contente, graças a Deus...nós todos...depois de 

ganhar ele os menino ficaram tudo contente, né... 

 

 

 O colaborador 3 modificou seu modo de perceber a paternidade e podemos perceber em 

sua fala a expressão de afetividade pelo filho mais novo, que é considerado a “alegria da casa”. 
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Ele relatou, ainda, que após o nascimento da criança, um de seus filhos gêmeos faleceu de 

leucemia, fato este que trouxe um novo significado para a gravidez inicialmente indesejada: 

 

[...] só que depois...aí...esse filho que eu perdi...ele faleceu com 

aquela...leucemia nele, né...e foi logo que o menino nasceu ele começou a ficar 

doente, né...aí...começou a fazer tratamento aqui na G 

(hospital)...mas...faleceu...Deus...acho que não queria assim e ele acabou indo a 

falecer. Deus faz as coisa...e nós que não entendemo, né?... e deu esse outro filho 

pra poder tirar o outro...acho que eu tinha que ficar só com dois mesmo, né. 

 

 A relação de proximidade com o filho mais novo desvela um exercício diferente da 

paternidade do colaborador 3 e estas mudanças podem ser compreendidas como reflexo das 

transformações que vêm ocorrendo na paternidade atualmente. Segundo Nolasco (1993), o “novo 

pai” que vem surgindo com as mudanças nos comportamentos dos homens não é mais 

identificado como uma pessoa que não se interesse afetivamente pelos filhos. A paternidade 

oferece ao homem a possibilidade de ampliar suas dimensões internas e renovar sua relação com 

a vida. 

 À luz do referencial heideggeriano, a afetividade é uma das estruturas ontológicas da 

existência. E na medida em que o colaborador 3 expressa esta dimensão do seu ser na relação 

com o filho mais novo, abre-se para ser-com-o-outro de modo mais autêntico, no qual é possível 

ser-si-mesmo. 

 No entanto, apesar da afetividade desvelada no modo de falar sobre o filho mais novo, o 

colaborador 3 também deixa claro que ainda vive sob a ótica do modelo tradicional de pai, 

advindo do modelo patriarcal, no qual o pai é uma figura investida de autoridade, que protege e 

provê materialmente os filhos e é afetivamente distante dos mesmos. 
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 Este modo de ser pai é desvelado pelo seguinte relato, a respeito de sua relação com o 

filho mais velho, após o acometimento pelo câncer de próstata: 

  

[...] só uma coisa que não comento é pra meu filho rapaz que eu tenho...eu nunca 

comentei pra ele isso aí...a gente fica assim meio acanhado...mesmo que hoje tá 

tudo mudado, né...mas pra cê se abrir assim com um filho e explicar...até que ele 

entende, né...mas a gente fica...e eu por ser pai...assim...do meu filho...eu me 

sinto até acanhado de explicar pra ele esse assunto...esse aspecto, né...eu já quis 

até explicar, mas fiquei  assim, né...até outra vez que eu vinha aqui no médico a 

mulher falou pra ele que eu vinha no médico...só que eu não expliquei o assunto 

que era, né...e até que ele queria saber e eu pensei...eu queria...e pensei em falar 

pra ele...explicar pra ele, né...mas acabei não falando não.  

 

 O colaborador 3 revela que não se sente à vontade para contar ao filho mais velho sobre o 

seu problema de saúde. Ele freqüenta o hospital e faz psicoterapia para avaliar suas condições de 

se submeter a um implante de prótese peniana e, apesar da vontade de contar para o filho sobre 

isso, não consegue fazê-lo. 

 Em seu relato, ele menciona as mudanças sofridas no modo como os homens se 

relacionam com seus filhos na atualidade: “mesmo que hoje tá tudo mudado”. E afirma que, se 

falasse abertamente com seu filho, ele o compreenderia, mas sente vergonha em falar sobre suas 

dificuldades sexuais. 

 Podemos afirmar que o colaborador 3 apresenta um modo de existir inautêntico na relação 

com seu filho mais velho. A falta de diálogo, o fato de não abrir-se para ser-si-mesmo-com-o-

outro o insere no âmbito da queda, da derrelição, estado em que o homem não escolhe suas 

vontades e anseios como referência de sua existência. Para Heidegger (2002, p. 199), “A pré-

sença é a possibilidade de ser livre para o poder-ser mais próprio”. No entanto, nem sempre o 
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homem está aberto para esta possibilidade, postura que podemos observar na relação do 

colaborador 3 com seu filho.  

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 3 falou sobre o adoecimento e  as suas 

relações afetivo sexuais após a vivência do câncer e mencionou as modificações na sua 

sexualidade, relacionando-as ao envelhecimento.  A sua fala nos mostra a dificuldade em aceitar 

essas mudanças: “Sei lá...a gente fica mais...sei lá...a gente ta véio, mas num tá tão véio assim pra 

isso (sexo), né...a gente  quer pelo menos um pouco”. Portanto, esta fala desvela a dificuldade em 

aceitar a facticidade da existência, os limites concretos de um corpo que sofre modificações em 

sua temporalidade. 

 Para o colaborador 3, as modificações na sua sexualidade são resultado do tratamento 

cirúrgico para o câncer de próstata.  Ele expressa sua dor frente ao desejo que não se satisfaz 

devido à disfunção erétil que surgiu após a prostatectomia na seguinte fala: [...] agora já tem mais 

de um ano...((silêncio))...depois que eu fiz essa cirurgia aí...sei lá...a gente fica...não tem 

aquela...ah...tira tudo da gente, né...a sensação da gente toda, né...cê se sente inútil mesmo nessa 

parte...cê não reanima mais nessa parte...cê fica...((silêncio)). 

 Esta fala nos mostra o quanto o colaborador 3 sofre a dor por sentir-se sexualmente 

“inútil”, por ter desejo e não observar o reflexo dele em seu corpo.  Esse relato também retrata o 

horizonte do silêncio que desvela o ser desse homem que sofre. Os momentos de silêncio 

desvelam a dor que há mais de um ano acompanha e fragiliza o existir do colaborador 3. 

 Na perspectiva heideggeriana, o silêncio é uma possibilidade que constitui o discurso. 

Segundo Heidegger (2002, p. 223)  

 

Quem silencia no discurso da convivência pode “dar a entender” com maior 

propriedade, isto significa, pode elaborar a compreensão por oposição àquele 
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que não perde a palavra [...] Para poder silenciar, a pre-sença deve ter algo a 

dizer, isto é, deve dispor de uma abertura própria e rica de si mesma. Pois só 

então é que o estar em silêncio se revela e, assim, abafa a “falação”. 

 

Pelo fato de não aceitar a facticidade de sua existência, os limites concretos do seu corpo, 

o colaborador 3 submete-se aos tratamentos que a medicina moderna dispõe e frustra-se com os 

mesmos, que não foram eficazes no seu caso. Os trechos abaixo retratam as frustrações nos 

tratamentos para disfunção erétil:  

 

 

Vixi...depois que eu fiz essa cirurgia aí...ah...mudou muito, né?...porque...cê não 

consegue fazer...fez um ano em abril...março....fez um ano. É que já foi bem 

explicado, né...o médico me explicou que eu podia correr um risco com a  

impotência...só que depois podia voltar...depois de um ano que ia voltando aos 

pouco, né...fizemo os teste com vários comprimido...nenhum resolveu...não deu 

solução...aí ele disse que o único jeito é ter que usar uma prótese, né. 

 

 Ele  continua relatando sua trajetória ao submeter-se aos tratamentos:  

 

[...] fiz teste com acho que umas quatro fórmula de comprimido, né...e num 

resolveu...fiz o teste daquela injeção e também num resolveu...aí me deixava 

mais desanimado...porque primeiro fez o teste com um comprimido e não 

resolveu...aí ficava com aquela expectativa que com o outro vai dar certo e 

também não resolveu. Com a injeção também...era ainda mais sofrida, mas 

mesmo assim eu me sujeitava a fazer...porque é difícil uma injeção, né...e 

também não resolveu...aí eu fiquei triste...desanimado, né...porque é pra ficar 

triste mesmo.  
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 Podemos observar que as vivências do colaborador 3 são semelhantes às do colaborador 

1, uma vez que ambos sofrem a dor pela impossibilidade de penetrar a parceira e buscam sanar 

este problema através de tratamentos medicamentosos. Na medida em que estes falham e 

frustram suas expectativas, eles passam a esperar pela cirurgia de prótese peniana. 

 Nos relatos acima, o colaborador 3 afirma o quanto ficou “triste”, “desanimado”  com o 

fato de não obter bons resultados nos tratamentos. Segundo Badinter (1993), o pênis é o símbolo 

da onipotência ou da mais extrema fragilidade do homem, por isso aqueles que perdem parcial ou 

completamente a capacidade de ereção buscam “o pênis perfeito” de várias formas, inclusive se 

submetendo a implantes penianos rígidos ou infláveis. 

 Uma vez que é pela atividade sexual que o homem atesta sua masculinidade, de acordo 

com o modelo patriarcal, ao ter disfunção erétil o homem sente-se frágil e ferido em sua 

identidade masculina. O colaborador 3 desvela esta fragilidade ao falar sobre o medo do 

abandono ou da traição da parceira: 

 

Mesmo com a mulher que cê tem toda intimidade, né...mas eu sei que minha 

mulher não é uma mulher assim...de muita influência...mas...fica assim sem 

jeito, né...cê não...não...porque o que diverte a gente eu acho que é isso...e acho 

que tanto o homem como a mulher não vive sem manter uma relação...eu acho 

que fica difícil. 

 

  

 O relato evidencia que colaborador 3, apesar da intimidade que tem com a esposa, sente-

se envergonhado por não conseguir manter relações sexuais com ela. E tem medo de ser 

abandonado ou traído, uma vez que compreende o sexo como algo importante tanto para homens 

quando para mulheres.  



 138

 De fato, é importante lembrarmos que os ideais patriarcais de uma sociedade, que 

apregoam a super valorização do pênis e da penetração na relação sexual, permeiam tanto as 

expectativas dos homens quanto as das mulheres em relação à vivência da sexualidade.  

 Apesar do momento de dor e fragilidade do colaborador em relação a si mesmo e ao seu 

relacionamento afetivo-sexual, seu relato desvela a existência da afetividade e do diálogo na 

relação com a parceira:  

 

[...] eu expliquei pra ela e ta tudo bem, né...sempre tem altos e baixos, né...mas 

tá tudo bem. Eu trabalho normal...me alimento normal...divirto...só não divirto 

nessa parte (sexual)...mas tá tudo bem, né...agora...já tem mais de um 

ano...((silêncio)). [...] só que a mulher já entendeu...eu expliquei pra ela tudo, 

né...e falei que tem uma solução pra gente, né...aí ela disse “ah...não...procê 

fazer essa cirurgia (de prótese peniana)...pode prejudicar...cê podia largar pra 

lá”...aí eu falei assim “ah...não...só se não tiver jeito, né?”. 

 

 

 Ainda que sinta vergonha da esposa por ter disfunção erétil e não satisfazê-la com a 

penetração, o colaborador 3 mostra-se aberto para dialogar com ela a respeito do seu problema. 

Ele afirma que ela “entendeu” suas explicações e até mesmo questionou se ele deveria se 

submeter ao implante de prótese peniana, pois tem receio que ele seja prejudicado. 

 O diálogo a respeito de um problema íntimo e doloroso desvela a dimensão do cuidado do 

colaborador 3 para com a sua esposa. Este cuidado se expressa pela solicitude, sob a forma que 

permite ao outro ser-si-mesmo. Ou seja, o colaborador 3 abre-se, torna-se mais autêntico ao falar 

de si mesmo, ao mesmo tempo em que permite que a esposa também fale sobre o que pensa sobre 

o momento que vivem. Segundo Heidegger (1981, p. 41), 
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A solicitude demonstra-se como um estado de ser do ser-aí (Dasein) – um estado 

que, de acordo com suas diferentes possibilidades, está ligado com seu ser em 

relação ao mundo de seu cuidado e, da mesma maneira, com seu autêntico ser 

em relação a si mesmo [...] quando pessoas se devotam à mesma tarefa comum, 

seu fazer é determinado pela maneira na qual seu ser-aí (cada um em seu próprio 

modo) tem sido apropriado. Elas, então, tornam-se autenticamente presas juntas, 

e isto torna possível o justo modo de objetividade (die rechte Sachlichkeit), que 

desvela o outro em sua liberdade para si mesmo. 

 

  

 Portanto, apesar de estar fragilizado em seu ser-si-mesmo e sendo-com a esposa devido à 

disfunção erétil, o colaborador 3 nos mostra esta dimensão de afetividade, cuidado, solicitude e 

autenticidade em sua relação afetivo-sexual. 

 Foi relatada, ainda, a tentativa de adaptação às modificações na sexualidade frente à 

superação da doença e à continuidade da vida. Ou seja, o colaborador 3 busca minimizar  a dor e 

o sofrimento pela disfunção erétil, valorizando os aspectos positivos do tratamento para o câncer, 

tais como o controle da doença e a possibilidade de continuar vivendo, o que fica evidenciado na 

seguinte fala: 

 

[...] aí eu fiquei triste...desanimado, né...porque é pra ficar triste mesmo. Mesmo 

que eu fiquei alegre em uma parte, porque pelo menos fiquei livre da doença...o 

médico fala que ainda num tá cem por cento...mas praticamente tá quase noventa 

por cento eu fiquei curado da doença e é um alívio, né...mas na parte sexual 

fica...eu fico triste... 

 

 

 É possível observar que, apesar da tristeza pela perda da potência sexual após o 

tratamento do câncer de próstata, o colaborador 3 busca valorizar esse mesmo tratamento que o 

livrou de uma doença que ameaçava sua vida e potencializava o contato com a própria finitude. 
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 No entanto, ele demonstra fugir à angústia decorrente da consciência de que a morte é a 

possibilidade última da existência, uma vez que nega os sinais do envelhecimento evidenciados 

tanto no acometimento pelo câncer de próstata, quanto na facticidade de um corpo que não 

responde mais ao seu desejo sexual.  

 Segundo Heidegger (2005, p. 33), “É na disposição da angústia que o estar-lançado na 

morte se desentranha para a pre-sença  de modo mais originário e penetrante. A angústia com a 

morte é a angústia ‘com’ o poder-ser si próprio, irremissível e insuperável”. E a fuga à angústia é 

um modo de existir inautêntico, uma vez que o homem foge ao seu poder-ser mais próprio, que o 

abre inteiramente para si mesmo. 

 Esta fuga pode ser desvelada no relatos abaixo, uma vez que o colaborador 3 tem como 

projeto de vida futuro a busca pela reabilitação da função sexual,  a fim de evitar a tomada de 

consciência do próprio envelhecimento, do declínio das funções corporais que atestam sua 

existência finita: 

 

É...eu decidi sim (pelo implante da prótese peniana)...se é uma solução eu to de 

acordo sim, né. Ainda não marcou a data porque tinha que passar pela 

psicóloga...e depois que vai marcar...eu to é ansioso pra isso dar certo, 

né?...porque parece que cê vive uma vida mais...mais alegre...mais animada...e 

não uma vida assim...triste, né? [...] e quando der certo eu vou ficar mais 

realizado...mais contente, né...por isso eu to ansioso...eu espero que dê certo, né. 

 

 É possível afirmar que no projeto da compreensão, enquanto abertura para as 

possibilidades do poder-ser, o colaborador 3 vislumbra a  retomada de sua realização pessoal por 
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meio da capacidade de ter relações sexuais com penetração. Ele não se abre para outras maneiras 

de expressar sua sexualidade. 

 Heidegger ( 2002, p. 201) postula que 

 

A compreensão pode-se colocar primariamente na abertura do mundo, ou seja, a 

pre-sença pode, de início e na maior parte das vezes, compreender-se a partir de 

seu mundo. Ou então, a compreensão primariamente se lança para as 

destinações, isto é, a pre-sença existe como ela própria. Brotando de seu próprio 

si mesmo como tal, a compreensão é própria ou imprópria. “Im-própria” não 

significa que a pre-sença rompa consigo mesma e “só” compreenda o mundo. 

Mundo pertence ao seu próprio ser como ser-no-mundo.  

 

 E considerando que o ser-no-mundo envolve a relação do homem consigo mesmo, com 

seu ambiente e as pessoas nele inseridas, as quais constroem significados para o exercício da 

sexualidade, é possível compreender que o colaborador 3 busca recuperar sua potência sexual 

como forma de reconhecer-se em seu ser-si-mesmo-no-mundo. Na medida em que a exigência 

desempenho sexual excelente faz parte da construção da identidade masculina, o colaborador 3 

busca ansiosamente sanar o problema da disfunção erétil e atestar sua masculinidade. 

 No entanto, esta busca o faz existir de modo inautêntico, uma vez que nega a facticidade 

de um corpo concretamente finito e se distancia do contato consigo mesmo. Essa inautenticidade 

vai ao encontro do que diz Nolasco (1993), quando ele afirma que o indivíduo, para se tornar um 

homem, paga um tributo que, em ultima instância, significa abrir mão de compreender a si e ao 

mundo de forma original e singular.  
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Colaborador 4 
 
 

O colaborador 4 tem 58 anos, é casado, tem 4 filhos, não tem religião, com ensino médio 

completo, pertence à classe econômica B2, trabalhou com telecomunicações e está aposentado. 

Teve o diagnóstico do câncer de próstata há 2 anos,  fez uma prostatectomia radical, hoje a 

doença está controlada e afirmou que passou a apresentar disfunção erétil após a cirurgia. 

No que se refere ao âmbito do trabalho, ele revelou que trabalhou na área de 

telecomunicações e atualmente está aposentado. 

Ao falar sobre a família, mencionou apenas sua relação com a esposa, com quem tem uma 

relação de intimidade que o possibilitou conhecer a própria sexualidade. 

A respeito de sua sexualidade, revelou que procurou a psicoterapia devido ao 

acometimento pela disfunção erétil e busca o aval dos médicos para implantar uma prótese 

peniana, pois os demais tratamentos para disfunção erétil não tiveram resultado satisfatório. 

Sente-se triste por ter vontade de manter relações sexuais e não conseguir, mas afirma que sexo 

“não é tudo”, por isso busca se dedicar a outras atividades prazerosas, como a prática de esportes 

e uma vida social ativa, para não se “desesperar”. Apesar da disfunção erétil, ele afirmou que às 

vezes sente prazer na relação sexual, mas sua esposa não, uma vez que não há penetração. Por 

isso, sente constrangimento perante si mesmo e à sua esposa. 

O colaborador 4 apresentou um semblante bastante sério durante a entrevista. Ao falar 

sobre sua história de vida, não expressou humor alegre ou triste e também não demonstrou 

constrangimento ao falar de seu problema sexual. 
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O colaborador 4 iniciou seu relato falando sobre a temporalidade da infância e da 

adolescência, fases da vida marcadas pela lembrança de uma educação rígida que recebeu dos 

pais. Ele mencionou o sofrimento por ser educado dentro de um modelo tradicional de 

paternidade, no qual não havia diálogo e aos filhos era dada pouca liberdade e possibilidade de 

autonomia:  

 

[...] assim...eh::::...uma educação rígida que eu tive, que meus pais eram daquele 

método bem antigo. Meus pais...eles são analfabetos e eram bem rígidos...a 

educação que  eles receberam dos pais deles, eles queriam transmitir...então a 

gente sofreu bastante...eram daqueles pais tradicional que não tinha diálogo com 

os filhos...eh:::...muito seguro...a gente não tinha liberdade pra quase nada...e só 

fazia aquilo que eles queriam.  

 

 Esse modelo de paternidade tradicional é centrado na figura de um pai investido de 

autoridade, um “pai-patrão”, símbolo de virilidade e poder sobre os filhos (Nolasco, 1993). Esse 

modelo de paternidade estabelece uma relação de inautenticidade entre pais e filhos, uma vez que 

ambos são impossibilitados de ser-si-mesmos, de realizar as próprias escolhas, dialogar e 

expressar afetividade. 

 Com o passar dos anos e a chegada da vida adulta, o colaborador 4 e seus irmãos 

passaram a assumir a responsabilidade por suas próprias vidas:  

 

Aí depois do colegial que a gente começou a...um vai pra aqui...outro pra ali...aí 

que a gente foi formando...completando mais a formação da personalidade e 

tomar um rumo na vida, né? 

 

 No que se refere à sexualidade na infância e adolescência, ele disse ainda: 
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Bom...a:::...a sexualidade...digamos assim até a adolescência...foi aquela 

sexualidade assim...sem muita informação, né? Devido à educação que a gente 

teve...tanto é que eu fui operar da fimose eu já tava casado...com trinta 

anos...((dá risadas))...é incrível, né?...e antes de casar eu tinha assim...relações 

mais com as pessoas::::....às vezes não tinha...como é que fala....eh:::...parceiro 

fixo, né. 

 

 

 Esse relato expressa mais uma característica do modelo tradicional de paternidade: os pais 

não educavam seus filhos para a vivência da sexualidade. A estes não era dada informação ou 

orientação sexual, principalmente por se tratar de um assunto envolto por tabus próprios da 

repressão sexual. Segundo Chauí (1984), a moralização do sexo é feita, preferencialmente, pela 

família e pelo trabalho. É a família e o Estado que regulam a sexualidade e, portanto, reproduzem 

a repressão sexual. 

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 4 falou sobre a temporalidade da sua vida 

adulta: o casamento, a família e os relacionamentos afetivo-sexuais e, a respeito do seu 

relacionamento afetivo-sexual, afirmou que, após casar-se, passou a conhecer melhor as 

peculiaridades da sexualidade: 

 

Mas a gente foi ter mais consciência disso (sexualidade) após o casamento, né? 

[...] Consciência assim...mais da sexualidade...de como funciona direito...de 

como tem que ter cuidado com a saúde sexual, né?...entender mais o 

comportamento da mulher e talvez o da gente também... 

 

 Portanto, foi após o casamento que o colaborador 4 passou a viver de modo autêntico, na 

medida em que pôde ser-si-mesmo na relação afetivo-sexual, conhecendo sua própria sexualidade 

e a de sua parceira. Esse relato também evidenciou a dimensão do cuidado na relação afetivo-
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sexual, evidenciado pela solicitude do colaborador 4 com sua esposa, na medida em que se 

mostrou atento às vivências dela. De acordo com Heidegger (2002), essa preocupação que diz 

respeito à existência do outro, e não a uma coisa da qual se ocupa, ajuda o outro a tornar-se si 

mesmo. 

 Prosseguindo em seu relato, ele falou sobre o seu adoecimento e as relações afetivo 

sexuais após a vivência do câncer. Ele mencionou as modificações na sexualidade: 

envelhecimento e adoecimento, abordando, inicialmente, o choque ao receber o diagnóstico de 

câncer de próstata:  

 

O interessante é que mesmo antes dessa cirurgia...fisicamente eu não sentia 

nada...eu fazia academia...jogava bola...corria...andava de bicicleta...tinha 

relações sexuais normais...e de repente...foi um choque...nossa...tô pensando que 

eu to sadio...assim de repente. 

 

 Em seguida, afirmou que sente desejo sexual e por isso preocupa-se com sua disfunção 

erétil, que o impossibilita de satisfazer esse desejo que parece “intrínseco” a ele: 

 

Se a gente...sei lá...se talvez tivesse mais idade...e não...não tivesse...não sentisse 

assim....aquela vontade de sexo...talvez nem...eu nem ia preocupar com isso 

(disfunção erétil) ...mas eu não sei...parece que ta intrínseco dentro da gente 

essas coisa, né? 

 

 E expressou, ainda, a dor frente ao desejo que não se satisfaz devido à disfunção erétil, o 

que pode ser ilustrado pela seguinte fala:  
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Éh...realmente é uma...pro homem é uma coisa que ele não espera, né?...choca 

tanto o homem como a esposa também, né?...mas a gente ta administrando 

bem...sem muitos atropelos, né?...administra bem...a gente não aceita, mas 

compreende a situação, né?... porque o homem brasileiro...ainda é uma 

sociedade machista e isso aí é o fim do mundo, né?[...] você sente a vontade mas 

o membro não reage, né?...porque o sangue circula...mas não fixa nele e passa 

direto e sai. A gente sente vontade e tenta manter relação mas é..às vezes até eu 

sinto um prazer...mas ela já não sente porque não há penetração...pra ela fica 

assim...uma situação mais difícil, né?...mas nós estamos lidando com 

isso...é...tem que...como se diz...quebrar um galho, né?...mas é difícil, viu?...é 

constrangedor...perante ela e perante mim...porque a coisa é boa quando ambas 

as partes se sente bem, né?...e no caso...ninguém ta sentindo assim 

bem:::...plenamente...mas não tem outra solução até chegar à solução...então a 

gente tem que ir...indo assim, né?...procurar assentar...acalmar pra não 

desesperar...pras coisa não subir pra cabeça....senão fica ruim. 

 

 

 O relato acima nos mostra a dor e o sofrimento do colaborador 4 por não ter ereções 

satisfatórias. Segundo ele, às vezes sente prazer na relação sexual com a esposa, mas acredita que 

esta não sente o mesmo, uma vez que não há penetração. Ele mencionou ainda o quanto é difícil 

ter disfunção erétil numa sociedade como a nossa, fortemente vinculada ao ideal de 

masculinidade hegemônico construído pelo sistema patriarcal, que apregoa a necessidade de se 

ter um desempenho sexual excelente para atestar o gênero masculino. 

 E na medida em que busca ser-no-mundo, respondendo às expectativas da coletividade, da 

massa, o colaborador 4 existe de modo inautêntico. De acordo com Penha (1982), na 

inautenticidade o homem age de acordo com o que dizem ser certo ou errado, obedecendo ordens 

e proibições sem indagar suas origens e motivações. O Dasein passa a viver sob o signo do ‘se’, 

do ‘dizem’.  
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 Nessa busca por sanar o problema da disfunção erétil, ele procurou as opções de 

tratamento de que a medicina dispõe e relatou suas frustrações nos tratamentos para disfunção 

erétil, tal como observamos no seguinte relato:  

 

E o que aconteceu...a cirurgia quase foi um milagre também...porque o médico 

disse que foi difícil...eles fizeram um trabalho muito bem feito. Após a 

cirurgia...passado esse período crítico...aí depois o período talvez de normalizar 

ou não (a sexualidade)...no meu caso o médico tentou ir fazendo aqueles passos 

tradicionais...começa com aqueles comprimidos mais fracos...aí faz uma 

experiência. Depois passa pro segundo estágio com outros comprimido um 

pouco mais forte...aí passou pro terceiro estágio daquela:::...injeção, né?...e 

todos eles foram um resultado assim...insatisfatório. A injeção deu 

assim...tipo...meia...meia ereção...mas segundo o médico não foi plenamente 

satisfatório e ele falou...”o caso seu a...o último grau seria...oferecer pra você 

uma prótese, né? 

[...] eu optei (pela prótese) porque os comprimidos...além de não ser muito 

satisfatório...ele tem um efeito colateral...dá uma dor de cabeça...um enjôo muito 

forte...ele (o médico) disse que isso é normal...só que em termos de ereção não 

foi satisfatório...e a injeção eu não senti nenhum efeito colateral mas...eh...foi 

uma meia ereção. Ele falou que nesses casos é só a prótese mesmo...por isso ele 

foi testando...testando...porque tem paciente...conforme a cirurgia...afeta 

pouco...e o comprimido resolve...mas nesse caso meu a cirurgia foi muito 

abrangente...muito invasiva...mas ele falou que isso aí é normal. 

 

 

 Seu relato evidencia a dor em se submeter a tratamentos que muitas vezes têm efeitos 

colaterais desagradáveis e, ainda assim, não têm eficácia na reabilitação da função sexual. 

Observa-se que o colaborador 4 não aceita a facticidade do seu corpo, que já não responde ao seu 

desejo sexual. Segundo Olivieri (1985, p. 31), “Não é fácil compreender,’habitar’ uma doença. 

Surgem problemas sérios, às vezes irredutíveis, não só no doente como também na família, e 
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ainda se acrescentam situações sociais, objetos de discussões”. Ou seja, a disfunção erétil traz à 

tona a fragilidade do homem com câncer de próstata na sua dimensão de ser-com-o-outro-no-

mundo, uma vez que envolve as construções sociais a respeito da masculinidade, que permeiam 

as expectativas que homens e mulheres têm a respeito do modo como o homem deve expressar 

sua sexualidade: pelo pênis ereto e pela capacidade de ter um ótimo desempenho sexual. 

No entanto, podemos observar que esse momento de fragilidade existencial também é um 

momento de abertura à possibilidade de ser-com-sua-esposa de modo mais autêntico, uma vez 

que o colaborador 4 expressa a afetividade e o diálogo na relação com ela: 

 

[...] então tem sido dessa forma...pra mim...pra minha esposa...ela talvez seja 

mais compreensiva, né...ela falou que morre de dó....morre de pena....mas tem se 

confortado...porque ela...ela é muito religiosa...então depois desse fato parece 

que ela se apegou mais ainda à religião, né...então ta indo...tá indo bem. A gente 

conversa...quando eu tomava os comprimidos a gente esperava ter reação e não 

tinha...depois também ela procurou se informar a respeito...e disseram mesmo 

que essa cirurgia...quase que noventa por centro tem esse problema mesmo...e a 

única solução mesmo é a prótese...é a última solução, né?...não tem jeito. 

 

 A afetividade é observada na relação íntima do colaborador 4 com sua esposa, na qual ele 

dialoga sobre suas dificuldades e tem uma postura que expressa o cuidado e a solicitude para com 

ela, na medida em que a ouve, busca conhecer o que ela sente nesse momento que o casal vive 

frustrações decorrentes da disfunção erétil e, desse modo, possibilita que ela também exista de 

modo mais autêntico. 

Na visão de Heidegger (2002, 1981), a solicitude é o modo de se relacionar com o outro, 

que pode ocorrer de modo próprio ou impróprio, dominadora ou libertadora. E observamos que 

no caso do colaborador 4, sua solicitude permite que a esposa seja livre para falar livremente 

sobre os problemas sexuais de seu marido, sobre seu sentimento de “pena” dela. 
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 É possível perceber, ainda, que o casal não se abre para outras possibilidades prazerosas 

de vivenciar a sexualidade. Tanto o colaborador 4 quanto sua esposa se entristecem pelo fato de 

não terem mais relação sexual com penetração. Enquanto a esposa busca na religião o auxílio 

para enfrentar esse momento doloroso, o colaborador 4 tem esperanças de resolver seu problema 

sexual e centra seu projeto de vida na busca pela reabilitação da função sexual: “[...] e a única 

solução mesmo é a prótese...é a última solução, né?...não tem jeito [...] tô mais seguro...e eu tô 

com a saúde geral boa...por isso ele (o médico) recomendou a prótese”. Ele busca, ainda, 

valorizar outros aspectos de sua vida, enquanto espera pela solução para a disfunção erétil:  

 

[...] a vida tem outras coisas além disso (relações sexuais)...é um 

componente...mas não é por causa da perda de um componente que a gente vai 

parar tudo, né?...tem que continuar em frente. Eu continuo fazendo a 

academia...continuo normal...comendo...bebendo...mas é que a gente...a gente 

sente falta, né?... bastante falta...porque faz falta, né?...mas...a gente sabe que 

depois vai ter uma solução, né...a gente espera, né? ((dá risadas)). 

 

 

 Observamos que o colaborador 4 não aceita a facticidade e a temporalidade do seu existir, 

uma vez que luta por voltar a ter um corpo que responda ao seu desejo, sem considerar que existe 

a possibilidade de isso não acontecer. Segundo Abbagnano (1984, p. 144) “A existência é, em 

primeiro lugar, um ser possível, isto é, um projectar-se  para a frente; mas este projectar-se não 

faz mais do que cair para trás, sobre aquilo que a existência é já de facto”. Ou seja, o projeto do 

homem não pode escapar à facticidade da existência, ao fato de que o dasein está lançado em um 

mundo concreto, com um corpo concreto, do qual não é possível fugir. 

 A respeito desse corpo concreto, Michelazzo (2003, p. 120) diz:  
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[...] somos ‘corpo e tempo’ porque somos ‘existência e tempo’. Esse contínuo 

‘estar-aqui’, irrecusável, irrevogável, intransferível. Três palavras que falam da 

impossibilidade, mas que, paradoxalmente, expressam toda a possibilidade da 

minha existência corporal. 

 

 Também é fundamental ressaltarmos que o projetar-se, a abertura para a compreensão, 

pode ocorrer de modo autêntico ou inautêntico. Segundo Heidegger (2002), o projeto pertence à 

constituição ontológica da pre-sença: do ser que se abre para o seu poder-ser como compreensão, 

e pode se compreender tanto a partir do “mundo” e dos outros entes, quanto a partir de seu poder-

ser mais próprio. E observamos que o colaborador 4 projeta seu futuro na possibilidade de atestar 

novamente a sua masculinidade por meio da penetração, ou seja, ele quer voltar a sentir-se 

“homem” nesta sociedade que chama de “machista”. Seu relato expressa o quanto é difícil para 

ele sofrer de disfunção erétil no contexto sociocultural em que vive: “isso aí é o fim do mundo, 

né”. 

 

 

Colaborador 5 
 

 
 O colaborador 5 tem 73 anos, é divorciado e está namorando há 4 meses, tem 2 filhos, é 

ateu, com ensino médio incompleto, pertence à classe econômica B2, trabalhou com transportes e 

está aposentado. Teve o diagnóstico do câncer de próstata há 4 anos, fez uma prostatectomia 

radical, atualmente tem a doença sob controle e afirmou que após esta cirurgia começou a ter 

disfunção erétil. 

 No que se refere ao âmbito do trabalho, ele revelou que trabalhou com transporte 

marítimo e, após anos nesta profissão, aposentou-se por invalidez. 
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 Ao falar sobre sua família, relatou que se sente frustrado por ter sido traído pela primeira 

esposa, que o traiu e o afastou da convivência com seus filhos. 

A respeito de sua sexualidade, afirmou que sempre viajou muito e teve muitas mulheres, 

por isso sente que a disfunção erétil é “a pior coisa que poderia lhe acontecer”. Após a 

prostatectomia radical, ficou 3 anos sem relacionar-se com mulheres e há poucos meses constatou 

que de fato está com disfunção erétil, pois começou a namorar. No entanto, antes ele já sentia que 

algo estava diferente em sua resposta sexual, nas ocasiões em que tentava praticar a masturbação. 

Seu relato mostrou que ele sente insegurança e medo de perder a namorada devido à disfunção 

erétil. Tem vivido um relacionamento de bastante afeto e está feliz, por isso faz psicoterapia e 

espera o aval dos profissionais de saúde para submeter-se a um implante de prótese peniana.  

 O colaborador 5 aparentou tranqüilidade durante a entrevista. Em alguns momentos 

expressou tristeza, mas ao falar de sua atual namorada ele mostrou bastante alegria e afeto. 

 

O colaborador 5 iniciou seu relato falando sobre a sua temporalidade da vida adulta: o 

casamento, a família e os relacionamentos afetivo-sexuais e contou sobre o relacionamento 

com os filhos:  

 

Hoje....hoje meus filho tão grande e moram no H (estado)...a minha menina é 

professora universitária....tem escola lá...e o menino trabalha no Banco 

X....agora há pouco eu passei seis meses no H (estado) e eles não foram ver o 

pai...fiquei desgostoso. A mãe deles levou eles embora....e logo no começo 

fiquei sem saber onde tava os meus filho....eu gostava da menina...eu adorava 

ela...fui eu que fiz o parto dela...porque naquele tempo lá no H (estado) só tinha 

parteira...e naquela época eu tava desempregado...morando com minha sogra. 
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 Ele afirmou que mantém um relacionamento de pouca proximidade e afeto com os filhos, 

os quais foram morar em outro estado com a mãe, na ocasião da separação do casal. E mencionou 

que, ao visitar a cidade na qual os filhos moram, estes não foram vê-lo, o que o deixou triste.  

Atualmente, o colaborador 5 exerce a função paterna com sua enteada, filha da mulher com quem 

se relacionou durante vinte de dois anos: 

 

[...] eu moro com a minha enteada....fiquei com a mãe dela vinte e dois anos...eu 

praticamente criei ela...ela tinha nove anos naquela época....e ela me deu um 

espaço no fundo da casa dela....eu vendi minha casa....dei metade do dinheiro 

pra ela....e a outra metade construí meu comodozinho no fundo da casa dela.... tá 

com oito ano que eu tô lá. 

 

 Ao longo do seu relato, ele falou sobre as temporalidade dos seus relacionamentos 

afetivo-sexuais, e afirmou que neste aspecto sua vida foi “complicada” pelo fato de ter sido traído 

pela primeira esposa: 

 

Eh...a minha vida foi bem complicada...a minha primeira esposa...essa que 

faleceu....nós morava no S (cidade) ...mas depois eu fiquei sabendo de umas 

coisa dela...fiquei desgostoso [...] meu primo que me disse...ele gostava muito de 

mim....e naquele tempo ele era polícia...aí ele disse “ó...sua mulher não ta muito 

boa da cabeça não...ela tá ficando....tá saindo com uma amiga dela aí que é 

dessas piranha que anda por aí e eu vi ela tomando chops lá no bar da T.” [...] aí 

eu disse “eu pego essa mulher”...eu tava com raiva dela...aí eu peguei uma 

garrucha e coloquei no paletó...e a primeira coisa que eu vi foi ela com um 

cara...o cara do lado....com o braço em volta dela....aí eu falei “eu mato essa 

mulher...ela num presta”....quando ela me viu foi mesmo que ver um...ela 

ficou...ela ficou branca e era morena....vi toda qualidade de cor na cara dela....e 

acho que ela falou pro cara que eu era marido dela...porque ele saiu de fininho e 

foi embora. Eu fui pra casa...peguei um táxi e fui embora....naquele tempo tinha 

dinheiro no bolso, né...pegava um táxi e ia pra casa....e peguei o revolver....e 
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disse “eu vou matar ela”....se eu vi ela com um homem eu podia matar ela....mas 

num matei....eu fiquei igual uma barata tonta...com sangue de barata....mas aí eu 

falei “eu num vou matar ela não que ela tem dois filho pequeno...são filhos 

meus...e ela tem que criar....a metade é meu e a metade é dela, né...porque 

mulher num pode ter filho sozinha, né....aí fiquei naquela raiva....o cara 

correu...quando me viu ele correu....sumiu. Naquele tempo eu tinha uns quarenta 

e cinco....cinquenta anos...e ela tinha o que....ela era mais nova que eu sete 

anos....eu pensei em atirar...não vi o cara na cama com ela...mas vi eles 

namorando...é a mesma coisa...eles tão se entrosando pra algum encontro....e 

eu....puxa vida...eu fui beber [...] menina...eu fui beber e foi pior...quase fiz uma 

besteira. 

 

 Esse relato desvela a dor, o sofrimento por ter sido traído.  Ao constatar a infidelidade, ele 

cogitou a hipótese de tirar a vida de sua esposa, mas não o fez por causa dos filhos que ela 

deveria criar. E também ressaltou que tentou manter-se fiel à esposa após casar-se com ela: 

 

[...] então...eu passei quase oito anos sem conhecer outra mulher depois que eu 

casei, né...eu não queria:::...eu achava que num devia um homem andar com 

outra mulher...então eu cheguei à conclusão de que num ia sair com outra....mas 

aí era difícil...porque os caras via eu recusar mulher e já dizia que eu num 

gostava de mulher...puxa vida...mas eu também num queria pegar uma 

doença...naquele tempo tinha muita doença. 

 

 

 Podemos perceber que os relatos do colaborador 5 são permeados pelo ideal de 

masculinidade hegemônico próprio do patriarcalismo, que defende a importância do homem 

atestar seu gênero pela quantidade de relações sexuais que pode manter, de preferência com 

diversas parceiras. A esse respeito, Nolasco (1993, p. 126) diz que “A quantidade de parceiras 

com as quais os homens devem manter relações é desde cedo um apelo para os meninos, um 

referencial para que se reconheçam como homens”. E Giddens (1993) complementa Nolasco 
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afirmando que, tradicionalmente, considera-se que o homem tem necessidade de varidedade 

sexual, daí a aceitação do seu envolvimento em encontros sexuais múltiplos antes e após o 

casamento. Isso pode explicar a pressão social sofrida pelo colaborador 5 para não rejeitar 

nenhuma mulher e atestar que de fato é homem. 

 Essa postura em que sente dificuldade de impor suas próprias vontades e desejos, (nesse 

caso, de não trair a esposa), desvela a inautenticidade do colaborador 5. Ou seja, para atestar sua 

masculinidade e ser aceito socialmente como homem, ele acaba por afastar-se da possibilidade de 

ser-si-mesmo. Conforme ressalta Penha (1982), na inautenticidade o homem age de acordo com o 

que dizem ser certo ou errado, obedecendo ordens e proibições sem indagar suas origens e 

motivações. O Dasein passa a viver sob o signo do ‘se’, do ‘dizem’. 

 Dando continuidade em seu relato, ele falou sobre o seu adoecimento e as relações 

afetivo sexuais após a vivência do câncer, abordando, inicialmente, as modificações na sua 

sexualidade com o envelhecimento e o adoecimento: “[...] mas era assim...o sexo foi muito bom 

quando eu era novo...era uma maravilha....espetáculo...muito bom...sempre gostei muito de 

mulher...”. Esta fala nos mostra que ele associa o vigor sexual à juventude, e por “gostar muito de 

mulher” e ter uma vida sexualmente ativa, com várias parceiras afetivo-sexuais, sofre a dor frente 

ao desejo que não se satisfaz devido à disfunção erétil que passou a ter após o tratamento 

cirúrgico para câncer de próstata:  

 

E a minha namorada é muito carinhosa...eu vou na casa dela todo dia....a gente 

vai se beijando....mas o principal....que é o sexo...pra mim não precisa....o 

principal é ter saúde e tudo, né...mas o sexo é importante na relação...e eu não 

consegui....aí ela disse que num tinha problema não...mas eu fiquei desgostoso 

pra caramba. 

Sempre foi tudo bom...mas hoje não ta porque não tem...o meu sexo é...tá 

perdido....não tem mais ereção...e num ter ereção pra mim é...a pior coisa que 
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pode acontecer...então eu criei esse complexo de não ter ereção....pra um homem 

que já foi um cara que já viajou muito...cada porto que eu ia tinha uma 

mulher...duas...três...eu sempre gostei muito de sexo. 

[...] encontrei essa mulher agora... ela é magrela....o marido dela tinha 

morrido....e um dia eu fui deixar ela em casa....ela mora uns oito quarteirão da 

minha casa...aí levei ela...aí beijei e tudo....eu sabia que não ia ter ereção....nem 

com o maior carinho dela eu não tive...fiquei desgostoso...pedi muitas 

desculpas...aí ela falou “acontece”...mas ela pensou que eu num gostei dela...aí 

eu expliquei pra ela tudo....da próstata. 

 

 

 Essas falas remetem-se à dor pela incapacidade de penetrar a namorada. Ele afirmou que 

sempre teve muitas parceiras sexuais na temporalidade de sua vida e, por isso, considera a 

disfunção erétil “a pior coisa” que podia lhe acontecer. Revelou, ainda, o constrangimento e a 

vergonha diante da parceira, uma vez que não conseguiu manter relações sexuais com ela. E 

comentou que, após a cirurgia, ficou 3 anos sem relacionar-se com mulheres, e por isso só 

constatou a disfunção erétil recentemente, ao conhecer a atual namorada. 

 

 

[...] depois que eu fiz a cirurgia...faz três anos já...eu num fiquei com nenhuma 

mulher...e agora eu vim perceber...sentir....que não tenho ereção....mas....logo no 

começo eu sentia que tava diferente...porque sempre quando eu ia no 

banheiro...homem....homem quando pega nos órgãos sexuais já estira....e comigo 

nem de manhã...na hora da urina...estirava....ele fica bambo, né...não é a mesma 

coisa...por isso eu falei pra namorada....depois das duas vezes que tentamo...não 

deu certo...fiquei triste demais....pra mim foi a pior noite que passei na minha 

vida...falei pra ela que tava gostando dela...que ia tomar remédio pra melhorar.  

 

 

 Observamos que, através do seu relato, o colaborador 5 mencionou que já havia notado as 

modificações em sua resposta sexual após a cirurgia, nas ocasiões em que ia se masturbar. No 
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entanto, só teve plena certeza da disfunção erétil ao tentar relacionar-se sexualmente com a 

namorada, e a partir desse momento procurou submeter-se aos tratamentos para essa disfunção. A 

respeito desse período no qual, aparentemente, teve receio da constatação da disfunção erétil, 

Forghieri (2002, p. 49) afirma que: “[...] quando nos encontramos em situações de grande 

abrangência em nossa vida, sentimo-nos angustiados e costumamos demorar para tomar uma 

decisão”. No caso do colaborador 5, percebemos que ele adiou por 3 anos a decisão de se expor a 

uma tentativa de relacionar-se sexualmente, bem como de procurar tratamentos para reabilitar a 

sua função sexual. 

 Prosseguindo em seu relato, ele falou sobre o seu medo do abandono ou da traição da 

parceira: “[...] que eu não quero perder essa mulher...ela é muito boa pra 

mim...maravilhosa...quero ver se eu consigo fazer essa operação pra ficar bom [...] Mas eu quero 

essa mulher... 

 Essas falas evidenciam o quanto o colaborador 5 apresenta baixa auto-estima e a 

fragilidade de sua identidade masculina por não poder ter relações sexuais com penetração. 

Diante desta limitação, ele sente-se ameaçado pelo medo de que sua namorada o abandone. No 

entanto, nesse momento de fragilidade e dúvida, ele se abre para a possibilidade de poder-ser-si-

mesmo na relação afetivo-sexual, uma vez que menciona a existência da afetividade e do diálogo 

na relação com a parceira, o que constatamos nos seguintes relatos: 

 

[...] eu agora tô com esse problema de ereção...e a mulher tá....ela disse que 

compreende...e eu trouxe ela hoje pra doutora conhecer ela....eu já falei...mas a 

doutora pode falar as coisa como é...faz dois anos que venho aqui depois da 

cirurgia de próstata....e a doutora vai explicar tudo pra ela...essa doutora aí é um 

espetáculo....maravilhosa...já tem tempo que eu venho aqui com ela. 

[...] e ela disse que espera também...ela me dá muito conselho.... “não desespera 

não”...ela falou.... “fica quietinho”....e eu trouxe ela aqui....porque a doutora 
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falou que eu vou ficar por cima da carne seca....vou ficar sempre ereto...um 

homem novo...agora vamo ver o que acontece, né....porque a cirurgia cortou um 

nervo...e o médico disse que ia por  uma prótese... 

[...] e por enquanto eu vou namorando....beijando....vendo televisão com ela...ela 

faz um café...um bolo pra mim...nós fica tipo namorado 

mesmo....adolescente.....é a mesma coisa....um namoro maravilhoso...eu tô 

gostando demais dela... 

  

 Tais falas desvelam o quanto a relação com sua namorada tem sido prazerosa, já que ela 

se mostra compreensiva, o apóia e lhe oferece seu afeto. Ele afirmou, ainda, o quanto considera 

importante fazer psicoterapia, tanto que levou sua namorada para conversar com sua psicóloga. 

Portanto, percebemos que a psicoterapia pode auxiliar o paciente a ampliar seus horizontes para 

as possibilidades se ser-si-próprio na relação afetivo-sexual, vivenciando outros prazeres da 

sexualidade como, por exemplo, a expressão do afeto. 

 De acordo com Santos e Pokladek (2002, p. 168): 

 

O ser é sempre afetado nas relações que estabelece com os outros. Mudando-se 

as condições, alteram-se os parâmetros, trazendo diferentes afinações, ora na 

alegria, ora na tristeza, ou raiva, ou dor. A busca por uma experiência mais 

autêntica de vida só pode se dar se nos permitirmos toda e qualquer 

possibilidade do ser-aí, isso significa a ampliação do seu projeto existencial.  

 

 Apesar de abrir-se para poder-ser mais autêntico, o colaborador 5 não deixa de vincular 

seu projeto de vida à busca pela reabilitação da função sexual. Embora relate que tem 

vivenciado situações muito prazerosas com a namorada, ele acredita que precisa satisfazâ-la 

sexualmente por meio da penetração e, assim, atestar sua masculinidade para não perder a 

parceira de que tanto gosta. E o fato de sua namorada ter feito cirurgia de períneo faz o 
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colaborador 5 acreditar que, por ela estar “quase virgem”, ele também precisa ficar “novo” para 

então viverem uma “nova experiência”, conforme evidencia o trecho abaixo:  

 

[...] eu vim fazer a avaliação...pra colocar a prótese, né...mas me disseram que eu 

tenho que esperar um pouco...eu vou esperar mais um pouco. 
 [...] e ela (namorada) já fez operação de períneo...pra ficar mais 

apertadinho...ela agora tá tipo uma virgem...e agora eu quero ficar novo....uma 

experiência nova com ela. Mas eu sei que a cirurgia pode dar rejeição...mas se 

acontecer alguma coisa comigo eu vou ficar doido...esperando fazer uma coisa 

que eu...ela...a minha namorada...ela não quer saber de cara novo...e ela diz que 

sou muito diferente do cara que ela teve....muito melhor....ela gostou de mim....e 

disse que se num tiver sexo...tudo bem. 

 

 

 Nunes (1987) afirma que a supervalorização da virgindade é a expressão da 

supervalorização da genitalidade. Portanto, essa fantasia em relação à “virgindade” da namorada 

e à possibilidade de reviver o vigor sexual da juventude desvela o modo de existir inautêntico do 

colaborador 5, uma vez que ele nega a factidade do seu corpo e, por meio de suas fantasias, busca 

afastar a angústia frente a finitude de sua existência. A respeito dessa fuga, Giles (1975) afirma 

que enquanto compreender ou poder-ser, o dasein é possibilidade, mas não é autenticamente essa 

possibilidade se não antecipar constantemente a morte, a idéia de que se é um ser-para-o-fim. 

 
 
 

Colaborador 6 
 
 

 O colaborador 6 tem 74 anos, é casado e mantém uma relação extra-conjugal há 2 meses, 

tem 5  filhos, católico não praticante, cursou o ensino fundamental incompleto, pertence à classe 
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econômica D, trabalha com transportes, aposentou-se e continua em atividade. Teve o 

diagnóstico de câncer de próstata há 3 anos, fez uma prostatectomia radical, está com a doença 

controlada e afirmou que após a cirurgia passou a ter disfunção erétil. 

 No que se refere ao âmbito do trabalho, contou que desde a infância sofreu e lutou muito 

para sobreviver, realizando tarefas árduas. Atualmente está aposentado. 

 Ao falar sobre sua família, relatou que sua esposa está com mal de Alzheimer há nove 

anos e há três anos, com o agravamento da doença, ele passou a assumir todos os cuidados com 

ela. Apesar do afeto e zelo que tem para com a esposa, começou a relacionar-se com sua 

sobrinha, que atualmente mora com ele. Devido a essa relação tem vivenciado conflitos com seus 

filhos, que não aceitam que ele mantenha uma relação extra-conjugal na mesma casa em que a 

mãe se encontra.  

 A respeito de sua sexualidade, afirmou que não consegue ter ereções e buscou a 

psicoterapia com a queixa sexual. Disse que sempre gostou muito de sexo e apresentou 

dificuldade para falar sobre as modificações em sua sexualidade. Está pensando na possibilidade 

de passar pelo implante de prótese peniana, mas tem medo dos possíveis problemas que uma 

prótese rígida pode ocasionar. 

O colaborador 6 mostrou-se lacônico e parecia estar muito constrangido durante a 

entrevista. Quando falou sobre a sua sexualidade, gaguejou diversas vezes e dava risadas que 

pareciam ser por nervosismo. 

 
 

O colaborador 6 iniciou seu relato falando sobre a temporalidade da sua infância e da 

adolescência. Ele mencionou as dificuldades que desde cedo teve que enfrentar para sobreviver:  
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Ah:::...minha vida...se eu for contar pra você....é uma novela...desde de criança 

eu sofro...sofro no serviço tudo...desde criança eu trabalho...antes era na fazenda, 

né...na minha terra eu criava boi...no meio dos espinho...descalço...depois que eu 

fiquei mais de idade era lavoura de café...cortar cana...tudo, né...tudo serviço 

bruto...mas nunca passei fome...nunca faltou dinheiro no meu bolso...mas:::...é 

tudo com dificuldade, né...a vida num é fácil, né...mas....nunca tive uma....uma 

situação assim...um prazer...uma alegria igual os outro eu num 

tenho...mas...nunca me falta nada...graças a Deus...só que vem tudo com 

dificuldade....mas tudo bem. 

 

 Tal como os colaboradores 1 e 3, ele também foi inserido no universo do trabalho e da 

responsabilidade desde cedo, não trazendo em seu relato vivências prazerosas. Além disso, 

sempre realizou “serviços brutos”, os quais não teve possibilidade de escolher e realizar-se.  

O relato também desvela o modo de existir inautêntico nas atividades profissionais 

realizadas pelo colaborador 6, uma vez que estas não o possibilitaram ser-si-mesmo. Segundo 

Giles (1975), existência inautêntica caracteriza-se pelo estado de queda, uma existência 

desintegrada. 

O colaborador 6 também falou sobre a sua temporalidade da vida adulta: o casamento, a 

família e os relacionamentos afetivo-sexuais. Ao falar sobre o relacionamento com os filhos, 

destacou apenas as situações de conflito com os mesmos, pelo fato de ser casado e, sob o mesmo 

teto que a esposa doente, com mal de Alzheimer, relacionar-se com a sobrinha: 

 

[...] e com essas história aí (sobrinha)...a minha filha tá fazendo uma confusão 

danada...quer tirar minha mulher de mim....diz que vai falar pro juiz...e eu digo 

que num tira nunca...ela vai morrer comigo...eu num deixo levar ela de jeito 

nenhum...ela era boa demais, sabe...então eu tenho dó...tenho sentimento....agora 

eu vou entregar ela pros outro desse jeito?...não...já tem três ano que eu tô 

cuidando dela...eu tenho três filho...e ninguém nunca quis me ajudar...agora vem 

querendo tirar minha mulher de mim...tá querendo ir no juiz...e eu já falei...se 
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tiver uma lei dessa que deixa tirar minha mulher de mim....eu....eu...eu vou virar 

um assassino...eu vou mesmo...se tiver...mas num  tem essa lei...porque eu tô 

cuidando dela...certinho, né...até os irmão dela fala que eu tenho que ficar com 

ela...porque eu cuido...fica tudo a favor de mim, né...só minha filha quer que eu 

entrego ela. 

 

 

 O colaborador 6 mostrou-se indignado com sua filha, que tenta impedí-lo de continuar 

cuidando da esposa doente, por considerar errado que ele se relacione com a sobrinha sob o 

mesmo teto que sua mãe. E esses conflitos não se restringem à filha, mas também envolvem o 

filho, como observamos no relato abaixo: 

 

[...] e até meu filho que eu já tirei cinco vez da cadeia tá me ligando da cadeia 

pra pedir as coisa e me xingar por causa da minha sobrinha...eu falei que ele e a 

irmã dele é tudo fuxiqueiro...tudo sem vergonha...ele chamou minha sobrinha de 

puta e sem vergonha...e ameaçou nóis lá da cadeia....se ele aparecer lá em casa 

eu não deixo ele entrar...eu não vou pagar mais fiança pra ele sair de lá...e ele tá 

com raiva de mim por isso também...ele que se vira....tá com trinta ano...e desde 

os quinze ano dá problema. 

 

 

 Como podemos observar, o filho do colaborador o recrimina por relacionar-se com a 

sobrinha e o ameaça, mesmo dependendo da ajuda do pai, uma vez que está preso.  

É possível perceber que, apesar do relacionamento extra-conjugal, o colaborador 6 

expressa sua afetividade pela esposa. E diante do adoecimento desta, ele cuida, supre as 

necessidades básicas dela e afirma que seus filhos, por não auxiliarem nesses cuidados, não 

teriam o direito de tirá-la de sua casa. A seguinte fala desvela o seu zelo: 
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[...] a minha mulher tá doente...e eu não reclamo....tem nove ano que ela ta 

doente, né...e de uns três ano pra cá eu dou banho nela...dou comida na boca 

dela, né...ela já tá na sonda...e de dois ano pra cá ela ficou pior...num conversa 

mais...num anda mais...nada...mas eu não reclamo não...a vida tá boa. 

 

À luz da filosofia de Heidegger, esta atitude do colaborador 6 desvela a dimensão do 

cuidado, estrutura ontológica do dasein. A característica do ser-no-mundo é estar em relação, 

cuidar, que é tido como estrutura fundamental do Ser que assim se revela. Cuidar, portanto, 

significa “preocupação com” ou solicitude (Olivieri, 1985).  

Portanto, sendo-com-sua-esposa-no-mundo o colaborador 6 desvela cuidado e solicitude. 

E afirma que sua atitude deve-se ao fato de que ela “era boa demais”, ou seja, o colaborador 6 

remete-se à temporalidade do seu relacionamento com a esposa, do que ela representa em seu 

existir, pelo que foi no passado. 

No entanto, apesar do afeto pela esposa, o colaborador 6 falou que mantém um 

relacionamento afetivo-sexual com a sobrinha: “((dá risadas)) eh::...é...uma sobrinha minha que 

tá na minha casa...ela gosta de mim, sabe...e eu também gosto dela”. No momento em que 

abordou este assunto, ele demonstrou estar pouco à vontade e começou a dar risadas.  

 Ainda que tenha expressado vergonha por falar sobre a “traição” cometida sob o mesmo 

teto que a esposa, algo socialmente condenável em nossa sociedade, o colaborador 6 desvelou um 

modo de existir autêntico, uma que se permite ser-si-mesmo ao dar vazão aos seus anseios e 

vontades. Ele cuida da esposa, uma vez que sente afeto por ela, mas também vai contra todos que 

o condenam e leva a sobrinha para morar em sua casa. 

 Segundo Heidegger (2002), a autenticidade remete-se ao modo de existir em que o dasein 

é um ser-no-mundo como ser-próprio, arrancando-se do impessoal, do cotidiano em que as 

escolhas se pautam no coletivo, na massificação. Ou seja, ao priorizar suas vontades, o 



 163

colaborador 6 enfrenta o que as demais pessoas dizem a seu respeito, tais como os filhos, que 

condenam seu relacionamento extra-conjugal. 

 Ao dar continuidade ao seu relato, ele mencionou ainda as questões relacionadas ao seu 

adoecimento, às relações afetivo-sexuais após a vivência do câncer e às modificações na 

sexualidade com o envelhecimento e o adoecimento. Ele afirmou que apesar de estar 

envelhecendo, ainda sente desejo sexual e não pode satisfazê-lo com a esposa, uma vez que ela 

está doente, por isso acredita que tem o direito de viver outro relacionamento, o que é desvelado 

pela seguinte fala: “[...] e outra....eu tô com essa idade...mas ainda sinto vontade....mas a minha 

mulher tá:::...já num...nem é mulher mais, né....então se aparecer alguma coisa...ela não pode 

reclamar, né”. 

 No entanto, sua resposta sexual modificou-se após a cirurgia de prostatectomia radical e 

ele desvelou em seu relato a dor frente ao desejo que não se satisfaz devido à disfunção erétil.  

 

[...] como que se diz....eh:::...como que eu posso te falar....eu gosto 

demais....sexo....fazer sexo, sabe....toda a vida...então....agora....desse jeito ai que 

eu tô num é fácil, né. ((silêncio)). 

[...] Eu fazia muito sexo...mas agora...eu tô sentindo outra coisa, né...eu tenho a 

sensação quase....quase....mas o pênis...fica difícil....sei lá....a próstata que faz 

tudo, né...num tem mais esperma...essas coisa, né...com a minha sobrinha não 

tem...não tem...a gente sai de mão dada e todo mundo diz que nóis tá 

namorando...porque nóis tá sempre junto, né...outro dia fui tomar cerveja e a 

mulher perguntou se eu tava namorando...eu nem falei nada. 

 

O relato acima desvela o quando é difícil para o colaborador 6 sofrer modificações em sua 

resposta sexual, uma vez que sempre “gostou muito de sexo”. Em sua fala ele expressa 

dificuldade e aparente vergonha sobre a modificação nas sensações corporais, a impossibilidade 



 164

de ter ereção e a ausência de líquido seminal. Também deixou a entender que não consegue 

manter relações sexuais com a sobrinha. 

 Assim como os colaboradores 1, 3, 4 e 5, ele não aceita as modificações em sua 

sexualidade e sofre com a impossibilidade de ter ereções satisfatórias. Nesse momento em que 

falou de suas dificuldades sexuais, o colaborador aparentou sentir muita vergonha. O silêncio, as 

várias reticências e o receio de falar desvelaram o quanto é humilhante para ele falar sobre um 

assunto doloroso, que envolve a dificuldade de atestar a sua masculinidade por meio do 

desempenho sexual. 

 Segundo Nolasco (1995, p. 18), “A representação social dos homens é constituída a partir 

do sexo, que se torna um dispositivo norteador para suas ações e intenções durante a vida”. É a 

partir desta representação que os homens são socializados em nossa sociedade fortemente 

influenciada pelo modelo patriarcal. Daí a dificuldade de um homem falar sobre qualquer 

problema relacionado ao seu desempenho sexual. 

   

Portanto, o relato do colaborador 6 nos mostra o horizonte do silêncio desvelando o ser 

desse homem que tem sua identidade construída a partir de um universo de significados 

construídos socialmente a respeito de o que é ser homem e de como este deve agir. 

Mais uma vez, observamos o silêncio desvelando sentidos, tal como nos mostram os 

relatos dos colaboradores 1 e 3.  De acordo com Heidegger (2002, p. 220),  

 

Existencialmente, o discurso é linguagem porque aquele ente, cuja abertura se 

articula em significações, possui o modo de ser-lançado-no-mundo, dependente 

de um ‘mundo’. [...] A escuta e o silêncio pertencem à linguagem discursiva 

como possibilidades instrínsecas. 
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Uma vez que o silêncio também faz parte da linguagem e esta se articula com os 

significados construídos socialmente, podemos afirmar que o silêncio e as reticências no relato do 

colaborador 6 desvelam o ideal de masculinidade que permeia o imaginário masculino e o 

sofrimento de não ter um desempenho sexual excelente. 

 O relato nos possibilitou, ainda, conhecer uma outra faceta da sua afetividade, 

anteriormente já observada na relação com a esposa. Quando falou sobre seu momento de vida 

atual, ele mostrou que existe  afetividade e o diálogo na relação com a sobrinha:  

 

[...] ela falou que se eu ficar sem minha esposa ela vem tomar conta de mim, 

né...me olhar, né...então a gente tá desse jeito....eu saio com ela...de mão dada 

com ela... [...] a gente sai de mão dada e todo mundo diz que nóis tá 

namorando...porque nóis tá sempre junto, né... 

 

 Esta fala revela o quanto o colaborador 6 sente-se bem por viver uma relação de 

afetividade, na qual a sobrinha lhe assegura que não o deixará sozinho quando sua esposa vier a 

falecer. Eles fazem companhia um para o outro, expressam afeto publicamente, como sair de 

mãos dadas, e ele não se importa com o julgamento que outras pessoas fazem a esse respeito. 

Mais uma vez evidencia-se uma dimensão tão importante no pensamento heideggeriano: a 

afetividade. Podemos perceber que o colaborador 6 vive uma situação em que, apesar da idade 

que tem e de sua esposa estar doente, encontra um novo ânimo, uma nova possibilidade de 

projetar seu futuro na relação prazerosa com a sobrinha. Por isso, o seu projeto de vida tem 

como foco a  busca pela reabilitação da função sexual: “[...] agora a verdade é que eu tô querendo 

colocar a prótese...”.   

No entanto, demonstra medo de se submeter a esse tratamento para a disfunção erétil, fato 

que se desvela no modo receoso com que falou da prótese peniana: “[...] mas num sei não...diz 
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que fica duro o tempo todo...e diz que até quebra...e depois que coloca num pode mais 

tirar...parece que é uma coisa assim”. 

Podemos observar que o colaborador 6 projeta seu futuro na possibilidade de voltar a ter 

ereções satisfatórias nesse novo relacionamento com a sobrinha. Essa postura desvela uma fuga à 

própria finitude, uma vez que ele não aceita a facticidade do seu corpo, não mergulha na angústia 

frente à morte e desconsidera a temporalidade de sua existência finita. 

Conforme nos diz Penha (1982), a morte é um aniquilamento do eu, por isso o indivíduo a 

teme, angustia-se ante a sua finitude. E temeroso de defrontar-se com a morte, o Dasein evita 

assumir a realidade que se apresenta e refugia-se numa existência inautêntica. É desse modo que 

o indivíduo procura fugir à angústia da morte. No caso do colaborador 6, ele existe de modo 

inautêntico uma vez que não aceita o fato de que seu corpo está envelhecendo e, portanto, dando 

sinais da proximidade da finitude. 

 
 

Colaborador 7 
 
 

 O colaborador 7 tem 69 anos, ficou viúvo e casou-se novamente, não tem filhos, é 

católico praticante, com ensino fundamental incompleto, pertence à classe econômica B2, 

trabalha com transportes, aposentou-se e continuou em atividade. Teve o diagnóstico de câncer 

de próstata há 4 anos e meio, fez uma prostatectomia radical e atualmente a doença está sob 

controle. Afirmou que após a cirurgia passou a ter disfunção erétil. 

 No que se refere ao âmbito do trabalho, ele afirmou que desde a infância precisou 

trabalhar. Exerceu várias atividades até ser contratado para atuar na área de transportes em uma 

instituição pública. Aposentou-se, mas continua trabalhando nessa instituição. 
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 Ao falar sobre sua família, contou que em seu primeiro casamento havia um 

distanciamento entre ele e sua esposa, uma vez que ele viajava muito a trabalho. Quando 

passaram a ficar mais tempo juntos, ela faleceu. E após seis anos sozinho, encontrou uma nova 

companheira, com quem está casado há quinze anos. Ele que não teve filhos. 

 A respeito de sua sexualidade, afirmou que não quis fazer tratamentos para a disfunção 

erétil após o tratamento para câncer de próstata, pois acredita que não tem muito a ser feito na 

idade em que se encontra. Em comum acordo com sua esposa, optaram por “eliminar” as relações 

sexuais de suas vidas. Relatou, ainda, que não se incomoda com a disfunção erétil, pois sente-se 

privilegiado por ter superado o câncer e continuar vivendo, com um estado de saúde geral bom. 

O colaborador 7 pareceu pouco à vontade durante  a entrevista. Ele relatou sua trajetória 

de vida com bastante “objetividade”, não expressou afeto, alegria, tristeza, enfim, nenhuma 

emoção ao falar sobre suas vivências. Ele não se encontra em processo psicoterapêutico e, ao 

final da entrevista, a pesquisadora enfatizou a importância de se buscar o auxílio da psicoterapia. 

 
 

O colaborador 7 iniciou seu relato falando da temporalidade da sua infância e 

adolescência. Ele também mencionou, tal como outros colaboradores, a necessidade de trabalhar 

desde cedo, o que o impediu de brincar e ter as “regalias” que as crianças de hoje têm:  

 

Ah:::...eu nem tive infância...porque aos sete anos comecei trabalhar e já 

freqüentar escola, né...eu trabalhava....e após o trabalho....a escola...então... a 

minha infância foi isso...não tive infância de brincar...a minha vida aos sete anos 

foi sempre ocupada...sempre...sem ter essa regalia de criança que hoje 

existe...então...essa foi a infância...e o trabalho foi dos sete anos até hoje 
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 Ainda a respeito de sua infância, ele contou ainda que seu pai faleceu e não chegou a 

conhecê-lo. Sua mãe casou-se novamente, ele conviveu com sua família de origem até os vinte e 

três anos de idade e depois iniciou sua “luta” sozinho: 

 

...o meu pai eu nem cheguei a conhecer...porque...ele morreu...eu era bem 

criança e nem cheguei a conhecer...então só sei um pouquinho do que ele 

morreu....ficou doente e em apenas seis dias morreu...e de lá pra cá...a 

família...minha mãe...casou-se de novo....e eu convivi com a família até os vinte 

e três anos...depois...como eu tinha outro ideal...comecei a luta 

sozinho...então...é isso....mas...o que a gente tem na lembrança é isso. 

 

 Observa-se, através dos relatos acima, sua inserção precoce no âmbito das 

responsabilidades e do trabalho, peça fundamental na constituição da identidade do colaborador 

7, uma vez que ele falou muito sobre esse assunto no decorrer da entrevista. Desde criança até o 

momento atual ele trabalha e, apesar de estar aposentado, continua em atividade: “[...] continuo 

trabalhando...então é uma luta....uma extensão de trabalho desde pequeno até agora aos sessenta e 

nove anos”. 

 Segundo Nolasco (1995), os homens apresentam grande dificuldade para falar sobre sua 

singularidade e história pessoal, e isso é um modo de representação de seu cotidiano. Nolasco 

(1993) diz ainda que, trabalhando, o homem tem do que falar. E a marca do trabalho sobre o 

cotidiano dos homens pode ser avaliada tanto pela maneira utilizada por eles para 

compreenderem o mundo quanto pelo modo como eles incorporam suas experiências 

ocupacionais à própria linguagem, seja sob forma de preocupações ou realizações.  

 No caso do colaborador 7, percebe-se que ele não fala do trabalho como uma atividade na 

qual se realiza, mas sim como uma necessidade presente desde a infância até os dias atuais: “[...] 

trabalhei dentro do que dava...”. Ele afirmou que o trabalho é uma “luta”, termo que, segundo 
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Nolasco (1993), é comumente utilizado pelos homens e os contextualiza no panorama das 

pequenas guerras e ações massificadas, uma vez que sua identidade é modelada a partir da 

imagem de um guerreiro, no qual se deposita uma tradição milenar de definição de “ser homem”. 

À luz da perspectiva heideggeriana, podemos afirmar que o colaborador 7 existe de modo 

inautêntico na relação que estabelece com seu trabalho. Pelo fato de não exercer uma atividade na 

qual se realiza e pode-ser-si-mesmo, ele afasta-se de sua subjetividade e não expressa seus 

próprios anseios e vontades genuínas. 

 Heidegger (2005, p. 189) afirma que o dasein está lançado, entregue à responsabilidade de 

si mesmo e de seu poder-ser, mas isso enquanto ser-no-mundo. Lançado, ele se remete a um 

mundo e existe de fato com os outros e, na maioria das vezes, o si-mesmo está perdido no 

impessoal (ou inautenticidade). Portanto, o dasein se compreende a partir das possibilidades de 

sua existência e é em função destas que o colaborador 7 exerceu atividades profissionais que não 

o satisfizeram ao longo de sua existência. 

 O modo de existir inautêntico também pode ser desvelado na maneira como ele falou da 

temporalidade da sua vida adulta: do casamento, da família e dos relacionamentos afetivo-

sexuais. O relato sobre seu relacionamento afetivo-sexual nos mostra que o colaborador 7 não 

expressa afetividade ao falar sobre suas vivências na família: 

 

Eu...eu estou no segundo casamento...no meu primeiro casamento....a minha 

senhora também era professora...então quase que a gente vivia...era casado...mas 

tinha uma vida...ela lecionando...e eu viajando....depois que vim pra F 

(cidade)...passou um tempo e logo:::...ela faleceu...ficou quase que a vida toda 

casada...mas vivendo nessa vida...sem a gente se encontrar....quando aconteceu 

de vir pra perto....dois anos e ela faleceu...aí passei seis anos muito 

sozinho...então agora tenho essa nova companheira há quinze anos. 
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 Ele contou que em seu primeiro casamento, o trabalho o impediu de ficar mais próximo 

da esposa, uma vez que viajava muito e quase não a via. Quando puderam ficar mais perto um do 

outro, ela faleceu. Então, ele passou seis anos sozinho e, após esse período, casou-se novamente. 

 Chama atenção o fato de o colaborador 7 não expressar sentimentos ao contar sua história 

de vida. Ele falou de modo objetivo, centrado apenas em fatos e não no modo como os vivenciou, 

o que pode ser ilustrado também pela sua fala a respeito da própria sexualidade: “Sempre foi 

ativa, né...sempre foi uma vida bastante....normal...considero normal”.  

 Observamos o quanto o colaborador 7 não expressa sua subjetividade, portanto, existe de 

modo inautêntico, uma vez que a afetividade e a solicitude na relação com o outro são dimensões 

constitutivas do dasein. Observa-se, ainda, que o modo como vive e fala é muito próximo do 

ideal de masculinidade do sistema patriarcal, que apregoa um homem voltado para o mundo do 

trabalho, do poder, da competitividade, que não expresse sentimentos, emoções e fragilidade.  

Esse modo de existir inautêntico se expressa pelo distanciamento de si mesmo e também 

pelo modo como o homem se relaciona com as outras pessoas de seu convívio. Segundo 

Heidegger (1981), relacionar-se com o outro numa maneira envolvente e significante define a 

solicitude. E todas as maneiras de indiferença, apatia, falta, e competição, sintomas muito 

comuns no cotidiano das grandes cidades, são formas deficientes desta característica primordial 

do ser. 

Portanto, o ser-com-o-outro do colaborador 7 é deficiente em termos da solicitude em sua 

dimensão de ser-com-os-outros, algo observado no modo como ele fala sobre sua família de 

origem e sobre suas esposas, sem expressar afetividade e envolvimento significativos. 
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Prosseguindo em seu relato, ele falou sobre seu adoecimento e as relações afetivo 

sexuais após a vivência do câncer e mencionou as modificações na sua sexualidade com o 

envelhecimento e o adoecimento:  

 

[...] e eu não fiz tratamento nenhum pra isso...a respeito...a gente...não foi atrás 

disso, né...primeiro porque na idade...e outra que...eu acho que o tratamento pra 

isso....eu acho que não tem muito o que fazer não, viu. 

 

 Este relato evidencia que o colaborador 7 não procurou se submeter a tratamentos para a 

disfunção erétil após o adoecimento, pois acredita que na idade em que se encontra não há muito 

a ser feito por sua sexualidade. Ele mostra, com isso, a aceitação da temporalidade do seu existir, 

que se expressa também pelo declínio nas funções corporais, nas quais se inclui a resposta sexual. 

Apesar de aceitar a facticidade do seu corpo, ele expressou sua dor frente ao desejo que não se 

satisfaz devido à disfunção erétil através da seguinte fala: 

 

[...] até o dia da cirurgia...de lá pra cá...eu não tenho tido mais....essa parte 

encerrou, né...então eu falo que eu tomei a anestesia pra essa cirurgia e eu 

acordei...mas a parte sexual tá dormindo até hoje. 

 

 Diante desta realidade, ele buscou o diálogo na relação com sua parceira, no qual falou 

sobre a sua disfunção erétil e, em comum acordo com a esposa, decidiu que não haveria mais 

relações sexuais entre eles: 

 

[...] antes da cirurgia já foi conversado sobre isso com a minha senhora e...foi de 

comum acordo...e...um entende o outro nessa parte...nós eliminamo 

normalmente...não tem discussão de nada....porque...até a data da cirurgia a 



 172

gente tinha ainda o....o...o sexo, né...mas depois o médico falou “pode acontecer 

isso”...e de fato aconteceu...mas a gente já tava consciente desse acontecimento. 

 

 

 Uma vez que optou por não se submeter a tratamentos para a disfunção erétil e decidiu 

não ter relações sexuais com a esposa, o colaborador 7 relatou  sua tentativa de adaptação às 

modificações na sexualidade frente à superação da doença e à continuidade da vida:  

 

Normal...eu não tenho...a única coisa que eu agradeço a Deus é de ter sido bem 

sucedido na cirurgia...no tratamento...mas...não 

sinto...assim...depressivo...nada...eu to encarando normal...graças a Deus na 

cirurgia...apesar de tudo....foi bem sucedido...e sendo bem sucedido não tenho o 

que queixar...até essa data de hoje...então...eu acho que só o fato da gente tá com 

saúde...de não tá sentindo nada...a gente já tá muito feliz...eu tô muito feliz [...] e 

o médico tinha me desenganado com a doença...disse que eu tinha no máximo 

seis meses de vida [...] e agora...já fez quatro anos que passou a doença... 

 

 

 Ele nos mostrou os significados que atribui à sua sexualidade após o adoecimento e a 

disfunção erétil, ao afirmar que, apesar desta perda, busca valorizar o sucesso no tratamento para 

o câncer. Ou seja, ainda que a prostatectomia radical tenha causado a impossibilidade de ter 

relações sexuais por meio da penetração, ela lhe possibilitou continuar vivendo, o que também 

pode ser visto no seguinte relato: 

 

[...] tenho quase setenta anos...e tô em perfeitas condições fisicamente....tirando 

essa parte (a sexualidade) que...nem só...de pão vive o homem, né...então...a 

vida...não é só em torno de uma coisa...a gente é um conjunto que tem dentro da 

vida, né. 
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 Os relatos acima desvelam que o colaborador 7 compreende-se em sua temporalidade, ou 

seja, na unidade de passado (o vigor de ter sido), presente e porvir. Ao ter consciência de que é 

finito, um ser-para-o-fim, busca adaptar-se à facticidade de um corpo que sofreu perdas após o 

adoecimento. Segundo Abbagnano (1984), a facticidade remete-se às possibilidades e 

impossibilidades que constituem o ser. Observamos que o colaborador 7  busca aceitar suas 

limitações, valorizando a superação de uma doença que ameaçava sua existência. 

A satisfação em continuar vivendo e em ter um bom estado de saúde geral faz com que o 

colaborador 7 minimize as perdas que sofreu em sua sexualidade, ressignificando suas vivências 

afetivo sexuais:  

 

[...] então...eu não tenho assim....encaro normal...não tenho sentido falta disso 

(sexo) não...porque...eu acho que tudo dentro da vida...nós temo aquelas 

fases...então...a gente encara a vida dentro do natural....dentro da 

coisa....eh:::...natural...o ciclo...as fases....e a gente vai tendo que se enquadrar 

dentro daquilo que a vida oferece, né...então...é essa minha situação...vivo com 

bastante tranqüilidade....encarando também como normal, né...sem reclamação 

[...] então eu sempre encarei a vida dentro daquilo que ela me oferece...da 

realidade...eu não ouso forçar nada...do jeito que vem eu procuro absorver. [...] e 

cada dia é como se fosse o último...a gente tem que matar um leão por dia....e é 

desse jeito que eu encaro a vida. 

 

 

 Esse relato evidencia que ele não “sente falta” de sexo, isto é, já não sente desejo e associa 

esta falta de desejo às “fases”, ao “ciclo” da vida, que tem suas vicissitudes no decorrer da 

existência e envolve um declínio na resposta sexual com o envelhecimento. Portanto, ele 

demonstra sua compreensão da temporalidade da existência, expressa pelo declínio de suas 

funções corporais, e tem consciência de que é finito, é um ser-para-a-morte.  
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 É possível afirmar que o colaborador 7 viveu o sentimento da angústia frente à própria 

finitude, na medida em que foi acometido por uma doença crônica e ouviu do médico que seu 

prognóstico era ruim: “[...] o médico tinha me desenganado com a doença...disse que eu tinha no 

máximo seis meses de vida”. E, ainda que tenha sofrido perdas em sua sexualidade, as minimiza 

devido à continuidade da sua vida. 

 

 

Colaborador 8 

 
 

 O colaborador 8 tem 67 anos, é viúvo e namora há 6 anos, tem 4 filhos, católico 

praticante, com ensino fundamental incompleto, pertence à classe social B2, trabalhou com 

construção civil e atualmente está aposentado. Teve o diagnóstico de câncer de próstata há 6 

anos, fez uma prostatectomia radical, está com a doença sob controle e afirmou sofrer de 

disfunção erétil após a cirurgia. 

 No que se refere ao âmbito do trabalho, ele contou que trabalhou com construção civil, 

atividade que lhe proporcionou uma vida confortável. Atualmente está aposentado. 

Ao falar sobre sua família, disse que durante 40 anos conviveu com sua esposa, que ficou 

doente e veio a falecer. Devido à impossibilidade de manter relações sexuais com a esposa 

doente, iniciou um relacionamento extra-conjugal, que dura até hoje. Ele mencionou, ainda, o 

bom relacionamento que tem com os filhos. 

 A respeito de sua sexualidade, ele disse que observou as modificações da resposta sexual 

após a prostatectomia e, conforme a orientação do médico, logo procurou se submeter aos 

tratamentos para disfunção erétil. Afirmou que, apesar de observar um declínio na sexualidade, 
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recuperou a capacidade de ter ereções parcialmente satisfatórias. E devido ao medo de ter 

problemas de saúde decorrentes do uso do medicamento para disfunção erétil, parou de utilizá-lo 

e mesmo assim continua tendo ereções. Conforme seu relato, sua vida afetivo-sexual só não é 

mais satisfatória porque sente falta da companhia da namorada, que não pode estar sempre ao seu 

lado por ser casada.  

No início da entrevista, ele mostrou-se sério e constrangido. Mas após perguntar várias 

vezes se poderia mesmo falar “tudo” e se a entrevistadora guardaria sigilo, ficou mais à vontade e 

contou sobre vivências  bastante íntimas com desprendimento. Ele não se encontra em processo 

psicoterapêutico e, ao final da entrevista, a pesquisadora enfatizou a importância de se buscar o 

auxílio da psicoterapia. 

 

O colaborador 8 iniciou seu relato contando que na sua  temporalidade da infância e da 

adolescência teve uma educação rígida e sempre foi muito “caseiro”. Contou sobre o que chama 

de “aquelas brincadeiras bobas” da sua infância: 

 

Ah:::...eu sempre fui um...no tempo de criança...um menino assim...caseiro, 

né....minha mãe me educava muito...o pessoal naquele tempo, né...então fui 

sempre meio caseiro. Quer dizer...tinha:::...as brincadeiras de criança, 

né...aquelas brincadeira boba...não sei se você está me entendendo. 

 

 A pesquisadora solicitou que ele esclarecesse que tipo de brincadeiras eram essas, e o 

colaborador 8 mostrou-se envergonhado e constrangido para falar sobre esse assunto, como nos 

mostra a seguinte fala:  

 

((deu risadas))...((silêncio)) Como é que eu vou falar?...eh:::...eu não sei como 

começar [...] Ah:::...brincadeira...essas brincadeira assim...((dá risadas))...sei 
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lá...porque eu era muito aceso assim...na parte sexual...e...e eu tinha sorte com 

aquilo...depois quando eu cresci...ainda aconteceu....mas depois....depois eu 

parei com isso...comecei namorar e tal...mas só que não...nunca...nunca fiz que 

nem a mocidade de hoje, né...porque hoje em dia a parte sexual é livre...e 

naquele tempo não...só isso...((silêncio))...eu tinha relação...mas eu sempre 

sendo o homem, né...desde menino....depois rapaz...aí continuei...mas sempre na 

minha parte de homem....mas nunca...graças a Deus nunca aconteceu de eu ceder 

pra ninguém. Eu era muito assim...moleque gosta dessas brincadeira, 

né...então...é um negócio meio chato, né...mas é da vida que tá aí, né...só isso. 

 

 O relato acima revela que ele teve vivências homossexuais na infância e adolescência. Ele 

contou que era muito “aceso” sexualmente e, apesar das experiências homossexuais que teve 

nessa época, começou a namorar mulheres e passou a ter uma orientação afetivo-sexual 

heterossexual. 

 Segundo Costa (1994), o termo orientação afetivo-sexual é mundialmente utilizado para 

designar se o relacionamento amoroso ou sexual ocorre com uma pessoa do sexo oposto, com 

uma pessoa do mesmo sexo, ou com pessoas de ambos os sexos. Essa orientação afetivo-sexual 

começa a ser construída na infância, passa-se a ter maior consciência dela na adolescência, mas 

somente na fase adulta esses sentimentos se confirmam. No entanto, mesmo na idade adulta, essa 

orientação pode ser temporária, dependendo das circunstâncias da vida. 

A respeito das vivências homossexuais na adolescência, Nunes (1987) diz ainda que, 

numa sociedade repressora e patriarcal, existe uma homossexualidade transitória no processo 

adolescente da descoberta da sexualidade.  

Tendo em vista essas premissas e o relato do colaborador 8, é possível perceber que ele 

passou por esse período de orientação afetivo-sexual homossexual, e depois tornou-se 

heterossexual, quando passou a se relacionar com mulheres, sejam elas namoradas ou prostitutas, 

uma vez que mencionou que freqüentava a “zona”: 
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[...] eh...a gente às vezes....naquele tempo tinha a zona, né....então a gente 

arrumava lá dois...três colega e ia lá uma vez....porque a gente morava no 

sítio...aí ia lá uma vez assim...uma vez por mês mais ou menos, né...porque meu 

pai dava mesada....então ao invés de gastar a gente guardava o dinheirinho no 

bolso pra quando ia na cidade...fazer alguma coisa. 

 

 

 Um outro relato significativo, que ilustra a necessidade do colaborador 8 reafirmar a sua 

masculinidade (associada à heterossexualidade) é: “eu tinha relação...mas eu sempre sendo o 

homem, né...desde menino....depois rapaz...aí continuei...mas sempre na minha parte de 

homem....mas nunca...graças a Deus nunca aconteceu de eu ceder pra ninguém”. Esta fala vai ao 

encontro do que Badinter (1993, p. 118) diz: “Enquanto praticada na sua forma ativa, a 

homossexualidade pode ser considerada pelo homem como um meio de afirmar seu poder; sob 

sua forma ‘passiva’, ela é, ao contrário, um símbolo de decadência”. 

Ao falar sobre a sua temporalidade da vida adulta: o casamento, a família e os 

relacionamentos afetivo-sexuais, o colaborador 8 mencionou seus relacionamentos afetivo-

sexuais e continuou afirmando que não teve mais relações homossexuais após namorar e casar-se: 

 

Aí depois eu comecei namorar...depois me casei com vinte e quatro anos...e 

graças a Deus tive quatro filhos...mas nunca mais aconteceu essas coisas 

não...nunca [...] e meu casamento foi bom... convivi quarenta anos com minha 

mulher...e a gente nunca teve atrito assim...assim...no comecinho às vezes 

acontece, né...mas isso na hora a gente já fazia as pazes...fazia amor 

também...aquele que brigava ficava com dó do outro...então a gente acabava 

sempre bem. 
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 O relato acima, no qual ele conta sobre seu relacionamento com a esposa e afirma que 

teve um bom casamento, desvela a afetividade do casal, o cuidado e a solicitude de um para com 

o outro. Segundo Heidegger (1981), a solicitude refere-se ao relacionar-se com o outro de uma 

maneira envolvente e significante, que imbrica as características básicas de ter consideração e 

paciência com o outro.  

 Após quarenta anos de convivência com a esposa, esta veio a falecer e devido à perda 

significativa da parceira com quem tinha um bom relacionamento, o colaborador 8 relatou ter 

entrado em estado depressivo, conforme observamos no trecho a seguir: “[...] no começo que eu 

fiquei viúvo eu passei um ano mais ou menos depressivo...eu não conformava com nada”. 

 Ele disse ainda que no processo de adoecimento da esposa, antes que ela falecesse, 

começou a ter um relacionamento extra-conjugal, como nos revela o trecho a seguir: 

 

[...] depois de casado veio a acontecer de eu ter essa mulher que eu tenho 

hoje...faltava dois ano pra minha mulher falecer....foi uma paixão que surgiu 

assim...tanto por ela quanto por mim...e nós estamos até hoje [...] nunca tinha 

traído minha mulher...e foi indo que não teve jeito...mas antes eu nunca traí 

minha mulher...comecei quando ela ficou muito doente, né...porque ela era 

diabética...e tava muito doente...então...eu não era servido de acordo...e o 

homem é...é..um bicho mesmo...um animal...apareceu uma mulher bonita e 

começou aquela paquera e tal...a gente começou a andar muito junto...os dois 

casal, né...eu tinha o carro e a gente ia pros baile de terceira idade por aí...ia 

junto e aí era aquele namorisquinho, né...escondido e tal...aí daí uns seis anos...aí 

aconteceu...e a gente já ta há seis anos junto. 

 

 

 É possível notar que o colaborador 8 tenta justificar o fato de ter traído a esposa, 

afirmando que ela estava doente e, portanto, já não o satisfazia sexualmente. Seu relato também é 

permeado pelo ideal de masculinidade advindo do sistema patriarcal, que “constrói” a idéia de 
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um homem com desejo sexual incontrolável, que precisa ser “servido” pela esposa. Ou seja, esse 

relato evidencia a idéia da expressão do desejo sexual associada ao homem, enquanto que à 

mulher cabe “serví-lo de acordo” com suas necessidades. 

 Prosseguindo em seu relato, ele mencionou suas vivências em família, em especial no que 

se refere ao seu relacionamento com os filhos:  

 

[...] e a gente se dá muito bem...sabe....a gente nunca discute...é só pro lado 

bom...eles são muito puxa-saco meu [...] e todos eles me adoram....em casa 

sempre foi um bom relacionamento...com a minha mulher e os filhos. 

[...] eu sou aberto com meus filho...eu falo tudo quanto é...essas coisas de parte 

sexual...tudo...a gente conversa. 

 

 Os relatos acima desvelam a existência da afetividade e do diálogo na relação com os 

filhos e evidenciam que o colaborador 8, sendo-com os seus filhos, existe de modo autêntico, no 

qual se permite ser-si-mesmo e possibilita aos filhos que também sejam si mesmos. Portanto, 

também observamos a soliticude no modo de vivenciar a paternidade. Conforme afirma 

Heidegger (1981), há duas maneiras extremas de solicitude ou de cuidar do outro. Uma delas 

quer dizer “cuidar do outro pulando em cima dele”, dominando-o”. A outra maneira designa o 

“pular em frente do outro”, possibilitando-o crescer, amadurecer, encontrar-se consigo mesmo. 

Nesta perspectiva, podemos considerar que o colaborador 8 possibilita que seus filhos sejam si 

mesmos na medida em que ele próprio expressa sua afetividade, fragilidades e se mostra aberto 

ao diálogo. 

 Uma das fragilidades que ele expressou para os filhos refere-se ao seu adoecimento, 

quando passou a sofrer de disfunção erétil e os filhos tentaram animá-lo. O relato a seguir nos 
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mostra não apenas uma relação aberta ao diálogo e à troca de afetos, mas também a importância 

do apoio dos filhos nesse momento de dor e sofrimento. 

 

[...] e eles falava “pai...você já fez a vida inteira....pára com isso”...mas eu falava 

“puxa vida...mas eu me sinto...lá em baixo...tenho até vergonha de todo 

mundo”...e eles dizia “mas o senhor não quis isso daí...é uma coisa que 

apareceu...é do corpo...sei lá...não é Deus que quer que a gente fique 

doente...então...o senhor tem que se conformar”...então...eu acalmei. 

 

 À luz da perspectiva heideggeriana, observamos a importância da relação envolvente com 

os filhos na vida do colaborador 8, em especial no momento em que ele enfrenta uma doença 

crônica como o câncer. Segundo Heidegger (1981), ser-com-os-outros é um constitutivo 

fundamental do existir humano, que diz respeito ao modo como nos relacionamos, sentimos, 

pensamos e vivemos com nossos semelhantes. Sem essa característica fundamental e genuína do 

homem, a vida não teria sentido para nós. 

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 8 falou sobre o modo como vivenciou seu 

adoecimento e as relações afetivo sexuais após a vivência do câncer e descreveu as 

modificações na sua sexualidade com o envelhecimento e o adoecimento:  

 

[...] só que a... mudou a cor (no líquido seminal)...e...tinha que vez que...que 

queria dar uma mancada (ereção)...é que nem o médico falou...tinha um lado da 

próstata que tava inchado...que tava doente...então por isso que mudou aquele 

sistema....aquele jeito, né....os prazeres mudou...tudo mudou um pouco...aí foi 

quando eu fiz o exame...e eu tava bem...funcionava direitinho...só que...mudou 

um pouco, né...tanto na cor do líquido...como no modo de 

relacionar...mudou...ficou assim mais demorado...tava defeituoso. [...] 

Agora...depois que operou...[...] só mudou a parte sexual...o modo do prazer 

mudou...o modo de conquista mudou...então ficou um pouco diferente...mais 
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funciona...graças a Deus funciona...o tratamento que eu fiz....tem colegas meu aí 

que...já tá com quinze anos e nunca mais funcionou. Mas eu não...eu senti que 

tava mudando quando a urina começou a apertar e dá um pouco de falha...não 

que falhava...mas às vezes mudava , né...não era assim tão...aquele fogo assim 

diminuiu...diminuiu mais da metade...então...aí eu fui fazer a consulta e fiz os 

exames mas eu nunca ia pensar que ia ser operado...e depois eu fui saber que 

toda pessoa que operava de próstata ficava impotente. 

 

 Ele descreveu os sintomas que o levaram a buscar um médico, como a mudança da cor do 

líquido seminal e a perdas momentâneas de ereção. Falou também sobre o momento do 

diagnóstico do câncer de próstata, sobre o desconhecimento das repercussões desta doença na 

sexualidade masculina, bem como as modificações que se materializaram em seu corpo, tais 

como a demora em ter ereções e a diminuição do desejo sexual. 

 E continuou descrevendo as mudanças em sua sexualidade na temporalidade do seu 

existir, considerando não apenas o adoecimento, mas também o envelhecimento: 

 

Não é uma coisa que nem antigamente...que a gente só de olhar e cobiçar uma 

mulher...a gente já tinha ereção. Agora não...a gente tem que...que estimular 

mais...e vai indo até que dentro de dez...quinze minutos....dá certo. 

[...] mas a gente fica defeituoso nessa parte sexual... e também o prazer não é um 

prazer que nem era antes... quando era normal...só de olhar a gente se animava... 

e agora não. 

[...] mas já tá mudando... se a gente tá.... vamos supor... se abraçando... se 

beijando... então tá me dando uma reação melhor... e eu acredito que... a minha 

idade ta muito avançada, né... e que nunca vai ficar normal... ah... isso não vai 

ficar não... mas dá pra passar, né. 

 

 

Os relatos acima evidenciam o modo como o colaborador 8 percebe que seu desejo sexual 

e sua forma de se relacionar sexualmente mudaram com o adoecimento, mas tem consciência de 
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que essas mudanças também estão relacionadas ao envelhecimento. Por isso, compreende e aceita 

a facticidade do seu corpo: “nunca vai ficar normal... ah... isso não vai ficar não... mas dá pra 

passar, né”. E abre-se para a possibilidade de obter prazer e satisfazer-se afetivo-sexualmente, 

ainda que de modo diferente do que estava acostumado.  

No entanto, ele demonstrou insatisfação com a impossibilidade de ter a namorada ao seu 

lado frequentemente, uma vez que ela é casada. E também afirmou sentir falta de ter uma vida 

afetivo-sexual mais ativa, uma vez que sente desejo sexual e vontade de ter companhia, mas 

precisa esperar pela namorada, pois não quer outra mulher que não seja ela:  

 

o duro é porque... que nem... a gente perde a esposa que nem eu perdi... era 

acostumado ali a viver... quarenta... quarenta anos que eu convivi com ela... 

então a gente se dava muito bem... então a gente tava todo dia... se abraçando... 

se beijando.... e tal... e agora a gente não tem... eu não posso ir lá (ver a 

namorada) todo dia, né... então... a gente sente falta... quando passa uns dias 

assim... uma semana ou mais... a gente fica desesperado, sabe?... porque não é 

fácil... no meu caso. E eu me dou só com ela... já aconteceu... aconteceu duas 

vezes com outras mulher... mas a gente... era gente muito apaixonada por mim 

também... então aconteceu... mas eu não quis mais... só quero ela (a namorada)... 

tá bom, né. 

 

 

 Podemos observar que, apesar de insatisfeito por não ter sua parceira ao seu lado 

constantemente, o colaborador 8 aceita as condições que se impõem à sua realização no 

relacionamento com  a namorada. Ou seja, ele tem consciência de que poderia ter outras 

namoradas, mas escolheu a que ama, ainda que precise suportar sua ausência. De acordo com 

Forghieri (2002), as escolhas envolvem a nossa abertura à compreensão de nossa vivência e à de 

nossos semelhantes, que nos colocam diante de possibilidades e exigem de nós a 

responsabilidade para assumir o risco da imprevisibilidade das conseqüências de nossa decisão. 
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Dando continuidade ao seu relato, o colaborador 8 falou sobre a sua dor frente ao desejo 

que não se satisfaz devido à disfunção erétil: “puxa vida...mas eu me sinto...lá em baixo...tenho 

até vergonha de todo mundo”. E os seguintes trechos descrevem essa vivência dolorosa:  

 

[...] porque a gente não fica normal...depois que a gente opera...porque a próstata 

é um órgão que...que produz o esperma, né...então...eh...se a gente tem ela a 

gente funciona normal...mas se não tem não produz aquilo lá...que nem o médico 

me falou...a gente perde e se for pra ter filho não tem porque....acaba 

aquela...aquele líquido...acaba. Tem algumas pessoas que fala que ele recolhe 

quando tem uma relação sexual....mas....pra mim eu acho que num recolhe 

não...eu acho que não tem mesmo...que nem o médico falou, né...então a gente 

fica diferente. A gente ta bom...que nem o médico falou ‘você ta curado...você 

não tem nada e tal’...mas....aquela parte ali ficou diferente...porque a 

próstata...ela...tem os nervos também, né...então é no tirar ela que esses nervos 

sai fora...eles cortam...então...mas talvez sobre algum pedacinho.[...] naquela 

época que eu fui operado também...é porque....não tinha (ereção)....por causa da 

operação que nem eu te falei...então eu...((silêncio))...se a pessoa não tiver idéia 

firme...tem gente que faz arte....teve um colega meu que se enforcou...quando 

que eu vou fazer isso?...eu fiquei mesmo revoltado, né...mas se é Deus que 

quis...eu ter  essa doença...não tinha como. 

 

 

 O relato acima desvela a dor e a revolta que o colaborador 8 sentiu ao perceber-se com 

disfunção erétil. No entanto, ele aceitou a facticidade do seu existir, expressa pelo fato de ter sido 

acometido pelo câncer, e satisfez-se por ter sobrevivido.  

 Ele relatou ainda sua satisfação no tratamento para disfunção erétil, o que torna sua 

vivência diferente dos colaboradores 1, 3, 4, 5, 6, que se submeteram aos tratamentos e não 

obtiveram êxito. Os relatos abaixo descrevem a trajetória do tratamento:  
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[...] agora...também...o doutor falava que tinha que procurar um tratamento...e eu 

já fui rápido procurar um tratamento...aí...por isso que...algum nervo que eu 

tenho assim...alguma coisa que ajuda...de certo ele foi desenvolvendo né...com o 

tratamento foi desenvolvendo e...e eu não fiquei normal...vamos supor...eu não 

tenho cem por cento...mas cinqüenta a setenta por cento que eu tenho já dá pra 

satisfazer...então...é aquilo que eu tava falando pra você...veio 

devagarinho...muito lento...e veio melhorando... 

[...] então eu por exemplo...quando fui operado...depois que eu fiquei 

bom...então sabe como é que é a cabeça, né...eu fiz um tratamento (para a 

disfunção erétil)...com o doutor T...eu fiz um tratamento de mais ou menos 1 

ano...e reagiu...então....eu fiz esse tratamento aí e melhorou na base de cinqüenta 

por cento (de ereção)...e depois ele sempre falando...o doutor T conversava 

sempre com ele sobre isso...ele falava “isso aí...devagarinho vai melhorando”... e 

hoje em dia eu tenho mais ou menos setenta por cento. 

[...] mas eu procurei o médico...fiz o tratamento e batalhei...e eu tô contente com 

o que eu sou agora....não sou....como é que se fala...não sou impotente assim...de 

uma vez...eu tenho a minha parte que dá...que dá pra mim viver contente, né....eu 

busquei...fiquei com pensamento positivo de que vai dar certo...e o médico falou 

“tem que ter paciência...porque cê sabe que é a cabeça que...que faz isso 

daí...né...e você não vai ficar normal...mas vai ter...vai ter a sua parte que dá pra 

você satisfazer”...dito e feito. 

Ta tudo mais perto... se eu começo brincar  e tal.... então nos primeiros instante 

já reage... de primeiro precisava de meia hora... agora não precisa mais... em 

cinco minutos dá... então... quer dizer que é sinal de que vem vindo devagarinho 

que nem o médico falou. 

 

 

 O relato acima nos mostra que o colaborador 8 alegra-se por ter obtido êxito em sua busca 

por reabilitar a função sexual. Ele contou que a resposta sexual modificou-se, mas ainda é 

satisfatória. Esta satisfação por continuar atestando a própria masculinidade por meio da 

penetração desvela a busca por responder a um ideal de “o que é ser homem”. Segundo Costa 

(1994), para os homens o seu ponto mais forte está no pênis, e mesmo nas culturas antigas os 
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objetos de arte ou decorativos retratavam a figura do pênis, geralmente desproporcional ao 

tamanho real. 

Essa busca pelo “pênis perfeito” evidencia um modo de existir inautêntico, pautado pelas 

regras e normas construídas coletivamente, em sociedade. E a inautenticidade também se desvela 

pela limitação da corporeidade do homem, pois ao centralizar o prazer sexual na penetração, 

deixa de dar vazão a outras formas de prazer que constituem a totalidade do seu corporar. 

A dor do colaborador 8 em sofrer de disfunção erétil e, portanto, não poder atestar a 

masculinidade através da penetração, culminou no medo do abandono ou da traição da parceira, o 

que podemos perceber na seguinte fala: 

 

[...] mas eu não tenho jeito de largar...nem eu nem ela. Cê vê...aconteceu esse 

negócio meu (câncer de próstata)...e ela suportou tudo...e eu até hoje faço mil 

perguntas pra ela...e ela fala “mas se eu não gostasse de você...se eu num 

gostasse eu...eu tinha largado por causa disso”. 

 

Observamos que até o momento atual, ainda que tenha ereções satisfatórias, o colaborador 

8 tem receio de ser abandonado por sua namorada. Mais uma, vez vemos a importância dada ao 

desempenho sexual permeando o imaginário e a subjetividade masculina. Podemos afirmar que o 

ser-no-mundo do homem com câncer de próstata é fragilizado sendo-com a parceira afetivo-

sexual, uma vez que sente a insegurança e o medo de ser rejeitado por não apresentar um 

desempenho sexual excelente. 

No entanto, nesse momento de fragilidade, o colaborador 8 abre-se para dialogar com a 

namorada e expressar sua afetividade, aspecto que Heidegger (2002) denomina de existenciália, 

ou seja, uma estrutura ontológica constitutiva do ser do homem. O relato a seguir desvela essa 

afetividade: 
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[...] mas eu até que tô bem...a gente funciona normal...num é aquela coisa...mas 

pra ela...tá bom...ela fala que ta bom...e pra mim também...mesmo sem ver muito 

ela...eu não gosto de outra pessoa [...] eu faço questão de não sair fora mais não 

(traição)...porque eu gosto dela. E a gente se vê todo dia...só que...é um pouco 

difícil, né... porque ela é casada.  

[...] mas eu não vou nos baile mais...porque ela manda eu ir nos baile pra depois 

me pegar....porque as mulher me dá bola e eu...a gente sabe como é que é, 

né...e...então...mas agora eu não vou mais não...agora eu tô que nem um homem 

casado com ela...porque eu gosto dela, né... e ela gosta também...por isso quer 

saber aonde que eu vou e fala “você vai...mas se comporta”. 

[...] ela tem mania de me pegar e “me leva em tal lugar...me leva em tal 

lugar”...ontem mesmo ela falou pra ele que ia lá na colega dela...eu cuido de 

uma horta que tem lá, né...tudo na malandragem, né...pra gente ficar sempre 

perto, né. 

 

 

Ainda a respeito de sua sexualidade, o colaborador 8 abordou o seu medo de se submeter 

a tratamentos para a disfunção erétil e o medo da finitude: 

 

Eu tava...o doutor T me deu comprimido...e sempre a gente se preocupa porque 

é um comprimido que dá reação, né... então...como eu tava melhorando 

bem...nem precisava de um comprimido inteiro... então eu tomava só meio... e 

também num era todo dia... uma vez por semana ou a cada quinze 

dias...então...até que...andou morrendo uns par de velho aí (por causa do 

medicamento)... e ela (a namorada) falou assim “cê não vai mais tomar esse 

comprimido”... aí eu parei... faz um mês mais ou menos que eu não tomei mais... 

e mesmo sem tomar eu reajo bem... só que não é igual quando tomava o 

remédio... esse comprimidinho é fogo.  

[...] só que agora...com essa coisa da velharada tá morrendo ((dá risadas))...eu 

tenho medo...eu to meio veiaco ((dá risadas))...mas também...oh...umas pessoas 

cabeçudas...o médico fala pra tomar um comprimido uma vez por semana...o 
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cara tomava dois...três....queria ficar igual menino novo...poxa...aí tem que...o 

coração não vai agüentar...se é pra tomar um...não vai tomar dois...três...todo 

dia...que fome é essa?...tem que ir com calma...uma pessoa de idade não é a 

mesma que um rapaz novo, né...mas tem gente que é incompreensível...aí então 

acontece...a pessoa vai mesmo...o coração num agüenta...o remédio é muito 

forte...e aí eu parei...e tô me sentindo bem... 

 

 Esse relato desvela o medo de se submeter a tratamentos que coloquem sua vida em risco. 

Esta postura reflete a fuga em angustiar-se diante da constatação da própria morte e consiste no 

modo inautêntico de existir. Para Heidegger (2005), o ser-para-a-morte deve relacionar-se para 

com a morte de tal modo que ela se desentranhe para esse ser como possibilidade. 

 Uma vez que é através da angústia frente a morte que o homem tem a possibilidade de 

ser-si-próprio, ao fugir dela refugia-se no impessoal, no modo impróprio de existir. A seguinte 

fala desvela esse modo inautêntico de existir: “[...] eu escapei e tô aqui...não foi dessa vez que eu 

fui...mas um dia eu vou ter que ir [...] tem que viver, né. Este modo de falar sobre a morte vai ao 

encontro do que Heidegger (2005, p. 38) diz: “A explicação do ser-para-a-morte cotidiano 

deteve-se no falatório do impessoal: algum dia se morre mas por ora ainda não. Até aqui, o 

‘morre-se’ foi assim interpretado. Nesse ‘também um dia mas por ora ainda não”. 

 Outro aspecto relevante no relato do colaborador 8 refere-se aos seus momentos de 

silêncio que vela e desvela o ser. Como já foi dito anteriormente, a perspectiva heideggeriana 

considera o silêncio como parte constituinte da linguagem.  Segundo Heidegger (2001), o falar 

humano é um dizer, mas nem todo dizer é um falar. O falar é sempre sonoro, mas também 

podemos dizer algo sem som, silenciosamente. No caso do colaborador 8, percebemos que seus 

momentos de silêncio desvelam a dificuldade em assumir suas vivências homossexuais na 

adolescência, como nos mostram as seguintes falas:  
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((silêncio)) Como é que eu vou falar?...eh:::...eu não sei como começar [...] 

porque hoje em dia a parte sexual é livre...e naquele tempo não...só 

isso...((silêncio))...eu tinha relação (homossexual)...mas eu sempre sendo o 

homem, né. 

 

Em um outro momento, ele ainda fala (e também silencia) sobre a dor em sofrer de 

disfunção erétil: “[...] mas não adianta ficar pensando muito (na disfunção erétil)... ((silêncio))”. 

Ou seja, ele afirma o quanto é difícil de doloroso pensar no seu problema sexual. 

 

 
 

Colaborador 9 
 

 O colaborador 9 tem 73 anos, é casado, tem 2 filhos, espírita praticante, com ensino 

médio completo, pertence à classe econômica B1, trabalhou no comércio e está aposentado. Teve 

o diagnóstico de câncer de próstata há 6 anos, fez uma prostatectomia radical, está com a doença 

sob controle e afirmou ter disfunção erétil após a cirurgia. 

 No que se refere ao âmbito do trabalho, ele afirmou que sempre trabalhou com comércio e 

se realizou nesta atividade. Atualmente está aposentado. 

 Ao falar sobre sua família, afirmou que tem um casamento duradouro e que o satisfaz, 

revelou o comentário de sua esposa a respeito dele não tê-la satisfeito sexualmente, reconhece 

que “deixou a desejar nessa parte” e sente muito por isso.  

A respeito de sua sexualidade, afirmou que após o tratamento para câncer de próstata, 

passou a ter disfunção erétil. Não quer se submeter aos tratamentos para essa disfunção, pois 

além de acreditar que isso é humilhante, tem medo de morrer por causa dos possíveis efeitos 

colaterais dos medicamentos. Satisfaz seu desejo através da prática da masturbação. 
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O colaborador 9 mostrou-se receoso no início da entrevista. Mas logo em seguida 

começou a relatar sua trajetória de vida com tranqüilidade, falou muito sobre diversos assuntos e 

buscou  mostrar o quanto consegue enfrentar a situação atual em que tem disfunção erétil. Nos 

momentos em que falou desse problema, ele mostrou-se constrangido. Ele não se encontra em 

processo psicoterapêutico e, ao final da entrevista, a pesquisadora enfatizou a importância de se 

buscar o auxílio da psicoterapia. 

 

O colaborador 9 iniciou seu relato falando sobre a sua temporalidade da infância e da 

adolescência. Comentou que estas fases da sua vida foram boas, pois se divertiu muito e, 

inclusive, foi o responsável pela educação dos irmãos: 

 

A minha infância foi muito boa...aproveitei muito...por sinal [...] eu tive uma 

infância boa...e adolescência também...aliás eu tive...cinco irmão...todos 

formado...eu que criei...uma é assistente social...o outro também formado...uma 

irmã freira...e...depois...cresci...e me diverti à vontade....por isso que eu falo que 

se minha vida tiver que encerrar amanhã...está encerrado...já fechei o 

estabelecimento...pronto. 

 

 Esse relato evidencia a satisfação do colaborador 9 com sua história de vida, o que 

desvela um modo de existir autêntico, no qual é possível ser-si-mesmo na relação com o mundo e 

as pessoas de seu convívio.  

 Prosseguindo em seu relato, ele contou sobre a sua temporalidade da vida adulta: o 

casamento, a família e os relacionamentos afetivo-sexuais. Ao falar sobre relacionamento com 

os filhos, mencionou o “trabalho” que o filho lhe dá, o que o faz “investir”, cuidar da situação do 

filho para que não fique desocupado: 
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[...] meu filho é que me dá um pouco de trabalho porque casou...largou...e 

depois...com a minha idade fui levar meu filho no serviço cinco hora da 

manhã...todo dia cinco hora to de pé....vou levar ele pra ver se ele fica firme no 

serviço...porque me dá problema se ele ficar desocupado...então eu invisto mais 

nele do que ele ganha...não tem importância...porque ele ta seguro lá...porque é a 

mesma coisa que cê ir no médico e ele mandar você fazer regime pra 

emagrecer....cê gasta com o médico...com o regime...e com o esforço...então eu 

já me antecipo...já vou me antecipando...fazendo o que eu acho que é 

correto....dando força pra ele trabalhar...porque a melhor terapia é o serviço...e 

na época que ele teve desempregado meu deu trabalho...porque sobra tempo. 

  

 Esse relato evidencia a dimensão do cuidado do colaborador 9 para com seu filho.  Na 

perspectiva heideggeriana, Abbagnano (1984, p. 140), afirma que: 

 

O homem tem necessidade do mundo e das coisas que o constituem e que são a 

realidade-instrumento, os meios da sua vida e da sua ação. Estar no mundo 

significa para ele cuidar das coisas que lhe são necessárias: mudá-las, manipulá-

las, repará-las, construí-las; e esta preocupação, por ser constitutiva do ser 

próprio do homem enquanto é no mundo, constitui também o ser das coisas no 

mundo. 

 

 O cuidado dele se expressa não apenas na relação com o filho, mas também na relação 

com os irmãos que ele educou, na medida em que assumiu a função de pai deles: 

 

[...] então quer dizer que eu criei cinco irmão....casei com vinte e sete ano e tive 

uma vida boa....e essa  criação dos cinco irmão me ajudou aí numa série de 

coisa...tive conhecimento...você aprende coisa que é muito importante na 

vida...quer dizer que quando eu casei...casei com muito conhecimento...muita 

experiência...e eu fui duro na queda...fiz todos os meus irmão se formar...a gente 

fez dentro do possível o melhor...mesmo assim a gente é contestado....porque 

ninguém gosta de patrão...e ninguém gosta de quem manda....a pessoa só vê o 
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lado de si....e  é interessante ver o lado do outro....porque aí você aprende...tem 

conhecimento...e não conhece só uma parte do assunto. 

 

 O colaborador 9 revela no relato acima que teve uma postura rígida para que seus irmãos 

estudassem e tivessem uma profissão. E ele compreende que eles o contestem pelo seu modo de 

agir autoritário, uma vez que “ninguém gosta de patrão”. A respeito desta abertura na percepção 

dos irmãos, Heidegger (1981, p. 44) afirma que: “O ser-com é de tal sorte que o desvelamento do 

ser-aí-com de outros lhe pertence, isto quer dizer que, porque o ser-aí é ser-com, sua 

compreensão de ser implica, constantemente, a compreensão dos outros”.  

 O relato mostra ainda o quanto o colaborador 9 valoriza a experiência de ter educado os 

irmãos, pois obteve conhecimentos que o auxiliaram na educação dos seus próprios filhos, o que 

percebemos na seguinte fala: “[...] eu casei com vinte e sete anos...e eu criei a segunda 

família....eu tinha dezesseis anos quando meu pai morreu...e eu formei todos os irmão...e hoje 

casado formei os dois filho também”. 

 Dando continuidade ao seu relato, ele falou sobre os seus relacionamentos afetivo-

sexuais:  

 

Ah....e diverti namorando...conhecendo mulheres demais...que pra minha época 

era muito difícil...mas eu trabalhava num ramo bom...que trabalhava com 

mulher...essa que era a facilidade...não que eu usava dela...mas eu tava no meio 

dela...eu mexia com planta....vaso...flores...decoração...e a mulherada gosta 

disso. 

E na minha vida tudo foi muito bom...os namoro...o casamento...tanto é que eu 

fiz quarenta e quatro ano de casamento...nós comemoramo com 

pizza...é....aquelas comemoração de bobo...mas...tudo vale, né?. 

Ah...muito boa...muito boa mesmo (sexualidade)....com muito conhecimento e 

sempre com jeitinho....sempre trabalhei com gente boa...eu tava num ramo de 

muita mulher....tava rico e não sabia ((deu risadas))...tando num lugar melhor 
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sempre é mais importante, né...quer dizer...eu aproveitei bem....hoje não tenho 

arrependimento nenhum. 

 

 Podemos perceber nas falas acima que o colaborador 9 considera muito satisfatória sua 

vivência da sexualidade na temporalidade do seu existir, uma vez que namorou várias mulheres, 

teve muitas experiências e hoje mantém um casamento que já dura quarenta e quatro anos, o qual 

ele também considera “muito bom”.  

 Ele contou, ainda, sobre as mudanças em sua sexualidade decorrentes do tratamento para 

câncer de próstata. Ao falar sobre seu adoecimento e as relações afetivo sexuais após a 

vivência do câncer, mencionou a dor frente ao desejo que não se satisfaz devido à disfunção 

erétil:  

 

[...] só que a sexualidade hoje em dia...tá na gaveta guardada...pregada [...] 

hoje...((silêncio))...ficou inerte...eu sei que perdeu aquela...perdeu aquela...tanto 

que pra você chegar agora...cê passa até vergonha....eu não tenho mais o que 

oferecer....nem que seja a oferta...a oferta de uma coisa que todo mundo sabe 

que tem....hoje eu não tenho mais...porque a gente operou...tirou tudo...então não 

tenho nada pra mostrar...então a gente fica menor [...] bom....eu dei sorte 

também porque minha esposa não...ela veio de uma família que todas não...não 

gostam muito de homem...entendeu?...a sexualidade....é muito...não sei...talvez 

também a gente não ofereceu o que precisaria, né... 

 

 

 O relato acima desvela a dor do colaborador 9 por sofrer de disfunção erétil. Ele falou 

sobre seu constrangimento, sobre a vergonha por “não ter mais o que oferecer”, “não ter nada 

para mostrar”. E falou ainda sobre a baixa auto-estima por sofrer desse problema sexual: “a gente 

fica menor”. Ou seja, ele sente-se inferiorizado enquanto homem, uma vez que não pode mais 

atestar a sua masculinidade através da capacidade de ter ereções. Nolasco (1993) afirma que 
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desde cedo se espera que os homens tenham muitas namoradas, iniciem sua vida sexual 

precocemente e sejam excelentes amantes. O desempenho sexual cumpre o papel de garantir a 

virilidade do homem e atestar a sua “normalidade”. Esta visão estereotipada em relação ao 

comportamento masculino decorre de uma visão simplista e limitada da própria sexualidade. 

Podemos afirmar que, à luz da perspectiva heideggeriana, essa forma de conceber a 

sexualidade acaba por inserir os homens em um modo de existir inautêntico, uma vez que o afasta 

do seu ser-si-mesmo e limita a sua corporeidade, já que para Heidegger (2001), o corporar tem 

uma notável relação com o si mesmo. 

O colaborador 9, ao contar sobre sua sexualidade após o acometimento pelo câncer de 

próstata, afirmou o quanto “é estranho” sentir as modificações no seu corpo após a retirada da 

próstata, e descreve o que sente em relação ao fato de não mais produzir esperma:  

 

[...] e olha como é estranho...só o fato de a gente não ter o esperma...já ficou 

uma coisa sem graça....porque a gente tá numa cultura....e na minha época...a 

gente tinha isso daí...e hoje a gente tem até vergonha de não ter...fica aquela 

coisa seca...fica aquela impressão de que tá faltando...né...mas como eu falei que 

eu aproveitei na minha época....hoje eu não...eu não faço. 

 

 

 Ele mencionou que sente “vergonha” por não produzir o líquido seminal e voltou a 

afirmar que já teve vivências afetivo-sexuais satisfatórias na temporalidade da sua existência, mas 

que atualmente não tem mais relações sexuais. E sente-se constrangido em assumir esta realidade 

para outros homens do seu convívio. 

 

[...]....mas antes que o cara queira saber...que é uma coisa que todo mundo que 

saber...eu já conto logo....eu me antecipo...qualquer dúvida que tem o cara quer 
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saber o por que e tal...então eu já vou dizendo...((silêncio))... eu não fico...eu não 

fico...  

[...] agora...eu não posso discutir...devido à diferença da sexualidade...se tiver 

que discutir esse assunto com outro cê nem conta....o outro também vai contar 

pela metade e no fim não bate...só uma parte que o cara quer que aparece....mas 

também não discuto. 

 

 

 Esses relatos nos mostram contradições no modo como o colaborador 9 age em relação 

aos seus amigos. Em um primeiro momento, ele afirmou que já se antecipa frente à curiosidade 

alheia e conta sobre sua disfunção erétil. Porém, mais adiante, revelou que não conta sobre esse 

assunto para outros homens, pois acredita que cada pessoa só contará uma parcela da verdade. 

 Esta postura contraditória desvela que o colaborador 9 tem um modo de existir inautêntico 

na relação com os amigos, expresso pelo decaimento na linguagem, pelo falatório. Para Beaini 

(1981), no falatório encontramos um homem deserdado, pois na linguagem inautêntica do 

cotidiano, no qual está imerso, ele perde-se no palavreado e na opinião de “todo-o-mundo”. Ou 

seja, na busca por falar o que os outros esperam que ele fale em relação ao seu desempenho 

sexual, o colaborador 9 mergulha no impessoal, no nada, no “todos” que responde pela massa e, 

ao mesmo tempo, não é ninguém.  

 Prosseguindo no relato desse colaborador, desvelamos a afetividade e o diálogo na relação 

com a parceira, conforme observamos no seguinte trecho: 

 

[...] ela um dia me falou “eu também não tive o que precisava”...assim...porque a  

sexualidade também é uma  série de coisas que tem que acontecer...que dá certo 

pra dois...quando dá mais pra um....o outro fica prejudicado...porque 

falta...talvez...a pessoa nem sabe explicar porque às vezes nem sabe...  

[...] mas nessa parte deixei muito a desejar...isso eu reconheço...porque o gostoso 

é quando as duas pessoa participa...se não fala cem por centro....pelo menos 
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noventa e nove...nessa parte...mas quando um dá cem por cento e o outro dá 

cinco...aí num dá...isso aí eu levo esse sentimento. Mas a gente se gosta 

muito....a gente se ama muito. 

 

 

 Esse relato evidencia a existência do diálogo e da afetividade na relação com a esposa. 

Segundo ele, ela lhe revelou que na temporalidade do seu casamento, sentia-se insatisfeita 

sexualmente. E o colaborador 9 afirmou que “leva esse sentimento” por ter “deixado a desejar” 

no que se refere ao prazer da esposa, e pondera que isso talvez tenha acontecido por ela 

desconhecer a própria sexualidade. Também ressaltou que, apesar disso, eles se amam muito. 

Podemos perceber a afetividade, a autenticidade e a solicitude na relação afetivo-sexual do 

colaborador 9, uma vez que ele se abriu para a possibilidade de ouvi-la em seus anseios e 

vontades próprias. E expressou afeto ao falar do amor que sentem um pelo outro. 

 No que se refere ao adoecimento, ele desvelou sua tentativa de adaptação às modificações 

na sexualidade frente à superação da doença e à continuidade da vida, através da seguinte fala:  

 

[...] não fico sofrendo por isso aí não....eu quero é viver...se eu tenho duas pernas 

hoje e tira uma amanhã....ainda sobra uma pra eu andar....se tiver que tirar as 

duas a gente anda de muleta....e vai tocando até o dia de ir...a vida é isso...cê não 

pode querer que...se faltar uma coisinha querer morrer antes...não...eu sou bem 

trabalhado na cabeça...eu me divirto...quando muita gente tá chorando eu to 

rindo. 

[...] veio pra gente...cê tem que abraçar....e da melhor maneira possível chegar 

num ponto...e tocar o barco...essa é a minha opinião...a gente vai lutando...vai 

tocando. 

 

 

 É possível perceber que o colaborador 9 tenta amenizar as perdas na sua resposta sexual, 

pois acredita que é preciso se adaptar às dificuldades inerentes à vida. Esta postura desvela a 
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aceitação da facticidade do existir, uma vez que, conforme afirma Giles (1975), a facticidade, se 

baseia no ser-no-mundo e é fundamento de todas as realidades do ser-aí. É possível mudar certos 

elementos dessa realidade, mas sempre iniciamos a construção de nossa existência a partir dela e 

não podemos fugir ao fato de que estamos lançamos no mundo. 

 Observa-se que o colaborador 9 tem consciência da facticidade do seu corpo e dos 

tratamentos possíveis para as limitações em sua resposta sexual. No entanto, tem medo de se 

submeter a tratamentos para a disfunção erétil devido ao medo da finitude:  

 

[...] por exemplo...talvez...veja como eu sou duro na queda...o médico quis me 

dar o tal de...o tal de viagra...e eu converso com um amigo...e falei que o médico 

mandou tomar....aí ele contou que todo mês o médico dele dá um injeção pra 

ele...e ele aplica...aí eu falei “poxa vida...mas é uma humilhação...ou não?”...aí 

ele falou “é...mas a gente acostuma também”...e disse que vai mais ou 

menos...mas nem isso eu nunca quis....as amostra grátis que o médico me deu eu 

guardei tudo....pode falar que é progresso...dizem que não tem muita coisa 

mas...eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça que eu não quero me 

arriscar... 

 

   

Esta fala revela o quanto o colaborador 9 considera “humilhante” submeter-se aos 

tratamentos para a disfunção erétil. Ou seja, ele tem consciência de que, ainda que venha a ter 

ereções, elas não serão uma resposta natural do seu corpo que sofreu modificações em sua 

temporalidade. E outro motivo que o impede de usar medicamentos é o medo da própria morte. 

De acordo com Heidegger (2005), assumindo a morte como intrínseca à sua existência, o homem 

pode libertar-se do estado de queda, de derrelição, e abrir-se para o existir autêntico. Portanto, 

percebemos que o colaborador 9 assume essa angústia frente à morte ao conscientizar-se dela. 
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Por aceitar a temporalidade de sua vida e considerar que não pode fugir das mudanças que 

ocorrem com o corpo ao envelhecer e adoecer, o colaborador 9 ressignifica suas vivências afetivo 

sexuais: 

 

[...] quando o médico falou que ia me operar...e disse que depois eu não ia dar 

mais em nada....eu falei “se eu não der mais nada....eu já dei muito”...falei pra 

ele...e tá resolvido o problema. 

[...] mas...pra brincar funciona (a masturbação)....sem usar a coisa assim direta 

(sexo) funciona....mas só na brincadeira funciona...vai bem...muito bem...mas se 

for pra ir com a mulher não tem jeito...nem força a gente tem mais. 

 

 Percebe-se que ele busca enfrentar o momento atual contentando-se com o fato de que 

vivenciou sua sexualidade satisfatoriamente no decorrer de sua existência. E abre-se para a 

possibilidade de ter prazer sexual com a masturbação, já que não consegue manter ereções 

suficientes para penetrar a esposa. Essa postura revela a ampliação para as possibilidades de 

existir, desvelada pela estrutura ontológica denominada compreensão. Para Heidegger (2002, p. 

2004): “Na compreensão, a pre-sença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser para 

possibilidades, constitutivo da compreensão, é um poder-ser que repercute sobre a pre-sença as 

possibilidades enquanto aberturas”.  

 Um outro aspecto fundamental do relato do colaborador 9 refere-se  ao seu horizonte do 

silêncio, aos momentos em que ele calou-se e, ainda assim, desvelou seu ser: 

“hoje...((silêncio))...ficou inerte...eu sei que perdeu aquela...perdeu aquela...tanto que pra você 

chegar agora...cê passa até vergonha” e “qualquer dúvida que tem o cara quer saber o por que e 

tal...então eu já vou dizendo...((silêncio))... eu não fico...eu não fico...”. 

 Essas falas desvelam a dor, o constrangimento e a vergonha por sofrer de disfunção erétil. 

E a dificuldade que o colaborador 9 tem em assumir para outras pessoas que já não tem como 
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atestar sua masculinidade por meio da capacidade de ter ereções, atributo do ideal de 

masculinidade do sistema patriarcal. Portanto, ele nos possibilita, com seu relato, desvelar seu 

modo de existir inautêntico, pautado no impessoal, nas construções socioculturais sobre a 

masculinidade e no distanciamento de si mesmo. 

 
 

Colaborador 10 
 
 

 O colaborador 10 tem 82 anos, é casado, tem 3 filhos (1 deles falecido), católico 

praticante, com ensino fundamental incompleto, pertence à classe econômica D, trabalhou com 

transportes e está aposentado. Teve o diagnóstico de câncer de próstata há 3 anos e meio, passou 

pela prostatectomia radical, está com a doença sob controle e afirmou ter disfunção erétil após a 

cirurgia. 

 No que se refere ao âmbito do trabalho, ele comentou que trabalhou na “roça” desde 

criança, depois atuou na área de transportes e atualmente está aposentado. 

Ao falar sobre sua família, disse que seu casamento já dura sessenta e dois anos e que 

sempre teve uma vida sexual muito ativa, mas mostrou-se ressentido com o fato de sua esposa 

nunca ter tido um orgasmo. Relatou que sente desejo, mas aceita o fato de que em sua idade já 

não tem condições de ter relações sexuais e precisa se conformar, uma vez que isso acontece com 

“toda a humanidade”. No entanto, acredita que a disfunção erétil  surgiu após o tratamento para o 

câncer de próstata, mas recusa-se a procurar por tratamentos que coloquem sua vida em risco. 

Procura se conformar com as limitações de seu envelhecimento e agradece a Deus por ainda ter 

um estado geral de saúde bom, que lhe permite fazer algumas atividades prazerosas, como ir na 

sua chácara e tomar cerveja com os amigos. 
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O colaborador 10 aparentou tranqüilidade durante toda a entrevista. Não pareceu tímido, 

envergonhado ou preocupado com o conteúdo de sua fala. Ele não se encontra em processo 

psicoterapêutico e, ao final da entrevista, a pesquisadora enfatizou a importância de se buscar o 

auxílio da psicoterapia. 

 

O colaborador 10, ao falar sobre a temporalidade da vida adulta: o casamento, a 

família e os relacionamentos afetivo-sexuais, mencionou seu relacionamento afetivo-sexual 

com a esposa, com quem está casado há 62 anos: 

 

Sabe quanto anos de casado eu tenho? Sessenta e dois ano de casado...sessenta e 

dois ano...casei com vinte....naquela época da roça...se passasse de vinte ano já 

era...era titio...né...aí...casei...teve...o primeiro filho morreu...e depois veio mais 

três...graças a Deus com saúde....o casamento foi bom....mas hoje meu 

casamento não tem comparação com hoje...hoje a turma casa e dali uma semana 

larga....se não larga na mesma semana...né...então eu tô aí com ela...e em 

sessenta e dois ano nós nunca brigamo....nunca discutimo...né...então....essa 

veinha minha aí é uma santa. 

[...] e ela...eu vou te falar...acho que não podia nem te falar mas ela nunca teve 

osgar...ogarmo...orgasmo comigo...nunca...nunca...desde o dia que casou...ela 

nem sabe o que é...e eu não sei o que aconteceu com ela...é isso aí coitada [...] eu 

casei com vinte ano...na força da idade...então...mas ela  (esposa) nunca...pra te 

falar a verdade...acho que eu nem podia te falar isso...ela nunca me 

procurou...em sessenta e dois anos de casado ela nunca me procurou. 

Na minha vida...vixi...era barbaridade...a mulher tinha dia que ela recusava 

(sexo)...eu era fora do comum. 
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 O seu relato nos mostra que ele valoriza a temporalidade de um casamento que o satisfaz. 

Esta percepção dele desvela a autenticidade e a afetividade na relação com sua esposa, até mesmo 

pela intimidade que o possibilita conhecer e preocupar-se com as vivências sexuais dela. 

 Essa preocupação pode evidenciar não apenas a preocupação com o prazer da esposa, mas 

também a dúvida em relação ao próprio desempenho sexual que não a satisfez ao longo de uma 

vida inteira juntos. Heidegger (2002, p. 97) afirma que no mundo compartilhado do cotidiano, em 

que o dasein é primordialmente ser-com-os-outros, “deparo com os outros em mim mesmo e 

deparo comigo nos outros”. E a sexualidade é uma dimensão da vida que possibilita essa 

proximidade e esse reconhecimento de si mesmo pelo outro. Augras (1986, p. 56) corrobora desta 

visão ao dizer que “A compreensão de si fundamenta-se no reconhecimento da coexistência, e ao 

mesmo tempo constitui-se como ponto de partida para a compreensão do outro”. 

 Prosseguindo em seu relato, o colaborador 10 abordou as questões referentes ao seu 

adoecimento e as relações afetivo sexuais após a vivência do câncer, e contou sobre as 

modificações na sexualidade com o envelhecimento e o adoecimento:  

 

[...] e eu nem faço nada sabe...porque pra uma pessoa de idade nem tem 

tratamento pra isso...né...chegou naquela época minha filha...é igual mulher...cê 

desculpa falar...mas acaba a menstruação acabou...e o homem é a mesma coisa 

[...] a idade chegou...e agora é cada vez pior, né...vai piorando...cê vai ficando 

cada vez mais velho... 

[...] os anos vem passando e você tem que conformar com isso...porque se fosse 

só pra mim...tudo bem...mas é pra humanidade inteira...isso aí não tem remédio 

não...eu até falo pra minha mulher  e ela diz... “não adianta cê tomar remédio pra 

isso...a idade chegou”...igual a ela...ela também é assim. 

[...] então cê vê...esforça...esforça minha natureza...não esforça?...se ela me 

procurasse tudo bem....já era outro problema...então...já vem tudo disso aí...e eu 
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já falei com ela...e ela fala assim... “fazer o que?...eu não tenho vontade...eu não 

sinto nada”. 

 

  

 Essas falas explicitam que o colaborador 10 compreende o declínio em sua sexualidade 

como próprio do envelhecimento e aceita a temporalidade da sua existência. Ao dizer: “[...] se 

fosse só pra mim...tudo bem...mas é pra humanidade inteira...isso aí não tem remédio não...”, ele 

evidenciou o quanto o “a gente” auxilia no enfrentamento do declínio imposto pela temporalidade 

e pela facticidade do existir. Heidegger (1981) afirma que o “a gente” é a maneira fundamental de 

se viver com os outros que possibilita tanto o viver em comunidade, onde cada um compartilha 

de modo próprio e autêntico, quanto o viver dissolvido e diluído na massificação. No caso do 

colaborador 10, observamos sua autenticidade na medida em que ele se inclui nesse “a gente e 

aceita que, como toda a humanidade, envelhece e caminha para a finitude da existência.  

 Continuando seu relato sobre o declínio em sua sexualidade, ele atribuiu as modificações 

na resposta sexual não apenas ao envelhecimento, mas também ao adoecimento: 

 

[...] e eu acho que de certo foi essa queda aí, né...que apagou tudo...mas 

era...fora de sério...era todo dia...todo dia...quando não era duas vezes por 

dia...cedo e de tarde...agora hoje não [....] então...agora que eu to....mas também 

é idade ué...não é?...cê quer um homem de oitenta e dois ano...ser um menino de 

vinte ano?...que isso..pelo amor de Deus...o que que eu vou fazer?...eu tenho que 

aceitar...e procurar...tem uma mulhezada aí que fica numa falação... “não sei o 

que...cê ta novo ainda...cê pode sair ainda”...e poder eu posso...mas quero ver eu 

dar o recado, né...aí é que é o problema...mas ta bom...não posso 

reclamar...poxa...não posso ué. 
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 Esse relato explicita que o adoecimento potencializa o contato com a própria finitude e, 

portanto, o reconhecimento do declínio no próprio corpo. Como sugere Michelazzo (2003), o 

estar aqui nesta última etapa da vida, a corporeidade no envelhecer, se mostra nos sinais gerais de 

sua decadência, presentes na dor, nas limitações do corpo, na doença e nos pensamentos sobre o 

morrer que anunciam a despedida de sua existência e de sua morada corpórea. 

 Apesar de compreender a facticidade do seu existir, o colaborador 10 sente a dor frente ao 

desejo que não se satisfaz devido à disfunção erétil. Ou seja, ele sofre por ainda sentir desejo 

sexual e encontrar-se impossibilitado de satisfazê-lo pela penetração: “[...] e eu tenho que lidar 

com a vontade...você faz  tudo...e não vira nada”. As falas a seguir também explicitam sua dor:  

 

[...] e a gente sente mal...é igualzinho você ter um namorado...ele chega...e vai 

querer te abraçar...mas cê não sente aquela sensação por ele...então é isso aí. 

[...] agora...piorou...piorou...da primeira vez que eu fiz a cirurgia ainda num 

piorou tanto...tava mais ou menos...mas a segunda vez piorou [...] mas não vira 

mais nada não (a sexualidade)...bom...depois da minha idade, né...  

[....] mas eu só fiquei pior depois que operei da segunda vez...aí desgramou...aí 

hoje mesmo eu falei pra ele (médico)... “oh, doutor...eu tô ruim pra caramba”. 

[...] Eu sinto falta...quem não sente...né...mas cê tem que conformar... 

Ah...hoje...é...porque...eles tiram a próstata...e diz que é dali que sai o esperma, 

né..então tira o...inutilizou...  

 

  

 É possível observar que o colaborador 10 sente as modificações decorrentes do tratamento 

cirúrgico para o câncer de próstata, entre elas a disfunção erétil e a ausência do líquido seminal. 

Ou seja, ele sofre por ter limitações em sua corporeidade e expressou essa dor para o médico, o 

que desvela a importância da assistência à saúde desse homem que busca o serviço de saúde com 

uma queixa sexual e apresenta uma demanda que envolve não apenas sua sexualidade, mas a 
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totalidade de um ser que envelhece, adoece e necessita de acolhimento nesse momento de sua 

existência. 

 Observamos, ainda, sua tentativa de adaptação às modificações na sexualidade frente à 

superação da doença e à continuidade da vida, que se desvela no seguinte relato: 

 

[...] e eu...graças a Deus...ainda tenho saúde...vejo gente da minha idade até de 

bengala....então eu dou graças a Deus...ainda hoje eu tava no consultório do 

médico e tava reparando...que velharada...menina do céu...pra levantar da 

cadeira é um sufoco...e eu falo...eu ainda to bom...graças a Deus....tô guiando 

bem (carro)...vou na chácara...mas trabalhar eu num aguento trabalhar mais 

não...as cadeira não dá mais pra trabalhar...mas eu vou na chácara...planto uma 

verdura lá...apanho umas mexericas...apanho laranja...mas eu não to gostando 

muito de chácara mais não...dá muito trabalho...eu vou lá e volto logo...apanho o 

que tenho que apanhar...levo o que tem que levar...levo o milho pras 

galinha...trago o leite...tem uma vaquinha lá que dá leite...trago e...fica 

assim...tenho um caseiro muito bom...fico uma semana sem ir lá...tá tudo bem 

graças a Deus [...] tô bem...tomando minha cervejinha...tenho meus amigos...é o 

que eu mais tenho...amigo é o que não falta. 

 

 

Em seu relato ele nos mostrou que, apesar das perdas na sexualidade, busca valorizar 

outros aspectos da vida que lhe dão prazer, tais como ainda ter um bom estado de saúde geral que 

o possibilita continuar vivendo, dirigir, ir à chácara plantar verduras, colher frutas e cuidar dos 

animais, e tomar sua cerveja com os amigos. Esta abertura para outras possibilidades de existir de 

maneira satisfatória desvela a estrutura ontológica da compreensão que, segundo Heidegger 

(2001), remete-se ao existir enquanto um “manter aberto” de um âmbito de poder-apreender e 

que o ser lhe fala a partir de sua clareira. A esse respeito, Abbagnano (1984, p. 144) diz ainda 
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que: “A existência humana não é, segundo Heidegger, clausura na intimidade, mas antes abertura 

ao ser nas suas estruturas ontológicas e nas suas manifestações ônticas”. 

E uma das manifestações ônticas do existir do colaborador 10 refere-se ao seu 

adoecimento e à disfunção erétil em seu corporar. Diante desta realidade, ele nos falou sobre do 

seu medo de se submeter a tratamentos para a disfunção erétil devido ao medo da finitude: 

 

[...] ele (médico) falou... “toma viagra”...eu falei “ah...tomar viagra?...que 

isso”...eu tenho medo...na minha idade...eu não sofro...eu não tenho pressão 

alta...não tenho colesterol...não tenho diabete...né...então...não sofro de 

nada...nada...nada....mas eu tenho medo...da minha idade...se dá uma reação 

violenta...então cê vai provocar uma coisa que...né? 

[...] então...é isso aí...não é fácil....se eu tomasse remédio...mas eu tenho 

medo...um cara rico levou duas menina no motel...tomou viagra e  morreu na 

cama...eu tenho medo disso, né...eu tenho que morrer, mas eu não to com pressa 

((dá risadas))...então cê evita.  

 

 

 Esses relatos revelam que, nesse momento de maior consciência da própria finitude, o 

colaborador 10 prefere optar pela continuidade da vida ao invés de se submeter a tratamentos que 

reabilitem sua função sexual (mas trazem o risco de morte), o que desvela seu sentimento de 

angústia frente à própria finitude. 

 Podemos observar que o colaborador 10 mergulha nessa angústia, que o liberta para um 

poder-ser-si-próprio, para um existir de modo mais autêntico, na medida em que não nega a 

morte como possibilidade inerente à existência. Ele não fala da “morte dos outros”, mas sim da 

sua própria morte. A respeito desta autenticidade anunciada pela consciência da finitude, 

Giles1975, p. 238) diz: 
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A autenticidade não significa mais que tornar-se a si mesmo, tornar-se 

verdadeiro, através da resolução com que o Ser-aí se defronta com a morte, que 

é libertadora, pois liberta o Ser-aí da servidão às preocupações mesquinhas que 

ameaçam submergir a própria existência. 

 

 Portanto, podemos afirmar que o colaborador 10 compreende-se em sua temporalidade, 

enquanto um ser que também é ôntico, dotado de um corpo que se degrada na temporalidade do 

existir e caminha em direção à finitude, o que o possibilita angustiar-se e existir de modo mais 

autêntico. Ou seja, ele sofre pelas perdas em sua sexualidade sem, no entanto, deixar de valorizar 

outros prazeres que a vida lhe oferece nesse processo de envelhecimento. 
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CAPÍTULO 6 – O DESVELAR DOS SIGNIFICADOS E SENTIDOS DA SEXUALIDADE 

DE HOMENS COM CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Os desvelamentos realizados pela análise hermenêutica dos relatos dos homens com 

câncer de próstata nos possibilitaram conhecer os sentidos e significados que estes homens 

atribuem à vivência da sua sexualidade no contexto atual. 

Embora cada colaborador atribua significados particulares a essa vivência, uma vez que 

estes são construídos conforme a história de vida de cada indivíduo, eles convergem, 

primordialmente, para o sentido da dor e do sofrimento pelo acometimento da disfunção erétil. 

Todos os colaboradores, sem exceção, se remeteram à dor pela perda da capacidade de ter 

ereções satisfatórias e, desse modo, atestarem sua masculinidade, o que podemos observar nos 

trechos abaixo: 

 

Colaborador 9: [...] hoje...((silêncio))...ficou inerte...eu sei que perdeu 

aquela...perdeu aquela...tanto que pra você chegar agora...cê passa até vergonha 

[...] a sexualidade hoje em dia...tá na gaveta guardada...pregada. 

 

Colaborador 5: Sempre foi tudo bom...mas hoje não ta porque não tem...o meu 

sexo é...tá perdido....não tem mais ereção...e num ter ereção pra mim é...a pior 

coisa que pode acontecer... 

 

Colaborador 7: [...] até o dia da cirurgia...de lá pra cá...eu não tenho tido 

mais....essa parte encerrou, né...então eu falo que eu tomei a anestesia pra essa 

cirurgia e eu acordei...mas a parte sexual tá dormindo até hoje. 
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O que diferencia os significados que desvelam esta dor é o modo como esses homens 

vivenciaram a sexualidade em sua temporalidade, ou seja, o modo como estabelecem relações 

consigo mesmos, em seu ser-si-mesmo; com as outras pessoas, sendo-com-os-outros, e com o 

mundo que os cerca, com os valores e significados construídos social e culturalmente a respeito 

da sexualidade. 

Retomando os conceitos descritos por Forghieri (2002, p. 34), a respeito da constituição 

do dasein enquanto ser-no-mundo, ela diz:  

 

A existência humana deve ser compreendida levando em conta os três aspectos 

simultâneos do “mundo”: o circundante, que requer adaptação e ajustamento; o 

humano, que se concretiza na relação ou nas influências recíprocas entre as 

pessoas; o próprio, que se caracteriza pelo pensamento e transcendência da 

situação imediata. 

 

Neste trabalho, podemos focar nossa atenção para o mundo humano e o mundo próprio 

dos homens com câncer de próstata. O mundo próprio, que consiste na relação que o indivíduo 

estabelece consigo mesmo e nos significados que o homem atribui às suas experiências, é 

profundamente vinculado ao mundo humano, caracterizado pela relação do homem com seus 

semelhantes, ou seja, ao existir sendo-com-o-outro-no-mundo. 

 A partir desses conceitos, podemos afirmar que os homens constituem suas identidades de 

gênero, seus modos de existir no mundo, a partir de construções sociais e culturais de “o que é ser 

homem”. Ou seja, embora existam as diferenças individuais, ele é profundamente influenciado 

por regras, normas, papéis e expectativas construídas social, cultural e historicamente a respeito 

do modo como devem vivenciar sua sexualidade. 



 208

 E devido ao ideal de masculinidade advindo do sistema patriarcal, que impõe ao homem a 

“obrigatoriedade” de se mostrar forte, competitivo, viril, capaz de penetrar a mulher e quanto 

mais mulheres penetrar, mais atestará sua masculinidade, o homem sofre profundamente ao 

perceber-se incapaz de manter uma ereção e, desse modo, provar que de fato “é homem”, 

perceber-se e identificar-se consigo mesmo na qualidade de pertencente ao gênero masculino. E a 

impossibilidade de atestar sua masculinidade pela penetração culmina no medo de ser 

abandonado ou traído pela parceira afetivo-sexual, como nos mostram os seguintes relatos: 

 

Colaborador 1: O problema é que eu queria que tivesse melhor o caso da mulher 

também, né... e é difícil, né...porque a gente também fica pensativo,né...se ela 

pode enjoar, né...de mim também, né...ela tem cabeça boa, né...mas...eu fico com 

medo... 

 

Colaborador 8: Cê vê...aconteceu esse negócio meu (câncer de próstata)...e ela 

suportou tudo...e eu até hoje faço mil perguntas pra ela...e ela fala “..mas se eu 

não gostasse de você...se eu num gostasse eu...eu tinha largado por causa disso. 

 

Colaborador 5: ....que eu não quero perder essa mulher...ela é muito boa pra 

mim...maravilhosa...quero ver se eu consigo fazer essa operação pra ficar bom. 

 

Segundo Badinter (1993), é por seu órgão genital e pela atividade sexual que o homem 

melhor toma consciência de sua identidade e virilidade. Ou seja, a sua identidade está inscrita na 

convicção de que o homem confirma o gênero quando está em ereção. Portanto, qualquer 

dificuldade com seu pênis é fonte de humilhação e desespero.  

 Esta maneira com a qual ocorre a educação e socialização dos homens em sociedades 

influenciadas pelo modelo patriarcal, como a nossa, acaba por afastá-lo do seu ser-si-mesmo, do 

seu mundo próprio, por defender que o homem não deve expressar a sua subjetividade, em 
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especial sentimentos e fragilidade. Esse modelo de masculinidade aprisiona o ser do homem e 

impede que ele mergulhe em sua subjetividade e tenha um modo de existir autêntico, o que 

significa um encontro consigo mesmo, com as próprias aspirações e desejos. 

 De acordo com a perspectiva heideggeriana, a afetividade é uma estrutura ontológica do 

dasein. Em seu ser-no-mundo, o dasein volta-se de forma afetiva para as pessoas e os objetos. 

Portanto, ao ter sua afetividade tolhida historicamente em nome de um ideal a ser atingido para 

atestar sua masculinidade, o homem é afastado de sua subjetividade, da possibilidade de ser-si-

mesmo, de existir de modo autêntico, próprio. 

Essa repressão dos sentimentos, afetos e fragilidades no homem é definida por Chauí 

(1984) como repressão sexual, entendida não apenas como uma imposição exterior, mas também 

uma fenômeno de interiorização das proibições e interdições externas que se transformam em 

internas e passam a ser vividas pelas pessoas sob a forma de vergonha, sofrimento e dor. Ou seja, 

a repressão acaba por acontecer como auto-repressão, uma vez que  os códigos de permissão e de 

proibição de nossa sociedade são interiorizados. 

 A esse modo de ser em que o homem segue normas, regras e imposições externas, 

Heidegger (2002) denomina de modo de existir inautêntico, ou modo de existir impróprio, 

caracterizado pelo nivelamento das possibilidades de ser. Esse modo de existir é orientado pela 

massificação, pelo que se encontra em toda parte e ao mesmo tempo não é ninguém. A 

inautenticidade dispensa o dasein de ser, de ir ao encontro do seu ser-si-mesmo. 

 É esse modo de existir que está fortemente presente nas vivências dos colaboradores desta 

pesquisa, o que nos permite afirmar que os significados atribuídos por estes homens à sua 

sexualidade convergem para o sentido da inautenticidade em suas relações afetivo-sexuais. Os 

colaboradores, em sua maioria, vivenciam sua dor sem aceitar a facticidade de seu corpo que 

envelhece, adoece e tem limitações e buscam a reabilitação da função sexual incansavelmente, 
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desconsiderando os limites concretos de sua existência. Podemos perceber que esta busca dos 

colaboradores pode estar muito relacionada à necessidade de atestar a masculinidade para si 

mesmo e para as outras pessoas, bem como à recusa em aceitar sua finitude. 

 Isso significa que o ser-si-mesmo e o ser-com-os-outros do homem com câncer de 

próstata é pautado na inautenticidade que se expressa pela recusa em questionar as razões que o 

fazem buscar um corpo que responda aos seus desejos, desconsiderando a facticidade da sua 

existência, a temporalidade da sexualidade que naturalmente sofre um declínio com o passar dos 

anos. 

 Podemos perceber que os colaboradores 1, 3, 4, 5, 6, 8 não aceitam a impossibilidade de 

ter ereções satisfatórias e apresentam um projeto de vida centrado na reabilitação da função 

sexual, seja por meio de medicamentos como viagra, injeção intracavernosa ou passando por 

avaliações (médicas e psicológicas) que os ateste como passíveis de fazer a cirurgia para 

implantação de próstese peniana. Os relatos a seguir ilustram este desvelamento: 

 

Colaborador 1: Sei lá...a gente fica mais...sei lá...a gente ta véio, mas num tá tão 

véio assim pra isso (sexo), né...a gente  quer pelo menos um pouco [...]É...eu 

decidi sim (pelo implante da prótese peniana) [...]e quando der certo eu vou ficar 

mais realizado...mais contente, né...por isso eu to ansioso...eu espero que dê 

certo, né. 

 

Colaborador 5: agora eu quero ficar novo [...] Mas eu sei que a cirurgia pode dar 

rejeição...mas se acontecer alguma coisa comigo eu vou ficar doido... 

Colaborador 4: mas é que a gente...a gente sente falta, né (de sexo)?... bastante 

falta...porque faz falta, né?...mas...a gente sabe que depois vai ter uma solução, 

né...a gente espera, né? 
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Por outro lado, os colaboradores 2, 7, 9 e 10 não buscam se submeter a tratamentos que 

recuperem a capacidade de ter ereções.  O colaborador 2 aceita a facticidade de seu corpo e avalia 

que sua sexualidade se modificou ao longo de sua temporalidade, piorando com o tratamento para 

o câncer de próstata. Ele afirma que não apenas a sua sexualidade, como também a de sua 

parceira se modificaram com o envelhecimento e opta por não realizar tratamentos que 

recuperem a capacidade de ereção, pois sua parceira já não tem desejo sexual e ele não quer 

buscar relações afetivo-sexuais fora do casamento, já que tem uma vivência afetiva com a esposa 

que o satisfaz. 

O colaborador 7 também afirma que não buscou tratamentos para a disfunção erétil, pois 

acredita que não teria eficácia devido à sua idade avançada. O colaborador 9 relata o receio de 

procurar por tratamentos que tratem a disfunção erétil e, por outro lado, o coloquem em risco de 

desenvolver outros problemas de saúde, ou seja, expressa o medo e a angústia de confrontar-se 

com a própria finitude. O colaborador 10 também mencionou o medo de se submeter a 

tratamentos que tragam risco de morte.  

Seus relatos evidenciam o medo de se submeter a tratamentos que coloquem suas vidas 

em risco, o que pode ser ilustrado pelos relatos abaixo: 

 

Colaborador 9: [...] dizem que não tem muita coisa (medicamentos) mas...eu não 

sei por que eu coloquei na minha cabeça que eu não quero me arriscar... 

 

Colaborador 10: e ele falou... “toma viagra”...eu falei “ah...tomar viagra?...que 

isso”...eu tenho medo...na minha idade...eu não sofro...eu não tenho pressão 

alta...não tenho colesterol...não tenho diabete...né...então...não sofro de 

nada...nada...nada....mas eu tenho medo...da minha idade...se dá uma reação 

violenta...então cê vai provocar uma coisa que...né? 
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Colaborador 8: [...] só que agora...com essa coisa da velharada tá morrendo ((dá 

risadas))...eu tenho medo...eu to meio veiaco ((dá risadas)) [...] o coração num 

agüenta...o remédio é muito forte...e aí eu parei...e tô me sentindo bem... 

 

 

No que se refere à disfunção erétil, os colaboradores 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  afirmam que sua 

causa foi a realização de tratamentos para o câncer de próstata, em especial a cirurgia de 

prostatectomia radical. E os colaboradores 2 e 10 dizem que já percebiam modificações 

ocorrendo com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento, como podemos observar 

em seus relatos: 

 

Colaborador 2: E se for  ver...eu sofri um problema de saúde...eu caí...eu não 

sou mais o homem que eu era antes...mas eu tava sentindo antes que eu tava 

caindo....antes de acontecer isso aí...tava caindo devagar... 

 

Colaborador 10: ...cê tem que conformar com isso...os anos vem passando e 

você tem que conformar com isso...porque se fosse só pra mim...tudo bem...mas 

é pra humanidade inteira...isso aí não tem remédio não...eu até falo pra minha 

mulher  e ela diz... “não adianta cê tomar remédio pra isso...a idade chegou” 

 

Diante dessas divergências, podemos questionar se o que causa a disfunção erétil é, de 

fato, a realização de tratamentos para câncer, ou se os colaboradores interpretam o declínio da 

sexualidade com o passar do tempo como disfunção erétil decorrente de um tratamento agressivo. 

Os estudos sobre sexualidade, conforme vimos nos capítulos 1 e 3, afirmam que, de fato, a 

disfunção erétil pode ser causada pelos tratamentos para câncer de próstata. E também 

evidenciam que a sexualidade do homem sofre um declínio com o envelhecimento. 
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 Segundo Butler e Lewis (1985), os homens que não têm informações sobre as mudanças 

fisiológicas normais em seu comportamento sexual advindas da idade podem acreditar 

erroneamente que estão se tornando impotentes.  

 Na realidade, a sexualidade do homem com câncer de próstata é um fenômeno complexo, 

uma vez que esta dimensão da vida pode modificar-se tanto com o envelhecimento quanto com o 

adoecimento, levando-se em consideração os aspectos biológicos, sociais, culturais e psicológicos 

que permeiam essas modificações. 

 Cabe ressaltar ainda que o acometimento por câncer de próstata tem maior incidência a 

partir dos 50 anos de idade, e sua prevalência aumenta com o passar do tempo, o que implica em 

dizer que esta é uma doença própria do envelhecimento. Portanto, essa doença potencializa o 

contato do homem com a própria finitude não apenas por ser crônica e grave, mas também por 

“lembrar” ao homem que ele está envelhecendo e caminhando em direção à finitude de sua 

existência. 

 Os relatos da maioria dos colaboradores convergem para o sentido da fuga à própria 

finitude, da inautenticidade em escapar à angústia frente à possibilidade mais própria da 

existência (a morte), da não-aceitação de que a existência tem um limite concreto expresso pelo 

declínio das funções vitais do corpo, ou seja, somos seres limitados pela facticidade, pela 

realidade concreta de sermos não apenas seres que existem, mas também entes dotados de um 

corpo finito. 

 Segundo Heidegger (2005, p. 36), “O impessoal não permite a coragem de se assumir a 

angústia com a morte”. O ser-para-a-morte é uma constante fuga dele mesmo e sempre possui um 

modo de escapar ao poder-ser mais próprio que é o caminhar para a possibilidade extrema de sua 

existência: a finitude. E ao escapar à angústia frente à morte, afasta-se do modo autêntico de 
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existir, uma vez que vivencia o estado de queda ou derrelição, caracterizada pela perda de si 

mesmo. 

No entanto, os colaboradores 2 e 10 que são os mais idosos, com respectivamente 78 e 82 

anos de idade, vivenciam um mergulho na angústia e a aceitação da própria finitude, que desvela 

um modo próprio de existir. Segundo Heidegger (2005, p. 44),  

 

Ser-para-a-morte em sentido próprio não pode escapar da possibilidade mais 

própria e irremissível e, nessa fuga, encobri-la e adulterar o seu sentido em favor 

da compreensão do impessoal. O projeto existencial de um ser-para-a-morte em 

sentido próprio deve, portanto, elaborar os momentos desse ser que o constituem 

como compreensão da morte, no sentido de um ser para a possibilidade 

caracterizada, que nem foge e nem encobre. 

 

 E é esta percepção da própria finitude que leva esses colaboradores a ressignificarem as 

perdas em sua sexualidade, como podemos perceber nos seguintes relatos: 

 

Colaborador 2: [...] agora...se eu fosse atrás de um medicamento como a gente 

vê falar...isso é bom...aquilo outro é bom também...bom...eu vou tomar e vou 

ficar um leão outra vez...o negócio vai levantar e vai ficar um colosso...pra mim 

fazer o que com ela? (a esposa)...se ela não quer mais nada? [...]Eu tenho 

desejo...vontade...mas a gente dá um jeito na situação, né....a gente pega e faz o 

serviço com a própria mão, mas não vai procurar ela...não vai tocar... 

 

Colaborador 7: [...] então...eu não tenho assim....encaro normal...não tenho 

sentido falta disso (sexo) não...porque...eu acho que tudo dentro da vida...nós 

temo aquelas fases...então...a gente encara a vida dentro do natural....dentro da 

coisa....eh:::...natural...o ciclo...as fases....e a gente vai tendo que se enquadrar 

dentro daquilo que a vida oferece. 
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Cabe ressaltar que o fato de os demais colaboradores existirem de modo inautêntico, 

fugindo da facticidade de seu corpo e da angústia da própria morte, é reflexo das construções 

socioculturais da contemporaneidade. Ou seja, a fuga à própria finitude é um “sintoma” da atual 

conjuntura em que vivemos, denominada Pós-Modernidade (Lipovetsky, 2005; Hall, 2005), 

caracterizada por valores que depreciam o envelhecimento e associam a expressão da sexualidade 

à juventude, à beleza e ao vigor físico.  

Portanto, os homens encontram-se inseridos em um contexto com constructos sociais 

dúbios e paradoxais que, por um lado, repudiam o envelhecimento e “dessexualizam” o idoso. E 

por outro lado, fazem ode à saúde como uma conquista individual que deve ser buscada a 

qualquer preço e estimulam a vivência da sexualidade do idoso com o intuito de alimentar o 

sistema de consumismo que sustenta o capitalismo. Nesse sentido, a prótese peniana e os 

medicamentos para disfunção erétil representam a possibilidade de se “comprar” o vigor sexual 

da juventude perdida. 

Percebemos que os relatos dos colaboradores nos levam ao encontro dessas premissas 

pós-modernas, uma vez que a maioria deles não aceita as vicissitudes do envelhecimento, entre 

elas as perdas na resposta sexual. Segundo Lipovetsky (2004), a obsessão consigo mesmo, 

própria da atualidade, se expressa pelo medo da doença e do envelhecimento, pela medicalização 

da vida. 

Um outro aspecto relevante que encontramos a partir dos significados que os 

colaboradores atribuem à sua sexualidade aponta para o sentido da abertura para uma existência 

mais autêntica possibilitada pela vivência da afetividade nas relações afetivo-sexuais. 

 Na medida em que se vêem fragilizados diante de si mesmos, quando perdem o 

referencial da penetração como única possibilidade de relacionar-se com a parceira, os 

colaboradores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 se permitem expressar sentimentos, afeto e dialogar com as 
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parceiras a respeito de suas trajetórias de vida, suas dificuldades e fragilidades. Os seguintes 

relatos evidenciam esses desvelamentos: 

 

Colaborador 1: Às vezes a gente percebe...depois que...tem conversado 

muito...porque a doutora pede pra conversar bastante, né...aí a gente vai 

conversando e parece que vai...amenizando um pouco, né [...] e eu acho que tá 

melhorando um pouco o relacionamento também...sobre isso...porque a gente se 

abre um pouco mais...e talvez faltou conversar desde o começo, né. 

 

Colaborador 2: Agora...coisa mais gostosa do mundo é você ter uma família...é 

você ter uma família e saber que você é amado pela sua família...você ama e tem 

alguém que te ama...é muito bom [...] A minha esposa...meu Deus...como eu 

amo aquela criatura. Eu disse pra ela que...se ela morrer antes de mim...ela tem 

que me levar junto porque eu não sei viver sem ela. 

 

Colaborador 5: eu agora tô com esse problema de ereção...e a mulher  tá....ela 

disse que compreende [...] e por enquanto eu vou namorando....beijando....vendo 

televisão com ela...ela faz um café...um bolo pra mim...nós fica tipo namorado 

mesmo....adolescente.....é a mesma coisa....um namoro maravilhoso...eu tô 

gostando demais dela. 

 

Ou seja, o homem com câncer de próstata passa a escolher um modo mais autêntico de 

existir e abre-se para seu universo da compreensão, no qual amplia suas possibilidades de ser-

com-os-outros e de ser-si-mesmo, a partir do momento em que se permite expressar sua 

afetividade e dialogar, falar de si mesmo e dar possibilidade para sua parceira se expressar e 

também ser mais autêntica no relacionamento. 

Esta abertura para as possibilidades remete-se à estrutura ontológica que Heidegger (2002, 

p. 200) denomina de compreensão: “Compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da pre-
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sença de tal maneira que, em si mesmo, esse ser abre e mostra a quantas anda seu próprio ser”. É 

esta estrutura, também denominada projeto, que libera o ente para poder-ser-no-mundo. 

Forghieri (2002) diz, ainda, a respeito da compreensão, que ser sadio existencialmente 

consiste no abrir-se às possibilidades e em aceitar e enfrentar os paradoxos e restrições da 

existência. Portanto, a saúde existencial está relacionada ao modo como o homem estabelece 

articulações eficientes entre a amplitude e as restrições do existir. 

No que se refere a esta abertura, é fundamental explicitarmos o papel do psicoterapeuta no 

auxílio a esta abertura para o poder-ser mais próprio. Os colaboradores 1, 3, 4, 5, 6 se beneficiam 

da psicoterapia, e a fala do colaborador 1 evidencia claramente o quanto o processo terapêutico o 

auxiliou na construção de uma relação mais autêntica com sua esposa:  

 

Às vezes a gente percebe...depois que...tem conversado muito...porque a doutora 

pede pra conversar bastante, né...aí a gente vai conversando e parece que 

vai...amenizando um pouco, né [...]...tamo conversando mais...bastante agora, 

né...e eu acho que tá melhorando um pouco o relacionamento também...sobre 

isso...porque a gente se abre um pouco mais...e talvez faltou conversar desde o 

começo, né 

 

Segundo Forghieri (2002), a atuação psicoterapêutica pode auxiliar a pessoa a recuperar a 

abertura às múltiplas possibilidades de sua existência. A presença genuína do terapeuta pode 

viabilizar a recuperação do envolvimento e a sintonia da pessoa com o mundo e consigo mesma. 

Forghieri (2002, p. 55) diz ainda: “Afinal, desde o início de nossa vida aprendemos a vivê-la com 

alguém...alguém que nos envolveu, acolheu e ensinou a dar os primeiros passos nessa longa, 

difícil e perigosa caminhada que constitui a nossa existência”. 

Outro sentido desvelado nos relatos dos colaboradores refere-se ao modo como percebem 

suas esposas nesse momento atual de suas vidas, em que estão sofrendo de disfunção erétil. Nesta 
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pesquisa, encontramos relatos que traziam a parceira como “compreensiva”, “religiosa”, aquela 

que dialoga e compreende a situação do parceiro, acolhendo-o e afirmando “não se importar” 

com a modificação na sexualidade, ou ainda, aquela que sente “pena, morre de dó” da situação na 

qual o parceiro se encontra. 

 Considerando a importância de atender o casal que passa por problemas na sexualidade, 

acreditamos que seria fundamental ouvir o que essas esposas, mulheres, parceiras, namoradas têm 

a dizer a respeito do modo como atribuem significados à sua sexualidade, à relação que 

estabelecem com seus parceiros quando estes são acometidos por um câncer de próstata. 

 Cabe ressaltar que não apenas os homens como toda a sociedade (inclusive as mulheres) 

são influenciados pelos ideais de masculinidade. Ou seja, o prazer sexual de homens e mulheres é 

muito fortemente restrito à penetração, à capacidade de ereção do homem, o que limita a 

expressão da sexualidade e desconsidera sua amplitude e suas múltiplas possibilidades.  

 Um outro desvelamento desta pesquisa refere-se ao silêncio e às reticências no relato dos 

colaboradores. Em vários momentos, eles se calaram e deixaram seu ser falar por meio do 

silêncio rico de significação, como nos relatos abaixo: 

 

Colaborador 1: e aí a gente percebe que a gente num...aproveitou bem, né...do 

jeito que poderia ter aproveitado...((silêncio)) [...] então embola tudo 

aí...filho...escola...aquelas coisa...problema...né...e aí...((silêncio))...e a vida 

passa...muito rápido...((chorou)). 

 

 Colaborador 8: [...]mas a gente fica defeituoso nessa parte sexual... e também o 

prazer não é um prazer que nem era antes... quando era normal...só de olhar a 

gente se animava... e agora não... mas não adianta ficar pensando muito... 

((silêncio)). 
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 Esses relatos nos possibilitam desvelar a dificuldade dos homens em falar sobre seus 

sentimentos e fragilidades e evidenciam o quanto o ideal de masculinidade hegemônico, advindo 

do sistema patricarcal, ainda tem forte presença na construção da identidade e da subjetividade 

masculina.  

 No entanto, na perspectiva heideggeriana, o silêncio é parte constituinte da linguagem e 

pode ser mais rico de significados do que o falatório, caracterizado por Heidegger (2002), como a 

repetição e o passar adiante da fala, o que evidencia o discurso massificado e potencializa a falta 

de solidez e de apreensão do que foi dito. 

 Nos relatos mencionados anteriormente, percebemos que os momentos de silêncio 

desvelam a dor dos colaboradores ao se remeterem a vivências dolorosas. Segundo Heidegger 

(2002), o silêncio é uma possibilidade intrínseca à linguagem e pode, portanto, ser o meio pelo 

qual o ser se desvela. 

Cabe ressaltar que, na perspectiva heideggeriana, os fenômenos humanos se velam e 

desvelam continuamente, de acordo com as singularidades de cada indivíduo, dos outros homens 

que o cercam e do contexto sócio-histórico-cultural-político em que ele está inserido. Ou seja, é 

na temporalidade e historicidade do homem que o seu ser-no-mundo se vela e desvela, 

garantindo, segundo Beaini (1981, p. 8), “o inacabável do processo”. 

 Portanto, realizamos alguns desvelamentos do fenômeno da sexualidade do homem com 

câncer de próstata à luz do referencial heideggeriano, considerando o perfil dos colaboradores 

que participaram deste estudo, o contexto atual denominado pós-modernidade no qual eles estão 

inseridos e a nossa leitura e subjetividade permeando a interpretação dos relatos. Com isso, 

queremos reafirmar o caráter dialético e contextualizado dos desvelamentos realizados, bem 

como nossa abertura para outros pontos de vista e para as múltiplas interpretações possíveis na 

busca por compreender o fenômeno indagado nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 7 – HORIZONTES 
 
 
 
 Ao leitor que vem nos acompanhando no decorrer dos velamentos e desvelamentos do ser 

dos homens com câncer de próstata pela perspectiva da ontologia de Heidegger, vislumbramos os 

seguintes horizontes a partir da vivência dos colaboradores desta pesquisa: 

1) No escopo da saúde, é possível construir práticas de atenção que busquem atingir o 

ideal de integralidade no atendimento à saúde do homem. Mattos (2003) afirma que as políticas 

de saúde devem partir de uma apreensão ampliada das necessidades das pessoas, e esta proposta 

só é possível a partir da consciência do conjunto de direitos da pessoa que não se restringem 

somente ao acesso aos serviços de saúde. A partir do reconhecimento desses direitos, faz-se 

necessário repensar as formas de intervenção tradicionais em saúde pública. 

 Nesta perspectiva, vislumbramos que os profissionais de saúde busquem discutir e 

questionar o modo como os homens são socializados, observar os reflexos dos ideais de 

masculinidade no modo como eles vivenciam o adoecimento quando têm seu desempenho sexual 

afetado para, então, compreenderem a necessidade da construção de práticas de saúde que 

reconheçam o direito do homem  ser atendido em todas as dimensões que o constituem. 

Conforme já foi dito, o discurso médico atual que se encontra em reestruturação ainda está 

ancorado em uma visão de homem embasada no modelo biomédico que atribui pouca 

importância aos aspectos psicológicos constituintes do ser do homem.  Esta visão que não 

compreende a importância da subjetividade do indivíduo impede a concretização de práticas de 

saúde mais humanizadas.  

Diante dessa realidade desoladora indagamos:  de que modo os homens com câncer de 

próstata vêm sendo atendidos pelos serviços de saúde, no que tange à sua sexualidade? De que 

maneira os profissionais de saúde têm acolhido e dado respostas às demandas afetivas e sexuais 
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desses homens? Quem escuta suas queixas? Quais profissionais têm tempo para acolher, 

considerando que estão aprisionados a um sistema de saúde pública extremamente desumano? 

Eles incluem a sexualidade como dimensão a ser investigada e trabalhada em seus pacientes e 

têm preparo suficiente para lidar com esta questão?  

 A partir dessas indagações, é possível visualizar a realização de novas pesquisas que 

busquem identificar: quais práticas de atenção à saúde são voltadas para o homem com câncer de 

próstata e suas famílias; o modo como profissionais da saúde lidam e atribuem significados à 

sexualidade de seus pacientes no cotidiano do trabalho; e as demandas apresentadas por esses 

homens nos serviços de saúde. 

 A construção de novos conhecimentos, a partir dessas possíveis pesquisas, poderá apontar 

caminhos a serem seguidos em direção à formulação de práticas de saúde mais humanizadas que 

ofereçam aos homens a possibilidade de serem acolhidos em sua integralidade, dentro de um 

modelo biopsicossocial e ontológico que considere sua subjetividade. 

 2) No escopo das práticas educativas, é possível realizar grupos de diálogo que 

priorizem as questões referentes ao gênero masculino, em sua dimensão relacional com o 

feminino. Uma ampliação de conhecimentos, a respeito do modo como homens e mulheres foram 

e são socializados, e as implicações desta socialização na construção dos serviços de saúde 

podem auxiliar na elaboração de novas práticas. 

 Ainda com relação aos profissionais de saúde, é essencial que se reflita sobre a formação 

acadêmica dos mesmos, uma vez que esta ainda não propicia a compreensão da sexualidade 

humana como dimensão essencial da vida e que precisa ser incluída nos atendimentos aos 

pacientes. Portanto, faz-se necessário incluir, no currículo de cursos da área da saúde, disciplinas 

que sanem esses hiatos resistentes na atuação dos profissionais e possibilitem o acolhimento dos 
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indivíduos em sua integralidade e a compreensão da sexualidade como uma dimensão que 

também necessita de atenção e intervenção.  

 Outra possibilidade refere-se aos diversos âmbitos da sociedade, como igrejas, escolas, 

sindicatos e empresas, nos quais é possível realizar ações educativas voltadas para uma percepção 

mais igualitária dos gêneros, de modo a promover o acesso dos homens aos mesmos direitos que 

as mulheres têm de expressar sentimentos, fragilidades e dificuldades próprias da existência 

humana.  

  Tendo em vista que a educação permeia toda e qualquer ação humana, podemos 

vislumbrar políticas educacionais que envolvam os resultados desta pesquisa e levem a sociedade 

a refletir sobre o ideal de masculinidade hegemônico, a sexualidade humana e o modo como 

homens com câncer de próstata a vivenciam, o envelhecimento e suas implicações no existir do 

homem, etc. 

 Para tanto, a mídia e a escola podem ter papel essencial na conscientização dos direitos 

iguais para homens e mulheres, no questionamento dos ideais de masculinidade, na diluição dos 

estigmas e mitos a respeito da sexualidade dos idosos, e na compreensão da temporalidade desse 

homem que, à luz do referencial heideggeriano, é primordialmente um ser-para-morte. 

Outra possibilidade refere-se aos profissionais da Psicologia que podem promover grupos 

de apoio e discussão nos postos de saúde, nos programas de saúde da família, em espaços 

comunitários como, por exemplo, nas igrejas e demais crenças religiosas. A partir dessas ações 

terapêuticas e educativas, é possível promover mudanças positivas tanto para os homens com 

câncer de próstata quanto para suas famílias. 

 No que se refere à atuação da Psicologia na clínica, os resultados desta pesquisa podem 

auxiliar na compreensão desse fenômeno que é a sexualidade do homem com câncer de próstata. 
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E, conforme vimos nos relatos de alguns colaboradores, a psicoterapia pode ter papel 

fundamental no modo de enfrentar o câncer e suas repercussões no existir. 

 3) No âmbito da produção científica (ancorada nos cursos de graduação e pós-graduação, 

bem como no auxílio das agências de fomento à pesquisa), faz-se necessário enfatizar a 

importância da realização de pesquisas, algo que já vem acontecendo, mas deve ser ampliado.  

Anteriormente, mencionamos alguns questionamentos que podem culminar na produção 

de novos conhecimentos. E ressaltamos, ainda, uma outra indagação possibilitada pelos 

resultados deste trabalho: a questão da dimensão relacional do gênero. Nesta pesquisa, optamos 

por dar voz aos homens e ouvir o que eles tinham a dizer sobre a vivência do acometimento pelo 

câncer de próstata, na interface com a dimensão afetiva e sexual.  

 Com o intuito de ampliar os conhecimentos sobre a sexualidade do homem com câncer de 

próstata, tendo em vista uma perspectiva relacional de gênero, expressamos a motivação para 

realizar uma nova pesquisa, na qual indagaremos a vivência da sexualidade da mulher, da 

parceira afetivo-sexual desse homem acometido pelo câncer de próstata. É o que nos propomos a 

realizar no doutorado. 
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Anexo II 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Departamento de Psicologia e Educação 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

(De acordo com a Resolução nº 196/96 sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho 
Nacional de Saúde – Ministério da Saúde – Brasília-DF) 

 
 
 Meu nome é Rosita Barral Santos, sou psicóloga e aluna do mestrado da Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Estou realizando 
uma pesquisa intitulada “Homens com câncer de próstata e seqüelas na sexualidade: Um estudo à 
luz da Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica de Martin Heidegger” e sou supervisionada pela 
Profª. Drª. Maria Alves de Toledo Bruns. 
 O meu objetivo nesta pesquisa é conhecer a vivência da sexualidade de homens com 
câncer de próstata que tenham sofrido alguma seqüela após a realização de tratamentos para a 
doença. E gostaria de convidá-lo para participar deste estudo. 
 Esta pesquisa é importante para conhecer melhor as vivências de pessoas como o senhor, 
e podermos contribuir com o trabalho dos profissionais de saúde. Através desse novo 
conhecimento possibilitado pela pesquisa, os profissionais poderão melhorar a atenção à saúde 
dos homens que tenham sofrido seqüelas na sua sexualidade. 
 A sua participação será responder a uma entrevista, na qual falaremos sobre a sua 
sexualidade ao longo de sua vida e após o tratamento para o câncer. Em função de o senhor estar 
sendo atendido no Hospital das Clínicas, a entrevistas serão realizadas neste local. Caso não 
aceite participar, saiba que a recusa não afetará seu tratamento no Hospital. 
 As entrevistas poderão ser feitas em um ou mais encontros, sendo que o senhor definirá as 
datas e os horários, de acordo com a sua disponibilidade. Eu gostaria de gravar as entrevistas, 
caso o senhor permita. As gravações são importantes para que eu possa ter suas respostas 
preservadas do modo como foram ditas e, posteriormente, transcrevê-las e analisá-las.  
 Durante a entrevista, estaremos falando de um assunto íntimo, que pode trazer lembranças 
e sentimentos à tona. Caso não se sinta à vontade para continuar a entrevista, o senhor tem o 
direito de interrompê-la a qualquer momento. E estarei à disposição para auxiliar o senhor nesse 
momento. 
 Após realizada a transcrição do seu relato, darei ao senhor a possibilidade de ler o que foi 
dito na entrevista. Desta forma, o senhor poderá (caso desejar) modificar algo no relato ou até 
mesmo desistir de participar desta pesquisa. 

É muito importante esclarecer que sua identidade (seu nome) não será revelada em 
nenhum momento. Eu utilizarei os relatos na pesquisa, publicarei e arquivarei os depoimentos, 
tomando os cuidados para que o senhor e as pessoas que venham a ser citadas não sejam 
identificados neste trabalho. Só eu conhecerei sua identidade e me prontifico a guardar sigilo 
sobre a mesma. 
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 Para que eu possa realizar esta pesquisa, preciso que o senhor assine esse documento que 
deixa claro a sua decisão livre e espontânea em aceitar ser entrevistado, após ter lido o que foi 
dito acima e ter sanado quaisquer dúvidas que tenham surgido sobre a sua participação neste 
estudo. 
 Após assinar esse documento, o senhor continua tendo o direito de interromper a 
entrevista ou não responder a alguma pergunta, sem precisar explicar seus motivos para a recusa. 
Essa desistência não te prejudicará de forma alguma. 
 Caso tenha dúvidas sobre esta pesquisa, ou sinta algum desconforto decorrente dela, o 
senhor poderá entrar em contato comigo pelo telefone: 3627-1510. E caso sinta necessidade de 
atendimento psicológico durante ou no final da entrevista, eu me comprometo a realizar esse 
atendimento. 
 Este termo será assinado por mim e pelo entrevistado, sendo que uma das duas cópias 
ficará comigo, e outra com o senhor. 
 
 

Certificado de Consentimento 
 

Eu (nome do entrevistado) ________________________________________________ R.G. nº 
_____________________, declaro estar informado sobre a minha participação na pesquisa 
intitulada “ Homens com câncer de próstata e sequelas na sexualidade: um estudo à luz da 
Fenomenologia Ontológico-Hermenêutica de Heidegger”  . Após ter as minhas dúvidas 
esclarecidas pela pesquisadora, declaro que concordo em participar deste estudo, sob a 
responsabilidade da psicóloga Rosita Barral Santos. Minha participação é livre e espontânea, 
conforme o que foi exposto no termo de consentimento. Após dar meu relato, terei a 
possibilidade de ler a transcrição do mesmo e poderei interromper minha participação neste 
trabalho, caso sinta necessidade. Eu permito a divulgação dos dados desta pesquisa, estando 
ciente de que eles não serão associados a mim e às pessoas que eu possa me referir.  
1. (  ) Autorizo a gravação do meu depoimento. 
2. ( ) Aceito a realização de uma segunda entrevista, caso a pesquisadora necessite esclarecer 
possíveis dúvidas. 
 

Ribeirão Preto, ______ , de _______________________________ , de 2005. 

 

Assinatura do entrevistado:  

______________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora:  

______________________________________________________________________ 

Rosita Barral Santos  

   CRP – 06/70784 
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Anexo III 
 

ROTEIRO PARA OBTENÇÂO DE INFORMAÇÕES PARA CARACTERIZAR O 

PERFIL DOS COLABORADORES 

 

 
 

1. Idade 

2. Estado civil 

3. Número de filhos 

4. Relacionamento afetivo-sexual atual  

5. Grau de instrução 

6. Profissão e situação ocupacional atual 

7. Religião 

 

 

8. Dados referentes ao adoecimento: 

a) Data em que recebeu o diagnóstico do câncer de próstata 

b) Tratamentos realizados 

c) Há histórico da doença na família? 

d) Tratamentos atuais 

 

 

 

 
 
 



 240

Anexo IV 
 
 

QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 
 
 

1) Quem é o chefe da família? 
(  ) o próprio colaborador            (  ) outrem: _____________________ 
 
2) Qual o grau de instrução do chefe da família? 
 
Analfabeto / Primário incompleto 0 
Primário incompleto/ Ginasial incompleto 1 
Ginasial completo/ Colegial incompleto 2 
Colegial completo/ Superior incompleto 3 
Superior completo 5 
 
3) Quais itens abaixo a sua casa possui? 
 
 Nenhum 1 2 3 4  ou + 
Televisão em cores 0 2 3 4 5 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 
Empregada mensalista 0 2 4 4 4 
Aspirador de pó 0 1 1 1 1 
Maquina e lavar 0 1 1 1 1 
Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 2 2 2 2 
Freezer  0 1 1 1 1 
 
CORTES DO CRITÉRIO BRASIL* 
 

Classe Pontos Total Brasil (%) 
A1 
A2 
B1 
B2 
C 
D 
E 

30-34 
25-29 
21-24 
17-20 
11-16 
6-10 
0-5 

1 
5 
9 
14 
36 
31 
4 

 
* Critério de Classificação Econômica Brasil, de acordo com a ABEP (www.abep.org). 
 
 
 



 241

Anexo V 
 
 
 

Tabela 1 –  A idade, o estado civil, o número de filhos e a religião de cada colaborador. 
 
 
 

COLABORADOR 
 

IDADE ESTADO CIVIL NÚMERO DE  
FILHOS 

RELIGIÃO 

Colaborador 1 63 anos Casado 4 (1 falecido) católico não 
praticante 

Colaborador 2 78 anos Casado 4 católico 
praticante 

Colaborador 3 51 anos Casado 3 (1 falecido) católico não 
praticante 

Colaborador 4 58 anos Casado 4 nenhuma 
Colaborador 5 73 anos divorciado, 

namorando há 4 
meses 

2 nenhuma, ateu 

Colaborador 6 74 anos casado, 
namorando há 2 
meses  

5 católico não 
praticante 

Colaborador 7 69 anos viúvo, casou-se 
novamente 

não tem filhos católico 
praticante 

Colaborador 8 67 anos viúvo, namora há 
6 anos 

4 católico 
praticante 

Colaborador 9 73 anos Casado 2 espírita 
praticante 

Colaborador 10 82 anos Casado 4 (1 falecido) católico 
praticante 
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Tabela 2 – O grau de instrução, a área de atuação profissional e o nível sócio econômico da 
família 
 
 
 
COLABORADOR 
 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 

CLASSE 
ECONÔMICA 
FAMILIAR∗ 

Colaborador 1 ensino 
fundamental 
incompleto 

agrícola D 

Colaborador 2 ensino 
fundamental 
incompleto 

administrativa/ 
aposentado 

C 

Colaborador 3 ensino médio 
incompleto 

serviços gerais D 

Colaborador 4 ensino médio 
completo 

telecomunicações/ 
aposentado 

B2 

Colaborador 5 ensino médio 
incompleto 

transportes/ 
aposentado  

B2 

Colaborador 6 ensino 
fundamental 
incompleto 

transportes / 
aposentado 

D 

Colaborador 7 ensino 
fundamental 
incompleto 

transportes/ 
aposentado/ continua 
trabalhando 

B2 

Colaborador 8 ensino 
fundamental 
incompleto 

construção civil/ 
aposentado 

B2 

Colaborador 9 ensino médio 
completo 

comércio/ 
aposentado 

B1 

Colaborador 10 ensino 
fundamental 
incompleto 

transportes/  
aposentado 

C 

 
 

 

 

 

                                                 
∗ De acordo com o Critério de classificação econômica- Brasil, elaborado pela Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa (ABEP) – dados com base no Levantamento Sócio- Econômico – 2000 – IBOPE 
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Tabela 3 – Tempo transcorrido entre o diagnóstico de câncer e a realização da entrevista, 
tratamentos realizados, histórico da doença na família e repercussões dos tratamentos na 
sexualidade. 
 
 
 
 
COLABORADOR 
 

TEMPO   ENTRE 
DIAGNÓSTICO 
E ENTREVISTA 

TRATAMENTOS 
REALIZADOS 

HISTÓRICO 
DA DOENÇA 
NA FAMÍLIA 

REPERCUSSÕES 
NA 
SEXUALIDADE 

Colaborador 1 3 anos Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

não sabe disfunção erétil 

Colaborador 2 5 anos Radioterapia 
 

 irmão  disfunção erétil 

Colaborador 3 1 ano e 2 
meses 

Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

não sabe disfunção erétil 

Colaborador 4 2 anos Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

 não há disfunção erétil 

Colaborador 5 4 anos Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

não sabe disfunção erétil 

Colaborador 6 3 anos e meio Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

irmão disfunção erétil 

Colaborador 7 4 anos Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

não sabe disfunção erétil 

Colaborador 8 6 anos Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

pai e irmão disfunção erétil 

Colaborador 9 6 anos Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

irmão disfunção erétil 

Colaborador 10 3 anos e meio Cirurgia 
(prostatectomia 
radical) 

irmão disfunção erétil 
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