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Relato de Experiéncia

A INTERSUB'ETIVIDADE DO CUIDAR E O CONHECIMENTO NA PERSPECTIVA
FENOMENOLÓGICA

THE ['ARE INTERSUBjECTIVITYAND THE KNOWLEDGE IN THE PHENOMENOLOGICAL
PERSPECTIVE

LA INTERSUBJETIVIDAD DEL CUIDAR Y EL CONOCIMIENTO EN LA PERSPECTIVA
FENOMENOLÓGICA

Edite Lago da Silva Sena:' Helea Franciollí Teíxeíra Reís", Patricia Anjos Lima de Carvalho-', vtvtane dos Santos Scuz a"

otexto tem como principal objetivo relatar a experíéncla de estudo e aplícacáo da abordagem fenomenológica de Edmund Husserl
e Mauríce Merleau-Ponty na producác do conhecímentc. Estes filósofos apresentam a ccncepcác de ccnhecimento como resultado
de um processo intencional que se desenvclve na experiencia intersubjetiva. Neste sentido, apresentamcs a descrtcác de algumas
vivencias como cuidadoras e com familiares cuidadores de pessoas em sofrimento mental, destacando o cuidado como urna
tctalidade essencial dessa relacáo que se constró¡ dinamícamente numa perspectiva temporal.
Descrltores. Cuidado; Conhecímento: Estresse Psicológico; Ftlosofla em Enfermagem.
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Ponty phenomenological apprcach in the productíon of kncwledge. These philosophers present the knowledge conceptíon as a
result of an íntentional process that ís developed in the íntersubjectíve experíence. In thís sense, we present a descrtptíon of sorne
experíences as caregívers and with family caregívers of people in mental dístrcss. highlighting care as an essentíal entirety of thís
relationshíp that is buílt dynamícally in a temporal perspective.
Descrlpters: Care; Knowledge: Stress, Psychclogical: Phílosophy Nurstng,

Este texto tiene como principal objetivo relatar la experiencia de estudio y aplicación del planteo fenomenológico de Edmund
Husserl e Mauríce Merleau-Pcnty en la producción del conocimiento. Estos filósofos presentan la concepción del conocimiento
como resultado de un proceso intencional que se desarrolla en la experiencia intersubjetiva. En este sentido, presentamos la
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INTRODU~ÁO

o artigo objetiva relatar a experiencia de estudo

e aplicacáo da abordagem fenomenológica de Edmund

Husserl e Maurice Merleau-Ponty na producáo do conhe

cimento. Nesta perspectiva, partimos da comprcensáo de

que os estudos fenomenol6gicos emergern de vivencias

intuitivas que se exprímem na linguagem e buscamos

descrever algumas vivencias como cuidadoras e com fa

miliares cuidadores de pessoas em sofrimento mental,

desenvolvendo a nocáo de cuidado, a partir das idéías

de consciencia elaboradas por Husserl e Merleau-Ponty,

como urna estrutura flexível, representativa da experien

cia de unidade de vivencias que sao, ao mesmo tempo,

subjetivas e intersubjetivas e acorrem numa perspectiva

temporal,

A experiencia de cuidar de pessoas em sofrimen

to mental, en várias ocorréncias, vem marcando nossas

vidas e sorncnte agora, em contato corn a fenomenologia

percebemos a releváncia da vivencia para o reconheci

mento de nossas identidades como pessoas e como pro

fissionais da saúde. Tal experiencia mostra as ínúmeras

possibilidades que nos sao abertas, quando estamos

diante do outro, e o que elas podem nos abrir na diná

mica das relacóes de cuidado. Neste sentido, náo se pode

pensar em producáo de cuidados sem considerar a ínter

subjetividade que favorece o cornpartilhamento de expe

riencias e vivencias do outro ern uma relacáo empáticaí-J.

Se todo conhecimento procede da relacáo, a viven

cia do cuidar de urna pessoa em sofrimento mental cons

tituí urna oportunidade extraordínária para a ocorréncia

e a producáo do saber. Muitos estudos sobre cuidadores

tém destacado a rclacáo de cuidar como uma experiencia

de sofrimento e desgaste para o cuidador, em múltiplas

dimensóes, implicando em perdas físicas, emocionais e

nas interacóes sociofanü1iares(2-5). Outros estudiosos,

numa perspectiva maís otimista, apontam para a possi

bilidade de encontrar um sentido na vivencia do cuidar,

desvelando sentímentos como amor; afeto, cornpreensáo.

que mobilizam o ser ético e aatitude de corresponsabili

dadc, o que envolve interacáo e diálogo(6-8).

Neste texto, ocupamo-nos em compreender a for

ma como se processa o conhecimento nas relacóes de cui

dado, ou seja, a experiencia de cuidar pode ser vista como

uma circunst:<lncia favorável para que o cuidador conhe¡;:a

sua nat.ureza e a de quem ele cuida e vice-versa. Assün, a

rela¡;:ao de cuidado, vista como um constante diálogo, en-
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contra fundamentacáo na afirmacáo de que a experiencia

constituí-se em um movimento entre eu e outrem, meu

pensamento e o seu forrnam HIn, a Iala torna-se urna ope

racáo comum da qual ncnhum de nós é o criador, pois,

sendo construida coletivamente, abre possibilidade para

experimentarmos a coexistencia através de um mesmo

mundo(8-10).

Numa perspectiva fenomenológica, o cuidador

tem a oportunidade de mostrar-se a si mesmo a partir

de sua subjetívidade a qual é mobilizada pela pessoa de

quern cuida; ao mesmo ternpo, ele mobiliza a pessoa cui

dada para conhecer-se também e, neste sentido, o cuida

do, como elemento motivador da relacáo, corresponde a

um conhecimento autentico e criatívo que se faz a cada

experiencia cuídatíva, Parafraseando o comentário de

Merleau-Ponty acerca da expressáo, poderíamos dízer

que o conhecimento sobre o cuidado nasce de um con

fronto entre reflexáo e a sensibilidadet'", ou seja, entre

o que transcendemos por meío da linguagem e os sentí

mentos, antes ímanentes, Assím como na leítura de um lí

vro em que o texto toma posse do leitor, do mesmo modo

a pessoa cuidada toma canta do cuidador, interpelando-o

constantemente em toda acáo de cuidar. Como resulta

do, o cuidador poderá atribuir novas significacóes a suas

tarefas cuidativas, desenvolver novas estratégias de lidar

corn a pessoa cuidada, ultrapassando, por cxemplo, os

limites impostes pelas contingencias correntes no coti

diano da relacáo do familiar corn a pessoa em sofrimento

mental,

Essa concepcáo de conhecimento rompe com duas

outras concepcóes que térn fundamentado a producáo do

saber ao longo de toda a história da humanidade e ainda

hoje predorninam: o objetivísmo e o subjetivismo. A fe

nomenologia nao é um objetivismo nem urna filosofía do

espirtto'?', mas HI11a alternativa para além dessa dicoto

mia, pois investe na perspectiva de que o conhecimento

se processa na intersubjetividade.

A fenomenologia como ideal de ciencia rígorosa

o nascimento da fenomenología envolveu duas

perspectivas fundamentais: prtmeíro, como uma tenta

tiva de resgatar o ideal clássico de ciencia que se havia

perdido e que Husserl percebeu no final da sécula XIX;

segundo, para restabelecer a filosofia como modelo de

ciencia rigorosa, a partir da investiga¡;:fio da conscien

cia como núcleo da unidade do discurso científico e da



unidade da existencia. Até o Renascimento, no final do

século XVI, conservava-se a tradicáo grega em relacáo a

concepcáo de conhecimento, em que conhecer tinha a ver

corn uma cornunidade entre o corpo e o mundo e essa co

rnunidade só seria possível através dos sentidosl-U,

Corn a ínstalacáo da racíonalídade moderna, a

partir do século XVII, já nao se sustentava maís a idéia

de que conhecer é atualizar algo no corpo a partir dos

sentidos. Houve urna relativizacáo da percepcáo sensível,

e o modelo clássico de ciencia entra em crise: aquelas

impressóes atualizadas no corpo, por meio dos sentidos,

passarn a ser apanhadas por intermédio de instrumentos

de geometría analínca!"!'.

Deste ambiente, ernergem duas tradicóes distintas

ern relacao ao conhccimento: a tradícáo galileana, objeti

vista, em que conhecer é representar a natureza, ou seja,

acredita-se que há um real e que este pode ser apreendido

por meio dos instrumentos matemáticos. Aoutra tradícño

surge com René Descartes, quando observa urna contradí

cáo nas ciencias objetivas, pois, se conhecer é representar

o real, pressupóe-se que haja um real Iora da representa

cáo. Descartes, cntáo, nao hesita quanto a existencia de

um real que pode ser representado, porérn se preocupa

em investigar o que é o representar e, nesse sentido, Des

cartes é urn subjetivista, na medida em que, para ele, mais

importante do que representar a natureza é investigar o

processo de representacáo ou conhecimeato'!!'.

Logo, a tradicáo subjetivista ou cartesiana é emi

nentemente psicológica enquanto a tradicáo objetivista é

eminentemente naturalista. Ambas as posicóes resultam

na crenca de que o conhecimento tem um lócus definido:

ele está ou no sujeito psicofísico, subjetivismo psicolo

gista, ou nos objetos da natureza (nas coisas em si e na

tecnologiajt"!',

A descricáo etimológica da palavra fenomenologia

corrobora que seu sentido ultrapassa a tese naturalista

de que o mundo e as coisas sao em si mesmas, Diferen

temente das descri<;oes, biologia como o estudo da vida,

zoologia como o estudo dos animais, a femnuenologia

n<1o constitui o estudo do fenomeno como objeto defini

do; considerando fenomeno como aquiJo que se mostra a

partir de si mesmo(9·12l, preocupa-se com a compreens<1o

do vivido tal como ele é, o que ocorre por meio da sus

pensao de teses, cren<;as, pressupostos ou teorias acerca

do fenómeno, bem como pelo retorno ao mundo da vida,

anterior ao mundo objetivo(12-1Sl. No sentido husserlea

no, ocupa-se com a quest<1o metodológica da produ<;<1o
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do conhecimento, partindo da ínterrogacao: como os vi

vidos se mostram? E nao, a partir da indagacáo: o que sao

os vividos?

A fenomenologia, na perspectiva husserleana,

tern como tarefa primordial o "retorno as coisas mes

mas", como atividade intencional e, neste sentido, ocu

pa-se em estudar as esséncias e, segundo ela, "todos os

problemas resumem-se ern definir essencias"(9:1), sen

do estas reveladas na relacáo do homern corn o mundo

e com o outro na exísténcia'I'v, Assim, o conhecimento,

segundo a abordagem fenomenológica, é urn retornar as

coisas rnesmas, o que significa reconhecer, naquilo que

produzimos, algo que nos seja próprio, significa ter urna

identidade com aquilo que fazernos no nosso cotidiano,

reconhecer na experiencia significativa do mundo a coe

xistencia humanat!".

Na prática como cuidadoras e com os cuidadores

de pessoas em sofrimento mental, sentimos urna possibi

lidade de desenvolver um estudo com os cuidadores, algo

bastante primitivo, indefinido, mas que nos mobilizou a

trabalhar com a intuícáo de que a retomada vivencial é

um processo reflexivo que envolve as funcóes cortícaís,

culminando com a linguagem, que corresponde aos atos

indicativos: estes sao orientados ou preenchidos pela

intuicáo fenoménica, que quer dizer a vivencia de urna

totalidade que emerge cspontaneamente, resultando ern

urna intuícáo categorial ou esséncia, Assim, nós, como

íntersubjetívidades, produzimos um objeto, o qual reco

nhecemos como seudo nosso objeto de estudo, como, por

exemplo, as vivencias com as quais os familiares cuidado

res se identifícam na relacáo com a pessoa ern sofrimento

mental

Desta forma, no momento cm que nos voltamcs

para esse objeto e reconhecemos nele aquilo que intui

mos, tívernos uma intencionalidade de ato, que quer di

zer urna vivencia de urn todo que se exprime em nossos

atos indicativos (linguagem) que é a esséncia, Esse obje

to, que antes de se-lo, era uma intui<;<1o e, portanto, es

tava iTuanent.e (obscuro, indet.erminado), torna-se t.rans

cendente (claro, determinadoJ. Para os fenomenólogos, o

objeto n<1o é uma 'coisa' em si mesmo, ele existe quando

a intersubjetividade concede-Ihe visibilidade(12,17). A ex

periencia da paix<1o exemplifica de forma interessante o

caráter do objeto intencionaL "Da mesma maneira, para

o apaixonado que o vive, o amor nao tem nome, nao é

uma coisa que se possa circunscrever e designar, nao é o

mesmo amor do qual fala os livros e os jornais porque é a
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maneíra pela qual o apaixonado estabelece suas relacóes

com o mundo, é urna significacáo existencial"[9:51üJ.

No momento em que produzimos o objeto e reco

nhccemos nele algo que nos é próprio, algo que reflote

aquilo que intuimos, passa a haver urna intencioualidade

ern um sentido mais amplo, ou seja, se nos identificamos

com aquele objeto, se este reflete aquilo que intuímcs,

outros também poderáo se identificar, portante é algo

universal, é ccnhecimento, é urna consciencia trans

cendental, Isso acontece de forma brilhante e dinámi

ca. "Quando converso com um amigo que conheco bem:

cada urna de suas expressóes e cada urna das minhas

incluem, alérn daquilo que elas sígníñcam para todo o

mundo, urna multidáo de referencias as principais di

mensóes de seu caráter e do meu, sem que precisemos

evocar nossas conversacóes precedentes. Esses mundos

adquiridos que dáo a minha experiencia o seu sentido

segundo, sao eles mesmos recortados em um Inundo

primordial que funda seu sentido primeíro, Da mcsma

maneíra, há um 'mundo dos pensamentos', quer dizer,

urna sedimentacáo de nossas operacñes mentaís, que

nos permite contar com nossos conceítos e corn nossos

juízos adquiridos como com coisas que estáo ali e se dáo

globalmente, sem que precisemos, a cada momento, re

fazer sua sÍntese"(9:182J.

Como se dcprecnde da leitura do trecho acima

citado, a atividade intencional nao é algo estático, mas

processual e dinámico. Isso foi o que Husserl concluiu

e explicitou esqucmaticamente em seu terceíro projeto

fenomenológico, através do resgate de suas Li~oes para

urna fenomenología da consciéncia interna do te m

pO[13J. Merleau-Ponty, discorrerido acerca da ternpo

ralidade, destaca que a análise do ternpo nos mostra a

íntima relacao entre o tempo e a subjetividade. 'Acaba

mos de ver que o sujeito, que nao pode ser urna séríe de

acontecimentos psíquicos, nao pode, todavía, ser eter

no. Resta que ele seja temporal, nao por algum acaso da

ccnstítuícáo humana, mas em virtude de urna necessi

dade interior"(9549J. Na visáo do autor, a intencionalida

de é um processo intersubjetivo, logo, ele só é possível

na rela~<1o com o outro. Como vimos anteriormente, a

fenomenologia rompe com a dicotomia subjetivo-obje

tivo e, portanto, o conhecimento fenoInenológico é um

processo relacional, de alteridade: assim, ele é dinamico

e temporal.

"O tempo n<1o é uma hnha, mas uma rede de inten

cionalidades"[9:558J. Desta maneira, é possível entender o
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sonho dos filósofos de cornpreender urna eteruidade de

vida, a qual ocorre para além do permanente e mutan

te(9!. "Se devernos encontrar urna espécie de eternidade,

será no coracáo de nossa experiencia do ternpo e nao ern

urn sujeito intemporal que estaría encarregado de pensá

-Io e de po-lo" (S:5S!).

(campo
................... de presenca]

a"

Figura 1 - Representacáo gráfica do tempo! 13,18)

Essa perspectiva existencial de eternidade, Hus

serl chamou de séríe dos "agoras"l9:SSS) a qual, conforme

mostra a figura acuna, pode ser descrita assim: quando

se tern uma vivencia A, se projcta um horizonte de pos

sibilidade [protensáo] de urna vivencia E, ou seja, e' ('1);

quando se tern urna vivéncía E,A caí e fica retido na forma

modificada a' (vivido ou retcncáo ou codadoJ, ao mesmo

tempo se projeta um possível D,ou se¡a, d' ('1), quando se

vive D,a' se transforma em a", E é retido como e', e se tem

urna "protensáo" o' ('1) e assim sucessívamente em urna

continua mutacáot!'". Assim, a ternporalidade pode ser

considerada como urna experímentacáo do fluir da cons

cíéncia ern que, a cada nova vivéncia, urna vívéncía antíga

é retomada e vinculada a existencia, mesmo que de forma

modificada, desvelando diversos perfis.

Deste modo, o fluir da consciencia configura-se

como urna rede de perfis re tidos en torno de cada viven

cia atual, constituindo-se um horizonte em dupla direcáo:

passado e futuro[9-13,18J. Para Merleau-Ponty, a tempora

lidade constitui-se na rela~ao com o outro, faz ver o sen

tido das vivencias, possibihta a compreensao dos fatos,

desvela possibilidades de transcendencla, o que ocorre

como uma experiencia de campo e, portanto, como uma

vivencia ambígualS).



Cornpreensáo do cuidado a partir da

consciencia interna do tempo - o cuidado
como consciencia absoluta

No día-a-día do cuidado, o familiar cuidador está

díante das contingencias do mundo que o entorna: a cada

nova vivencia, a anterior jaz no esquecimento, transfor

mando-se cm eadados que constítuem os vividos tempo

rais do cuidador. Día após día, na relacáo com a pessoa

com sofrímento mental, o cuidador retoma os eodados

retidos (vivencia de um todo espontáneo e indetermina

do, inruicáo do fenómeno/cuidado) e estes, por sua vez,

preenchem os atas superiores (pensamento, linguagem),

constituindo-se urna esséncia que se exprime no obje

to transcendente, que é o pensamento reflexivo, o qual

deverá refletir a vivencia intuitiva. A uniáo resultante da

íntuícáo e da reflexáo implica na vivencia de urna totali

dade que Husserl denominou, en seu segundo projeto,

de consciencia transcendental.

Todo esse processo ocorre dinamicamente, res

taurando-se a cada novo ciclo de forma temporal. Deste

modo, o cuidado, como consciencia ou conhecimento, é

sernpre cnatívo, nao está nern no cuidador (subjetivis

mo), nern na pessoa que é cuidada, nern nos instrumen

tos utilizados no cuidado, nem na fundamentacáo teórica

naturalista (técnica) que, geralmente, permeia as acóes

de cuidar [objetivismo}, mas constituí urn todo autentico

que se faz e refaz a cada experiencia de cuidado e que se

constrói progressivamente na intersubjetividade.

Nesta perspectiva, o cuidado jamais poderá ser

pensado como urna funcáo ou incumbencia de quern o

exerce, como se fosse um objeto em si e do qual o cui

dador é investido para prestar assísténcía ao outro, mas

urna esséncía corn a qual o cuidador se reconhece a partir

do continuo intersubjetividade cuidador-pessoa cuidada.

Cada experiencia de cuidar é única, urna vez que o cui

dador e a pessoa cuidada tornam-se urna, ou seja, passa

a existir uma cornunidade ou uníversalidade que ambos

poderáo experimentar.

Neste sentido, percebemos que a abordagem feno

menológica contribui expressívamente para a producáo

do conhecimento sobre o cuidado, abrindo possibilidade

a ressignifica<;ao da experiencia cuidativa[l~), em que o

cuidador é capaz de vivenciar alegria no sofrimento, su

pera<;ao na hmita<;<1o, entre outras ambiguidades ineren

tes ao processo de vivero Além disso, a consciencia de que

o cuidado é um acontecimento n<1o estático, mas dinami-

Sena lLS, Ras HfT, Inrvclhc ¡)AL, Sruzn VS

co e intersubjetívo, possibilita tanto ao cuidador quanto

á pessoa cuidada urna abertura para a transforrnacáo

em um outro eu mesmo. Por exernplo, o sentímento de

sentir-se incluida ou rcjeitada mobiliza diferentes atos,

em diferentes contextos, ern diferentes atores, sugerindo

novas formas de cuidar.

Na relacáo entre familiar cuidador e pessoa em

sofrimento mental, é visível o caráter intersubjetivo:

existe um continuo sentirjagir recíproco, mobilizado

pelas tracas afetívas e cuídauvas, mesmo numa fase de

croriícidade em que a pessoa cuidada parece nao reagir

ao cuidado. Na experiencia em trabalhos grupaís, perce

bemos que os relatos dos cuidadores corroboram haver

urna resposta, por parte da pessoa em sofrimento men

tal, que chamaríamos de intuícáo fenoménica, um sentir j

agir que apunta para urna ídentiíicacáo com o cuidador:

no sentido merleau-pontyano, a pessoa cuidada parece

encarnar o seu cuidador e vice versa.

Na intersubjctívidade familiar cuidador-pessoa

ern sofrimento mental, parece haver urna conformidade

ou curnplicidade: o cuidador diz nao conseguir desligar

-se da pessoa, e isso é intersubjetivo; o cuidador sentc

que ele e a pessoa que sofre sáo um só corpo, enquanto

esta também sente quando uma pessoa diferente a toca

ou lhe presta cuidados. O fato de o cuidador náo se sentir

a vontade em deixar que seu outro corpo scja cuidado por

urna outra pessoa confirma o vínculo profundo estabele

cido nessa relacáo. "Cada vida corn sua intencionalidade

penetra intencionalmente na vida dos outros e todos, de

modos diferentes, perro ou longe, sáo entrelacados na co

munídade da vida"113 :260).

Díante do exposto, entendemos que a habilidade

para o cuidado nao tern a ver corn a repctícáo do ato de

cuidar ou corn urna predisposicáo para o cuidar, mas com

a dinámica do processo intencional. Em cada prática cuí

dativa, uma consciencia se manífesta, um presente retorna

espontaneamente as experiencias vividas e visualiza no

vas possíbilidades para o cuidado. Assím, o cotidiano do

cuidar de urna pessoa em sofrimento mental nao constit.ui

urna mera rcpctícáo de técnicas e procedimentos por par

te do cuidador junto a pessoa cuidada, nao é algo estático:

é um todo que se manifesta a cada experiencia cuidatíva,

C01no algo autentico e que se constrói infinit.amente.

Portanto, a nosso vel~ a teoria da intencionalidade

de Husserl constltui um referencial de extrema relevan

cia para a fundamenta<;fio da no<;<1o de cuidado. Com base

nesta teoria, é possível compreender que os procedimen-
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tos que envolvem o cuidado nao sao em si, eles exístem a

partir daquilo que é intencional, no sentido de conscien

cia do outro, experiencia de tornar-se um outro eu mes

mo produzida na mrersubjetívídadct'?'.

Neste sentido, consideramos importante esclare

cer a natureza intencional do cuidado e de que forma ele

pode ser universal, ou seja, de que forma outros podem

participar dessa idéia de cuidado. Se, na relacáo, eu con

sigo identificar como própria urna série de esséncias, ou

tros também poderáo partilhar e, nesse caso, o conheci

mento produzido é universal e desta forma sao criadas as

teorias e as tecnologías de cuidado. Enfim, se o cuidado é

conhecímento, ele é algo idealizado, constituí objeto ima

terial ou modos de cuidar, Urn modo de cuidar nao vale

apenas para urna pessoa, as tecnologías de cuidado sao

universais, nao sao propriedades do cuidador; visto cons

tituir-se em um saber produzido nas relacóes de cuidar.

A descricáo de vivencias como cuidadoras e

com os familiares cuidadores de pessoa em
sofrimento mental

A vivencia em atividades grupaís com familiares

cuidadores de pessoas em sofrimento mental tem mos

trado que, ao exprimir suas intuicóes sobre o cotidiano

do cuidar, na relacáo com outros cuidadores, o cuidador

identifica-se com aquilo que lhe é próprio, bem como

com as possibilidades que aparecem no 'aquí e agora' das

reunióes, no continuo das conversas. No grupo, os cuida

dores retomam vivencias retidas e projetam-se para o fu

turo, no sentido da críacáo de expectativas. Cada vivencia

intencional representa urna consciencia plena e absoluta

que, a cada evento de cuidado, se recria ou se vive de urna

outra forma. E as vivencias sucedem-se em continua mu-

tacáo, como explicita Husserl ern sua teoría da conscien

cia interna do tempot?'. Na dinámica temporal do cuida

do, nao obstante urna vivencia contar com a partícipacáo

da anterior, ela constítuí-se urna nova vivencia e, neste

sentido, o cuidado é vivido de um outro modo, pois é re

novado na intersubjetividade.

Essa dinamicidade do cuidado pode ser exempUfl

cada no relato de urna senhora que, ao levar o filho em si

tua¡;aO de surto psicótico para internamento, em sua fala,

na reuniao com outros familiares, queixou-se muito da

sobrecarga de atividades em rela¡;ao aos transtornos cau

sados pelo jovem e por náo encontrar tempo para cuidar

de si, devido a suas constantes fugas de casa e aos preju-
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ízos financeiros decorrentes dos atos cometidos por ele,

nas ruas, em momentos de surto, como quebra de vidros

de autornóveis e de janelas de residencias, alérn de inco

modar clientes de urna paníficadora próxima a sua casa.

Relatou, ainda, que gostaria de interná-lo para que ela

pudesse descansar um pouco e para ir ao pesto de saúde

cuidar de um ferunento no pé direito. Todavía, segundo

ínformacóes de uma acompanhante, aquela senhora era

dependente de bebida alcoólica, ñcando a maior parte do

tempo sob o efeito desta substancia. Após doís dias de

internacáo do filho, ela retornou ao servico e questionou

porque ele nao melhorava logo, para retornar para casa,

pois expressou que acreditava que em casa ele ficaria me

lhor e que t.ambém nao gostava de dormir só a noite.

No inicio. da fala a mulher conseguiu comover

boa parte dos participantes da reuniáo. Talvez alguém,

sob a perspectiva fenomenológica pudesse fazer urna

reducáo, no sentido de descrever esséncias com as

quais aquela senhora se identificaria na rclacáo com seu

filho; quem sabe, abordando-a, para que falasse sobre

a relacáo entre a dependencia química e o náo cuidar

de si; das possibihdades que as sítuacñes dífíceís podem

representar. Embora, durante a rcuniáo, ela tenha cul

pado o filho por suas deficiencias no autocuidado, nao

aproveitou o ternpo do int.ernamento para cuidar de si,

já que, no retorno ao scrvíco, relato u que ainda nao ha

vía ido ao pesto de saúde. alérn de continuar fazendo

uso de bebida alcoólica.

Em contrapartida, foi possível perceber que, ao

solicitar a presenca do filho em casa, ela evidenciou um

sentímento de mscguranca e a necessidade de autccuí

dado. Assim, ficou claro que tanto o adoecimento quanto

o cuidar ocorre no dominio da íntersubjetívidade e, nes

te caso, a senhora reconheceu que até mesmo seu Jilho

"problemático" pode tornar-se um cuidador em poten

cial, ao ficar com ela as noítes, em casa.

Diante do exposto, é possível notar que a interlo

cucáo da mulher, seja com os profissionais de saúde ou

com outros familiares, permitiu-lhe reconhecer-se como

cuidadora na experiencia transcendental; e, se ela foi ca

paz de identificar-se, outros também poderao participar

dessa essencia, pois trata-se de urna vivencia intersubje

tiva que exprime urna unidade ou, no dizer de Husserl,

UIna consciencia transcendentalUS). O interlocutor, por

exemplo, poderla abordá-la quanto ao que ela gosta. e ao

que nao gosta no processo de cuidar do filho em sofri

mento mental.



Estudando fenomenologia e interagindo com os

familiares cuidadores de pessoas em sofrimento mental

pudernos retomar as nossas experiencias COIlW cuidado

ras. A fenomenología permítiu-nos perceber esséncias

com as quais nos identificamos como cuidadoras. Por

exemplo, percebernos que cuidar de pessoas ern sofri

mento mental representa a abertura de possibilidade

para retomar vivencias retidas por meío de leituras, se

minários, cursos, enfim. os diversos contextos, alérn de

contribuir para uma autoafírmacáo como profissional da

área da saúde mental.

Portante, com base no pensamento merleau-pon

tyano, nas relacóes de cuidado, o cuidador se descentra

no outro [pessoa cuidada), ocupa-se do corpo deste e

reconhece seu outro eu(F) e, como ocorre no dízer de

Husserl, o cuidador experimenta. urna "associacáo aco

plante"(19:14-3), experiencia ern que a pessca cuidada abre

possibilidades para que o cuidador mostrc-se a si mesmo,

Em reunioes de grupo todos falam de suas viven

cias e chega um dado momento que todos parecern falar

a mesma língua, ter um só pensamento, parece haver urn

sentido único comum a todos, aparece ali uma experien

cia de comunidade, urna consciencia coletiva diante das

esséncías que se produzem, Ocorrem ínúmeros fenóme

nos psíquicos, que sáo vivencias de urn todo que apare

ce cspontaneamente, independentemente de atos supe

riores: sao sentímentos, ernocóes, Quando um cuidador

fala, o mitro se emociona, as vezes chora, se reconhece

na experiencia do outro, muitos contam experiencias en

gracadas que ocorrem no processo de cuidar e outros se

ídeutíficam com o riso, com a vivencia expressa,

Ao reconhecer as possibilidades que se abren na

interacáo. o cuidador chega a um nivel tal cm que a expe

riencia de intersubjetividade, base do processo intencio

nal e da efetívacáo da consciencia, favorece a íntercorpo

reidade do grupo. Para que isso ocurra faz-se necessário

que, alérn de estar presente, o cuidador seja um presente,

participe da comunidade dos cuidadores, reconheca jun

to aos pares aquilo que tern a ver com ele, ou seja, aquilo

que lhe é próprío e, se isso ocorre, os demais poder-se-<1o

reconhecer como generalidade intersubjetiva(7).

Enfim, a intersubjetividade do grupo corrobora o

caráter criativo e exclusivo do cuidado. Cada experien

cia de cuidar é ímpal~ no sentido de que uma é diferente

das demals, e, ao mesmo tempo, exprime uma comulll

dade entre os cuidadores. Nos encontros, os cuidadores

descentram-se mutuamente, abrindo possibilidades para
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as realizacóes de projetos de vida, suscítam e exploram

vivencias anteriores como presenca e como um presen

te. As experiencias chegam a um nivel de discussño tao

profundo, tao ínter que exprime um uno. Cada um se

identifica com o outro de talmaneira que, ao se encer

rarern as rcuníócs, percebe-se um sentido de realizacáo

coletíva dernonstrado nas expressóes verbais e gestuais,

de tal maneira que, algumas vezes, o grupo parece querer

permanecer ali por mais tempo para usufruir da con ti

nuidade do vínculo que se estabeleceu,

Nesse sentido, aliancas sao fortalecidas entre pro

Iissionais de saúde, cuidadores e pessoas cuidadas, Na

tentativa de aprimorar nossas prátícas cuidativas ternos

buscado ouvir mais uns aos outros, aprender com eles

qual o cuidado de que necessítam, quando e ende preci

samos atuar; Assim, possihilitamos urna abertura para a

construcáo de um cuidar coletívo, cornpartilhamos sabe

res e experiencias, desenvolvemos relacóes cooperativas,

que transforrnam a todos os envolvídost-?: ou, como diria

Merleau-Ponty ern um outro eu mesmo,

CONSIDERACOES RETROPROSPECTIVAS

o termo retroprospeccáo foi utilizado por Hus

serl para referir-se a vivencia intencional no sentido di

námico, cm que cada evento que ocorre ern nossas vidas

nos leva a retomar os anteriormente vividos (retro) e

visualizar um evento possível ern nossos horizontes de

futuro (prospeccáo]. Isso corresponde a consciencia

como unidade que se exprime na relacáo subjetivo-in

tersubjetivo. Nesse sentido, sondo coerente com a nocáo

fenomenológica de conhecimento, que é sernpre dinámi

ca e inacabada, evitamos utilizar os termos conclusoes

ou consideracóes ñnais para interromper a escrita deste

texto.

A vivencia de escrever este texto foi extremamente

relevante. Em pruneiro lugar, por possibilitar-nos ver a

nós mesmas como pessoas que tém um potencial infinito,

o que, na visan merleau-poutyana é sernpre um eu posso,

Este aspecto proporcionou-nos um estado mais elevado

de autoestima. Em segundo lugar, pudemos reconhecer

várias de nossas essencias como pessoas e como cuida

doras. Em terceiro, percebemos uma necessidade emer

gente de valorizar mais o outro como aquele que mobi

Hza nossas potencialidades de realiza<;oes, através da

identifica¡;ao com o que nos é pr6prio. Enfim, pudemos

depreender e refletir sobre a importáncia da abordagem
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fenomenológica para a producáo do conhecimento e a

intervencáo junto a familiares cuidadores de pessoas em

sofrimento mental.

A partir dcstas reflexóes, nossas prátícas cuida

tivas tcmar-se-ác maís conscientes e autenticas, pois a

conviccáo de que constítuímos um eu posso favorece a

elevacño da dignidade, saúde, afetividade. capacidade

criatíva e relacional, bern como o rcspeito pelo outro.

Além dísso, a consciencia de Iinitude, numa perspectiva

transcendente, permítiu-nos compreender que, apesar

da Iinitude humana, existe um infinito possível á dispo

sicáo de todos que desejarern tornar-se um outro eu

mesmo,
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