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Resumo 

 

 

Este trabalho configura um ensaio teórico-filosófico que teve como objetivo refletir 

acerca da ética nas práticas de cuidado na contemporaneidade. Tem como base os 

pressupostos da Ética da Alteridade de Emmanuel Lévinas e a Filosofia do Diálogo 

de Martin Buber. A partir da crítica à filosofia clássica, entre filosofia, poesia e cuidado, 

buscou-se fazer uma análise das relações inter-humanas enquanto encontros éticos. 

Apostando na sensibilidade e responsabilidade como pressupostos para um cuidado 

dialógico. 
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Abstract 
 
 

This study represents a theoretical-philosophical attempt to reflect upon ethics in 

clinical care practices nowadays, supported by the concept of Ethics of Alterity by 

Emmanuel Lévinas and Dialogical Philosophy by Martin Buber. Among philosophy, 

poetry and care, based on criticisms of Classical Philosophy, efforts have been made 

to analyse inter-human relationships as ethical encounters, taking sensibility and 

responsibility as assumptions for dialogical care. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Levando em consideração a atual conjuntura política e social brasileira, este 

trabalho faz uma discussão teórica sobre a ética tanto nas relações inter-humanas 

como nas práticas de cuidado na contemporaneidade. A ética entra nesse ensaio 

teórico-filosófico como condição para um encontro digno de cuidado em um mundo 

onde as questões morais e também as questões sociais estão relacionadas ao 

sistema econômico vigente, o capitalismo. Como vem se operando o encontro entre 

pessoas, entre histórias, entre seres? Uma questão que é anterior à escrita deste 

trabalho é a objetificação de outrem, como é isso?  

Dessa maneira, busca-se no face a face novas possibilidades de realização de 

encontros pautados tanto na responsabilidade como também na sensibilidade. Falar 

de humanização no cuidado parece redundante, todavia, retornar ao humano é 

apostar num encontro que possa vir a ser dialógico. Esse trabalho se justifica para 

recordar a leveza de um olhar, o acolher de um contato, como também o poder de 

uma escuta. Presença, disponibilidade e também vontade de estar com outrem 

mostra-se aqui como pressuposto para uma relação de amor mútuo e que, no entre, 

é que o cuidado se revela, no encontro em ato que se constrói.  

O primeiro capítulo está voltado mais para as reflexões filosóficas, faz um 

debate sobre a filosofia clássica e a filosofia de Husserl. A partir da crítica ao Cogito e 

a metafísica, o conceito de intersubjetividade de Husserl é chave para o debate dos 

capítulos seguintes. Neste mesmo capítulo também entra um pouco da filosofia 

heideggeriana para o que chamaremos nos próximos capítulos de cuidado. Diria que 

neste primeiro momento as reflexões são um pouco mais duras, entretanto, peço que 

não desanime, nos demais capítulos as meditações serão mais poéticas.  

Com a filosofia do diálogo de Martin Buber é que se inicia o segundo capítulo 

para falar de dois modos de relacionar com o mundo, no encontro Eu-Tu e Eu-Isso. A 

filosofia de Buber, poética, nos permite reflexões acerca do cuidado no encontro com 

outrem, na reciprocidade e disponibilidade. A reversibilidade desses dois modos de 

relação abre um leque de possibilidades para compreensão do inter-humano que pode 

vir a ser um encontro Eu-Tu como pode tornar-se um encontro de utilidade no mundo 
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do isso. Como é pensar outrem como conhecimento, como algo que o eu possa 

usufruir? E como seria relações Eu-Tu na clínica?  

Ainda no segundo capítulo, de Buber a ética levinasiana. A Ética da Alteridade 

de Lévinas é um convite para pensar encontro com outrem a partir da sensibilidade e 

responsabilidade. A filosofia de Lévinas é essencial para o que será discutido no 

próximo capítulo. Outrem que me interpela, em Lévinas, é a quem devo minha 

presença, devo a ele hospitalidade e acolhimento e alteridade é condição para que o 

eu não tome o outro para si, destruindo-o. Sou responsável por outrem sem esperança 

de que haja reciprocidade, sem pretensão de ganho. Reconheço em outrem a 

premissa para a existência de um eu, afastando-se do egoísmo.  

O terceiro capítulo é para falar do otimismo da prática que afasta a ideia de 

filosofia ideal tanto em Buber como Lévinas. A partir de algumas vivências durante o 

curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense e também um recorte do 

romance A Hora da Estrela de Clarice Lispector, este capítulo tem como pretensão 

fazer um diálogo teórico-prático com a Filosofia do Diálogo e a Ética da Alteridade. 

Com poesia e vivências, busca-se, a partir da prática, dizer que a ética e cuidado são 

condições possíveis mesmo em meio à tantas adversidades mundanas. 

Contudo, este trabalho tem a pretensão de um possível diálogo entre teoria e 

prática embasado pela ética como questão primeira. A sensibilidade e 

responsabilidade por outrem serão colocados como situações possíveis. O cuidado 

deixa de ser condição ou ideal, se tornando uma possibilidade de encontro.
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1. REFLEXÕES TEORICAS: INTERSUBJETIVIDADE E CUIDADO. 

 
 

 

“O essencial é saber ver, saber ver sem estar a pensar, saber  

ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver  

quando se pensa.” 

Alberto Caeiro 

Para falarmos das relações, de um possível caminho que leva o olhar de "volta 

às coisas mesmas", por que não com poesia? Em um estudo bibliográfico, o começo 

aponta para necessidade de um pensar, mas que também lê e, que ao mesmo, 

também sente. Borba & Souza (2014) afirmam que a poesia de Alberto Caeiro se 

apresenta como reduto da construção e desconstrução de olhares por meio da 

palavra. E esta se converte em terreno fértil à compreensão do movimento levantado 

pela fenomenologia que nos incita a buscar um conhecimento válido e evidente acerca 

do mundo, retornando ao imediato da experiência, desnaturalizando- a forma humana 

de olhar aquilo que está à volta. A proposta deste capítulo é fazer uma reflexão acerca 

dessa alça da filosofia que também se encontra com a psicologia, sobretudo, sobre a 

crítica à metafísica, num possível afronte a filosofia tradicional e que propõe um 

método investigativo pautado na extinção do dualismo tradicional. Seja pela poesia, 

seja pelo texto em si, a fenomenologia será a base para nossas discussões acerca do 

cuidado. 

Este capítulo discutirá o surgimento da fenomenologia como escola filosófica, 

o encontro e distanciamento desta com a psicologia, como também a fenomenologia 

como método de intervenção e como cuidado.
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1.1 Contexto Filosófico: a crítica ao psicologismo 

 

“Não tenho pressa: não a têm o sol e a lua. 
Ninguém anda mais depressa do que as pernas que tem. 
Se onde quero estar é longe, não estou lá num momento. 

Sim: existo dentro do meu corpo.” Alberto Caeiro 

 

Meleau-Ponty, em "Fenomenologia da percepção" (1945), em seu prefácio, nos 

apresenta a questão acerca do que é fenomenologia de um modo direto: 

“O que é a Fenomenologia? (…) A fenomenologia é o estudo das essências e 
todos os problemas, segundo ela, resumem-se em definir as essências. (…) 
Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências na 
existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de 
outra maneira senão a partir de sua ‘facticidade’. É uma filosofia transcendental 
que coloca em suspenso, para compreendê-las as afirmações da atitude 
natural, mas é também uma filosofia para qual o mundo já está sempre ‘ali’, 
antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste 
em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um 
estatuto filosófico” (MERLEAU PONTY,2006, p. 5) 

  

A escola fenomenológica, antes chamada de Psicologia Descritiva, nasce com 

Husserl, no século XIX, todavia ainda no século XX poucos historiadores consideram 

sua obra. Husserl nasceu em 1859 e morreu em 1938. Foi um dos alunos de Franz 

Brentano, importante filósofo do século XIX e precursor de importantes noções que 

virão a dar corpo à filosofia fenomenológicas. Publicou a primeira edição de 

Investigações Lógicas em 1900, que marca o início de sua trajetória na filosofia. Neste 

período, existiam muitas pesquisas neokantianas no campo da epistemologia, mas 

sua obra se aproximava muito de Hermann Cohen, baseando-se no pressuposto que 

a lógica se fundamenta no sistema filosófico. Hermann Cohen (1842-1918) buscava 

um último axioma no qual todo o ser identificado com o pensamento pudesse ser 

derivado e explicado; via tal princípio no vir-a-ser. Em Cohen, a pesquisa sobre o 

fundamento que o pensamento matemático deve seguir, exerce um papel central para 

filosofia husserliana. Destaca-se o seu esforço para restaurar a filosofia com o status 

de uma teoria universal da ciência (apud ZILLES, 2007, p. 216). 

 Seguindo por outro caminho, Husserl se afronta com o neokantismo, já 

demonstrando seu interesse de superar a oposição entre o objetivismo e o 
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subjetivismo, na crítica à metafísica e às ciências da natureza. Através de Brentano, 

responsável pelo início de seus estudos na fenomenologia, Husserl sofre influências 

da tradição grega e escolástica. Além de Franz Brentano, também estuda a filosofia 

de Bolzano, Descartes, Leibniz, o empirismo inglês e o Kantismo.  

No artigo “Fenomenologia e Teoria do Conhecimento de Husserl”, de Urbano 

Zilles, a crítica de Husserl aponta para a ingenuidade da ciência natural em seu ponto 

de partida, crítica também fundamentada na psicologia, que neste contexto histórico 

se embasava nas ciências naturais a partir da lógica. 

 O psicologismo é um dos alvos de maior crítica de Husserl. O filósofo aponta 

para uma atitude em que a disciplina filosófica se reduz à psicologia (DARTIGUES, 

s.d.). Os psicologistas entendiam a lógica como uma disciplina normativa dos atos 

psíquicos e o conteúdo da lógica seriam as regras para se pensar bem. A crítica de 

Husserl diz respeito à lógica psicologista, uma lógica pura dos objetos ideiais, em 

outras palavras, das leis lógicas e das significações.  

 O método de Husserl consiste em fazer descrições, procura um caso e nele 

seu sentido. Num exemplo do livro “A história da Filosofia”, usa o princípio de 

contradição, em que, segundo os psicologistas, um objeto A, poderia se pensar que 

A é A e não-A. Husserl se opõe a isso e diz que o sentido do princípio é que, se A é 

A, não pode ser pensada ou significada como não-A. O princípio da não contradição 

não se refere à possibilidade do pensar, mas à verdade do pensado, ao 

comportamento dos objetos. O psicologismo pode também ser conduzido a um 

pensamento relativista e cético, em que o ceticismo nega que seja possível conhecer 

a verdade e o relativismo admite que tudo pode ser verdade, mas que esta é relativa. 

Entendendo que a Psicologia não pode ser fundamentada nas leis lógicas e 

pela ciência empírica, Husserl argumenta que o psicologismo não consegue resolver 

o problema fundamental da Teoria do Conhecimento, questionando, assim, a 

possibilidade do alcance de uma realidade exterior por um sujeito cognoscente. 

Marilene Chaui(2005) lembra que a contribuição ontológica de Husserl a 

fenomenologia está encarregada de três tarefas principais: distinguir e separar 

psicologia e filosofia, afirmar a prioridade do sujeito do conhecimento ou consciência 

reflexiva diante dos objetos e ampliar/renovar o conceito de fenomenologia.
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Seguindo nessa linha, Husserl critica o objetivismo vetando a aplicação das leis 

lógicas à psicologia, e negando a possibilidade da própria psicologia enquanto ciência 

empírica. Sua primeira tarefa é separar a psicologia da filosofia, a partir da crítica ao 

psicologismo. Ele aponta que as explicações da psicologia se dão através de relações 

causais e observações. Rejeitando esse “olhar” do psicologismo, contrapõe-se a isso, 

afirmando que as proposições lógicas contém verdades necessárias, puramente 

ideais, enquanto as proposições da psicologia generalizam interpretações de 

experiências parciais (ZILLES, 2007). A psicologia, no contexto em que Husserl 

escreve era uma ciência mais voltada para caráter experimental, baseada nos 

mecanismos psíquicos e fisiológicos. Através da observação destes mecanismos é 

que a psicologia “explica” o comportamento. 

 

 

1.2 Contexto filosófico: emergência do idealismo transcendental 

 

Falamos até aqui do surgimento da obra de Husserl na conjuntura do 

psicologismo e no contexto do nascimento da psicologia enquanto ciência empírica. 

Agora falaremos da inserção de Husserl na tradição idealista da filosofia 

transcendental de Kant e Descartes. Em linhas gerais podemos definir essa filosofia 

nos seguintes termos: 

“Pode se dizer que a filosofia em geral sempre procurou um plano de 
análise, de onde pudessem empreender e conduzir o exame das estruturas da 
consciência, isso é, a crítica, e justificar o todo da experiência [...] fazemos uma 
crítica transcendental quando situano-mos em um plano metodicamente 
reduzido (que, então, nos dá uma certeza essencial, uma certeza da essência), 
perguntamos: como pode haver o dado?, como algo pode dar-se a um sujeito?, 
como pode o sujeito dar a si algo?” (DELEUZE,sdp, p.77) 

 

A redução fenomenológica é o ponto de encontro entre a filosofia de Descartes, 

Kant e Husserl. Encontramos nestes três autores o mesmo movimento filosófico que 

consiste em pôr em suspensão o conteúdo da experiência para atingir o seu 

fundamento transcendental. No entanto, enquanto para Descartes este fundamento 

se apresenta como um Cógito, isto é, uma substância pensante, para Kant ele se dá 

como uma forma transcendental, isto é, como uma regra a priori que organiza a 

experiência (sujeito transcendental). Já para Husserl esse fundamento se
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dá a partir daquele que ele denomina ego transcendental, que podemos definir como 

uma potência de doação de sentidos. 

De acordo com Merleau Ponty: 

“Compreende-se através disso que Husserl tenha podido censurar em 
Kant um "psicologismo das faculdades da alma" e opor a uma análise 
noética que faz o mundo repousar na atividade sintética do sujeito a 
sua "reflexão noemática", que reside no objeto e explicita sua unidade 
primordial em lugar de engendrá-la.” (MERLEAU PONTY, 2006, p.5) 

 

Ainda aponta: 
 

“As relações entre o sujeito e o mundo não são rigorosamente 
bilaterais: se elas o fossem, a certeza do mundo, em Descartes, seria 
imediatamente dada com a certeza do Cogito, e Kant não falaria de 
"inversão copernicana" (MERLEAU PONTY, 2006, p. 4) 

 

Contudo Husserl vai rompendo com a filosofia tradicional e construindo uma 

nova fenomenologia, a qual só é possível na relação e no acontecimento. Ele critica o 

Cógito de Descartes e também o sujeito de Kant que distanciam ou desconectam a 

consciência transcendental e o mundo, em que a necessidade do reconhecimento do 

eu é que permite a apreensão de alguma outra coisa como existente.  Portanto, a 

ruptura com esses filósofos aparece na noção de que a certeza de mim para mim, 

como condição sem a qual não haveria absolutamente nada, não é suficiente para o 

conhecimento do mundo (MERLEAU PONTY, 2006). 

A nova noção de fenomenologia trazida por Husserl, diferente da 

fenomenologia em Kant e em outros filósofos, trata-se de uma filosofia que se 

apresenta como descrição, não mais como uma explicação causal da análise; 

reforçando uma superação do psicologismo e sua crítica à metafísica, em que esta 

nova fenomenologia só nos é possível através de um método fenomenológico, o ato 

de retornar “às coisas mesmas”. Este voltar “às coisas”, ressignifica o sujeito, antes 

visto pela ciência como parte do mundo, e que agora se apresenta como uma relação, 

como uma experiência de um mundo que está a priori numa experiência na percepção. 

A ciência não se equivale ao perceber da relação sujeito objeto, pois esta é uma 

determinação ou uma explicação do próprio mundo, o ser do mundo que é percebido, 

só faz sentido ao sujeito que o percebe (MERLEAU PONTY, 2006). A partir dessa 

noção é que Husserl nos revela o método fenomenológico que busca superar a 

metafísica, e também o Cógito, em que só a partir da experiência do eu que é possível 

dar sentido ao mundo. Com isso, Husserl também aponta para as
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 relações bilaterais entre o sujeito e o mundo, acerca da qual nem a explicação 

científica e nem a análise reflexiva pode dar conta. Pois, como aponta Merleau 

Ponty(2006), retornar às coisas mesmas é retornar a este mundo anterior ao 

conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao qual toda 

determinação científica é abstrata, significativa e dependente.  

 Este mundo que se apresenta, mundo com qual o sujeito se relaciona e dá 

sentido, está ali a priori. Não é possível, através da análise reflexiva, abarcar e dar um 

sentido lógico de como este mundo é percebido. Sintetizá-lo, seria também reduzi-lo 

às explicações causais, quando este é produzido também concomitantemente. 

Entretanto o que é percebido, como é percebido, ou seja, o real, deve ser descrito, 

não construído ou constituído (MERLEAU PONTY, 2006). 

 Para Merleau Ponty, o real aparece como: 

“ Tecido sólido, ele não espera nossos juízos para anexar a si os fenômenos 
mais aberrantes, nem para rejeitar nossas imaginações mais verossímeis. 
A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma 
tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se 
destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é um objeto do qual 
possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos 
os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas.” ( 
Merleau Ponty, 2006, p. 6) 

  

A redução fenomenológica de Husserl, segundo Merleau Ponty(2006), tenta 

superar a redução que antes era apresentada como retorno a uma consciência 

transcendental, uma redução vista como idealista nos sentindo de uma redução 

criada, em situações em que caberia ao filósofo reconstruir o sentido do mundo, a 

partir de uma série de percepções. Todavia o vermelho, ou o azul, apresentado para 

um sujeito em um lugar determinado, circunscrito, e que não seja seu lugar de 

vivência, de experiência com o mundo, não ganha o mesmo sentido, sendo um sentido 

criado pelo filósofo que também não atinge esse real. As cores, os cheiros, as 

sensações apresentadas para um sujeito só fazem sentido a este no momento em 

que este experiencia uma situação natural e não criada a priori, pois assim, a redução 

fenomenológica se reduziria às ciências naturais.  

 Merleau Ponty nos coloca: 

“Enquanto sou consciência, quer dizer, enquanto algo tem sentido para mim, 
não estou nem aqui nem ali, não sou nem Pedro nem Paulo, não me distingo 
em nada de uma “outra coisa” consciência, já que nós somos todos
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 presenças imediatas no mundo e já que este mundo é por definição único, 
sendo o sistema de verdades.” (MERLEAU PONTY, 2006, p. 7) 

  

 

1.3 Consequências do pensamento husserliano: intersubjetividade. 

 

Enfim, chegamos ao ponto em que o percurso de Husserl dentro da filosofia 

torna-se importante para as discussões que serão abordadas nos próximos capítulos. 

Para continuarmos nossa discussão, lembramos que a principal crítica de Husserl diz 

respeito à desconsideração que a filosofia tradicional de Kant e de Descartes faz, em 

relação ao problema do outro, ou então, ao problema do mundo. Em sua crítica à 

análise reflexiva, o não reconhecimento do outro, ou ainda mais, o “eu” como primeiro 

estalo de consciência nega o outro e pensa o Alter e o Ego como algo diferente do eu, 

algo sem corpo e sem ecceidade e lugar. Segundo Merleau Ponty(2006), para Husserl 

é o contrário, sabe-se que existe um problema no outro e o alter ego é um paradoxo.  

 Para entender melhor o modo que este outro se revela para mim, Ponty fala: 

“Se o outro é verdadeiramente para si para além de seu ser para mim, e se 
nós somos um para o outro e não um e outro para Deus, é preciso que 
apareçamos um ao outro, é preciso que ele tenha e que eu tenha um exterior, 
e que exista, além da perspectiva do Para Si -, minha visão sobre mim e a 
visão do outro sobre ele mesmo -, uma perspectiva do Para Outro – minha 
visão sobre o Outro e a visão do Outro sobre mim.”(MERLEAU PONTY, 2006, 
p. 8) 

  

Para compreender melhor esse outro que se revela na situação, é necessário 

que eu seja também meu exterior e também que o outro seja para mim ele mesmo, o 

corpo dele. Todavia, isto só é possível se o Ego e o Alter ego são entendidos em uma 

situação e não separado de todas as inerências, quando o eu descobre que na 

reflexão também descobre o outro, em que a filosofia não se completa no retorno do 

eu, ou seja, este se dar conta do outro é perceber que no momento em que se 

experimenta a própria existência carece-se da percepção de um outro, deixa-se de 

ser absolutamente indivíduo e torna-se uma consciência entre outras consciências, 

ou passível de um expectador estrangeiro (MERLEAU PONTY, 2006).
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Entretanto, Husserl faz uma crítica tanto à análise reflexiva, que não reconhece 

o problema do outro, como também ao Cogito, em que o “eu” só é acessível a partir 

do pensamento que tem de si.  Já para Husserl, para que o outro não seja apenas 

outro, não pertencente ao eu, é preciso que a existência do eu não se entenda apenas 

pela consciência de si para si, mas que reconheça a existência que o outro também 

possa ter.  

 A intersubjetividade aparece, contudo em: 

“O Cogito desse revelar-me em situação, e é apenas sob essa condição que a 

subjetividade transcendental poderá, como diz Husserl, ser uma 

intersubjetividade. Enquanto ego meditante, posso distinguir muito bem de 

mim o mundo e as coisas, já que seguramente eu não existo à maneira das 

coisas. Devo até mesmo afastar de mim o meu corpo, entendido como uma 

coisa entre as coisas, como uma soma de processos físico-químicos. Mas o 

cogitatio que assim descubro, se está sem lugar no tempo e no espaço 

objetivos, não está sem lugar no fundo fenomenológico. (MERLEAU PONTY, 

2006, p. 9) 

 A intersubjetividade, o reconhecimento do outro para o reconhecimento da 

própria existência, que mais à frente abordaremos, a partir de Buber e Lévinas, tem 

importância aqui para a compreensão da experiência de existir para além do cogito, 

um existir em diálogo com o mundo. A questão da intersubjetividade é para nos situar 

na noção do ser como cuidado (Heiddeger). Mas para entender este ser no mundo se 

faz necessário entender o modo como este ser se constitui no mundo. Neste trabalho, 

a aposta é de que não é a partir da experiência de eu para si; ou seja, conforme 

Husserl, trata-se do eu no mundo, em relação, no reconhecimento do outro, a partir 

da noção de intersubjetividade.  

 Em Merleau Ponty o ser no mundo aparece da seguinte forma: 

“O verdadeiro Cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento de 
existir que ele tem, não converte a certeza do mundo em certeza do 
pensamento do mundo e, enfim, não substitui o próprio mundo pela 
significação do mundo. Ele reconhece, ao contrário, meu próprio 
pensamento como um fato inalienável, e elimina qualquer espécie de 
idealismo revelando-me como “ser no mundo” (MERLEAU PONTY, 2006 p. 
9) 

  

A partir desse “ser no mundo” no reconhecimento do outro é que poderemos 

discutir essa relação com o outro. Como é que ela se dá? É da ordem da obrigação? 
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Do cuidado? Da satisfação? Ou não seria também da ordem do conhecimento, da 

relação e do encontro?  

 

 

1.4  O Homem como Cuidado 

 

Heidegger, aluno de Husserl, autor das obras “Ser e Tempo”, “Seminários de 

Zollikon”, teve grande contribuição no que diz respeito à essência do homem e seu 

significado existencial, ele aponta para a existência ontológica. Neste trabalho sua 

contribuição será para pensar o homem como cuidado. Heidegger, seguindo Husserl, 

também faz severas críticas à metafísica como também à Era da Técnica. Critica o 

sentido através da razão pura, de que perguntar pela “razão” de algo é “calcular” este 

algo que é perguntado. Este calcular refere-se à apreensão e controle das coisas por 

meio de conceitos, o que, para ele, marca a Época Moderna. O mundo moderno nos 

coloca um logos que não tem abertura originária de sentido, dando à linguagem um 

produto deste; todavia, transforma-se em uma estrutura abstrata e universal, um 

modelo que por “combinação” é capaz de gerar todos os modelos possíveis (SANTOS 

& SÁ, 2013).   

Em uma era, dita Moderna, em que se opera um imediatismo de consumo, pela 

busca incessante de realização de desejos, percebemos que também, por outro lado, 

opera-se um modo de existir que se preocupa com o as questões futuras, de 

assegurar (ou a segurança) do que está por vir, que busca o progresso e se mostra 

consciente do esgotamento de recursos(SANTOS & SÁ, 2013). Pensando nessas 

diferenças que embarcam o homem nessa dualidade que ao mesmo tempo se mostra 

como um pessimismo cético e também um otimismo ingênuo, o cuidado, assim como 

Heidegger o coloca, está operando pela técnica ou pela ética? Talvez essa seja a 

questão basilar deste trabalho. 

O imediatismo presente na sociedade contemporânea nos coloca a meditação 

do desejo, que tende a se realizar não mais pela conquista ou por realização de algo. 

Essa conquista demanda pressa e tal realização é imposta para que seja “o quanto 

antes”, pois se trata de um futuro, e este não nos espera.
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Santos & Sá, em seu artigo “A existência como “cuidado”: elaborações 

fenomenológicas sobre a psicoterapia na contemporaneidade” nos coloca essas 

questões: 

“O homem não pode, através da previsão e do controle, conduzir a essência 
da técnica a uma transformação, nem evitar o perigo, apenas impondo uma 
ética ao uso instrumental da técnica, mas a meditação do homem, guiada 
pela angústia perante a incontornável dimensão trágica e finita da 
existência, pode conduzí-lo a uma relação mais livre com a era da técnica. 
“Essa liberdade se assemelha àquela de um homem que ‘supera’ sua dor 
no sentido em que, longe dela se desfazer ou esquecê-la, ele a 
habita”(Heidegger, 1950/1976,p. 144)” (SANTOS & SÁ, pag 54, 2013)   

 

Heidegger usa os termos “existência”, “ser-aí” e “ser-no-mundo” para se referir 

aos modos de ser-com do homem. O prefixo “ex” de “existência” e a partícula “aí” de 

“ser-aí”, como também à palavra “mundo” de “ser-no-mundo” significam “fora”, 

nomeiam o homem a partir de sua relação essencial com o “mundo”, na abertura de 

sentido com a abertura do ser. Muitas vezes, no mundo, agimos como se todas as 

coisas fossem ‘a priori’ a nós, assim como independentes de nós, todavia, o “ser-aí” é 

o modo de ser do ente que questiona sobre o sentido do seu ser, do ser dos outros 

entes e da totalidade dos entes. Contudo, o homem é, desde sempre, preocupado 

com a questão do ser (SANTOS & SÁ, p. 54, 2013). 

A intersubjetividade aparece em Husserl, quando nos referimos ao outro, 

quando reconhecemos nossa existência a partir da existência do outro. Em Heidegger, 

o ser-aí é sempre ser-no-mundo-com, através da compreensão, traços ontológico-

existenciais do nosso existir, o ser-no-mundo-com nos revela a abertura dos sentidos 

e tudo que vem de encontro, sendo nós, compreensão em nosso ser mais próximo, 

somos sempre ‘ser-com’ o mundo, criando assim, uma atmosfera afetiva. Essa 

dimensão afetiva originária da existência podemos chamar de abertura compreensiva, 

ou “disposição”, segundo Heidegger (1927/1999, cap. V). A compreensão e 

disposição afetiva são existenciais que se constituem do mundo do ser (SANTOS & 

SÁ, p. 54, 2013). 

O ser como cuidado é fruto de uma integração da multiplicidade estrutural que 

a análise fenomenológica do “ser-no-mundo” elabora na analítica existencial. por não 

se tratar de um ser que é a priori em relação ao mundo, o ser-aí se dá sempre “no-

mundo”, numa estrutura de significância a partir das relações(SANTOS & SÁ,
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2013). Portanto, quando falamos do ser como cuidado, retornamos também a Husserl 

e sua contribuição para pensarmos o homem através da sua intersubjetividade, como 

também às questões do outro. Heidegger fomenta essas discussões quando nos 

oferece a possibilidade de compreender o homem como cuidado, como também, 

pensar o homem como ser de relações, pois este é ser-no-mundo-com. Mas como já 

foi dito, existe na contemporaneidade uma emergência do imediatismo, de um cuidado 

que vem se operando pela técnica. Em contrapartida, Heidegger nos oferece dois 

modos fundamentais do “cuidado”. 

O cuidado como “ocupação” é um dos dois modos fundamentais do cuidado, 

em que nas relações do ser-aí com os entes cujo modo de ser é simplesmente dado. 

Este modo é o modo mais imediato, em que se ocupa das coisas cotidianas. É no 

cotidiano que se experiencia o existir; por meio do ser aí; o ser no mundo cumpre sua 

forma de ser pelas ocupações cotidianas (FERNANDES, 2011). O cuidado como 

ocupação, sendo este imediato, nos revela um modo de existir no cotidiano, no 

“mundo” das coisas. Ocupa-se do alimento, nas necessidades, relacionando-se com 

o mundo das coisas na busca de um ocupar-se existindo. O tempo da ocupação é, 

fundamentalmente, o tempo atual, o presente. A ocupação também contribui para uma 

significação do apreender e reter referências que estão na presença e na existência.  

Sendo o mundo o horizonte que se abre, mostrando-se o “fora de si” da presença, 

uma descoberta do uso das coisas e todas as suas possibilidades. Ocupar-se com as 

coisas revela-se como ato imprescindível para a constituição de si enquanto cuidado, 

mas é preciso certa atenção neste modo fundamental, que também pode ser uma 

possibilidade de dispersão, com o mundo das ocupações, o que pode gerar a fuga de 

si mesmo (FERNANDES, 2011, p. 165). Outra cautela que devemos tomar neste 

modo é a atenção para que, no mundo das coisas, o outro não se reduza também a 

coisificação, apoderando-me deste para satisfação própria, o que mais a frente, no 

próximo capítulo, poderemos associar à relação Eu-Isso de Buber. 

O outro modo fundamental de cuidado que Heidegger nos apresenta é o 

cuidado como “preocupação”. Este modo refere-se às relações dos entes com
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outros homens. Heidegger mostra duas possibilidades da “preocupação”: que 

“substitui1” e a que se “antepõe” (SANTOS & SÁ, 2013).   

O cuidado como preocupação, que se “substitui”, trata-se de reconhecer o outro 

assumindo suas ocupações. Tomando suas ocupações, devolvem-nas 

posteriormente como algo já pronto, ou resolvido. É como se, na angústia da relação 

orientador e orientando, o orientador tomasse para si a tarefa de escrever o trabalho 

retornando para o orientando o trabalho feito. “Nessa preocupação, o outro pode 

tornar-se dependente e dominado mesmo que esse domínio seja silencioso e 

permaneça encoberto para o dominado” (FERNANDES, 2011 p. 174). Neste modo 

retira-se do outro o poder-ser, privando suas possibilidades, sobrepondo-se ao outro 

e dominando-o, retirando sua autonomia de decidir e de existir enquanto si 

(FERNANDES, 2011). 

O outro modo de “preocupação” é aquele que não busca a substituição e 

domínio do outro, mas se “antepõe”, colocando-o diante de suas próprias 

possibilidades de existência. É a forma de cuidado de fato, não de ocupação de outro, 

mas compreendendo o outro como existência (SANTOS & SÁ, 2013). 

Esse modo de cuidado libera o outro para sua responsabilidade, como também 

o apoia para que este possa assumir por si mesmo o seu ser-aí. A preocupação 

aparece como uma atitude de consideração e compreensão, não para se retirar do 

lugar de cuidado, mas para preparar o outro para o cuidado de si (FERNANDES, 

2011).  

Portanto, Heidegger revela diferentes modos de pensar o cuidado, ou melhor, 

o homem como ser de cuidado. A partir da noção de que somos todos ser-aí, num aí 

que não é a priori, como também somos ser-aí-com, ser-com tudo trata de relações. 

Entendendo que o ser é ser-com, entende-se que este eu esteja desde sempre aberto 

para o outro, numa disponibilidade de ser com ele, de existir-com. Tratando-se, assim, 

de uma relação através de comunicação com o outro chamado de ontológico-

existencial, que acontece na existência. Nesse modo de pensar a existência, 

considera-se que cada eu é também um mundo, aberto e disponível para

                                                           
1 O termo “substituição” aparecerá nos próximos capítulos como um conceito de Lévinas, diferente do conceito 
para Husserl. 
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 relacionar-se com o outro, tanto pela disposição, como pela compreensão e 

linguagem. (FERNANDES, 2011). 

Da intersubjetividade de Husserl ao “ser-no-mundo-com” de Heidegger, como 

também no homem como ser de cuidado, podemos pensar num cuidado que também 

é atravessado pela técnica, mas não somente através desta. Um cuidado que seja 

essencialmente atravessado pela ética, mesmo na era dita “moderna”, do imediatismo 

prático, contrariando todo este “aí” que se revela, indo contra a metafísica da razão 

pura. Como é pensar um cuidado pautado pela ética, que respeita a autonomia de 

outrem e não o domina, pelo contrário, o fornece subsídios para o cuidado de si? É a 

partir desta questão que abordaremos as teses de Lévinas e Buber no capítulo 

seguinte. 
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2. DE BUBER A LÉVINAS: ALTERIDADE E RESPONSABILIDADE. 

“Meus olhos te ofereço: espelho para face que terás, no 

meu verso, quando, depois que passes, 

jamais ninguém te esqueça” 

Cecília Meireles 

 

2.1 "O Homem se torna Eu na relação com o Tu.” 

 

 Neste capítulo, lançarei mão de dois conceitos de relação apresentados por 

Buber, relação Eu-tu e relação Eu-isso, para discutir um pouco desses dois modos de 

existir, o que mais adiante pensarei como cuidado. Em tempos de tecnologias que 

distanciam olhares, em que a comunicação ganha uma dimensão virtual, quando os 

olhares e o encontro com o outro nos é permitido através de aparatos digitais, como 

essas relações se constituem? Os efeitos da rapidez, da aceleração do tempo, da 

pressa, quando é que o outro é para além de uma foto ou um número, mas também o 

atual e presente à mim?  

 Buber nos mostrará dois modos de se relacionar, um em que o outro existe 

para mim na reciprocidade e um outro que se apresenta na ordem do útil. Em tempos 

atuais, o outro vem, cada vez mais, se revelando na ordem da utilidade, como é pensar 

isso? E, que tipos de relações estamos constituindo enquanto ser-no-mundo-com? 

A filosofia da relação de Martin Buber contribui para este presente trabalho 

assim como contribuiu para a filosofia contemporânea do diálogo, da alteridade e 

reciprocidade, nos oferecendo um modo diferente de pensar o inter-humano, que sai 

da ontologia para a antropologia deste. Buber (1878-1965) nasceu em Viena, na 

Austria e cursou Filosofia e História da Arte em 1896. Nietzsche foi uma grande 

influência no pensamento filosófico do diálogo, essencialmente com a leitura do livro 

"Assim Falava Zaratustra". Feuebach também foi outro filósofo muito citado nas obras 

de Buber, que traz o homem como também algo importante para a filosofia, 

entendendo que não se pode vê-lo como indivíduo, mas como a relação entre eu e o 

tu. (ZUBEN, 2001) 

      O conceito de relação em Buber, a partir de uma Antropologia do inter-Humano 

nos oferece em toda sua alteridade uma filosofia do Eu e Tu não só como uma 

descrição fenomenológica das atitudes do homem, mas se trata de uma 
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fenomenologia da relação, designando, portanto, o que de essencial ocorre no "entre" 

dos entes, tantos seres humanos, como no entre do Homem e Deus (ZUBEN, 2001). 

É relevante entender que Buber nos possibilita pensar a alteridade não somente como 

o reconhecimento do problema do outro como havia nos presenteado Husserl com a 

intersubjetividade a partir do que veio sendo construído com Descartes e Kant. 

Contudo, a filosofia que o Martin Buber nos apresenta se trata de uma filosofia que 

transcende a metafísica, como também qualquer ideia de teologia sistemática. A 

palavra é princípio, o Eu-Tu refere-se à reflexão sobre a existência humana. A palavra 

princípio faz referência também à categoria ontológica do "entre", no qual a palavra é 

o que estabelece o inter-humano. Para Buber, é através da palavra que homem se 

introduz na existência (ZUBEN, 2001).  

         Entendendo o homem como ser de relação, na relação “inter-mundo”, entendo 

o diálogo que Buber nos propõe como este “entre”, o que não acontece nem no Eu, 

nem no Tu ou no Isso, mas o que acontece somente nas possibilidades e na 

disponibilidade que ambos estejam. Um olhar pode ser dialógico, um som ou um 

sorriso, há no entre muitas possibilidades que se realizam na disponibilidade do eu e 

do outro que se revela à mim.  

 Na introdução do livro Eu e Tu, traduzido por Zuben, a mais famosa obra de 

Buber e talvez a mais madura, nos oferece pensar a relação no plano do inter-humano: 

 

A ontologia da relação será o fundamento para uma antropologia que se 

caminha para uma ética do inter-humano. Diz-se então que o homem é um 

ente de relação ou que a relação lhe é essencial ou fundamento de sua 

existência. Com isso assistimos ao encontro de pensamento de Buber com 

a tradição fenomenológica na medida em que grande parte dos filósofos 

que a ela pertencem partem também deste princípio do homem como ser 

situado no mundo com o outro. (ZUBEN, 2001, p. 30-31) 

 

 

A partir desta concepção do homem enquanto ser de relação, e como sendo 

esta uma condição para sua existência, Buber aposta em duas atitudes distintas do 

homem face ao mundo e também do homem diante do ser, nas relações Eu - Isso e 

relação Eu - Tu, respectivamente. A relação Eu-tu é a relação da reciprocidade, sendo 
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esta uma relação mútua e de responsabilidade, um ato essencial do homem, o 

encontro entre dois entes que se dá por uma ação recíproca. Já a relação Eu-
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Isso, trata-se de uma relação de atitude objetivante, como também de experiência e 

utilização (ZUBEN, 2001). Ou seja, o que foi discutido em Husserl sobre o problema 

do outro, como também a questão da experiência para a fenomenologia, Buber nos 

traz a discussão da relação entre entes, esta antropologia do inter-humano, nos traz 

para o campo da ética a possibilidade de se pensar o homem enquanto ser de relação, 

no qual se reconhece a partir do outro, um homem de relação com o mundo, e como 

isto vai se operando e se constituindo é também chave para poder se discutir o 

cuidado.  

 

Em todas as facetas que o mundo se apresenta, uma palavra-princípio se 

atualiza, na multiplicidade do mundo, a atitude é entendida como um ato essencial da 

palavra proferida. Contudo, em cada novo encontro frente ao mundo se profere o Eu-

Tu ou Eu-Isso, fundamentando, assim, um modo de existir. A palavra - princípio é, 

portanto, a relação que o ente atualiza com o mundo, podendo este mundo ser 

composto de outro tu, ou um isso. Esta relação não se trata de ato da consciência, 

mas se encontra entre o mundo ou o objeto, a relação é de forma alguma algo que é 

explicado pela metafísica ou objetificado pelo psicologismo, não se trata de causa e 

efeito, mas de encontro frente ao mundo ou então, ao outro ente que se lhe defronta. 

A existência para a filosofia do diálogo é o reconhecimento do eu frente ao mundo 

através da palavra-princípio, ou seja, o problema do outro existente em Husserl, Buber 

nos traz a possibilidade de pensar o outro como condição para a existência de um eu, 

tendo como condição para o exercício dessa existência como ser-no-mundo a palavra 

como diálogo. (ZUBEN, 2001, p. 31)  

 

Quando pensamos em diálogo, logo associamos à palavra falada, à linguagem 

de símbolos, seja pela escrita ou pelo som, mas minha aposta em Buber é de que 

este diálogo pode ser revelado de diferentes formas. O que importa nesses modos de 

relacionar é o que o a relação produz no eu e no outro que à ele se dirige. Neste 

encontro que pode vir a se tornar uma relação ou não, se for dialógico, o que isso nos 

oferece? No tu, ou no isso, há muitas possibilidades de existência, há multiplicidades 

de ser, encontrar com o outro, me dirigir ao outro, seja por conhecimento ou por 

reciprocidade, é sempre existir.
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É importante ressaltar que o fenômeno da palavra princípio é apresentado em 

diferentes termos tal como: diálogo, relação essencial e encontro. Contudo, não são 

a mesma coisa, o encontro, por exemplo, é algo atual, um evento que está 

acontecendo. Relação e encontro não são a mesma coisa porque o encontro faz parte 

da relação, a relação engloba o encontro tornando possível atualizações de um novo 

encontro dialógico.  (ZUBEN 2001, p.32) 

 

O diálogo é, para Buber, essencial: 

 

O dialógico é para Buber a forma explicativa do fenômeno do inter-humano. 

Inter-humano implica a presença ao evento de encontro mútuo. Presença 

significa presentificar e ser presentificado. Reciprocidade é a marca definitiva 

da atualização do fenômeno da relação. O "entre" é assim considerado como 

a categoria ontológica onde é possível a aceitação e a confirmação ontológica 

dos dois polos envolvidos no evento da relação. (ZUBEN, 2001, p. 35) 

 

Portanto, Buber nos indica uma outra forma de olhar para a relação que Husserl 

já havia notado, na intersubjetividade existe a relação, o reconhecimento do ser-no-

mundo, todavia, Buber fala de dois modos de existência, sendo essa uma relação 

ontológica ou numa experiência objetivante. Mas para além disso esses dois modos 

de existir marcam uma diferença no estatuto ontológico do outro:  

 

No entanto, o fundamento cabe à palavra princípio Eu-Tu. Segundo Buber o 
Tu ou a relação são originários. O Eu em si, independente; em outros termos 
o si-mesmo não é substância mas relação. O Eu se torna Eu em virtude do Tu. 
Isto não significa que devo a ele o meu lugar. Eu lhe devo a minha relação à 
ele. Ele é o meu Tu somente na relação, pois fora dela, ele não existe,assim 
como o Eu não existe a não ser na relação. "É falso dizer que o encontro é 
reversível", afirma Buber. "Nem meu Tu é idêntico ao Eu do outro nem o Tu é 
idêntico ao meu Eu. À pessoa do outro eu devo o fato de que eu tenho este Tu; 
porém o meu Eu -  que deve aqui ser entendido como Eu da relação Eu-Tu - 
eu o devo ao fato de dizer Tu, não à pessoa à qual eu digo tu" (Replies to my 
Critics, pág. 697, em The Phylophy os Martin Buber. Editado por Schilpp. P. A. 
e Friedman, M.)" (ZUBEN, 2001, pag 32.) 

 

O que importa nessa relação é o entre, para que se ocorra a palavra-princípio 

Eu-Tu é necessário uma conivência ontológica, numa reciprocidade de uma ação 

totalizadora, contudo, esta totalidade não se trata somente da soma das sensações. 

Quando pronuncio o Eu-Tu, já instauro a separação do Eu-Isso que o precede. O Eu-
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Isso, é convocado na experiência e também utilização do mundo, utiliza-se a palavra 

para conhecer o mundo, através de conceito, de conhecimento e também da 

inteligência. Esta relação do eu com o Isso é a maneira como o ente experiencia 

conhecendo-o no entre na relação, para impor-se diante dele, transformando-o 

também. Este mundo, no Eu-Isso, é objeto de uso e de experiência. (ZUBEN, 2001) 

Portanto, Buber nos fala de um de uma dualidade que também entendo como 

interdependente, já que somente no Eu-Tu não se constitui o mundo, sendo 

necessário o Eu-Isso nas relações de experiência, de conhecimento. Também, 

importante ressalvar, que o Tu eterno para Buber é somente Deus, a palavra-princípio 

é sempre atualizada na relação, desta forma, um Isso pode vir a ser um Tu, como o 

contrário também pode ocorrer. Portando, o mundo como experiência se refere ao Eu-

Isso e o Eu-Tu se refere ao mundo da relação. 

 

Portanto, o mundo do Isso tem sua importância, pois faz referência ao mundo 

da experiência, Eu-Isso não pode ser entendido como um mal, mas é também 

essencial. Para Buber, há diferentes modos de existência do Eu-Isso: como 

experiência ("Enfahrung") e como utilização ou uso ("Gebrauchen"). Neste modo de 

existir a experiência, de certo modo, fundamentada num relacionamento unidirecional 

entre o Eu e um objeto. Entretanto, este modo de existir no mundo do isso, também 

se caracteriza com um equilibrio entre espaço e tempo. de forma que os entes, coisas 

que são objetos, se confinam com outros objetos. Todavia, sendo o mundo do isso 

coerente, é indispensável para a existência humana; possibilita, segundo a leitura de 

Zuben sobre a obra de Eu-Tu, como o lugar onde podemos nos entender com os 

outros. (ZUBEN, 2001) 

 

Entender o mundo do isso como um mal é reduzir a potencialidade da 

existência como algo da experiência, a atitude do Eu-Isso não é nada além da 

atualização do homem face ao mundo, em qual podemos compreender a ciência e 

tecnologia. Todavia: 

 

[...] ele se torna fonte do mal, na medida em que o homem deixa subjugar-se 

por esta atitude, absorvido em seus propósitos, movido pelo interesse de 

pautar todos os valores de sua existência unicamente pelos valores inerentes 

a esta atitude, deixando, enfim, fenecer o poder de decisão e 
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responsabilidade, de disponibilidade para o encontro com o outro, com o 

mundo e com Deus. A diferença entre as atitudes não é ética mas ontológica. 

Não se deve destingui-las em termos de autenticidade ou inaltenticidade. 

Enquanto humanas, as duas atitudes são autênticas. Quando, por esta razão, 

a relação perde o seu sentido de construtora do engajamento responsável para 

com a verdade do inter-humano, aí então, o Eu-Isso é destruição de si mesmo, 

e o homem se torna arbitrário e submetido à fatalidade. (ZUBEN, 2001 p.35) 

  

Todavia, é importante lembrar que nem só do isso torna-se eu. Buber, em todo 

sua obra Eu-Tu enfatiza o tu para o reconhecimento do eu. "O Eu se realiza na relação 

com o Tu; é tornando Eu que digo Tu. Toda vida atual é encontro" (ZUBEN, 2001 p. 

57) 

 

Contudo, é preciso certo cuidado para não reduzir esses dois modos de existir, 

uma consideração se faz necessária: 

 
"O critério de maior valor repousa sobre a reciprocidade. Assim a 
relação de maior valor existencial é o encontro dialógico, a relação 
inter-humana onde a invocação encontra sua verdadeira e plena 
resposta. Devemos estar alestas ao equívoco de atribuir ao Tu, em 
Buber, significado simplista de pessoa e ao Isso o significado de coisa, 
objeto Eu-Tu não é exclusivamente a relação inter-humana. Há muitas 
maneiras de Eu-Tu e o Tu pode ser qualquer ser que esteja presente 
no face-a-face: homem, Deus, uma obra de arte, uma pedra, uma flor, 
uma peça musical." (ZUBEN, 2001 p.36) 

 

O que é mais importante para pensar essas duas palavras princípios, tanto o 

Eu-Tu como o Eu-Isso, são atitudes naturais, não dependem de cultura ou de uma 

estrutura acadêmica para que se realizem, o que mais importa aqui é o entre, a 

disponibilidade, o olhar sobre o outro, mesmo que seja objeto de experiência, como 

acesso ao mundo, presentificando o ser-no-mundo, construindo relações, atualizando 

encontros, lembrando que as duas atitudes são reversíveis, passiveis de 

transformação e atualização. 

 

No entanto, a relação Eu-Tu denuncia a existência de um sujeito, assim como 

o mundo, entretanto, nesta relação com o tu, que é recíproca, não é o Eu que decide, 

ele toma tal atitude, não é o tu que o procura nem vice-versa, ele se oferece, 
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acontece e dá-se o encontro. Mas para que o tu, exista como tu, ele não pode ser 

objetivado. Talvez este seja o ponto chave: 

 

É de suma importância, para a filosofia do outro de Buber, a irredutibilidade do 
Tu a um objeto que minha atitude determina e experimenta, sobre o qual pode 
falar e enunciar juízos predicativos. Em hipótese alguma o outro pode ser um 
objeto. Se isto acontecer, e aí está o destino do homem, o Tu já não é mais 
senão um Isso, uma soma de totalidades, útil a um propósito realizável. O tu 
não pode ser representado, já que a apresentação aqui é essencialmente 
presença, instante único do diálogo; a representação sugere de algum modo a 
independência do sujeito com relação ao representado. (ZUBEN, 2001, p. 37) 
 

Um outro ponto chave para a relação Eu-Tu, aparece na responsabilidade, em 

que o fenômeno da resposta ao encontro dialógico é essencial para a relação, isso 

ocorre também no "entre", é no entre que a responsabilidade se opera em dois 

sentidos: como resposta e como "obrigação" de responder. A responsabilidade 

aparece em Buber na resposta ao apelo do dialógico, ou seja, um viver real e essencial 

de mundo relacional, contudo, a responsabilidade supera o nível moral, para ser 

entendida como ético da reciprocidade.  

Buber, nos oferece uma lente para olhar para as relações que o eu constitui 

com o mundo, seja o mundo do isso ou o mundo do Tu, em que mesmo aparecendo 

na dualidade, há sempre possibilidade de criar. A responsabilidade pelo outro na 

relação, a consciência desta relação, nos permite questionar as novas formas de se 

relacionar que são emergentes no mundo, inclusive no cuidado. Seja o cuidado em 

saúde, o cuidado na educação ou o simples cuidado no cotidiano com o outro, como 

tem sido viver numa sociedade que a reciprocidade tem sido algo tão distante? Como 

podemos pensar no outro digital, no outro que se revela à mim pela metafísica? Por 

relações de efeitos, de causas e consequências? Importante ressaltar, que num 

mundo de relação só com isso, não me torno eu.  

Buber, no livro Eu e Tu, nos traz um exemplo de uma árvore. Como é que uma 

árvore pode se apresentar à mim como um tu e também como um isso? Neste 

exemplo ele descreve a árvore em sua forma física, matéria constiuída por diferentes 

elementos químicos e físicos, que produz sombra, que ocupa um determinado espaço, 

em que se apresenta como um isso. Mas, em algum momento, num encontro quase 

que enérgico, talvez, posso olhar para uma árvore e contemplá-la em toda sua 

totalidade, no seu momento, no seu sincronismo com o mundo, com



 

31 
 

estrelas, frutos, terra. No momento em que olho para árvore dando-lhe uma ideia de 

corpo, posso afirmar que ela, naquele momento, pode ser para mim um tu. Zubem 

usa “em pessoa”, mas nos explica como uma expressão que indica presença, para 

além de um corpo físico e inerte (ZUBEN, 2001). Ou seja, que não se negue na 

possibilidade de pronunciar tanto o Eu-Tu como o Eu-Isso, como algo a priori, ou 

inalterável, as relações são reversíveis, e posso encontrar num pôr do sol um 

momento de presença entre eu e ele, como também um simples acontecimento de 

ordem natural de mais um dia se pondo, não é necessário que todos os dias ele se 

torne presente à mim, basta que ele exista para mim.  

Entretanto, quando falamos de um outro na relação inter-humana, o que nos 

interessa neste trabalho como discussão, é quando é que o outro é tu ou é isso? E 

como, numa relação de cuidado, estabeleço uma ética com este que se revela à mim 

que não seja pela sua objetificação? Para discutir um pouco sobre essa 

responsabilidade, lançaremos mão da Ética da Alteridade de Levinás.  

 

 

2.2  Ética da Alteridade em Emmanuel Lévinas 

 

 Emmanuel Levinas, nasceu na Lituânia, em tempos de conflitos, quando esta 

ainda fazia parte da Rússia. Teve grande aproximação com o judaísmo e aos vinte e 

poucos anos vai para a França onde começa sua trajetória pela ética e política. 

Levinas teve uma grande aproximação com Husserl, Heidegger, Buber que já citamos 

neste trabalho. Em especial com Husserl, teve a oportunidade de se aproximar de 

Husserl no magistério, apresentando uma tese sobre intuição na fenomenologia de 

husserl , levando para a frança a fenomenologia ainda desconhecida por lá 

(CARRARA, 2015 ). 

 Ao longo de sua trajetória, Levinas teve bastante contato com escolas de 

Aliança Israelita, sobretudo, em defesa da libertação dos judeus. Importante destacar, 

grande parte da filosofia de Levinas teve influência especialmente pelo fato de ter sido 

prisioneiro na Alemanha durante a Segunda Guerra. O modo como os seres humanos 

eram tratados, principalmente os judeus, interfere drasticamente na meditação de 

Levinas acerca da objetificação do outro, como também na negação
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do outro dentro das relações inter-humanas (CARRARA, 2015). E, o tema central 

deste trabalho, perpassa por essa reflexão. 

 Levinas em sua sua filosofia se preocupa sobretudo sobre o acontecimento 

ético do eu com o outro, ou seja, da responsabilidade que existe neste encontro. Numa 

tentativa superar a ontologia pela ética, numa suposta ética, que para mim, revela um 

modo de pensar as relações humanas, reafirmando o que já vinha da 

intersubjetividade de Husserl e a reciprocidade em Buber, de que o ser é ser para o 

outro, e que as relações inter-humanas sem a ética não existem. A ética que aparece 

aqui, bem distante da moral, não se trata de um conjunto de princípios, ou de um 

acordo mútuo na sociedade, ela se opera na escuta e no encontro face a face com o 

outro. 

 Levinas, para chegar na sua meditação sobre outrem pela via da ética, teve um 

percurso peculiar, pois como uma diástole, se aproximou e se afastou de diferentes 

filósofos. Como havia citado anteriormente, teve grande aproximação com Husserl, 

todavia, se afasta quando não aposta na consciência transcendental como uma 

descrição fenomenológica do outro, propondo uma subjetividade que não se volta 

para si mesmo, mas que ocupa o outro, se direciona para fora, para alguém. Em 

Levinas, existe uma descrição fenomenológica de constituição do outro que está a 

priori à consciência, construindo, portanto, um conceito muito importante de sua 

filosofia, a subjetividade como morada, um lugar de acolhimento do outro, onde existe 

hospitalidade e disponibilidade para este encontro (CARRARA, 2015). 

 Em sua obra Autrement Qu’être ou Au-delà de L’essence, conhecida como a 

mais madura, Levinas trás a noção da alteridade como rompimento da ontologia. Nos 

convida a meditar sobre um possível anarquismo nessa relação: 

[...] dando a corporeidade o sentido de corpo-para-o-outro e fugindo à 
concepção de corpo próprio; supera a distância do conceito pela 
proximidade; substitui a noção de temporalidade como a sincronia pela 
diacronia, fazendo a responsabilidade preceder a liberdade e dando à 
substituição o lugar que a identidade sempre ocupou na filosofia 
ocidental. A identidade do sujeito não vem dele mesmo, mas de um 
outro que ele. (CARRARA, 2015, p.38-39) 

  

Essa ideia da liberdade existente no arnaquismo como ordem e não poder 

sobre o outro, na ideia de alteridade como condição primeira para a realização de um 

acontecimento ético, em que eu me organizo, como o outro também o faz, no sentido 

em que nenhum de nós podemos nos possuirmos ou tomarmos um ao outro.
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 Para responder algumas destas questões, é imprescindível voltarmos às 

influências do pensamento levisiano. Heidegger e Husserl, em especial, contribuíram 

bastante para o veio a ser o Ética da Alteridade. 

 

2.3 Considerações levinasianas na filosofia de Heidegger e Husserl e Buber. 

 

Levinas quando se aproxima de Husserl ainda no magistério teve outro 

encontro oportuno que gerou grandes impactos sobre sua presente teoria da Ética e 

Alteridade, conheceu, através de Husserl, a obra Ser e Tempo de Heidegger. A 

inovação do pensamento de Heidegger chama atenção pelo rompimento que este faz 

com o modelo cartesiano do cogito, que define o homem como consciência de si; o 

filósofo alemão, com a noção de ser-no-mundo inova quando em sua meditação o 

mundo deixa de ser que está fora do homem, tornando-se parte dele (CARRARA, 

2015). 

Entretanto, Levinas encontra uma ruptura que não rompe, ou seja, contesta o 

fundamento da filosofia heideggeriana, reconhecendo os postulados da inovação da 

ontologia contemporânea em que “o homem inteiro é ontologia” (CARRARA, 2015, 

p.22), mas não admite uma filosofia que consiste na compreensão do outro. Ou seja, 

para Levinas o fato de Heidegger partir da compreensão do outro, já o coloca como 

objeto, enquanto, para ele, a relação de alteridade ultrapassa o que Heidegger propõe 

como compreensão. Entendendo que a filosofia alemã emergente não dará conta do 

problema do outro, ainda tendo amarras ontológicas, Levinas defende a ética como 

questão primeira, o outro como significação, através da linguagem, e a originalidade 

do outro,palavra ética (PIVATTO, 2005). 

Heidegger propõe em sua filosofia, contribuindo para a de Levinas, uma nova 

concepção do ser que ultrapassa o conhecimento deste como nome, ou 

características, compreendendo-o por sua verbalidade, como acontecimento, como 

ato (CARRARA, 2015). No livro Da existência ao existente, de Emmanuel Lévinas, faz 

referência ao verbo impessoal francês il y a (há), que faz uma descrição do anonimato 

do ser, que diz de sua ausência e para sair deste estado Lévinas aposta da 

subjetividade do sujeito, se opondo a Heidegger que, para ele, este se esqueceu do 

fundamental, a questão do ser, se preocupando apenas com os entes. A saído do 

anonimato para Lévinas é deslocar do “esquecimento do ser” do filósofo alemão,
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 para o “esquecimento do outro”, se opondo a ontologia fundamental de Heidegger 

(CARRARA, 2015). Para Lévinas, a ética enquanto filosofia primeira não destrói a 

totalidade do ser, muito menos a alteridade, crítica Heidegger pela aproximação ao 

nazismo, que nega toda a singularidade do ser. As experiências de guerra de Lévinas 

foram muito importantes para se questionamento sobre a criação de um ser 

impessoal. Enquanto Heidegger aponta para a filosofia ocidental que pela essência 

da técnica reduz a existência humana à exploração da natureza, Levinas aponta para 

a destruição da alteridade do ser: 

 
“Além do mais, ninguém pode existir em função de si mesmo, pois os 
problemas e dramas individuais se tornam pequenos e mesquinho, quando 
vistos a partir das necessidades e da vida do outro. Deve-se, por isso, 
conceder prioridade a outrem. Por isso, é a ética que diz respeito a essa 
situação em que não posso ficar indiferente diante do olhar do outro que me 
olha e me interpela. E essa relação ao outro não é de conhecimento em que 
o objeto se oferece à apropriação pelo saber, perdendo assim sua alteridade.” 
(Carrara, ano, p.41) 

 

Poderia voltar a esse trecho durante todo este trabalho, pois é a partir dessa 

contribuição que Ozanan Carrara nos traz a partir de sua leitura sobre Lévinas, que 

poderemos pensar mais adiante o homem como ser de relação e a alteridade como 

necessária para a existência humana. Essa questão é central, mais adiante 

voltaremos na alteridade para Lévinas. 

No que se refere a Husserl, Lévinas critica a analogia do alter ego , em que o 

outro pode ser compreendido baseado nas semelhanças com o eu, Lévinas não 

percebe a presença de si como consciência, muito menos a relação ao outro de modo 

analógico, entendendo que essa percepção do eu e do outro exclui no outro sua 

alteridade; o outro, nessa situação, se reduz a imagem que eu tenho de mim, pois por 

analogia é que o concebo (CARRARA, 2015). 

Lévinas, influenciado por Husserl e Heidegger também aposta na 

fenomenologia enquanto o fenômeno é algo que se apresenta à consciência, todavia 

existem algumas diferenças em relação à outrem: 

“O outro se mostra em sua irrudutível diferença e não possui nada em comum 
com o eu. A ética, maneira de o outro se dar, vai assim além da 
fenomenologia. A consciência transcendental se acha atravessada por uma 
alteridade que não se constitui na consciência. Um dos conceitos chave de 
Husserl é o da “intencionalidade da consciência” que significa que a 
consciência só se apreende em relação ao objeto que visa, isto é, ela é 
sempre consciência de alguma coisa; é doadora de sentido. Outrem não tem 
sua origem na consciência, pois isso o reduziria a um conceito.” (CARRARA, 
2015, p.41) 
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 Na apresentação da tradução do livro Entre Nós de Lévinas Pergentino S. 

Pivatto também fala do eu e do outro para além da redução fenomenológica: 

 
“O outro é significação, mas significação sem contexto nem horizonte nem 
fundo cultura. De ordinário, vive-se num contexto e dele se recebe 
significação. Porém, uma redução fenomenológica levada até o fim 
transpõe os cenários todos e a própria mundaneidade. O outro é sentido por 
si só. Tu és tu absolutamente. Compreensão alguma pode abarcá-lo 
superando os poderes do Eu ou da Totalidade. O outro e o que pode ser 
contido, que conduz para além de todo contexto do ser.” (como faço aqui, 
por ser uma apresentação?) 

 

Neste recorte da apresentação há tanto a crítica sobre o pensamento 

husserliano como heideggeriano. O que Lévinas vem tentar romper são as amarras 

que prendem o ser na ontologia, defendendo a ética como situação primeira. Outrem 

se revela à mim antes que eu o compreenda ou tenha consciência dele. O sujeito em 

Lévinas é diferente do sujeito em Husserl, no exemplo a seguir fica um pouco mais 

fácil notar essa diferença: 

 
“[..] não é o sujeito que constitui o mundo, mas é o mundo que atua, 
através dos alimentos que preenchem a necessidade do corpo, como 
constituinte do sujeito. E, ao mesmo tempo em que o sujeito é constituído, 
ele é destruído pelo outro que vem de si mesmo, outro que é o não 
constituído ou inconstituível ou aquele que aparece irredutível ao eu. 
Logo, o sujeito levinasiano se caracteriza pela passividade e não por uma 
atividade objetivante,como em Husserl.” (CARRARA, 2015, p.42) 
 

 O que aparece de excêntrico em Lévinas, é importância que este dá ao outro 

simplesmente como outro; dentro de uma sensibilidade em que o outro é anterior à 

consciência, e a responsabilidade com o outro surge antes mesmo o o torne 

consciente em mim, sendo essa responsabilidade independente da minha vontade, 

pois quando entendo que sinto vontade, já o tenha em minha consciência. Segundo 

Ozanan (2015), “Vemo-nos assim diante de uma ética sem dever nem saber, uma 

ética da alteridade e não da consciência” (p.42). 

  

 A sensibilidade encontrada em Lévinas é de suma importância para mais 

adiante podermos chegar às relações contemporâneas. O rompimento que a filosofia 

levinasiana faz também nos desterritorializa enquanto sociedade constituída no lado 

ocidental, de grande influência da metafísica, do cogito, como é pensar nessas outras 

possibilidades de conceber o ser? Como é apostar no outro em sua alteridade radical? 

A responsabilidade por outrem, em Lévinas, é antes da consciência deste, o que isso 
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significa em uma sociedade que organiza pela mais-valia, em que produto e consumo 

ganham tanta notoriedade, interferindo em nossos modos de se relacionar e de 

ocupar-se do outro. 

 Voltando ao Buber, Lévinas além da influência judaica, também sofre influência 

da filosofia do diálogo de Martin Buber. Apesar de compreender a Relação Eu-Tu, 

aponta algumas críticas para a reciprocidade, formalismo e a ética em Buber. A 

alteridade na filosofia do diálogo só se manifesta na relação, e a partir do encontro 

com o outro que este se revela à mim, e para Buber, a relação Eu-Tu também pode 

ser composta por um eu e um isso, dependendo de como me relaciono com este, 

como no exemplo anterior da árvore. Mas a relação eu-tu com um ente, ou seja, uma 

coisa é insustentável para Levinas; para ele isso ainda estaria na relação sujeito-

objeto, no qual Levinas admite a caracterização da relação de conhecimento como 

objetivantes, sem que tenha relação, mas objetivação no mundo no isso (CARRARA, 

2015). Todavia, neste ponto, não concordo com Levinas, apostando na reversibilidade 

das relações Eu-Tu e Eu-Isso, como no exemplo da árvore, ela pode sim vir a tornar-

se um Tu, pois pensar ao contrário disto, me colocaria num antropocentrismo, dando 

ao homem a única importância do mundo. Contudo, se aceito que o eu não vive na 

função de si mesmo, ora não há como dizer que o mundo do isso não me é necessário.  

A grande contribuição ética levinasiana nos ajuda a compreender a questão do 

ser no mundo, mas não o tomemos como único e radical o modo de conceber o 

homem em relação ao mundo. Isso é importante para que não reduzamos o homem 

ao próprio homem, mas que possamos compreender o inter-humano de uma maneira 

mais sensível e humana.  

Outra crítica que Lévinas faz em Buber diz respeito ao conceito de 

reciprocidade na relação Eu-Tu; relação que nunca pode ser objetivada e quando 

torna-se uma relação de conhecimento, deixa de ser Eu-Tu, para eu vir a ser Eu-Isso. 

Buber também contribui para a filosofia levinasiana no modo como concebe o 

encontro como único, e que se atualiza cada vez de uma maneira, sendo este, da 

ordem do acontecimento. Entretanto, neste encontro recíproco que nos propõe Buber, 

Lévinas ressalta que ao modo que entro numa relação recíproca o outro se encontra 

na mesma altura do eu, o que afeta a transcendência radical e de alteridade 

(CARRARA, 2015).  

Ainda sobre a reciprocidade: 
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“A reciprocidade é ainda o retorno do sujeito sobre si mesmo, o que 
Levinas ver aí o risco de uma absorção do objeto pelo sujeito. Esse formalismo 
da estrutura dialogal impede que o sujeito se coloque no lugar do outro, 
esquecendo-se de si já que a relação, em Buber, exige reciprocidade, isto é, a 
relação Buberiana eu-tu pode se dar tanto entre um eu e um isso como entre 
um eu e um tu. Isso colocaria no mesmo plano o homem e as coisas, o mundo 
e o outro, destruindo sua alteridade. A relação estaria esvaziada de seu 
conteúdo ético. No lugar da reciprocidade buberiana,Levinas coloca a 
assimetria que põe o outro acima do eu, ligando o eu ao outro pelo víncula da 
responsabilidade.” (CARRARA, 2015, p.44) 

  

 Apesar de questionar o fato do mundo das coisas não poder tornar-se um tu, 

Levinas nos oferece um modo até aqui diferente de pensar a relação inter-humana, 

em que o eu e outrem se unem pelo fio da responsabilidade. E a partir desta 

responsabilidade a ética se opera. O ocupar-se do outro, deixar o outro manifestar-se 

em toda sua alteridade, sem que eu o tome, é imprescindível para um encontro ético.  

 

 

2.4  Responsabilidade por Outrem em Lévinas 

    

A questão ética surge em Lévinas rompendo com toda a metafísica e também 

com o pensamento filosófico ocidental, colocando como questão primeira o encontro 

entre eu e outrem que parte do acontecimento, da responsabilidade face a face. Esse 

novo modo de conceber as relações humanas, assim como em Buber, reafirmam a 

relação inter-humana em que o ser é ser para outro, só existe um eu no 

reconhecimento de outrem. Tal ética proposta por Lévinas compartilha também da 

fenomenologia, em que cada encontro entre faces é uno, é único, se revela em ato. 

Para entender melhor a questão face a face, Lévinas lança mão da ideia de rosto, que 

não é o rosto como imaginamos, mas o rosto que está antes da significação de outrem, 

sem olhos, sorriso e nariz, um rosto que acolhe e contempla outrem em toda sua 

alteridade; todavia esta ideia de rosto afasta-se da fenomenologia. 

Lévinas afirma: 

  

“Não sei de podemos falar de <fenomenologia> do rosto, já que a 
fenomenologia descreve o que aparece. Assim, pergunto-me se podemos 
falar de um olhar voltado para o rosto, porque o olhar é conhecimento, 
percepção. Penso antes que o acesso ao rosto é, num primeiro momento, 
ético. Quando se vê um nariz, os olhos, uma testa, um queixo e se pode 
descrever, é que nos voltamos para outro como para um objeto. A melhor 
maneira de encontrar com outrem é nem sequer atentar na cor dos olhos! 
Quando se observa a cor dos olhos, não se está em relação social com 
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outrem. A relação com o rosto pode, sem dúvida, ser dominada pela 
percepção, mas o que é especificamente rosto é o que não se reduz a ele” 
(LÉVINAS, s.d. , p. 70) 

  

O rosto se revela a mim, em toda sua alteridade, em primeiro momento numa 

relação ética. Lévinas se contrapõe a descrição fenomenológica quando afirma “O 

rosto está presente na sua recusa de ser conteúdo. Neste sentido, não poderá ser 

compreendido, isto é, englobado. Nem visto, nem tocado” (LÉVINAS, 1980, p. 173). 

Este rosto que não admite ser mensurado, que se revela, em primeiro momento, na 

ética, é composto de alteridade. O outro é sempre outro, mesmo que seja ciclano, filho 

de fulano e irmão de beltrano. Este rosto não é plástico, não se compõe na estética, 

como também não ganha significações de sua aparência, o que nos revela é sua 

alteridade, sem que eu o perceba como objeto. 

  

Sobre a significação do rosto de outrem, Lévinas considera: 

 

“E toda a significação, no sentido habitual do termo, é relativa a um contexto: 
o sentido de alguma coisa está na sua relação com outra coisa. Aqui, pelo 
contrário, o rosto é sentido só para ele. Tu és tu. Neste sentido, pode dizer-
se que o rosto não é <visto>. Ele é o que não se pode transformar em 
conteúdo, que o nosso pensamento abarcaria; é o incontível, leva-nos além. 
Eis por que o significado do rosto leva a sair do ser enquanto correlativo de 
um saber.” (LEVINAS, s.d., p.70) 

  

O primeiro encontro com o rosto de outrem é que se instaura o convite da 

relação, sem que eu o perceba, já sou responsável por aquele que me interpela numa 

condição ética. Neste convite que o outro me faz não tenho interesses, superando o 

que seria uma relação ética ontológica, ou então de valores; o convite que o rosto me 

faz é para uma uma realização ética de um encontro de entrega. 

Em Lévinas o rosto é o que não se pode matar: 

 

O rosto é o que não se pode matar ou, pelo menos, aquilo cujo sentido 
consiste em dizer: “<tu não matarás>. O homicídio, é verdade, é um facto 
banal: pode matar-se outrem; a exigência ética não é uma necessidade 
ontológica. A proibição de matar não torna impossível o homicídio, mesmo 
se a autoridade da proibição se matém na má consciência do mal feito – 
malignidade do mal”   (LEVINAS, s.d., p. 71) 

 

A ordem que o rosto revela para o eu de “tu não me matarás”, é também apelo. 

Outrem me interpela, me ordena, e eu devo-lhe resposta. Ao que respondo outrem 
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torno-me responsável por este. Posso contemplá-lo, saudá-lo respondendo-o, se eu 

nada  fizer, não existe encontro. 

A respeito da responsabilidade, Lévinas afirma: 

 

“[...]falo da responsabilidade como da estrutura essencial, primeira, 
fundamental da subjetividade. É em termos éticos que descrevo a 
subjetividade. A ética, aqui, não aparece como suplemento de uma base 
existencial prévia; é na ética entendida como responsabilidade que se dá o 
próprio nó do subjetivo. Entendo a responsabilidade como responsabilidade 
por outrem, portanto, como responsabilidade por aquilo que não fui eu que 
fiz, ou não me diz respeito; ou que precisamente me diz respeito, é por mim 
abordado como rosto.” (LÉVINAS, ANO, p.79) 

  

 No apelo do outro, ao modo como este me olha, a responsabilidade surge em 

mim, sem que eu assuma esta responsabilidade. Mas a responsabilidade para 

Lévinas é um pouco diferente daquela conhecida por nós no cotidiano, não se trata 

da responsabilidade pelo fazer. Em Lévinas, a responsabilidade é sempre por outrem, 

ou seja, para além do faço, sou responsável também por sua responsabilidade 

(LÉVINAS, s.d.) 

 Falar dessa responsabilidade que é anterior a consciência, que me toma antes 

que eu decida o fazer é falar de um acontecimento ética, em que o outro é jamais 

objeto para um eu; outrem não está na consciência intencional, não o conheço, 

relaciono-me com outrem. Conceber outrem como objeto de conhecimento do eu, 

dando significações e o colocando numa relação simétrica, poderia torná-lo objeto e 

destruir sua alteridade. A reciprocidade nessa relação não diz respeito ao eu que se 

torna responsável, é assunto do outrem por quem me responsabilizo, ou seja, ao ser 

responsável por outrem, não quer dizer que este seja também responsável por mim. 

Para Lévinas “[...] é que a relação intersubjetiva é uma relação não simétrica. Neste 

sentido, sou responsável por outrem sem esperar a recíproca, ainda que isso me 

viesse custar a vida. A recíproca é assunto dele” (LEVINAS, s.d., p.82). 

 Podendo ser considerada como teoria utópica da intersubjetividade, ou das 

relações inter-humanas, as meditações levinasianas muito tem a nos mostrar no que 

se refere ao esquecimento da sensibilidade que é o encontro com outrem. Em 

qualquer que seja o âmbito das relações que estejam em questão, aqui, 

principalmente na clínica da psicologia, como é e como tem sido os encontros e a 

responsabilização com outrem? Como é que na totalidade e infinito de outrem tenho 

me encontrado com ele?  



 

40 
 

  Em um livro sobre a Filosofia e ensino, a filosofia na escola, a responsabilidade 

aparece do seguinte modo: 

 
“ A responsabilidade nasce como resposta. Ela caracteriza e identifica o 
sujeito ético como único e imediatamente para-o-outro. A responsabilidade 
é o existencial primeiro do universo verdadeiramente humano. A ética não 
parece como suplemento de uma base existencial prévia, mas como 
responsabilidade que brota da subjetividade, para além e anterior à 
condição ontológica e à consciência intencional. Aquém do ser se encontra 
uma subjetividade capaz de escutar a voz, em palavras de um dizer original, 
e que aponta para um outra dimensão do eu. Prévio ao ato de consciência, 
anterior ao ser sujeito intencional, o eu já responde a um chamado.” 
(KUIAVA, E. A. 2006, p. 472) 
 

Em muitos textos essa ética primeira aparece pela responsabilidade por e com 

outrem que transgride o modo como nos relacionamos com o mundo habitualmente. 

O não fazer nada diante de outrem, diz também sobre a justiça, o amor. Como no 

“não matarás”, não é que eu não o possa fazer, posso decidir fazer a partir da 

consciência que tenho sobre outrem que se revela à mim. No budismo isso também 

aparece, o exercício da morte, sem contexto pode ser-me horrível, mas existe toda 

a moralidade e justiça que atravessam esse eu e esse outrem à quem a morte é 

dada, podendo ser o matar um fato ou até mesmo uma necessidade. Todavia, isso 

não anula o fato da responsabilidade já existente. A ética é primeira, o encontro com 

o rosto, o rosto como morada, o acolhimento, entretanto, as relações vão sendo 

estabelecidas e a consciência intencional, a ontologia também vão emergindo nesta. 

O cotidiano das práticas de cuidado, nas relações intersubjetivas, a vida é fluida, 

está a todo momento se atualizando e se revelando para um eu, mas reconhecer e 

voltar a situação primeira, diferente aqui de voltar às coisas mesmas, tenha sido a 

maior contribuição de Lévinas. Olhar para humanidade em sua forma dita humana, 

reconhecendo a sensibilidade que as vezes se encobre num tecido tênue do 

cotidiano, da pressa, do tempo das coisas, como é reconhecer em mim a 

responsabilidade por outrem? Aliás, como é reconhecer responsabilidade por outrem 

sem ter em vista um ato recíproco deste? Compomos o mundo com, reconhecer o 

outro como anterior ao eu, é da mais linda beleza da vida. Olhar para este encontro 

autêntico é também apostar no cuidado em toda sua alteridade.  

 Lévinas diz: 

“O laço com outrem só se aperta como responsabilidade, quer esta 
seja, aliás, aceite ou rejeitada, se saiba ou não como assumi-la, 
possamos ou não fazer qualquer coisa de concreto por outrem. Dizer: 
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eis-me aqui. Fazer alguma coisa por outrem. Dar. Ser espírito humano 
é isso.” (LEVINAS, ano, p.81) 

  

Atrevo-me a dizer que está para além de uma utopia. 

 

2.5 Negação do outro em Lévinas 

 

A experiência de guerra, de ser prisioneiro e ver seus iguais se matando, se 

aniquilando teve, em Lévinas, grandes marcas para sua então filosofia da alteridade; 

a negação de outrem no higienismo nazista não só assustou Lévinas, como um mundo 

todo. O que a ética da alteridade nos oferece como herança de uma filosofia que 

ultrapassa a utopia é poder pensar a alteridade também como uma forma de expressar 

a sensibilidade para com o outro. Quando é que não reconheço outrem negando-o 

diante de mim? Não posso possuir outrem, mas Levinás nos propõe uma substituição. 

Sobre a negação: 

 

A posse é o modo pelo qual um ente, embora existindo, é parcialmente 
negado. Não se trata apenas do fato de o ente ser instrumento e utensílio- 
quer dizer meio; ele é também fim - consumível, é alimento e, no gozo, se 
oferece, se dá, depende de mim. A visão, com certeza, mede o meu poder 
sobre o objeto, mas ela já é gozo. O encontro com outrem consiste no fato 
de que, apesar da extensão da minha dominação sobre ele e de sua 
submissão, não o possuo. (LEVINAS, 2005, p. 31) 
 

Ao modo como possuo o outro também nego sua existência. Voltemos aqui ao 

anarquismo, existe uma ordem, um modo como podemos nos organizar, mas jamais 

posso ter outrem como propriedade, como conhecimento, pois desta forma nego sua 

alteridade.  

Para Lévinas: 

“Se as coisas são apenas coisas, é porque a relação com elas se institui 
como compreensão: como entes, elas se deixam surpreender a partir do 
ser, a partir da totalidade que lhes empresta significação. O imediato não é 
objeto de compreensão. Um dado imediato da consciência contradiz-se nos 
termos. Dar-se é expor-se ao ardil da inteligência, ser apreendido pela 
mediação do conceito, da luz do ser em geral, por um desvio, pela “lateral”; 
dar-se é significar a partir daquilo que não se é. A relação com o rosto, 
acontecimento da coletividade - a palavra - é relação com o próprio ente, 
enquanto puro ente.” (LÉVINAS, 2005, p.32) 

 

 A sensibilidade retorna aqui como uma possibilidade de pensar o ser para 

outro, a responsabilidade, numa estrutura subjetiva. A subjetividade é senão uma 
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expressão do ser, sendo esta irredutível à consciência ou a representação. A partir da 

sensibilidade, singularidade e da proximidade, Lévinas pretende constituí-la como 

espiritualidade auto-referente, ou seja, como consciência e como representação 

autoconsciente (Costa, 2000). 

 No livro de Márcio Luiz da Costa, que é uma introdução à leitura levinasiana ele 

aponta: 

“O objetivo é chegar a uma subjetividade constituída como um-para-o-outro, 
responsabilidade para com o outro, ser para o outro, um em lugar do outro 
e um refém do outro, antes de ser ente, sujeito, objeto, imagem, 
representação, ideia e tema. Uma subjetividade que não se deixe nem 
amansar, nem domesticar, nem constituir-se por uma tema 
autotematizador.” (COSTA, 2000, p. 173-174) 

 

Segundo Costa (2000, p. 175) “para lévinas a subjetividade está pré-

originariamente constituída como sensibilidade, uma sensibilidade que a singulariza 

sem individualizá-la.” Ou seja, o rompimento com a ontologia, ou com a fenomenologia 

da consciência de si também parte desta concepção. A sensibilidade é, portanto, um 

modo como o ser se abre para o outro, num estado de vulnerabilidade, passividade, 

de disponibilidade de encontro com o outro. 

Ainda para Costa: 

 
A constituição pré-originária da subjetividade como sensibilidade abre as 
portas para a intersubjetividade constituída pré-originariamente como 
“recebimento”. Relacionar-se com outro ser humano é recebê-lo antes de 
pensá-lo e antes de decidir ou não por seu recebimento. Um recebimento 
anterior à liberdade e À decisão de receber ou rejeitar. A fraternidade humana 
é o recebimento do outro “em mim”. (COSTA, 2000, p. 175) 

 

 

A ética levinasiana, como filosofia primeira, nos permite olhar para outrem 

como  em toda sua sensibilidade e singularidade, sem que meus olhos olhem para um 

corpo físico, de olhos azuis ou castanhos, mas olhos que me interpelam, que no apelo 

do “não matarás”, são rosto. Rosto que pode não me enxergar, rosto que pode não 

me querer, mas que antes de todas estas decisões, pronto, sou eu responsável por 

outrem. Pode ser redundante usar o adjetivo humano para referir-se às relações inter-

humanas ou inter-subjetivas, todavia, trata-se às vezes, de lembrar que existe um 

encontro ético, uma responsabilidade por outrem que acontece neste encontro. 

Lembrar-nos da nossa humanidade, aqui como adjetivo, é pode olhar para o outro 

sem que o mate como objeto, de uso e utilidade da minha experiência.  
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A ideia de “substituição” em Levinas parte da responsabilidade por outrem, 

podendo ser entendida como casa para outrem, ou seja, como sensibilidade no 

recebimento de outrem com hospitalidade.  

A ideia de substituição pode ser entendida como: 

 

A subjetividade constituída e singularizada como sensibilidade e afeição é 
hôte constituindo-se como otage, um “hospedeiro recebente” do outro e preso 
por ele como “refém” de uma responsabilidade concernida antes de ser 
conhecida e assumida. Concernimento que leva à ruptura da identidade do 
sujeito consigo mesmo fazendo-o descer a níveis pré-originários onde o ser 
se transmuta em “substiruição”. Mutação de sujeito que sujeita em sujeito 
sujeitado. “Esta ruptura da identidade (esta mutação do ser em significação, 
isto é, em substituição) é a própria subjetividade do sujeito ou sua subjeição 
a tudo, isto é, sua susceptibilidade, sua vulnerabilidade, ou seja, sua 
sensibilidade. (COSTA, 2000, p. 178) 

 

 

Posso, portanto, entender o eu como casa para outrem; casa composta por 

responsabilidade, meu corpo, minha sensibilidade é composta por acolhimento e 

hospitalidade. Recebo o outro em toda sua alteridade, sendo para outrem encontro 

sensível. A substiuição é anterior à subjetividade, anterior também a tomar a decisão 

de pôr-se em lugar do outro, é uma atitude passiva que ocorre no a priori (Costa, 

2000). 

 Enfim, de Buber à Lévinas, a pretensão deste presente capítulo é poder voltar. 

Voltar para um tempo que não é tempo, que não se mensura ou que dê sentido no 

conhecimento. O tempo do encontro só é tempo após sua significação. Na filosofia da 

ética primeira, na filosofia da alteridade, tanto Buber quanto Lévinas, nos 

possibilitaram voltar ao o que de humano tem a humanidade. A relação com o outro, 

outrem ou tu, ou isso, é, aqui, relação de cuidado. Qual cuidado é esse? Como ele se 

dá? O que eu faço diante do outro que se apresenta à mim? Não sei. Todavia, essas 

leituras nos permitem pensar no cuidado que é do acontecimento, cada acontecimento 

ou cada encontro, é para mim e para o outro, ou para o tu, algo novo, singular. Lembrar 

da sensibilidade neste encontro é uma aposta de ter o outro como responsabilidade 

minha, como responsável por sua responsabilidade, e estar aqui. Estar aqui, nesse 

contexto, é estar diante no outro disponível para o encontro e escuta, presentificar-se 

com um corpo, com o rosto (levinasiano), me dispor ao outro que me interpela. O que 
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daí discorrerá é relação, podendo ser eu-tu, eu-isso, ou relação sensível, o que 

importa é reconhecer um eu na presença de um outro e doar-se ao encontro. 
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3. UMA PRÁTICA POSSÍVEL: CUIDADO NO ENCONTRO COM OUTREM 

 

“Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores? 
A de serem verdes e copadas e de terem ramos 

E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, 
A nós, que não sabemos dar por elas. 

Mas que melhor metafísica que a delas, 
Que é a de não saber para que vivem 

Nem saber que o não sabem?” Alberto Caeiro  

 

 E que metafísica tem o cuidado? Ou melhor, que metafísica existe no encontro 

com outrem? O conhecimento, como vimos nos capítulos anteriores, pode por vezes 

reduzir as relações inter-humanas em relações de utilidade. O percurso deste trabalho 

até aqui, de Husserl, com breve passagem em Heidegger, chegando ao Buber e 

terminando em Lévinas, teve como objetivo discutir a não objetificação de outrem 

numa relação de cuidado. Baseado em minhas experiências com outrem neste curso 

de Psicologia da Universidade Federal Fluminense situada em Volta Redonda, o que 

tenho como ferramenta para discutir cuidado e alteridade foi o que vimos em Buber e 

também Lévinas. Pensando o outro que se revela a mim de uma forma mais sensível, 

em que este é sempre outro e sempre alteridade. A ética não entra como um conjunto 

de virtudes, muito menos se trata de moral. A ética aqui aparece como filosofia 

primeira, a priori da significação, e conjunta com a sensibilidade do encontro com 

outrem. 

 A partir de alguns recortes irei pensar sobre o cuidado por uma via que não é 

da objetificação de outrem, mas do reconhecimento de sua singularidade e de sua 

autenticidade. O que aqui tem mais relevância para a discussão não é o discurso 

acadêmico, ou as teorias que nos protegem enquanto profissionais de saúde, num 

afastamento do outro que me interpela cuidado. Não que as teorias tenham que ser 

negadas, não se trata disso também; o objetivo deste trabalho talvez seja lembrar de 

uma sensibilidade humana  esquecida, ou camuflada pelo cotidiano das práticas de 

cuidado, ou pela pressa, ou pelo dinheiro, ou por tantos outros motivos. Pretendo não 

ter relações causais para o que vou dizer, ou pelas histórias que poderei contar. 

Aposto neste trabalho como uma possível conclusão de um curso, que não tem um 

fim e que a ética nesta profissão é primeira. A responsabilidade que tenho por outrem 

é anterior ao sentido que dou a ele na consciência.  
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 Pois então, aposto em algumas cenas presenciadas ao longo do curso de 

psicologia. A primeira cena para discutir a relação com o outro, que poderia tornar-se 

uma relação objetivante e que algumas vezes me colocaram em questão sobre o que 

é o outro para mim foi a experiência de monitoria com um aluno cego (chamo de cego 

pois foi assim que aprendi com ele). Mais adiante gostaria de dividir um romance de 

Clarice Lispector chamado “Hora da Estrela” para falar um pouco da personagem 

principal mais anônima do Rio de Janeiro. Outra cena que também lançarei mão será 

de um preparo de corpo, isso mesmo, preparo de um velório no domicílio; neste 

recorte também apareceram outras cenas que são experiências de um estágio na rede 

de saúde de Volta Redonda. E por último, cenas de um uma vivência numa Unidade 

de Atenção Básica também da rede de saúde de Volta Redonda. 

  

 

 

3.1 “Tudo é diferente de nós, e por isso é que tudo existe”, de Alberto Caeiro 

 

 Em 2013 me inscrevi para um “Programa especial para complementação de 

atividades acadêmicas para alunos deficientes visuais”. Tratava-se de uma monitoria 

na qual acompanhava um aluno no seu cotidiano na Universidade. O que não 

esperava era não ter cartilha, não ter tarefas, não ter nada a priori. Chamaram-me e 

fomos apresentados. Ainda me pergunto se isso tem um peso negativo ou positivo, 

pouco importa aliás. Entretanto, a única coisa  de que tinha conhecimento era que 

minha tarefa era ler, ler para um outro que não teria acesso à leitura comum, em livros, 

avaliações escritas, o único acesso à leitura era em um programa de computador que 

lia com uma voz robotizada.  

 Existem muitas maneiras de conhecer outrem, algumas vezes nos contam sua 

história, outras nos esbarramos num café, algumas vezes até encontramos em redes 

sociais, ou em uma sala de aula, o fato é que existem muitas maneiras. Esta 

experiência foi um tanto quanto excêntrica, pois não havia informação alguma, não 

havia nada do tipo “fulano tem 23 anos, mora em tal lugar, nasceu cego ou perdeu a 

visão”. O que isso possibilitou? Sem contexto, sem história, nos conhecemos despidos 

de nós mesmos numa situação que era pra ser meu trabalho prescrito: auxiliá-lo numa 

avaliação de cálculo.  Com tantos símbolos desconhecidos tanto por mim quanto por 
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ele, que não os poderia enxergar, mas que conhecia os nomes (que eu não conhecia). 

Naquele momento não olhei para seus olhos, era tanta novidade e tanta pressa, que 

não tinha olhos, não tinha aparência, tinha duas horas para realizar aquela prova. 

Existe toda uma explicação do porquê de eu estar ali naquela situação, a outra 

monitora havia desistido do programa e desistiu naquele dia pela manhã e só me 

comunicou o lugar e a hora que deveria estar lá, o que me lembra muito Rubem Alves 

quando diz: “Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E, na infinita 

possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempos, nossos tempos e nossos 

lugares coincidiram. E deu-se o encontro.” 

  

Pois que com tempos coincididos, aquele outro que se apresentou a mim. Era 

um outro a quem devia atenção, isto estava nas normas. Com tempo contado logo 

perguntei-lhe: “você assina seu nome ou eu assino?”. Quando faço esta pergunta me 

martirizo por dentro pensando “óbvio que eu vou assinar, porque estou atrasando as 

coisas?”. Lembra daquele entre existente em Buber, pois então, é nele que as 

possibilidades de um encontro emergem. A resposta, quase que num susto, foi “eu 

assino”. O que isso significou? Na hora, nada; porque não tínhamos tempo. Todavia, 

um tempo depois e ainda hoje significa que ele era naquele momento alteridade, ora 

não era conhecimento para mim.  

Continuando a história, como é que se lê uma avaliação de cálculo? Ou então, 

como é que se escuta uma avaliação de cálculo? Nenhum de nós sabíamos. Em meio 

às equações, aos símbolos, às letras e números, fui tentando descrever o sinal de 

uma integral numa equação derivada e não tinha o menor ideia do que tratava aquilo. 

Por sorte, um menino que estava na mesma sala me explicou o que era cada coisa, 

cada letra e símbolo. Tentamos juntos fazer aquela avaliação. Conjugo na primeira 

pessoa do plural, pois aprendemos e demos continuidade juntos. Todas nossas 

avaliações eram realizadas numa sala diferente dos demais alunos, para que nosso 

barulho não interrompesse os demais. Isso talvez tenha possibilitado certa 

aproximação.  

Conheci mais que um rosto, fui apresentada ao rosto levinasiano. Os olhos 

inquietos que fugiam da luz não me chamavam atenção, não eram eles que me 

olhavam. Era vista por minha voz, ou seja, o rosto levinasiano faz ainda mais sentido 

quando ele não reduz a nenhum órgão do corpo, um sentido. O encontro pode se dar 
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de mil maneiras, aprendi com um outrem  que talvez nunca possa me olhar nos olhos, 

que podemos nos olhar e nos sentir na relação. Se posso chamar de relação eu-tu, 

ou eu-isso, não sei. Pois quando Buber fala da reversibilidade, concordo. Existe 

beleza neste encontro, mas algumas vezes existiu um isso de utilidade, ou um isso 

que era pra mim conhecimento.  

Todo este cenário trata da inclusão e exclusão de alunos conhecidos como 

deficientes físicos, neste caso visual, que vivenciam o espaço da Universidade. O que 

também gerou outra problematização, este programa ofertava inclusão ou exclusão? 

Ainda não sei, mas o que tive oportunidade de vivenciar neste encontro é que a 

cegueira é sim eficiente, contrariando toda a nomenclatura da deficiência. Em meio a 

tantas possibilidades, descobri que minha responsabilidade por outrem não era de 

fazer por ele, mas facilitar que fizesse, que utilizasse daquele espaço como seu, pois 

a ele pertencia.  

Num encontro entre duas pessoas, ambas se afetam, ambas são afetadas. Foi 

encontro ético? Exerci minha responsabilidade por outrem? Não são perguntas que 

poderia responder. Existiu encontro e se tornou relação, recíproca ou não, ora ética 

ora não, existiu e ainda existe quando encontro nos corredores e sou reconhecida por 

minha voz. 

 Foram quase dois anos de relação nesta condição de monitoria, poderia contar 

toda uma história, pois existem muitos fatos. Descobri que a voz humana pode causar 

sono, ou que nem toda cegueira só não enxerga, não vê como eu vejo, aliás, quem é 

que vê como vejo? Percepção. Esta história é para contar que nesse encontro, 

conheci o rosto. 
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3.2 “Hora da Estrela” - Clarice Lispector 

 
 “Tudo no mundo começou com um sim. Uma 

Molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida” 
Clarice Lispector 

 

 A literatura tem esse dom de nos apresentar mundos fictícios que muitas vezes 

se confundem com esse mundo no qual habitamos. A boa leitura é a que nos convida 

para participar e o que nos envolve na história. Tive a oportunidade de conhecer 

Clarice Lispector quando menina, Macabéa entrou cedo em minha curta vida até aqui, 

mas tem me acompanhado por algum tempo. Esperamos sempre personagens 

principais que vivem grandes histórias de amor, de conquista, que salve o mundo, ou 

que nos ensine como deveríamos viver sendo boas pessoas. Algumas vezes o 

personagem principal aparece como um exemplo a não ser seguido, mas ele aparece.  

 Quando digo que conheci Clarice não quero lhe dizer que conheci de fato, de 

corpo, mas considero ter conhecido pelas tantas conversas que tivemos quando 

menina. Me apresentara Macabéa, moça nordestina que vivia no Rio de Janeiro. Não 

quero descrever Macabéa, sei que é datilógrafa, mas se ainda não a conhece, 

convido-o para conhecê-la. Macabéa saiu do anonimato para ganhar vida eterna como 

obra literária.  

 De acordo com Clarice:  

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta 
continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas 
acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré história 
já havia monstros apocalípticos? Se esta história não existe, 
passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um 
fato.(LISPECTOR, 1997, p. 11) 

  

Numa possível relação eu-tu com a literatura de Clarice, quero contar como é que 

Macabéa chega neste trabalho e que atravessamentos esta personagem faz com a 

ética da alteridade, com o cuidado, e com a não objetificação de outrem numa relação. 

O que macabéa tem para contribuir nessa reflexão acerca das relações inter-humanos 

é sua existência, ainda que literária, na cotidianidade da vida humana. Talvez o que 

mais nos convoque nessa história é o anonimato de uma personagem principal, 

apresentada como uma nordestina esdrúxula, datilógrafa e às margens da linda e 

majestosa cidade do Rio de Janeiro. 
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 Macabéa gostava mesmo é de pão com mortadela e coca-cola, não tinha 

amigos, era sozinha no mundo. O que sabia fazer além de datilografar? Não se sabe. 

Quem é que sabe das pessoas às margens? O que nos é apresentado nesta história 

é que nas margens tem vida, ou talvez, as margens são aquilo que nos traz vida. 

Pensando num rio, as margens o prendem ou o mantém vivo? O que Clarice também 

nos coloca a pensar é sobre a invisibilidade nordestina no Rio de Janeiro, ou seja, a 

negação de outrem. Numa escala menor do que foi a destruição de outrem no 

nazismo, ainda existe ocultamente, em nosso cotidiano, a negação de outrem que 

passa por nós. Macabéa tem vida, mas que vida é essa? 

 Resumidamente, Macabéa fora abandonada por seus pais e criada por sua tia 

que morrera, tornou-se datilógrafa e passou a dividir um quarto com outras moças. 

Moça rotineira, vivia buscando sentido na vida, mesmo que aceitasse que talvez 

sentido não existisse. Em algumas conversas com um namorado que conhecera, 

mostra sua falta de esperança enquanto sendo ela parte do mundo, percebe que não 

tinha sonhos como seu namorado. O que Macabéa desejava eram coisas simples, um 

sabor, um experimentar, “acho que não preciso vencer na vida”, dizia. O que é esse 

não vencer na vida? Mas queria ser atriz, ser estrela de cinema. Entretanto, moça de 

pouca sorte, perdeu o namorado para uma companheira de trabalho. Eis que surge 

um pouco de subjetividade na personagem que agora é apresentada com um pouco 

mais de si. Macabéa tomava aspirina para tirar as dores que vem de dentro, procurou 

um doutor para lhe salvar dessas dores. Adivinha quem era o tal doutor? Um médico 

que trabalhava por dinheiro, sem menor vontade e disponibilidade de estar em 

encontro com seus pacientes. Quando Clarice conta-nos como foi a tal consulta, 

Macabéa se aproxima ainda mais desse mundo ao qual o paciente se mostra objeto 

observável e de dor mensurável. Macabéa, aos olhos do doutor, nada mais era que 

tuberculose.  

 E a história, cotidianamente falando, continua. Macabéa não sabe o que lhe 

toma, fazendo com que a doença lhe faça menos sentido que sua vida margiana.  Mas 

não culpemos o doutor por isso. O que chama atenção é a solidão de não compartilhar 

a dor, o não saber, ou o querer que também são anônimos, anônimos para própria 

personagem. Sua amiga de trabalho, talvez quem mais tenha se aproximado da 

nordestina, talvez por culpa, ou não, foi quem lhe indicou o médico, que não funcionou. 

A história continua, e caminha para um desfecho inimaginável para quem lê esse 
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romance. Glória, que trabalhava com Macabéa, indica uma cartomante para que ela 

soubesse do futuro. 

 O encontro com a cartomante até este presente momento que escrevo, ainda 

não tem muitas significações, mas estranhamente sempre notei certo cuidado. A 

cartomante, com quem Macabéa talvez tivesse o primeiro encontro, lhe deixou grávida 

de futuro, assim que Clarice nos coloca. Neste encontro, a partir de uma narrativa de 

história contada pela própria cartomante, que a todo momento se dirige a Macabéa 

indagando sobre sua vida, sobre suas opiniões acerca do que lhe contava. Isso faz 

parte do trabalho de prever futuro? Pode ser que sim, mas existia ali um cuidado. Ao 

ler as cartas, aponta para a nordestina o quanto sua vida era ruim, como também as 

coisas ruins que poderia enfrentar dali para frente. Percebe que Macabéa só se dera 

conta do quanto sua vida poderia ser chamada de “ruim” naquele momento, então, 

por responsabilidade (mas que chamo de cuidado), conta-lhe que que conhecerá um 

gringo rico, que será feliz, que muitas coisas boas poderiam lhe acontecer. Pausa. 

 Tenho apreço grande pela nordestina, e quando, no romance, leio grávida de 

futuro, o que seria isso? Gostaria de não contar o que acontece depois, pois se ainda 

não leu este livro, gostaria que o fizesse sem saber por mim o final. Enfim, no 

envolvimento com a personagem, acredito que esta tenha, pela segunda vez, tido 

sonhos. Ainda queria ser estrela, mas agora essa estrela via futuro. O futuro é sempre 

aqui, não? Quando Lévinas e Buber meditam sobre o se presentificar para outrem, 

mostrar-se presente, ou o “eis-me aqui”, acredito que o aqui e agora também se revela 

no futuro. A empatia de se mostrar aqui, de dar as mãos é quase sempre um “vamos 

continuar”. Então, Macabéa se despede grávida de futuro e ao sair cai no meio fio e é 

atropelada por um loiro, com ar de gringo. A história tem mais descrições sobre essa 

cena, mas deixo para o leitor a experiência de lê-la depois. Eis aqui, a hora da estrela.  

 Rodeada de olhos que voltam seus olhares para a nordestina caída no chão, 

cheio de olhos que olham agora uma dor expressa no corpo, olhos que olham um 

corpo objeto, um corpo que se desvanece, olhos que olham. Em sua morte, uma 

anônima do Rio de Janeiro ganha plateia. Não posso dar outro nome a isso. 

 Aqui rompe-se um paradigma. Ainda que a morte seja triste, ao se falar em 

plateia, Macabéa ganha vida, ganha olhares. Pessoas, ainda que movidas por 

curiosidade, dirigem-se à estrela cadente na calçada. E de uma história sobre 

anonimato e invisibilidade urbana, não é a tuberculose que mata Macabéa, para mim, 
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estar grávida de futuro fez com que Macabéa pudesse viver, mesmo que isso tenha 

lhe custado a vida numa distração. Mas o que poderia ser um desfecho triste, diria 

que foi incômodo. Mas o que isso tem a ver com este trabalho? 

 No entre do último suspiro e a despedida, tinham olhos olhando, tinha Macabéa 

se despedindo, tinha uma cena, um cenário, pessoas coadjuvantes, tinha o estar 

grávida de futuro, tinha a esperança. O que faz com que Macabéa tenha procurado 

um médico não era para que este pudesse resolver as dores que a aspirina poderia 

dar conta, mas as dores que a moça falava talvez fossem do vazio. Engravidar-se de 

futuro é estar grávido de nós mesmos, faço essa leitura. Aos nossos olhos os curiosos 

queriam presenciar a cena, mas ali, naquele encontro, quem é que sabe o que estava 

acontecendo? Aos olhos de uma nordestina margiana, poderia ser a sua hora.  

 Lancei mão da literatura por ser um pouco mais fácil falar sobre a vida e o viver. 

Olhar para outrem também é dar-lhe lugar e conforto. Aos nossos olhos, leitores de 

Clarice e os que virão a ler este romance, nossos olhos, caso nos permitimos entrar 

em relação com Macabéa, é que damos a ela o lugar de Estrela. No encontro com a 

cartomante Macabéa deixa de ser um isso, ou um objeto de composição da sociedade, 

para tornar-se um rosto, uma alteridade. Pronto. 

 

 

3.3 Sobre a morte e o viver 

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, 
mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 
Cora Coralina 

  

Quando ainda comentava sobre o que poderia vir a ser este trabalho com 

alguns colegas, sempre me perguntavam: “você vai usar o livro ‘Sobre a morte e 

Morrer’. Não vou dizer que não usei, tive acesso ao livro de Elisabeth Kübler-Ross, 

que gostaria de dizer aqui que é incrível também. Mas será que é sobre morte ou 

morrer que eu quero escrever? E descobri que não, descobri que a morte é tão vida 

quanto a própria vida, só existe morte para o corpo que é vivo, entretanto, a morte 

também é transformação. Por que estou falando isso? É o seguinte, como havia falado 

anteriormente uma das cenas que lanço mão neste trabalho é uma experiência que 

chamamos de preparo de corpo. 
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Antes de mais nada, gostaria de contar que até o presente momento morreram 

duas entes próximos a mim, um avô que adotei e um cachorro que era considerado 

meu irmão. Então, nada sei sobre morte a não ser o que vivenciei no estágio ou o 

pouco que senti na vida. Quando escolhi o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de 

Volta Redonda para iniciar meu estágio, acreditava que como era um serviço de 

cuidados em domicílio, seria um “hospital aconchegante”. Inocência ou não, conheci 

os cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), conceito 

definido em 1990 e atualizado em 2002,  

 

cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma 
equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida 
do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a 
vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação 
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos e espirituais.  

 

O SAD é um serviço que faz parte do Programa Melhor em casa, do Governo 

Federal, ele se encontra entre o Hospital Geral e a Atenção Básica. As características 

deste serviço, além dos cuidados paliativos, é atender usuários com doenças 

crônicas, ou que se acidentaram e não necessitam de cuidados integrais, geralmente 

com pouca mobilidade física. O que quero dizer com isso é que no SAD existe uma 

multiplicidade de doenças, de agravos físicos e psíquicos. Mas o que mais chama 

atenção neste serviço, por ser em domicílio, é o contato entre equipe e famílias, entre 

trabalhadores e histórias, entre pessoas. 

 Apesar da crítica sobre o cuidado paliativo também estar se transformando em 

mais uma especialidade médica, apostei neste estágio como uma forma de ter um 

contato mais próximo aos usuários do Sistema Único de Saúde, de usuários que 

demandam uma atenção mais sensível no domicílio. E estar escrevendo sobre isso, 

remete a muitas outras histórias, pois foi um ano de imersão neste espaço. Todavia 

uma, em específico, talvez seja a que melhor resume ou a que dê mais sentido tanto 

ao objetivo deste trabalho, como também uma possível tentativa de uma conclusão 

de curso. 

 Logo nas primeiras semanas de estágio, ainda conhecendo a equipe com a 

qual estava trabalhando, era quase horário de almoço quando o telefone tocou 

avisando que um paciente havia morrido do outro lado da cidade. A palavra morte era 

tão comum naquele espaço, mas como pra mim era novidade, fiquei um pouco aflita. 
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Fomos para a base, onde ficavam os remédios, a secretaria, literalmente uma base, 

e começou um movimento de caixas de curativo e caixa daquilo outro e eu estava só 

a observar a naturalidade com que aquelas pessoas pareciam agir. Quando encontrei 

um espaço perguntei de quem se tratava aquela morte, não era nenhuma pessoa que 

já havia visitado até então. Todos com muita suavidade entraram no carro falando 

sobre almoço, confesso que por alguns instantes achei insensível, mas esses 

instantes foram muito pequenos perto da imensidão de sensações que me tomaram 

aquele resto de dia. Quando a equipe se lembrou que eu nunca havia participado de 

uma ação como aquela, tentaram me explicar como é que era feito tal preparo, 

contaram-me um pouco da história daquele outrem, o qual não poderia mais conhecer 

em vida. Pausa. 

 Quando recebemos um boom de informações parece que o tempo dá uma 

pausada. Confesso que não devo ter escutado tudo o que aquelas pessoas estavam 

tentando me dizer para que me sentisse confortável, ou num cuidado para que eu não 

passasse mal ao encontrar com o corpo que já estava morto, o que é muito comum. 

Sabia que tinha som, mas já não sabia mais o que é que ele falava. Enquanto isso 

pensava qual era meu lugar de psicóloga naquele espaço, o medo se expressava no 

meu corpo em forma de calafrios que ninguém além de mim poderia notar. O estágio 

é esse espaço de perguntas que, por mais que a gente saiba que não tenham 

respostas, a gente se pergunta. Saberia eu falar sobre a morte? Não.  

Quando o carro estacionou, cerca de sete pessoas já estavam em frente àquela 

casa, o mais rico desta cena é como estar em grupo fez com que tivesse segurança 

em agir, descer do carro, cumprimentar todas aquelas pessoas e ir entrando como 

quem entra na casa da avó, pois sabe que lá é sempre bem recebido. Quando 

encontrei a filha, sim, encontrei-a de fato, recebi um abraço que por alguns instantes 

parecia que eu quem estava com um pai morto no quarto ao lado, aquele abraço me 

tranquilizou. 

Quando finalmente cheguei ao quarto não vi corpo morto, não vi tristeza, 

apesar de todos os choros que estava escutando naquele espaço. A filha então se 

debruçou sobre o pai chorosa. Poderia até dizer que foi em prantos, apesar de ser, 

tinha certo choro de despedida e não de perda. A equipe ficou um tempo somente 

olhando, aos poucos foram tocando, arrumando um lençol aqui, uma roupa ali. 

Naquele instante, pensamento nenhum fixava, quando dei por mim estava convidando 
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a filha para vir comigo para a sala. Cheguei na sala sem notar que já havia saído do 

quarto, ficamos de mãos dadas durante um longo intervalo de choro. Sentia minha 

mão ora bem presa, ora solta, quase que num ritmo cardíaco. Aos poucos os vizinhos 

e alguns familiares sentaram conosco e então ouvi tantas histórias, nem sempre do 

falecido, mas histórias de todos os tipos, era ali celebração. E quem é que disse que 

não se celebra morte? Celebra morte sim, pois esta está na vida. 

Curiosa que sou, quando senti que poderia deixar a sala voltei para o quarto e 

acompanhei um algodão no nariz, um barbeador no rosto, me parecia que tinha 

alguém ali em sono profundo. Acompanhava os olhos das minha companheiras de 

equipe, o cuidado se expressava em todas as suas extensões corporais. Às vezes 

saía uma risada aqui, outra ali, “será que eu cortei demais a barba?”, “lembra daquele 

dia?”, e ríamos juntas.  

Conheci a morte? Não. Todas as mortes são assim? Não. Tem beleza na 

morte? Talvez. Sei dizer sobre a morte? Não. O que essa experiência me convoca 

para colocar em análise é, o que é a vida? Sim, o espaço em que me encontrava 

poderia ser macabro, poderia ser melancólico, poderia ser tantas outras coisas, mas 

só poderia ser se estivesse vivo. Tive a sorte de dividir um ano do cotidiano de trabalho 

com esta equipe que me mostrou que há vida, e por haver vida é que vivemos.  

A hora da morte foi pra mim a hora da estrela.  

 

3.4 O viver e o brincar 

“A mãe reparou que o menino 
gostava mais do vazio, do que do cheio. 

Falava que vazios são maiores e até infinitos”  
                                         Manoel de Barros 

  

Em uma outra situação, em um outro serviço, em um outro estágio, mas de 

novo em contato. Tive a oportunidade de trocar de estágio e agora vivenciar o dia-a-

dia de uma Unidade Básica de Saúde de um bairro que se encontra na periferia do 

município de Volta Redonda. Sabe aqueles lugares onde não se vai, seja por medo, 

pré-conceito, ou qualquer outro estereótipo que a periferia nos convoca a imaginar? 

Então, gostaria de contar um pouco do que é o Padre Josimo, ou melhor, da minha 

relação com este lugar. 

Tive medo da morte? Sim, mais que tudo. Mas aqui, onde a morte é anunciada 

como assalto, violência, tráfico, assassinato, não tive. Padre Josimo já foi considerado 
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o bairro mais perigoso de Volta Redonda. Conhecer a comunidade e me sentir parte 

da comunidade foi a melhor expressão de que o encontro eu-tu eu eu e outro não 

concerne somente ao encontro entre duas pessoas. O outrem pode se oferecer como 

coletivo. 

O cotidiano de uma Unidade Básica de Saúde é rico de histórias, o médico com 

agenda cheia, muitos exames preventivos, muitas campanhas de vacina, quando 

percebe já conheceu uma boa parte daquele lugar. E aposto na narrativa como forma 

de conhecer um pouco mais da cultura que se opera em um lugar. Só o espaço físico 

e as estórias contadas, nunca me foram suficientes. As narrativas de quem vivencia 

aquele espaço ganham uma proximidade com o cotidiano vivenciado ali. Além da 

equipe com a qual estagiei, o primeiro público com quem tive contato foram as 

crianças de um projeto chamado Projeto Cura. Um projeto pessoal da coordenadora 

da Unidade, mas que acabou se tornando parte da rede de cuidado ali presente. Neste 

projeto existe dança para as meninas e futebol de campo para os meninos. 

O primeiro contato fora com os meninos do futebol, um grupo grande de 

meninos, que tinha o futebol como quintal de casa. O que me lembra Manoel de Barros 

ao dizer “Meu quintal é maior do que o mundo” no poema Apanhador de Desperdícios. 

As narrativas daquelas crianças sobre o que era ser da periferia, ser do Padre Josimo, 

pois é como se fizesse parte, como se fosse refém do espaço, fizeram com que não 

existisse mais distância entre a estagiária e a comunidade, pois foi um convite para 

que adentrasse naquele mundo. 

Padre Josimo, entre as fantasias das crianças, as preocupações das mães e 

seu cotidiano de fato, numa multiplicidade de possibilidades, já têm menino que se 

tornou jogador de futebol, criança que dançou ballet no projeto e hoje cursa medicina 

em uma Universidade Estadual.  A violência neste espaço afasta, mas não anula que 

outros enredos, outras histórias possam ganhar vida. O encontro e a relação 

construída com a comunidade, em vários outros encontros no micro, me colocaram 

questões sobre a responsabilidade tanto como estagiária de psicologia como pessoa 

que dali já não se via separada. A responsabilidade ética que como Lévinas nos coloca 

é pulsante. No encontro com a comunidade, que, nesse caso, se oferece como um 

tu/rosto coletivo, que responsabilidade tenho em relação a ela? E qual é o tipo de 

responsabilidade que se pode exercer? O “eis me aqui” bastou para que a demanda, 

espontânea, de narrativas surgissem, ou que a relação com as crianças saísse do 
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lugar de “castigo” do tipo “se não se comportar terá que falar com a psicóloga”. 

Eticamente não posso chamar de amizade, mas assegurada pela filosofia tanto de 

Buber como Lévinas, posso dizer que existiu encontro ético entre estagiária e 

comunidade. Algo que se deu em acontecimento, na disponibilidade, no cotidiano, se 

revela ora de um jeito ora de outro. Não é papel da psicologia “retirar” a violência, o 

tráfico, dizer àquelas crianças que não cantem músicas de facção. Não é disso que 

se trata. Estar com aquela comunidade foi ser refém de uma substituição que mostra 

o quanto olhar para outrem como alteridade é saber que jamais saberei sobre ele, 

mas posso vivenciar junto, estar junto, e de um jeito muito sensível me aproximar, na 

sensibilidade da escuta.  

A escuta fez com que as narrativas pudessem ser ouvidas, que crianças 

pudessem falar de si sem medo, sem se sentirem julgadas, que a violência também 

pudesse dar seu parecer, que as mães pudessem falar sobre suas preocupações, que 

as meninas pudessem falar sobre seus corpos. Foi na escuta ética que deu-se o 

encontro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENTRE CENAS, FILOSOFIA E CUIDADO 

“Toco só onde toco, não aonde penso.  
Só me posso sentar aonde estou.  

E isto faz rir como todas as verdades absolutamente 
verdadeiras,  

Mas o que faz rir a valer é que nós pensamos sempre noutra 
coisa,  

E vivemos vadios da nossa realidade.  
E estamos sempre fora dela porque estamos aqui.” 

                                                                Alberto Caeiro 

 

 

 Eis que a vida brota em cada encontro. Se a molécula disse sim, como nos 

havia contado Clarice Lispector, é vida e, portanto, é começo. O que todas as cenas 

anteriores têm em comum? Em específico, talvez nada. Mas a aposta é de que, em 

todas, a sensibilidade é o que têm maior relevância. Em tempos difíceis da conjuntura 

mundial, em específico a nossa realidade brasileira, como anda difícil falar sobre o 

sensível, não? 

 Portanto, ao invés de falar sobre voltar às coisas mesmas, lá do primeiro 

capítulo sobre Husserl, falar do antes, do anterior, do sem nome que existe no 

encontro ganha uma notoriedade específica. No anterior, na ética levinasiana, no 

encontro com o Tu buberiano, lembrar da sensibilidade humana no inter-humano é 

apostar nas possibilidades de ser no mundo. Ser como cuidado, como atenção, como 

parte de um todo em respeito ao todo. O cogito de descartes, penso logo existo, não 

basta para falar das relações inter-humanas. Pois só existo se existe um outro, como 

só digo eu quando reconheço a existência de um tu (Buber, 2001). 

 A aposta deste trabalho tem como intenção um convite para recordar as 

sutilezas da vida, que não existem somente na literatura. As sutilezas presentes no 

cotidiano, nos olhares que nos encontram ao caminharmos na rua, aos olhares que 

nos interpelam em nossa profissão, aos olhares que não se reduzem em olhos. A 

abertura para com outrem é o desafio de não deixar que o tempo, cronometrado por 

relógios, ou que a pressa, ou que tantas outras situações adversas, nos permitam 

tornar o outro diante de nós: objeto. Em uma aposta que outrem, sendo alteridade, 

possa diante de nós construir relações eu-tu, de reciprocidade e afeto mútuo. Ou que 

nossa escuta possa aliviar dores, ganhar espaços e vivenciar diferentes encontros.  

 Por vezes pensei em falar da Saúde Pública brasileira, contar um pouco do 

Sistema Único de Saúde no Brasil, da relação de cuidado entre trabalhadores e 
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usuários, comprometimento com outrem. Todavia, em tempos difíceis, porque não 

lembrar que a ética é anterior? Porque não voltarmos ao instante em que nada sei 

sobre fulano e nada este sabe sobre mim e nos permitirmos ao encontro?  

 Com isso, a aposta é que além da fundamentação teórica existente neste texto 

junto com as experiências aqui contadas, este trabalho de conclusão não se conclua 

em texto, mas que possa ganhar molas para impulsionar um trabalho embasado na 

ética. E que possa também ganhar vida em futuros encontros, sentido nas futuras 

escutas e, para outrem que possamos encontrar, não serem nunca objetos, mas 

sempre alteridade.  

 Sou morada de outrem, quando digo tu, sou responsável por outrem quando 

reconheço sua alteridade. E que o eu possa não matar outrem, não só porque este 

lhe diz “não matarás”, mas sobretudo, porque outrem é sempre digno de vida.  
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