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FENOMENOLOGIA DO CUIDADO 1

Virginia Elizabeth Suassuna Martins Costa 2 

Como foi o cuidado quem primeiro imaginou o homem, 
que fique com ele enquanto ele existir. 

- Abbagnano -

Resumo: Este artigo busca refletir acerca do sentido do cuidado na perspectiva de Martin 
Heidegger e de Fílon de Alexandria, filósofo existencialista e representante da tradição judaico-
cristã, respectivamente, com base na tentativa de compreensão de alguns aspectos da filosofia 
de ambos e de relacioná-los com a fenomenologia.

Palavras-chave: cuidado, Dasein, fenomenologia.

Inicialmente, gostaríamos de situar as reflexões de Heidegger e Fílon, colocan-
do-as no seu devido contexto histórico. 

O pensamento de Martin Heidegger (1889-1979) foi fruto de uma geração sacu-
dida em seus valores tradicionais e protagonista da Primeira Guerra Mundial, cenário 
no qual surgiram suas reflexões sobre a questão do ser e a possibilidade de abordá-la 
em uma perspectiva fenomenológica. 

Esta questão, que orienta toda sua trajetória filosófica, foi despertada pelo con-
tato que teve com o livro de Franz Brentano (especialista na tradição aristotélica), So-
bre os diversos sentidos do ente segundo Aristóteles. Por outro lado, com a crença na 
fenomenologia fundamentada no método fenomenológico de Edmund Husserl, (1859-
1938), de quem foi assistente, desde 1919, perscrutou o conteúdo do livro Investigações 
lógicas, diante do qual desenvolveu posteriormente sua própria interpretação. Desde 
a publicação de sua obra Ser e tempo, caminha de uma fenomenologia hermenêutica 
do ser humano para uma ontologia fundamental do ser. 

Neste sentido, questionar o ser é, para Heidegger, evidenciar a experiência 
humana como ela é vivida à medida que o ser toma consciência do mundo. Nessa 
busca, analisa a natureza e o núcleo do ser humano no seu estado básico de cuidado, 
preocupação ou zelo. Para ele, esses são os constituintes da unidade original e indis-
1 Trabalho apresentado em maio de 2006, no XII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica e I Encontro 

de Fenomenologia do Centro-Oeste, realizado em Goiânia-GO.
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solúvel, denominada por ele de Dasein3 que, de certa forma, foi um legado de Hus-
serl, considerado o pai da fenomenologia, por intermédio de sua concepção de cons-
ciência como intencionalidade4. Esta concepção aponta a inseparabilidade do sujeito 
e do objeto, à medida que enfatiza a noção de que toda consciência é consciência de 
alguma coisa, ou seja, que ela só é consciência se estiver dirigida a um objeto (sen-
tido de intentio), que, por sua vez, é sempre um objeto-para-um-sujeito, jamais um 
objeto em si; trata-se de um objeto-percebido, pensado, imaginado, como afirma Dar-
tigues (1992). Neste sentido, se toda consciência é consciência de alguma coisa e se 
todo objeto é sempre objeto para uma consciência, é impossível concebê-los como 
duas entidades separadas. 

Nessa perspectiva, Heidegger insiste em afirmar que o Dasein, o ser-aí, ou a 
pre-sença5, são expressões que enfatizam que o ser não é apenas uma coisa no mundo, 
mas um ser–no-mundo, que se orienta preocupado com sua própria existência. Para 
ele, a preocupação, o cuidado (die Sorge, traduzido do latim como cura), exprime o 
caráter fundamental da experiência humana e unifica todos os momentos constitutivos 
do ser-no-mundo, como assinala Leão (1995).

Para exemplificar sua doutrina do cuidado, Heidegger refere-se à fábula 220 
de Higino como “um testemunho pré-ontológico” 6, cujo término enfatiza: “como foi 
o cuidado quem primeiro imaginou o homem, que fique com ele enquanto ele existir” 
(Abbagnano, 2000, p. 224). Em síntese, a fábula ressalta que, tendo sido o cuidado 
quem primeiramente viu um pedaço de terra argilosa ao atravessar um rio e deu-lhe 
forma, queria dar-lhe também seu nome. Ao pedir a Júpiter que lhe desse o espírito, o 
que deus fez de bom grado, deparou-se com uma disputa, pois também ele queria dar-
-lhe o nome. Neste processo de disputa, surgiu a terra, querendo também ter o direito 
de nomeá-lo, por ter oferecido um pedaço de seu corpo. Os disputantes resolveram to-
mar Saturno como árbitro, que decidiu pela temporalidade dessa criatura, e ouviram 
a seguinte decisão:

Tu Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito e tu ter-
ra, por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como, porém foi a “cura” 

3 Dasein é um vocábulo que Heidegger utiliza para se referir à essência do homem concebida originalmen-
te. Ele “é formado de sein (ser) e de da (aqui, lá, como advérbio, e o aqui, o lugar do Ser, i. é., a dimensão 
instituída pelo Ser onde o Ser se manifesta” (Leão, 1995, p. 43).

4 Intencionalidade inicialmente foi definida como referência de qualquer ato humano a um objeto diferente. 
Recuperada por Brentano no século XIX, essa definição passou a referir-se à característica dos fenôme-
nos psíquicos. Posteriormente, revista por Husserl, passou a significar a própria relação, sujeito e objeto 
da consciência em geral.

5 Dasein em português é traduzido por pre-sença, uma vez que, o prefixo pré, do latim prae, também sig-
nifica lugar, e localização e sença, do latim sentia, remete ao verbo esse, ser, segundo Leão (1995). Nesse 
sentido, a expressão Dasein, refere-se ao aqui, ao lugar do ser, no qual se manifesta.

6 Heidegger deparou-se com o testemunho pré-ontológico para a interpretação ontológico-existencial da 
pre-sença como cura, por meio do ensaio de K. Burdach, Faust und die Sorge. Burdach mostra que Go-
ethe extraiu de Helder a fábula que consta como a 220, das Fábulas de Higino (Heidegger, 2002).
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quem primeiro o formou, ele deve pertencer à “cura” enquanto viver. Como, 
no entanto, sobre o nome há a disputa, ele deve chamar “homo”, pois foi feito 
de hummus (terra). (Heidegger, 2002, p. 264)

Ao cuidado, pois, pertence, a sua obra enquanto ela estiver no mundo, embora 
esteja constituída por um corpo que utiliza o hummus da terra e de um espírito conce-
dido por Júpiter, que os receberá de volta por ocasião de sua morte.

O ser do estar-aí é, portanto, o cuidado que se totaliza no ser-para a morte, mas 
que terá como acompanhante a cunhagem da cura.

No que se refere especificamente ao cuidado, Heidegger (1981) afirma que exis-
tem duas maneiras extremas de solicitude ou de cuidar do outro. Uma é denominada 
Einspringende Fürsorge, que, em alemão, significa: cuidar do outro o colocando no 
colo, mimando-o, fazendo tudo por ele, assumindo o seu encargo que é o de cuidar de 
si mesmo, dominando-o, manipulando-o, mesmo que sutilmente. A outra é denomina-
da Vorspringende-Befreieden, cuja tradução é: pular em frente ao outro, antecipar-se 
a ele (ihm vorausspringt), libertando-o diante de suas possibilidades-para-ser; trata-se 
de modo de cuidar no qual o outro não é protegido, mas é convidado a voltar para si 
mesmo, autenticamente, como pela primeira vez, o que lhe facilita assumir seus pró-
prios caminhos e o encontro consigo mesmo.

Heidegger (1981) afirma: 

Este outro modo de solicitude pertence essencialmente ao autêntico “cuidar” – 
isto é, para a existência do outro e não para um “o que” ele cuida; ele salva o 
outro para torná-lo transparente a si mesmo em seu cuidar e para torná-lo livre 
para si mesmo. (p. 41; grifos do original)

Ainda para esse autor, a solicitude é orientada para a consideração e a paciên-
cia, ambas com características temporais. No seu original alemão, a palavra conside-
ração, Rück-sicht, literalmente significa vista para trás, ou seja, em vista do aconteci-
do se considera; e a palavra paciência ou tolerância, no original alemão Nach-sicht, 
significa vista para frente, ou seja, é um convite para que se tenha paciência em vista 
de algo esperado, conforme assinala Heidegger (1981).

No cuidar solícito, portanto, o indivíduo é chamado a considerar o que pas-
sou e a tolerar o que está por vir. Esta atitude, entretanto, envolve o ser em relação 
aos outros que ontologicamente, segundo Heidegger (1981) diferem do ser em rela-
ção aos objetos. Os objetos são presenças simples, ao passo que o ente, que é o ou-
tro, tem, por si próprio, um modo de ser-aí. É na verdade uma relação de ser-aí para 
o ser-aí, que pressupõe o autoconhecimento do ser-aí disposto a estar-com o outro. A 
convivência cotidiana, portanto, orienta-se segundo a própria presença, diante dos 
outros, os quais, como afirma Heidegger (2002), não são os demais além da pessoa, 
dos quais se isola, mas sim aqueles dos quais, na maior parte das vezes, ela não se 
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diferencia, mas entre os quais também se encontra. Nesse sentido, “o mundo da pre-
sença é um mundo compartilhado. O ser-em é ser-com os outros” (Heidegger, 2002, 
p.170; grifos do autor).

A percepção e a contemplação pela unidade do homem podem ser encontradas 
na vertente judáica-cristã nobre, antepassada da holística, nos terapeutas do deserto, 
como revela Fílon de Alexandria. Este filósofo, segundo Leloup (2002), nascido em 
uma família judia de altas posses, provavelmente entre 20 e 10 Ac. a 39/40 da era cris-
tã, era contemporâneo de Cristo, embora em seus escritos não se encontre nenhuma 
referência acerca do que se passava na Galiléia. Por outro lado, o filósofo refere-se ao 
clima vivenciado na sua região pelos judeus alexandrinos, que eram obrigados a re-
verenciar Calígula, o então intitulado Augusto, o imperador, como o seu Deus. Para o 
judeu Fílon, que não reconhecia outro deus senão Jeová, Calígula encarnava as preten-
sões do Absoluto, cuja inflação do ego reconhecida pelos terapeutas do deserto como 
a fonte de todos os distúrbios sociais e psíquicos.

Além de situar o contexto histórico, faz-se necessário identificar os dois sen-
tidos que o verbo therapeutes tinha na época de Fílon. O primeiro provém de servir, 
cuidar, render culto e o segundo, de tratar, sarar.

Os terapeutas eram hábeis na arte da interpretação não-explicativa, mas reve-
ladora, dos livros das Escrituras, da natureza, do coração, na arte do cuidado do ser e 
eram considerados therapeuen to On 7. Eles eram educados para cuidar de Deus, ou 
seja, daquilo que não é doentio e nem mortal no ser humano. Por isso, eram conside-
rados não aqueles que sabiam, mas quem se supunha saber escutar. Para esses tera-
peutas, “quando o Logos só fala a si mesmo ou à sua própria fonte, não toma forma. 
Só quando se volta para o ‘Outro’ ou para ‘Alhures’, se torna mundo, faz-se carne” 
(Leloup, 2002, p. 24).

Nessa perspectiva, era necessária a compreensão da relação do ser-no-mun-
do, que abrange, para os terapeutas, as dimensões: corporal (basar, soma); psíquica 
(nephesh, a alma); a noética da psiquê (nous, a consciência sem objeto); a espiritual 
(rouah, pneuma, o sopro). A primeira, a dimensão corporal, inclui o cuidado com a 
alimentação e com o corpo tanto no que se refere ao hábito (roupa) físico quanto ao 
espiritual, objetivando resgatar o sentido de pertencer à Grande Natureza ou a Deus 
e a vocação de ser para a Eternidade. A segunda, a dimensão psíquica, relaciona-
-se com valores como o Belo, o Verdadeiro, o Bom. A terceira, a dimensão noética 
da psiquê, cuida do desejo, para reorientá-lo em direção ao próprio ser, visto que os 
terapeutas acreditavam que o indivíduo adoece quando perde a mira de si e se cura, 
quando resgata a consciência do Ser que É. A última, a dimensão espiritual, refere-se 
ao cuidado que ocorre pela oração, não tanto para “recitar preces e invocações, mas 
ter seu ser no Ser, afim de que, sua Presença se difunda ou se interiorize através dele 
na pessoa mal aventurada” como enfatiza Leloup (2002, p. 31). Refere-se ao re-ligar 
7 O On é uma tradução da Bíblia Hebraica e significa Deus, o inefável, transcendente, anterior a, além de 

Leloup (2002).



71 Revista da Abordagem Gestáltica – Volume XII

Fenomenologia do cuidado

a si mesmo e ao outro, ao seu Ser que É, ou seja, reconduzi-lo à sua Fonte de Vida, 
cuidando de seu sopro.

Para os hebreus e terapeutas da época, o sopro da vida estava relacionado com 
a vida e sua falta ou sua perda com a morte. Nesse sentido, para eles, curar alguém 
consistia em resgatar o fluxo da respiração, livrando-o de bloqueios que o impedem 
de fazê-lo e que ameaçam a perda de sentido da vida.

A ênfase, portanto, na questão do cuidado faz-se presente, nas duas perspecti-
vas filosóficas citadas, assim como a referência à noção de intencionalidade da cons-
ciência, aspecto fundamental da fenomenologia, que também contribui com a sua me-
todologia para acessar a complexidade da unidade homem-mundo. Como metodolo-
gia, a fenomenologia permite acessar aquilo que o próprio conceito de fenômeno8 se 
propõe, ou seja, acessar o que se mostra por si mesmo. Fenômeno, portanto, é o que 
se mostra por si mesmo em um local situado, em uma situação em que o sujeito expe-
riencia, o que sugere sempre uma relação entre o fenômeno que se mostra e o sujeito 
que o experiencia. 

Na perspectiva desta autora, a fenomenologia do cuidado, em uma perspectiva 
heideggeriana é um convite para testemunhar o que se manifesta no espaço compar-
tilhado, atentivamente pre-sente, para considerar o que passou e a tolerar o que está 
por vir. Consiste em considerar que o que se mostra por si mesmo e, assim, eviden-
ciar que aquilo que aparece em uma situação relacional não é um comportamento de 
um sujeito avaliado objetivamente por outro, apoiado em juízos elaborados anterior-
mente. Como enfatiza Augras (1986), aquilo que se manifesta provém da intersubje-
tividade, ou seja, é o ser-com o outro. 

O mostrar-se do ser-aí não é um mostrar-se qualquer, e “o ser dos entes nun-
ca pode ser uma coisa ‘atrás’ da qual esteja outra coisa que não se manifesta” (Hei-
degger, 2002, p. 66). Nesse sentido, a atitude fenomenológica envolve o dar conta 
do que acontece pelo clareamento do fenômeno, aspecto que sugere uma perspecti-
va metodológica caracterizada por uma operação denominada epoché, ou seja, uma 
operação que proponha a colocação das crenças em suspensão, não para anulá-las 
ou negá-las, mas para evitar contaminação de quaisquer teorias e explicações aprio-
rísticas, com o fim de chegar à-coisa-mesma, ou seja, ao fenômeno como ele se ma-
nifesta à consciência.

Em outras palavras, para Merleau-Ponty (1994), o mundo fenomenológico é 
não o ser puro, mas o sentido que transparece de minhas experiências, e na intersec-

8 O significado de fenômeno origina-se da expressão grega fainómenon e deriva-se do verbo fainestai que 
quer dizer mostrar-se a si mesmo. Assim, fainómenon significa aquilo que se mostra, que se manifesta. 
Fainestai é uma forma reduzida que provém de faino, que significa trazer à luz do dia. Faino tem origem 
na raiz Fa, entendida como fos, que quer dizer luz, aquilo que é brilhante. Em outros termos, significa 
aquilo em que algo pode tornar-se manifesto, visível em si mesmo. Fainomena ou fenomena é o que se 
situa à luz do dia ou o que pode ser trazido à luz. Os gregos identificavam os fainomena simplesmente 
como ta onta que quer dizer entidades. Uma entidade, porém, pode mostrar-se a si mesma de várias for-
mas, dependendo, em cada caso, do acesso que se tem dela (Bicudo & Martins, 1989, p. 22).
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ção de minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de uma nas outras 
(p. 18). Nesse contexto, faz-se necessária uma metodologia que atenda aos requisitos 
que reconheça a intersubjetividade e que, ao mesmo tempo, elabore uma compreensão 
objetiva do que se manifesta. 

A atitude fenomenológica do cuidado parece respeitar esses quesitos, pois en-
volve a escuta compreensiva da intencionalidade do que está querendo se mostrar e 
assim pontua em uma contextualização a relação de significados e de sentidos. 

Essa atitude também é referida por Fílon segundo Leloup (2002) ao afirmar que 
os terapeutas na tradição judaica cristã já faziam uso da epoché, o por entre parêntesis, 
que estimulava a suspensão, os juízos dos quais os olhares se encontravam carrega-
dos. Com essa metodologia fenomenológica, pretendiam desenvolver o talento de ver 
e ouvir com clareza, o que era obtido pela contemplação do Ser. 

A visão e a audição esclarecedora eram exigências para que os terapeutas se 
tornassem uma claridade para aqueles que depositavam neles os fragmentos obscu-
ros de sua existência. Claridade não apenas em razão de um olhar lúcido e objetivo, 
mas de um olhar que provém do olho do coração. Trata-se de um olhar diante do qual 
o indivíduo não se sentia envergonhado, culpado, menosprezado, julgado, medido, 
mas despido na sua nudez essencial, ou seja, a de ser amado e aceito pelo Ser. É um 
adquirido pela humildade, para Fílon, e pela exposição do coração à luz do Ser (Le-
loup, 2002). 

A fenomenologia do cuidado, portanto, na ótica desta autora, não apenas en-
volve a compreensão do cuidado como algo que, sem a relação com o hummus (ter-
ra) e com júpiter (o espírito) moldaria a criatura humana, mas como algo que con-
tinua necessitando de outros ingredientes humanos para continuar moldando com 
saúde sua existência. 

São ingredientes que envolvem a compreensão, não como sinônimo de conhe-
cimento intelectual, que ocorre por intermédio de um olhar lógico e lúcido, como aler-
tavam os terapeutas de Alexandria, mas como afirma Heidegger (2002), com a com-
preensão como abertura que alcança a constituição fundamental do ser-no-mundo, 
liberando-o para as suas possibilidades. 

Não basta, pois, o homem ter sido moldado pelo cuidado. É preciso permanecer 
em atitude permanente de cuidado, em um processo de remodelamento, da dimensão 
física (hummus) e da espiritual (espírito inspirado por Júpiter), de forma solícita e com-
preensiva em busca da intencionalidade que se mostra por si mesma, evitando assim, 
com esse posicionamento fenomenológico, atitudes deficientes de solicitude, como a 
indiferença, a apatia, a competição, como assinala Heidegger (1981).
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