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RESUMO 

 

 

As formas de constituição do social e de produção econômica, atualmente, leva 

ao distanciamento do homem de si mesmo e do outro, impedindo o cuidado. 

Esse fato atravessa a atividade de um profissional ‘psi’, uma vez que, é este 

profissional que constitui esta mesma realidade profissional. Assim, este trabalho 

propõe um resgate do cuidado como dialética e justiça, levando em consideração 

a presença do outro, tendo como apoio teórico a Gestalt-terapia e as propostas 

de Martin Buber. Concluindo, assim, que cuidar é respeitar e reconhecer o valor 

da pessoa humana em si e no outro.  

Palavras-chave: Cuidado. Relação. Gestalt. Psicologia. Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

The forms of constitution of the social and economic production, today, leads to 

the detachment of man from himself and the other, preventing care. This fact 

crosses the activity of a professional 'psi', since it is this professional that 

constitutes this same professional reality. Thus, this work proposes a rescue of 

the care as dialectic and justice, taking into consideration the presence of the 

other, having as theoretical support Gestalt therapy and Martin Buber's 

proposals. Concluding, therefore, that caring is to respect and recognize the 

value of the human person in himself and in the other. 

Keywords: Care. Relationship. Gestalt. Psychology. Society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A dimensão do cuidado nas relações intersubjetivas é um tema de 

fundamental importância nas discussões referentes a formação do psicólogo na 

contemporaneidade. Sendo assim, propõe-se com a presente monografia, 

através de um estudo de levantamento bibliográfico, refletir sobre como se 

podem estabelecer os atos de cuidado na atual conjuntura da sociedade 

contemporânea em que as relações se configuram de modos tão complexos e 

calcados em diferentes realidades nas quais se destacam as redes sociais e 

seus diferentes mecanismos de contato e interrelação. 

Buber (2001), em sua obra EU-TU, menciona que há uma correlação entre 

o avanço do conhecimento científico e a construção de modos de interação 

pragmáticos e objetificadores que nomeia como sendo a atitude EU-ISSO, em 

detrimento das atitudes EU-TU que se definiriam pelo autêntico encontro 

interhumano. Esse fato é considerado pelo autor deste trabalho como fenômeno 

que impossibilita o cuidado do outro pelos profissionais de psicologia, uma vez 

que a disponibilidade, o encontro e a relação são os fundamentos que devem 

existir como base para o ato de cuidar. 

Buber é um dos pensadores que, segundo Marcondes (2001), 

fundamentou seus estudos a partir do que ele chamou de “a problemática do 

século XIX”, quando expôs “a proposta de um vivenciar concreto do “encontro 

dialógico” (ZUBEN, 2008, p. 90). Para Marcondes (2001), autores ligados as 

correntes existencialista e fenomenológica da filosofia surgem com a proposta 

de romper com as tradições racionalistas e empiristas da realidade e com o viés 

positivista da ciência. 

A filosofia contemporânea questiona a centralidade da subjetividade, o 

entendimento da realidade como algo dado e independente da assimilação 

interior, sendo o ser humano somente aquele que contempla o mundo, sem dele 

participar. No entanto, para a fenomenologia os objetos são definidos pela 

relação do sujeito com o objeto, compreendidos através do ser e em sua 

singularidade. O ser passa, então, a ter a possibilidade de descrever seu próprio 

mundo, colocando em prática seu poder reflexivo, tendo como base, para além, 

do conhecimento cientifico, os atravessamentos que o constituem. 
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Segundo Kosik (1926), é necessário abandonar o mundo da 

pseudoconcreticidade, termo que o autor usa para determinar a forma de se 

relacionar com o mundo, tendo por base pressupostos positivistas. 

 O homem está inserido no mundo e junto a ele uma série de fenômenos 

que habitam o cotidiano e atravessam a existência humana. Tais fenômenos não 

aparecem ao homem como “coisa em si” de imediato, é necessário, para isto 

que o homem faça um certo esforço. Entretanto, o esforço que o homem 

predominantemente produz na sua relação com o mundo na atualidade, está 

subsidiado pelo seccionamento da realidade, no qual sujeito e objeto constituem 

uma relação dicotômica. 

O homem, para orientar-se no mundo, inevitavelmente tenta compreendê-

lo. No entanto, essa compreensão pode se estabelecer pela dialética que 

concebe a realidade a partir de um processo que se desenvolve e se cria a partir 

das relações tal como nos aponta Kosik (1976). O homem é um ser histórico 

social que constrói a realidade através de sua práxis¹. Sendo assim, é um ser 

que pode adquirir um aspecto revolucionário e mudar a realidade da qual ele é 

produtor, uma vez que ele age no mundo, este nunca se apresentará como algo 

concreto e acabado. Desde modo passa-se a entender o homem como um ser 

de relação, dotado de intencionalidade, sendo o Ser aquele capaz de constituir 

o mundo enquanto este o constitui, não podendo, assim, o homem se 

estabelecer como tal sem o exterior e vice-versa.  

Em Buber (2001) pode-se ver que, o homem ao longo de sua existência pode 

proferir duas palavras-princípio diferentes, que irá determinar dois momentos de 

sua vivência relacional com o mundo: EU-TU e EU-ISSO. 

Aquele que profere EU-TU nada tem além da relação e do encontro. Isso 

significa que o TU do meu EU não é um modo de ser experiencial e/ou descritível, 

uma vez que o TU encontra-se comigo no presente. E, através da presença e da 

reciprocidade pode-se vivenciar o Ser em sua totalidade. 

 

 

_______________________________________________________________ 

1. Práxis pode ser definida como a atividade do homem no mundo. Mas, esta não deve ser                             
vista como contraponto a criação teórica. Não é o homem que pensa em determinado 
momento e logo após põe em prática sua construção teórica. A práxis determina a existência 
do homem como ser ontocriativo. É a atividade cotidiana do homem datado historicamente 
a partir do qual se pode elaborar o mundo. 
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Aqui não há coerência entre o tempo e o espaço, a ordenação do mundo não 

interessa. O importante é o encontro, e é através dele que determinamos a 

existência do mundo. 

Aquele que profere a palavra princípio EU-ISSO apenas experiência o 

mundo, sem, no entanto, vivenciá-lo. O outro é visto como alguém parcial, cheio 

de características preestabelecidas e, passível de ser descrito. Não há encontro, 

reciprocidade e muito menos presença. Não há entrega ao outro e, as 

objetividades, já determinam, em sua essência, uma vivência no passado, algo 

que já foi concretizado outrora e é impossível de ser atualizado.  

No entanto, cada TU nesse mundo é condenado em sua própria essência 

a se tornar um ISSO. Depois do encontro e todas as características que o 

envolvem, é isto o que sobra. O contrário também acontece: a partir do momento 

em que um Isso entra no evento da relação ele pode se tornar um TU. 

Portanto, presença é o conceito central da obra de Buber, uma vez que a 

palavra proferida pelo homem, e endereçada ao outro, ao seu confrontante, é 

portadora de ser, sendo possível ao homem existir somente por meio dela. 

Assim, como palavra criadora, ela instaura um EU quando em presença com o 

Outro. A presença é condição para o encontro, assim como a relação é condição 

para possibilidades de novos encontros. Sendo, a reciprocidade, a potência que 

o outro revela de resposta. Desta forma, a resposta é vista como 

responsabilidade. 

Pode-se perceber que para Buber, o homem é um ser relacional, que 

constitui seu EU a partir do momento, e nos momentos, em que vivencia o 

concreto do encontro dialógico, onde os conceitos de presença, diálogo e 

reciprocidade são importantes. 

Entretanto, pode-se perceber um aumento aparente do mundo do Isso, 

algo que para ele está ligado ao avanço dos conhecimentos e das diferenças 

sociais ligadas ao avanço técnico. Sendo assim, há um avanço na capacidade 

de experimentar e utilizar, substituindo cada vez mais a experiência direta pela 

indireta, deteriorando sua força-de-relação em prol da observação, servidão e da 

conquista. Contexto onde o qual se apresenta a dificuldade de vivenciar o 

encontro dialógico.  

Como mencionado por Ferreira Neto (2004), o consumismo exacerbado, 

a busca por ascensão social como decorrência dos méritos pessoais, a 
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sobrevalorização da intimidade, levou ao aumento do que nomeia como: 

valorização da intimidade psicológica. Assim, todo o comportamento do sujeito 

passa a ser reduzido às condições psicológicas, não levando em consideração 

os atravessamentos sociais que o mesmo sofre. Ao mesmo tempo em que o 

sujeito passa a ser visto pelo o que foi capaz de possuir, desconsiderando suas 

experiências. 

Estamos passando por um período marcado pela intolerância e pela 

marginalização, onde o outro se tornou estranho, a quem não se respeita, não 

se tolera e com quem não se tem empatia. O distanciamento do entre, da 

interrelação e das possibilidades que o ato do encontro geram, encontram-se 

mediadas pelas demandas da ascensão do eu e da minimização do outro. Não 

se questiona o que se está no entre. O que marca fundamentalmente a relação 

como nos aponta Buber (2001). 

Sendo assim, a problemática que apresentamos no presente trabalho se 

justifica na medida em que, diante do cenário contemporâneo, pensar o modo 

como as práticas psi se estabelecem, torna-se fundamental. Nosso 

questionamento central é: Como o conceito de cuidado pode se estabelecer nas 

práticas psicológicas, sem que as mesmas estejam atravessadas pela excessiva 

valorização do ISSO? O compromisso de transformação, de promoção de 

encontros e da confirmação do que nos constitui enquanto humanos pode se dar 

sem o cuidado?  

Tais questões são as norteadoras do presente estudo que foi organizado 

em quatro capítulos. No primeiro trata-se da relação e sua definição a partir da 

perspectiva fenomenológica-existencial apoiada na filosofia dialógica. No 

segundo capítulo apresentamos uma discussão acerca da configuração da 

sociedade contemporânea e seus modos de estabelecer relações. No terceiro 

capítulo, discute-se a perspectiva do cuidado e sua importância para as práticas 

psicológicas considerando a Gestalt-terapia como uma proposta dialógica e que 

fomenta o contato.  Ao final uma discussão sobre as possibilidades da constante 

reinvenção das práticas psi sem que se perca de vista a dimensão do cuidado a 

partir da proposta da Gestalt-terapia.  
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2. RELAÇÃO 

 

 

A relação, segundo Buber (2001), é o sentido de ação do homem no 

mundo e o lugar ontológico-existencial onde transcorre a história dos homens. 

Tendo a palavra como elemento que gera a relação e que tem, em si, o papel de 

criadora do mundo. Sendo assim, as palavras fundamentam a existência 

humana e a sua relação com o mundo, sendo chamadas, então de palavras-

princípio uma vez que apresentam a atitude do homem frente ao mundo. 

A atitude do homem pode se expressar em uma dualidade, sendo o 

princípio do homem duplo que pode se manifestar através de duas palavras-

princípio: EU-TU ou EU-ISSO. Assim, “o mundo é duplo para o homem, 

segundo a dualidade de sua atitude. Sendo que a atitude do homem é dupla 

de acordo com a dualidade das palavras-princípio que ele pode proferir”. 

(BUBER, 2001, p.54) 

Quando o sujeito tenta observar, conhecer, explorar, captar elementos de 

forma diretiva e objetivante, apresenta o que Buber chama de relação EU-ISSO. 

No entanto, quando o sujeito simplesmente se apresenta ao outro, com respeito 

à individualidade do mesmo, há o que o filósofo chama de relação EU-TU. Vê-

se, então, que o Eu de uma palavra princípio se difere do Eu de outra.  

O ser oscila entre estas duas palavras-princípio. Ora pode proferir EU-TU, 

ora proferir EU-ISSO. Ou seja, qualquer coisa pode ser um Tu para o Eu, da 

mesma forma que pode ser Isso. Mas, vale ressaltar que, a relação EU-TU é 

originária, faz parte da essência do ser. Entretanto, um TU pode vir a se tornar 

um Isso para o ser, da mesma forma que o inverso pode acontecer: o Isso pode 

sempre se tornar TU para o Eu. Desta forma, é sempre o Eu quem instaura 

sentido no mundo. 

A existência humana, portanto, pode ser caracterizada por essa dualidade 

de “Eus”. Sendo, esta, caracterizada pelo princípio dialógico que significa 

resposta, o inter-humano e a união. Nesta relação, o Eu não deve possuir o TU. 

Deve haver abertura, reciprocidade e presença dos seres envolvidos. O Eu deve 

estar disponível, prestar atenção ao mesmo tempo em que contempla e participa 

da presença do outro.  
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Pode, ser caracterizada, também, pelo princípio monológico que significa 

separação, experiência e utilização. O Eu separado é aquele que é limitado e 

fragmentado. Passam a ser determinados através de conceitos cristalizados e 

atemporais, sendo assim classificados e nomeados de acordo com as 

características que possuem.  

É o Eu de uma experiência objetivante e, que por ter consciência de si 

mesmo como um ser separado, abre a possibilidade de tomar a si e os outros 

como sujeitos de experiência e utilização. Acontece aqui um relacionamento de 

sujeito-objeto: o sujeito, limitado, se apresenta em frente ao seu objeto, também 

limitado, representado por conceitos já anteriormente estabelecidos. Portanto, 

este domínio não consegue alcançar a plena realidade.  

Ressaltamos que, o Eu, o homem, nunca poderá manter ao mesmo tempo 

as duas relações. A atualidade de uma palavra-princípio implica latência de 

outra. De forma dinâmica, o Eu alterna entre um estado e outro, em continua 

sucessão. A existência dialógica do homem acontece, assim, em uma constante 

latência e atualidade destes dois princípios. Conclui-se então que a existência 

do homem pode-se realizar de um modo ou de outro, não sendo fundamento do 

ser uma das palavras-princípio, mas, sim, a atualização de uma ou de outra. 

Quanto mais intenso é o Eu da palavra-princípio EU-TU, mais a dimensão 

do ser é pessoa na dualidade de seu Eu. Quanto mais o Eu da palavra-princípio 

EU-ISSO for dominante mais egótico é o ser na dualidade do seu Eu. No entanto, 

as duas atitudes são autênticas uma vez que são humanas. 

A palavra quando proferida instaura outra dimensão, para além do EU e 

do TU, que não está contida nem em um e nem em outro: é a dimensão do entre-

dois, do inter-humanos. É caracterizado pelo face-a-face, sendo o seu 

desdobramento o que se chama de dialógico. A instauração de sentido no mundo 

e, em si próprio, só é possível ao ser nesta dimensão, na esfera do inter-humano, 

lugar do encontro e da resposta, fundamentada na reciprocidade e na 

mutualidade. 

Esta relação só é possível quando os sujeitos se apresentam sem 

reservas e percebendo o outro como um parceiro vivencial, fazendo com que 

este se torne presente. Assim, o que conta é a espontaneidade e a autenticidade 

com a qual os sujeitos se apresentam, sem preocupações, sem medir ou calcular 

atos ou a forma como se manifestam.  
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Tornar-se presente ao outro é possível através da conversação, que só 

acontece quando pode-se ver seu parceiro como ele é. Assim: 

“Eu tomo conhecimento íntimo dele, tomo conhecimento íntimo 
do fato que ele é outro, essencialmente outro do que eu e 
essencialmente outro do que eu desta maneira determinada, única, 
que lhe é própria e, aceitando o homem que assim percebi, posso 
então dirigir minha palavra com toda serenidade a ele, a ele 
precisamente enquanto tal.” (RIEG, 2007, p. 35). 

O encontro dialógico tem o objetivo de conceber o ser humano em sua 

totalidade. O homem como um ser-no-mundo deve considerar o outro como um 

parceiro de uma experiência vital, uma vez que o homem possui o privilégio de 

erguer uma barreira contra a objetivação. 

Vale ressaltar que o mundo do ISSO é ordenado e coerente sendo 

indispensável para a existência humana, uma vez que é através dele que se 

pode construir conhecimentos. No entanto, não pode ser o fundamento do inter-

humano, das relações. 

O problema se apresenta quanto o homem se deixa subjugar por esta 

atitude, deixando de lado seu poder de decisão e responsabilidade, sua 

disponibilidade de encontro com o outro e com o mundo, levando a destruição 

de si mesmo e deixando o Eu submetido à causalidade e a fatalidade. A 

fatalidade é uma das piores atitudes do homem em que sujeito opta por reprimir 

e servir-se do TU. 

“(...) em épocas mórbidas, acontece que o mundo do Isso, (...) 
não passando de algo isolado e rígido, (...) oprime o Homem. Nele, o 
Homem, contentando-se com um mundo de objetos, que não lhe 
podem mais se tornar presença, sucumbe. Então, a causalidade fugaz 
intensifica-se até tornar-se uma fatalidade opressora e esmagadora. 
(BUBER, 2001, p. 86) 

Acontece que Buber nos aponta que há um aumento mundo do ISSO de 

forma proporcional ao avanço dos conhecimentos. Desta forma, a fatalidade 

passou a ser fundamento das relações inter-humanas. Tal preposição chama 

atenção para o fenômeno da urgência do capitalismo, que instaura uma nova 

forma de pensar o tempo, o consumo e a posse. 

A realidade contemporânea encontra-se marcada pelo individualismo e 

pelo centralismo. As relações de simbolização do homem com o seu entorno, 

com o espaço, o tempo, consigo mesmo e com os demais seres humanos, foram 

modificadas pela ciência contemporânea, com esta, impondo uma nova ordem 
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ao mundo. Foi atribuído a essas relações um caráter mais operatório do que 

especulativo.  Fator que contribui para ascensão do método positivista de 

pensamento, que com seu olhar analítico, representacional, reducionista produz 

verdades absolutas, que em sua maioria são reproduzidas sem que as mesmas 

sejam questionadas. 

“Pode-se notar que, nesse cenário em que nos encontramos 
atualmente, o principal problema reside nas interconexões 
enigmáticas, com forte potencial crisogênico, entre o domínio do 
simbólico, arcabouço e pedra mestra de nossa cultura ocidental, e o 
domínio das tecnociências, com suas realizações essencialmente 
ambivalentes e cuja expansão irreversível resulta na mais espantosa 
incógnita sobre o futuro da humanidade. É esse caráter desafiador, 
independente e irreversível do tecnocientífico, mirando para um futuro 
opaco, obscuro e imprevisível, que amplia a incerteza que acomete o 
homem contemporâneo e o sufoca com sobressaltos incômodos.” 
(Zuben, 2008, p. 101). 

Buber lança assim, uma nova antropologia que tem como consequência 

o estudo do social. Este é compreendido como um fenômeno na coexistência 

dos indivíduos que produz ações em comum. Define-se, assim, o coletivo como 

essencial para o homem moderno ao mesmo tempo em que o inter-humano, o 

face-a-face, o encontro com o outro é o que marca a constituição ontológica do 

homem. Uma vez que, nos constituímos enquanto homem em contato com o 

outro, podemos dizer que há uma ligação entre subjetividade, meio social e a 

forma como nos constituímos e exercemos a psicologia. Desta forma, vamos nos 

dedicar, nos próximos capítulos a delimitar o espaço em que o homem vive para 

podemos, assim, construir uma proposta de retorno ao dialógico. 
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3. CAPITALISMO, CONHECIMENTO E RELAÇÕES 

 

 

 Vivemos na atualidade, em um contexto marcado pelo produtivismo e pelo 

consumismo, características de uma sociedade capitalista. Esse modelo 

socioeconômico gera novos valores ideológicos, os quais dissertaremos neste 

tópico. 

 Pode-se dizer que o modo de produção capitalista está ligado ao processo 

de urbanização que, no Brasil, se intensificou a partir do século XX, no final dos 

anos quarenta, início dos anos cinquenta, havendo nesta época mais habitantes 

nas cidades do que nos espaços rurais. Esse fenômeno foi impulsionado pela 

industrialização do país e os migrantes e/ou imigrantes eram atraídos pelas 

possíveis oportunidades de emprego e qualidade de vida. 

O crescimento do meio urbano produz novos arranjos que vão para além 

das estruturas demográficas. O individualismo que é, para Velho (2000), uma 

das especificidades da vida no meio urbano. 

A vida em grandes aglomerações dificulta o encontro com o outro face-a-

face o que torna quase impossível o estabelecimento de redes de reciprocidade. 

O indivíduo que mora e trabalha em um espaço urbano pode transitar em 

diferentes espaços, da forma como desejar, trazendo a ele uma sensação de 

independência, vivenciando um fenômeno chamado de mobilidade social. 

Tal fator gera o que Velho (2000) nos apresenta sob o nome de 

anonimato. O indivíduo, nem sempre capaz de se socializar integralmente, passa 

a enxergar um ao outro de forma fragmentada, estabelecendo e fomentando 

preconceitos. Além disso, o sujeito, uma vez que se enxerga como independente 

se isola dos outros perdendo laços com a comunidade. 

 Para Alves (2011) o capitalismo é determinante para a ascensão do 

comportamento individualista e, classifica como manipulatório a forma como este 

se constitui atualmente. Desta forma: 

Pode-se dizer que nessa conjuntura o lado predador do individualismo 
aparece com nitidez, mais ou menos associado ao tipo de capitalismo 
que aqui se desenvolve, muito pouco sensível aos chamados 
problemas sociais, voltado, sofregamente, para lucros cada vez 
maiores e mais rápidos.O individualismo das camadas médias e das 
elites está, por sua vez, voltado para um consumo cada vez mais 
incentivado pela mídia e pela propaganda e pela busca de prestígio e 
poder em seus círculos de atuação. (VELHO, 2000, p.25) 
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Este modelo socioeconômico desvaloriza as práticas coletivas, 

incentivando, cada dia mais, o consumo, a acumulação de bens e de capital 

como forma de garantir bem-estar individual enquanto dissemina o ideal 

individualista de sucesso pessoal. Outra consequência desta forma de 

organização é a desvalorização da política, da ocupação dos espaços públicos 

e de toda forma de vivencia compartilhada.  

Assim, “a produção de capital é também produção (e negação) de 

subjetividades humanas” (ALVES, 2000, p. 43). Consome-se, para além de 

formas materiais de bens, comportamentos e valores formatados no que se 

costuma nomear como estilos de vida. Instaurando o hábito de colocar tudo em 

uma esfera impessoal, da massificação.  Isso dissolve a alteridade e a identidade 

do homem, uma vez que não há nesse contexto compartilhamento. 

Lasch (1986), aponta-nos que, os arranjos sociais que se apresentam a 

partir do capitalismo, tendem a desencorajar a iniciativa, a autoconfiança e a 

incentivar a dependência do sujeito para com as instituições e ao que elas 

produzem e oferecem por meio da publicidade. O indivíduo pode, até mesmo, 

considerar que a autoimagem projetada conta mais que a experiência e as 

habilidades adquiridas. 

Para este mesmo autor, a substituição da observação e das medições no 

lugar dos tipos autoritários, sentenciosos e, muitas vezes invisíveis, de sanções 

sociais; as substituições dos trabalhos especializados e manufaturados pelas 

máquinas, que podem produzir em larga escala; a redefinição da educação como 

seleção de mão-de-obra destinada não a conferir habilidades mas, a classificar 

os trabalhadores e, a destiná-los a determinadas classes trabalhadoras pré-

definidas pelo contexto escolar. 

Estes eventos promovem alguns fenômenos como: a perda de autonomia 

e de controle popular e, a tendência a confusão entre a autodeterminação e o 

exercício das opções dadas ao consumidor e ao trabalhador. Uma vez que o 

nosso cotidiano é marcado pelos nossos afazeres e é a partir disso que nós nos 

definimos, nesta conjuntura o ser pode dispersar-se já que se ocupa de muitas 

coisas ao mesmo tempo. Esse fato pode levar o ser a alienação, distanciando-

se de si mesmo e do outro. 

Segundo Alves (2012), as condições do capitalismo global, caracterizadas 

pela extensão do trabalho abstrato na vida social promovem o fenômeno da “vida 



17 
 

reduzida”. Na medida em que o homem dedica a maior parte do seu tempo de 

vida à luta pela existência e, ao consumo desenfreado, ele não se desenvolve 

como ser humano-genérico².  

“É a crise do homem com outros homens e o dilaceramento 
dos laços sociais que constituem a sociabilidade humano-genérica. Na 
medida em que se esvaziam os espaços de reconhecimento do outro 
enquanto eu alheio nas relações sociais (espaço de interação social) 
e, os espaços de reconhecimento do outro enquanto eu próprio 
(espaços do self), corroem-se os espaços de vida humano-genérica. 
[...] O novo metabolismo social do trabalho sob o capitalismo flexível, 
ao disseminar a insegurança (e incerteza) de contratos de trabalho 
flexíveis, obstaculiza a tessitura de espaços de interação social como 
lugares de partilha de experiências coletivas.” (ALVES, 2012, p. 52). 

 
Assim, para Lasch (1986), a vida cotidiana passou a se basear nas formas 

de sobrevivência daqueles que vivem em condições extremas. Apatia, 

descompromisso emocional para com os outros, renuncia ao passado e ao futuro 

na medida em que se decide viver um dia de cada vez. 

A indústria e o capitalismo, juntamente com os novos instrumentos de 

produção, as novas classes e as novas instituições políticas, trouxeram consigo 

também um novo tipo de existência cotidiana (KOSIK,1976, p 79). Assim, o 

mundo contemporâneo provoca a formação de subjetividades individualizadas, 

seres humanos fechados em si mesmos, fragmentados, lidando dia após dia 

para adaptar ações e sentimentos, preocupados em acumular bens, olhando 

para o mundo através de preestabelecidos, esquecendo de entender o outro 

como alguém igual a si mesmo, em sua alteridade. 

Este modo de subjetividade já não corresponde mais as configurações 

contemporâneas, aos novos arranjos urbanos e a forma como a saúde se 

estabelece no país. Talvez seja tempo de pensar em estratégias bem sucedidas 

e em novos modos de subjetivação, enquanto profissionais psi. 

 Assim, como exposto por Foucault: 

  

 

 

_______________________________________________________________ 

2. Homem-genérico é como Alves (2012) define o homem e sua práxis, sendo, então este 

conceito citado no início deste trabalho. 
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"Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que 
somos, mas recusar o que somos [...]. Temos que 
promover novas formas de subjetividade através da recusa 
deste tipo de individualidade que nos foi imposto há vários 
séculos.” (FOUCAULT, 1995 apud NETO, 2004, p. 5). 
 

 Vale ressaltar que, o nosso cotidiano é marcado pelos nossos afazeres e, 

é a partir disso que nós nos definimos. Assim, como vimos ao longo deste tópico, 

há traços sociais que geram conflitos e tragédias que ameaçam o respeito e a 

solicitude, gerando seres alienados. Desta forma, é necessário um constante 

voltar a si, um resgate de si mesmo, do nosso cuidado enquanto solicitude³.  

“Em sendo no mundo, a partir da solicitude, nós já somos sempre com os outros. 

O cuidado já sempre nos colocou numa comunhão, comunicação, que, antes de 

se dar no nível do falar e do agir, já se dá no nível do ser” (PEIXOTO et al., 2011, 

p. 25). 

Lévinas (JUNIOR, 2008), filósofo francês, foi crítico da razão positivista e 

cartesiana por acreditar que a mesma faz uma apologia ao Eu, levando o homem 

a sujeitar os outros a seus caprichos, deixando de lado a igualdade e desfazendo 

as relações. O Eu tornou-se consumista e predador, gerido pelo conhecimento, 

deixando de lado sua condição primeira de ser comprometido com a alteridade, 

sendo ético e responsável. 

O filósofo não vê o homem unicamente como representante da razão. O 

homem também é capaz de viver sensivelmente, tendo o outro como lugar de 

destaque, como alguém que também constitui o mundo. Propõe assim um novo 

olhar sobre o mundo: levando em consideração a alteridade o homem pode 

enxergar no outro um companheiro de jornada. 

Assim, apesar dessa sede de domínio, o homem como aquele 

responsável e capaz de promover a igualdade, trabalhando a pluralidade, as 

relações e a ética que permitem que a justiça e, o viver sensivelmente, irradie-

se pela existência dos demais seres, o que elevaria o homem egótico a um lugar 

quase sacral. 

   

______________________________________________________________ 

3. Entende-se solicitude como ato de cuidar direcionado para o outro em sua alteridade, se 

expressando em forma de estima. Vale ressaltar que, neste trabalho não fizemos diferenciação 

entre um termo e outro, entendendo tanto cuidado quanto solicitude pela mesma definição. 
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Desta forma, considerar o ser em sua totalidade e, estabelecer relações 

igualmente totalizadoras são características fundamentais para a constituição de 

um profissional psi. Sendo assim, apresentaremos no próximo capítulo um 

resumo do que se constitui a Gestalt-terapia antes de apresentar o que 

consideramos ser uma proposta de cuidado dialógica. 
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4. GESTALT-TERAPIA 

  

 

A Gestalt-terapia se difundiu na década de 1960, nos Estados Unidos, 

durante os movimentos de contracultura. No entanto, o marco inicial da mesma 

pode ser considerado a publicação do livro Gestalt Therapy de Fritz Perls, Paul 

Goodman e Ralph Hefferline, em 1951 (VOGEL, 2012). É uma abordagem c om 

múltiplas influencias, dentre elas a Fenomenologia, a Psicologia da Gestalt, a 

Teoria Organísmica e a Teoria de Campo. 

 A fenomenologia, fundada por Edmund Husserl, se dedica ao estudo dos 

fenômenos. Para este autor, existem fenômenos psíquicos que orientam nossas 

ações sem a necessidade de uma explicação pautada nas premissas de um 

método de investigação natural. Ao negar esta forma de enxergar o mundo, 

Husserl propôs outro método que se baseia na descrição e construiu um 

pensamento cujo qual é preciso se observar os próprios preconceitos e 

atravessamentos e, se atentar aos fenômenos, deixando que eles apresentem e 

revelem seu sentido. Esses dois princípios são denominados de époche e 

“retorno às coisas mesmas”. No entanto, são princípios que só podem ser 

determinados uma vez que se pense a consciência como intencional, algo capaz 

de se voltar a um objeto que terá o sentido que cabe esta consciência revelar. 

 A psicologia da Gestalt traz para a Gestalt-Terapia, através de seus 

estudos sobre a percepção, a noção de que todo organismo tende ao 

fechamento e a significação das experiências vividas. Além disso, nos coloca 

que a aprendizagem trata-se da reorganização do ambiente psicológico que 

possibilita o ajustamento criativo.  

 Para a Teoria de Campo as atividades psicológicas do homem ocorrem 

em um campo denominado por Lewin de espaço vital. Esse espaço é formado 

pelos eventos de vida de uma pessoa e que influenciam seus comportamentos. 

Sendo assim, A teoria de campo propõe que as atividades psicológicas do ser 

ocorrem em uma espécie de campo psicológico, o espaço vital, o qual é 

constituído pela interação das necessidades do indivíduo. Vale ressaltar que, 

estas forças tendem ao equilíbrio, de forma ainda mais intensa quando algo 

ocorre desestabilizando o organismo. 
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Método holístico compreende o ser humano como um todo considerando 

toda a experiência do indivíduo para o entendimento global do ser humano. 

Desta forma não é possível separar nenhuma experiência do sujeito, seja física 

ou psicológica, sempre observando o evento de maior intensidade ao mesmo 

tempo em que considera todos os eventos menores que acontecem ao mesmo 

momento.  

Entende-se assim que todo o evento acontece em um campo 

espaço/temporal, onde várias forças atuam simultaneamente de forma que se 

configure a realidade do sujeito. O ser humano, considerado por inteiro e, em 

toda sua potência de relação pode experienciar um processo de auto regulação 

definida como “a capacidade do organismo interagir com o meio de forma que 

possa se atualizar respeitando sua natureza” (VOGEL, 2012, p. 108). 

Outra contribuição da Psicologia da Gestalt é a o conceito de figura-fundo. 

Este é um processo dinâmico no qual o organismo organiza e estrutura os 

estímulos sensoriais que vem do meio no qual se está inserido. O que é recebido 

do meio pode se configurar na forma de uma figura ou de um fundo, sendo 

aquela o fenômeno que prende a atenção e convida o sujeito a reflexão e, esta, 

um fenômeno não tão atraente e que no geral serve de contexto para o que a 

figura apresenta. 

Esses acontecimentos possibilitam a formação da awareness, palavra 

sem correspondente direto na língua portuguesa mas que pode ser 

compreendida como “tornar-se presente”, “conscientização” ou ampliação da 

consciência. Esse é um processo dinâmico, no qual o indivíduo pode 

experienciar e, dar-se conta do que se está fazendo e como, o que vai possibilitar 

o crescimento através de processos de ajustamento criativo. Esses processos 

dizem respeito as estratégias que o organismo encontra para manter seu 

equilíbrio diante das adversidades do contexto em que vive. 

Vale ressaltar que, o sujeito está ligado ao momento presente em que os 

eventos ocorrem. Não se está buscando causas em um passado distante e, 

muito menos antecipando consequências no futuro. Assim, a Gestalt-terapia 

consegue ser uma técnica interpretativa que vai buscar fazer com que o 

consulente possa conscientizar-se e significar o momento vivencial em que vive.  

 Outro conceito caro a Gestalt-terapia é a noção de contato e funções de 

contato.  Sendo funções de contato os órgãos receptores em conjunto com as 
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sensações que estes são capazes de captar. Contato é um evento estabelecido 

através das funções de contato, em que o sujeito interage com o meio. No 

entanto, o contato só pode ser compreendido enquanto algo novo, na intenção 

de que neste ato nasça outras possibilidades de existência. 

Por fim, o trabalho terapêutico na GT, não tem como objetivo uma catarse 

ou um contato com emoções reprimidas. Considerando nossa fundamentação 

filosófica, ficar apenas com isto é uma redução como qualquer outra já 

apresentada aqui: lidar apenas com o discurso, apenas com comportamento ou 

com o corpo. Daí, não lidamos apenas com as emoções, mas são construídas 

na relação terapêutica com o cliente as condições para que a emoção, junto com 

as outras forças que atuam em seu campo vivencial, possam encontrar as 

melhores condições de descrição, as melhores condições de clareza, para que 

o indivíduo possa encontrar, enfim, o sentido de sua mensagem existencial, a 

maneira mais satisfatória possível, que atenda às necessidades organísmicas 

do indivíduo como um todo. 

Favorecer a ampliação das possibilidades de contato da pessoa consigo 

e com seu mundo, é possibilitar o encontro. Nesse contexto, o foco naquilo que 

se constrói na relação terapêutica a partir do favorecimento da alteridade, da 

acolhida, ratifica o sentido do cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. CUIDADO 

 

 

O cuidado pode ser compreendido como um processo que constitui a 

relações entre os profissionais de saúde e as pessoas que os buscam. Pode se 

tomar como referencial para definir a relação terapêutica dialógica a perspectiva 

de Buber.  

Segundo Vogel (2012) e, da mesma forma que Buber (2001) coloca, o 

momento EU-TU não pode tornar-se o objetivo de uma relação pois uma vez que 

isso acontece a atitude se transforma em EU-ISSO. Por esse motivo não é 

possível ter esse encontro como meta, o que se pode fazer é estar tão presente 

quanto possível no momento, já que “uma vez que preparamos o “terreno”, o 

encontro genuíno acontece por mútua abertura e pela ‘graça’” (HYCNER, 1997 

apud VOGEL, 2012 p. 129). No entanto, de acordo com Hycner (apud VOGEL) 

existem algumas premissas que podem orientar a relação terapêutica 

possibilitando encontro genuíno. Sendo assim: 

Dentro de uma abordagem dialógica o terapeuta tenta 
entender a pessoa em sua totalidade e, este é sempre o contexto para 
entendê-la. Apesar de em alguns momentos na terapia diferentes 
aspectos da pessoa seja enfatizado, o terapeuta sempre tenta manter 
presente o contexto total. O terapeuta não tem como objetivo “retirar 
mascaras” do cliente para diagnosticar e tratar uma patologia, ao 
contrário, essa patologia é vista como um distúrbio da existência inteira 
da pessoa que indica que ela precisa ser cuidada para que sua 
existência volte a ser completa. Não é necessário descobrir o que pode 
estar encoberto porque a pessoa inteira é ao mesmo tempo o que está 
revelado e o que está escondido.  (HYCNER e JACOBS, 1997 apud 
VOGEL, 2012, p. 120). 

 
 Além disso, a autora coloca que o psicólogo deve estar a serviço do 

dialógico uma vez que o mesmo seja capaz de ajudar a pessoa que vem até ele. 

Para isso o psicólogo se encontra sempre entre uma linha tênue entre a 

subjetividade e a objetividade, no que Vogel (2012) denomina de “vereda 

estreita”, transitando entre a técnica e o desconhecido. O que se busca é um 

equilíbrio entre a teoria e o estar presente.  

 Estar presente é voltar-se para o outro se afastando de qualquer 

preocupação. O profissional deve estar atento as necessidades de seu 

consulente, vendo-o em sua alteridade e renunciando constantemente a 

qualquer preocupação. Para estar presente também é necessário que o 
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profissional deixe de lado suas experiências e significações, se propondo a estar 

consciente de suas percepções. 

Assim, segundo Fukumitsu, Cavalante e Borges (2009) o psicólogo deve 

ser um profissional que se dedica a “fazer com” e nunca fazer “pelo outro”. O 

consulente deve ser visto, em sua alteridade, como um ser humano em busca 

de conhecimento dos seus processos e capaz de promover suas próprias ações, 

sem que ninguém realize por ele. Dessa forma se dá a confirmação existencial 

do consulente e do terapeuta, uma das bases para se estabelecer o processo do 

cuidado. 

Além disso, é necessária a compreensão do contexto e das questões 

instituídas. Seja qual for a instituição ao qual o psicólogo esteja incluído, que vá 

deste o consultório privado às grandes organizações privadas ou estatais, ele 

deve estar atento aquilo que já está instituído e aos processos instituintes. Ou 

seja, é preciso estar atento aquilo que é dado como natural e a possíveis 

mudanças de paradigmas, com relação a si e ao ambiente. 

Por fim, para faz parte da construção de uma relação terapêutica a 

descoberta, por parte do profissional psi, as possibilidades para o 

enriquecimento das formas de contato e de atualização. Cuidar significa, então, 

responsabilizar-se pela disponibilidade de testemunhar, acompanhar e 

compartilhar a história do outro, atitude que exige entrega e disponibilidade para 

relacionar-se e conviver. 

Para Peixoto et al. (2011), o cuidado nomeia um modo de ser e se move 

na direção da busca por seu sentido. É um modo de ser atuante em todo 

comportamento humano sendo “todo e qualquer comportamento humano um 

fenômeno que se cumpre como cuidado” (PEIXOTO et al., 2011, p. 20). Sendo 

o cuidado com o outro nomeado por solicitude. 

A solicitude para com o outro acontece tanto nos modos negativos do 

evitar, se distanciar, negligenciar quanto de forma positiva na forma de doar-se 

de forma atenciosa. A solicitude positiva é a estima que temos pelo outro 

enquanto outro diferente de nós. 

“Cuidado é estima de si e estima do outro, reconhecimento e atenção 
ao outro. A estima de si é o fundamento da busca da vida boa, do bem-
viver; a estima do outro, da busca da justiça, da amizade, da 
reciprocidade, da superação da violência. É reconhecimento do caráter 
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insubstituível do outro enquanto pessoa. (PEIXOTO et al., 2011, p. 
45). 

Todo o cuidado é cuidar de si mesmo. O fugir de si mesmo não é cuidar, 

alienar-se não é cuidar. É necessário entender o Eu como algo que se constitui 

dia após dia, ser como algo que se torna, e não como algo que é dado. 

Responsabilizar-se pelos próprios comportamentos além de responsabilizar-se 

com relação ao outro, entendendo que, a responsabilidade, nestes casos, 

realiza-se como resposta ao outro, como presença.  

Além disso, o profissional deve ter energia, confiança e, não preencher o 

lugar do suposto saber. Assim, práticas que não respeitem o tempo do 

consulente e conceitos normatizantes devem ser abolidos da relação, uma vez 

que o psicólogo ocupa “o mesmo plano” que o consulente proporciona a criação 

de sentido por parte do mesmo. 

Por fim, cuidado é estima de si e estima do outro. Reconhecendo e 

direcionando atenção ao outro. A estima de si é o fundamento da busca do bem-

viver. A estima do outro realiza-se na busca da justiça, da amizade e da 

reciprocidade. É reconhecimento do caráter insubstituível do outro enquanto 

pessoa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Como citado no início deste trabalho nosso questionamento central é: Como 

o conceito de cuidado pode se estabelecer nas práticas psicológicas, sem que 

as mesmas estejam atravessadas pela excessiva valorização do ISSO e se 

nossas relações sociais podem se dar sem o cuidado. 

Buber nos apresenta o homem como um ser relacional, formado na presença 

de um outro ser, não sendo, então, possível a constituição solitária do Eu. Outra 

tese que Buber nos traz é que o aumento do mundo do Isso prejudica a dimensão 

do inter-humano, do face-a-face, consequentemente a relação EU-TU. A autora 

deste trabalho entende que tais fatos são fundamentais para a constituição do 

ser e, do cuidado no espaço terapêutico pelos profissionais psi, uma vez que se 

está constantemente atravessado por aquilo que é denominado como social. 

  Num mundo de pessoas formatadas, previamente programadas e inaptas 

a pensar por si só, a alienação produz o afastamento do eu com o outro, 

ampliando as relações EU-ISSO 

Portanto, é fundamental que cuidemos de novos caminhos que 

incorporem elementos fundamentais como a reciprocidade, a mutualidade, e a 

totalidade. Ações que só podem ocorrer ao longo dos encontros em que o entre 

ganha contorno. O homem tem um papel primordial no mundo: participar da 

história e estar em contato com o mundo sem o negar ou reduzir, mas, sim, 

tentando estabelecer com ele uma relação dialógica. 

No entanto, para Buber (2001) nada do que foi inventado ou imaginado 

pelo homem poderia ajudá-lo a sair do mundo do Isso, pois tudo isso faria parte 

dele. Assim, deve-se apenas quebrar o encanto da separação. E, para sair do 

mundo do Isso basta apenas a aceitação da presença. Não é uma proposta fácil, 

uma vez que quanto mais habituado ao mundo da objetivação mais difícil é 

assumir os riscos de uma relação onde não se vê as coisas como fim. Ao mesmo 

tempo, não se deve desprender-se do mundo sensível, uma vez que este é 

fundamento para relação. O encontro com o Tu acontecerá no mundo em que o 

homem vive. 
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Ressaltamos que o homem não depende de um determinismo externo 

mesmo quando o Eu se encontra exposto a condições extremas. O ser não é 

vítima do que acontece na sociedade, sendo esta noção também herdada e 

fundamentada através da forma com que enxergamos eventos históricos. No 

entanto, entendemos que o ser pode ser atravessado pelo social e constituído 

por este, uma vez que é ele mesmo quem constrói o mundo em que vive através 

de sua práxis.  

Desta forma, viu-se necessário pensar na questão do inter-humano, na forma 

como o ser pode se constituir e, por fim, como a sociedade se organiza de forma 

a nos ajudar a repensar o cuidado.   

Entendemos que as formas de constituição do social e de produção 

econômica, como as estruturas do capitalismo e da mídia, leva ao 

distanciamento do homem de si mesmo e do outro, impedindo a solicitude. Tal 

fato atravessa a atividade de um profissional, uma vez que, como citado 

anteriormente, é este mesmo profissional que constitui esta mesma realidade 

social.  

Assim se propõe o resgate do cuidado como dialética, como amor e justiça, 

com uma constante consciência da presença do outro, tendo como apoio teórico 

a Gestalt-terapia. Vale ressaltar que não pretendemos com isso propor que esta 

teoria seja a mais adequada mas que através dela seja possível o resgate do 

inter-humano e a ruptura com o método positivista de pesquisa e prática. 

Por fim, concluímos que cuidar é respeitar e, reconhecer o valor da pessoa 

humana em si e no outro, superando o ódio, o conflito e desconhecimento, em 

um constante movimento de afirmação do amor e da justiça como condições de 

nossa humanidade. 
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