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RESUMO: O presente artigo científico é fruto de um trabalho de conclusão de curso e busca 

defender o cuidado enquanto um dado ontológico no homem, a partir da filosofia de Heidegger. Ao 

retomar a essência do ser “humano”, conclui-se que o cuidado é fundamental para a conservação da 

vida. A sociedade contemporânea tem vivido de forma muito individualista e sem esperança por um 

novo paradigma, porém necessita do cuidado do outro e para com o outro para manter-se. O 

cuidado deve ser vivido pela própria experiência, para tanto também é apresentado pequenos gestos 

de cuidado que fazem a diferença na vida do outro no dia a dia. Portanto, a partir da prática do 

cuidado o ser humano é colocado em contato com o coração da vida, visto que este é a essência do 

homem. 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado. Essência. Prática. Vida. Individualismo.  

 

ABSTRACT: The present scientific article is the result of a work of completion of course and seeks 

to defend care as an ontological datum in man, starting from the philosophy of Heidegger. By 

resuming the essence of "human being", it is concluded that care is fundamental for the 

conservation of life. Contemporary society has lived in a very individualistic and hopeless way for a 

new paradigm, but it needs the care of the other and for the other to maintain himself. Care must be 

lived by one’s own experience, and small gestures of care that make a difference in the other’s life 

are also presented in everyday life. Therefore, from the practice of care the human being is placed 

in contact with the heart of life, since this is the essence of man. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pergunta antropológica sobre quem é o homem norteia grande parte da história da 

filosofia, pois “o ser humano é oscilante. É paradoxo [...]. É decisão. É gênese existencial. É 

conquista de todos os dias. Lidar com o ser humano é lidar com o paradoxo” (ARDUINI, 2002, p. 

8-9). 

 A obra Filosofia do Cuidado da autora Luigina Mortari
2
, é a grande inspiração para este 

artigo, visto que ela aborda o cuidado como uma virtude, fruto da relação entre os homens. Além 

disso, o cuidado não é apresentado como teoria, mas na prática do dia a dia: na atenção pelo outro, 

no escutar, na palavra amiga, no compreender cada situação, no sentir com outro, ser presente, etc. 

 Desde antiguidade o homem é conhecido como um ser social
3
, pela sua relação constante 

com o outro, ou seja, há “essa propensão do homem para viver junto com os outros e comunicar-se 

com eles, torná-los participantes das próprias experiências e dos próprios desejos, conviver com 

eles as mesmas emoções e os mesmos bens” (MONDIN, 1980, p. 159). 

 Na essência do homem está a necessidade do outro, pois sozinho não é possível viver. Tanto 

que há autores, como Mortari, que afirmam: “viver é sempre con-viver” (2018, p. 37). A construção 

do próprio “eu”, ou, em uma definição heideggeriana, “ser-aí”, dá-se a partir da relação com o 

outro. “A nossa estrutura ontológica é essencialmente relacional, no sentido de que o nosso ser-aí 

constitui-se através das relações com os outros” (MORTARI, 2017, p. 47). Se o homem tem a 

necessidade do outro, de se manter em relação com o outro, como chegamos a esse individualismo 

exacerbado?   

 Martin Heidegger coloca o cuidado como um dado que está na essência e conduz o ente, que 

é o ser humano, em toda sua vida: “em sua essência, o ser-no-mundo é cura” (HEIDEGGER, 1989, 

p. 257). Logo, pode-se “dizer que nós nos tornamos aquilo de que cuidamos e que os modos do 

                                                 
2
 Luigina Mortari é professora de Epistemologia de Pesquisa Qualitativa e diretora do departamento de Ciências 

Humanas da Universidade de Verona. Sua pesquisa enfoca a filosofia da educação, a filosofia e prática do cuidado, a 

definição teórica e a implementação de processos de pesquisa qualitativa, a formação de professores e profissionais 

sociais, educacionais e da saúde, como também as políticas de formação. É autora de uma vasta obra: 15 monografias, 

muitas das quais traduzidas para inglês, espanhol, alemão, português e russo, e cerca de duzentos artigos em revistas 

científicas ou ensaio coletivos. (Biografia da contracapa do seu livro – Filosofia do Cuidado, 2018, Editora Paulus). 
3
 “Por conseguinte, é evidente que o Estado é uma criação da natureza e que o homem é, por natureza, um animal 

político [...]. É evidente que o homem é um animal mais político do que as abelhas ou qualquer outro ser gregário. A 

natureza, como se afirma freqüentemente, não faz nada em vão, e o homem é o único animal que tem o dom da palavra. 

E mesmo que a mera voz sirva para nada mais do que uma indicação de prazer ou de dor, e seja encontrada em outros 

animais (uma vez que a natureza deles inclui apenas a percepção de prazer e de dor, a relação entre elas e não mais que 

isso), o poder da palavra tende a expor o conveniente e o inconveniente, assim como o justo e o injusto. Essa é uma 

característica do ser humano, o único a ter noção do bem e do mal, da justiça e da injustiça. E é a associação de seres 

que têm uma opinião acerca desses assuntos que faz uma família ou cidade” (ARISTÓTELES, 1999, p, 146) 
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cuidado dão forma ao nosso ser” (MORTARI, 2018, p. 8). Qual a importância dessa definição do 

cuidado como dado ontológico para os nossos dias atuais? 

 Levando em consideração o dado antropológico do homem como um ser relacional e o dado 

ontológico do cuidado, vê-se que a ética do cuidado norteia as relações e até mesmo a vida, 

considerando que “praticar o cuidado é, por conseguinte, colocar-se em contato com o coração da 

vida” (MORTARI, 2018, p. 10). O cuidado é a fonte da conservação e da duração da própria vida, 

pois o homem, desde que nasce até a sua morte, necessita de cuidado. 

 Em face da sociedade contemporânea, o cuidado se tornou relativo e até mesmo banal, foi 

deixado de lado. Um exemplo disso é a morte de mais de 500 mil pessoas no Brasil decorrentes da 

pandemia da covid-19
4
. Onde está o cuidado, seja da parte de cada um, do sistema de saúde, do 

governo, da justiça, enfim, da sociedade e seus sistemas em geral? “O resgate do que deixamos para 

trás é condição para a nossa sobrevivência como seres de convivência e de cuidado” (BOFF, 2012, 

p. 45). 

 A experiência do cuidado deve ser cotidiana, porque, pautados pela ética e pela moral, 

somos seres capazes de traçar novos rumos para o bem comum. A partir disso, colocamos também a 

justiça como uma virtude do cuidado, posto que a ela está intrinsicamente ligada ao bem do outro. 

“A solicitude em relação ao outro se expressa, no plano da vida social como igualdade e equidade, 

pois a justiça a pressupõe, quando o campo de aplicação daquela se torna a humanidade como um 

todo” (CESAR, 2010, p. 83). 

 

Passamos por uma profunda crise de humanismo. Em escala mundial, 

presenciamos grandes transformações em várias instancias tais como, economia, 

política, desenvolvimento tecnológico, direitos e deveres dos cidadãos, funções 

familiares, saúde e sobrevivência de muitos povos, entre outras. Da globalização 

excludente seria possível passar a globalização da solidariedade? O que está 

acontecendo com as pessoas? Onde está o humano? O simples estar com o outro, a 

compaixão, a tolerância, a solidariedade se tornam valores descartáveis que contam 

pouco ou nada? Até quando? (BARCHIFONTAINE, 2010, p. 56). 

 

 Portanto, “a filosofia do cuidado pode dar nova substância à filosofia moral, uma substância 

viva e criadora de novos modos do ser-aí” (MORTARI, 2018, p. 119). Logo, vê-se a necessidade de 

buscar esse conceito, a fim de que homem possa reconhecer e viver a sua essência. Muito mais que 

conceitual, o cuidado é prática, é uma experiência que deve ser vivida diariamente. 

 

 

                                                 
4
 Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/06/19/brasil-ultrapassa-a-marca-de-500-mil-mortos-pela-

covid-19>. Acesso em: 20 de set. de 2021.  
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2 A NECESSIDADE DO OUTRO 

 

 A ideia antiga da dimensão social e política do homem
5
 coloca a cada um a necessidade do 

outro, pois “sozinho não pode vir a este mundo, não pode crescer, não pode educar-se; sozinho não 

pode nem ao menos satisfazer suas necessidades reais elementares nem realizar as suas aspirações 

mais elevadas; ele pode obter tudo isso apenas em companhia dos outros” (MONDIN, 1980, p. 

160). 

 “O ser humano não é forma plenamente dada” (MORTARI, 2018, p. 12). Destarte, o homem 

é um ser carente, continuamente precisa-se de algo para suprir, nutrir e conservar seu corpo e sua 

alma. 

O ente que nós somos não possui o seu ser, mas o recebe como um dom que vem 

de outro lugar. Percebemos tal carência de ser no enigma da nossa origem e do 

nosso fim, nos vazios do nosso passado e na impossibilidade de chamar ao ser tudo 

aqui que gostaríamos que viesse a ser. (MORTARI, 2018, p. 13). 

 

 Na ética heideggeria, por exemplo, podemos encontrar a necessidade do encontro com o ser-

aí do outro. Primeiro o homem descobre-se como um ser-no-mundo, mas não é um ser sozinho, e 

sim ser-com os outros. “O mundo da pre-sença é mundo compartilhado. O ser-em é ser-com os 

outros. O ser-em-si intramundano destes outros é co-pre-sença (HEIDEGGER, 1989, p. 170). 

 Enquanto seres relacionais e carentes de ser, urge a necessidade do outro, pois, como já dito 

a vida não é um evento solipsista, mas em constante relação com o outro. Ao nascer, o homem se 

depara com a necessidade de uma relação, já que o recém-nascido precisa de cuidados para 

sobreviver. “A relação com outros é estrutura ontológica do ser-aí, no que sentido de que o ‘aí’ que 

marca o modo de ser de um ente é sempre o ‘ser-aí com outros’” (MORTARI, 2018, p. 38), ou seja, 

ele só se torna autêntico na medida em que está na relação com o outro 

 

[...] estar “entre eles”, eles são co-pre-sentes; sua co-pre-sença vem ao encontro no 

modo da indiferença e estranheza. A falta e “ausência” são modos da co-presença, 

apenas possíveis porque a pre-sença, enquanto ser-com, permite o encontro de 

muitos em seu mundo. Ser-com é sempre uma determinação da própria pre-sença; 

ser co-presente caracteriza a pre-sença de outros na medida em que, pelo mundo da 

pre-sença, libera-se a possiblidade para um ser-com. A própria pre-sença só é na 

                                                 
5
 “[...] segundo Aristóteles o homem é essencialmente constituído de alma e corpo, e movido por tal constituição, é 

necessariamente ligado aos vínculos sociais. Sozinho, com efeito, ele não pode satisfazer suas próprias necessidades, e 

nem realizar suas próprias aspirações. É, portanto, a própria natureza que induz o indivíduo a associar-se com os outros 

indivíduos e a organizar-se em sociedade. ‘É evidente, nos diz Aristóteles, que o estado é criatura da natureza e que 

homem é, por natureza, animal político. E aquele que, por natureza e não apenas acidentalmente, não tem estado, é 

superior ou inferior ao homem’” (MONDIN, 1980, p. 162). 
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medida em que possui a estrutura essencial do ser-com, enquanto pre-sença que 

vem ao encontro de outros. Se o ser-com constitui existencialmente o ser-no-

mundo, ele deve poder ser interpretado pelo fenômeno da cura (HEIDEGGER, 

1989, p. 172). 

 

 A crítica de Mortari na vida da sociedade contemporânea é que o sistema sócio-político e 

econômico, com toda sua limitação, expõe um pensamento de que o indivíduo é independente dos 

outros e como um sujeito autônomo é capaz de bastar-se a si mesmo. Literalmente ele ignora a 

dependência do outro (2018, p. 41). Fica evidente a necessidade do outro quando o ser experimenta 

o vazio da solidão.   

 Algumas faculdades que estão ligadas ao homem viabilizam com mais facilidade a relação 

com o outro, sendo elas o conhecimento, a linguagem, a corporeidade, o amor e a liberdade. 

 

O conhecimento põe o homem em contato com todo o mundo que o circunda, 

particularmente com o mundo humano. A linguagem permite-lhe trocar com os 

outros as suas ideias próprias, os próprios sentimentos e projetos. O corpo lhe dá a 

possiblidade de trabalhar, jogar, divertir-se junto com os outros. O amor e a 

liberdade colocam-no na disposição de dar-se aos outros e de fazer os outros 

participantes da sua própria vida e do seu próprio ser. (RAMPAZZO, 2014, p. 43-

44). 

 

 Perceber a necessidade do outro é dolorido, ainda mais quando esse outro faz com que o 

indivíduo conheça melhor a si mesmo. A frase de Sartre “O inferno são os Outros”
6
 (SARTRE, 

1970, p. 75, tradução nossa) retirada de forma descontextualizada de uma de suas obras, pode 

parecer agressiva no primeiro momento, porém é de profunda reflexão, tendo em vista que o 

homem se conhece, principalmente, através do outro e o conhecimento de si é dolorido, é infernal, 

atormenta e mexe com a sua existência. “Aceitar a qualidade da condição humana implica conhecer 

aquilo que se é” (MORTARI, 2018, p. 73). 

 Mas se o outro é tão necessário para a sobrevivência, conservação e para o conhecimento de 

si mesmo, qual o motivo por que o homem tem tornado cada vez mais individualista, pensando 

somente em si próprio ou naqueles que estão a sua volta?  

 O homem contemporâneo tem levantado diariamente muros entre si e de certa forma inibe a 

necessidade do outro ou apenas usam do outro aquilo que é do interesse de cada um. A partir disso, 

inúmeras doenças vêm surgindo, como a depressão e outras
7
. 

                                                 
6
 No original: “I’ enfers, c’ est les Autres”. 

7
 “Enquanto Freud deparava-se com uma cultura que cerceava o indivíduo, impedindo a satisfação das pulsões sexuais e 

agressivas, hoje vivemos em uma sociedade que cultua a liberdade individual como valor absoluto e hegemônico, 

estimulando a busca de prazer constante, o que com freqüência, e paradoxalmente, resulta em uma experiência de 

insuficiência e fracasso (Ehrenberg, 1998). Em termos psíquicos, tal situação apresenta-se na forma de um excesso 
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[...] o cuidado se qualifica como fenômeno ontológico substancial do ser-aí e se o 

ser-aí é intimamente relacional, pois o ser-com-outros é a essência íntima do ser 

humano, então o cuidado do ser-aí é uma coisa só com o cuidar do ser-aí-com e, 

portanto, com o cuidar dos outros. Ser aí é cuidar e, nesse cuidado, eu sou aí eu-

sou-com-outros. O cuidado como atenção pelo outro, como solicitude a favorecer 

do bem-estar do outro, é condição indispensável para uma vida boa. (MORTARI, 

2018, p. 50). 

 

 O cuidado ajuda a perceber que o homem não é um ser independente, mas sim 

profundamente dependente, portador de uma carência fundamental e somente é suprida pelo outro, 

pela cultura e pelos recursos oferecidos pela natureza (BOFF, 2013, p. 37). 

 A necessidade do outro deve refletir diretamente na questão do cuidado, rompendo a visão 

de uma ética pautada apenas no utilitarismo e no descartável. Aristóteles, na Ética a Nicômaco diz 

que “é estranho fazer do homem perfeitamente feliz um solitário, pois ninguém escolheria possuir 

todos os bens desse mundo para viver só, pois o homem é um ser político e naturalmente feito para 

viver em sociedade” (2015, p. 258). 

 Nesse tecer de relações que são fundamentais
8
, o homem desafiado constantemente no 

tempo e espaço é capaz de organizar o seu viver a partir das escolhas que são melhores ante os 

desafios que devem ser superados. Desse modo, pode-se afirmar que o ethos vai sendo formado, 

“ele surge como instância geradora de estratégias que se refazem segundo os desafios e as 

necessidades das circunstâncias (estrutura estruturante)” (AGOSTINI, 2010, p. 111).  

 

O ethos não é uma grandeza cultural imóvel no tempo mas, como a própria cultura, 

da qual é a dimensão normativa e prescritiva, revela um surpreendente dinamismo 

de crescimento, adaptação e recriação de valores, quando os chamados “conflitos 

éticos” desencadeiam no seu seio síndromes de crise cujo desfecho é, em geral, a 

invenção de uma nova forma ética da vida. (VAZ, 2015, p. 41). 

 

 Portanto, além de cuidar e preservar as relações que são necessárias para a excelência do 

homem, encontra-se a possiblidade de atualizar-se, seja no autoconhecimento ou na praxis do ethos. 

O cuidado “transforma numa exigência de vida, pois sem ele esta não conseguiria se produzir e 

                                                                                                                                                                  
pulsional vivido como angústia [...]. Pânico e depressão, a imagem e seu negativo do sofrimento contemporâneo, 

expressões pungentes do desamparo que parece caracterizar a experiência cotidiana contemporânea, experiência de 

errância simbólica que se apresenta como a expressão psíquica dos novos rumos tomados pelo individualismo na 

contemporaneidade” (GARCIA; COUTINHO, 2004, p. 126-137).  
8
 “Desta raiz ou fonte, sentimos fluir da essência do humano um modo próprio de ser enquanto proximidade, relação e 

comunhão. Isto define o que é o ser humano, sua possiblidade mesma de ser, na acepção de ‘pessoa’. Aí se descortinam 

o limite do humano e sua possibilidade na existencialidade própria da sua natureza, fazendo do ‘cuidado’ o distintivo 

seu. Este ‘cuidado’ sustenta a vida no cultivo – húmus – das relações fundamentais: consigo mesmo, com os outros, 

com a criação (mundo/natureza), com a transcendência. Assume, outrossim, integralmente o ser humano, cultivando a 

vida em todas as dimensões: somática, psico-afetiva, social e espiritual” (AGOSTINI, 2010, p. 110). 
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reproduzir [...]. O cuidado se faz amor, reconhecimento e comunhão” (BOFF, 2013, p. 43). 

Baseando-se na necessidade do outro, Heidegger abrange o cuidado como ontológico ao homem, ou 

seja, está na sua essência.  

 

A totalidade existencial de toda a estrutura ontológica da pre-sença deve ser, pois, 

apreendida formalmente na seguinte estrutura: o ser da pre-sença diz preceder a si 

mesmo por já ser em (no mundo) como ser junto a (os entes que vêm ao encontro 

dentro do mundo). Esse ser preenche o significado do ter cura que é utilizado do 

ponto de vista puramente ontológico-existencial. (HEIDEGGER, 1989, p. 257). 

 

 Destarte, o cuidado constitui o homem enquanto ser-aí e deve promover a prática do mesmo, 

pois “fenomenologicamente, cuidado é um modo-de-ser, uma maneira de existir das pessoas que 

gera nelas comportamentos e atitudes permanentes” (PEGORARO, 2010, p. 92). 

 

 

3 HEIDEGGER E O CUIDADO COMO DADO ONTOLÓGICO 

 

Ao afirmar, no §41 de Ser e Tempo, que as características ontológicas do ser-aí
9
 são 

“existencialidade, facticidade e de-cadência” (HEIDEGGER, 1989, p. 255), Heidegger propõe o 

cuidado como “uma descoberta que implica o esforço por conquista da existência própria após a 

crise da angústia” (WEYH, 2019, p. 92).  

Pode-se perceber que o cuidado se dá principalmente junto ao outro, pois em todos há essa 

carência ou necessidade de cuidado e de possibilidades do ser-aí. Em contrapartida, surge a 

angústia
10

 como um sentimento do encontro com o nada, com a capacidade e necessidade das 

                                                 
9
 O ser-aí pra Heidegger constitui-se na própria presença ou existência, no §9 do Ser e Tempo o filósofo diz que “a 

‘essência’ da pre-sença está em sua existência” (1989, p. 77). A existência só se dá no mundo, logo “na medida em que 

ser-no-mundo é um traço fundamental do ser-aí, não faz sentido perguntar se há uma relação do ser-aí com o mundo. 

Ser-aí quer dizer ser-no-mundo” (JARDIM, 2009, p. 16). A ligação do ser-aí com ser-no-mundo não é uma ligação 

entendida apenas a partir dos moldes sujeito-objeto, todavia é muito mais profunda que isso.  

“O ser-aí não é positivamente determinado por nenhuma de suas possibilidades. Sua condição ontológica originária é a 

de poder-ser. São os modos possíveis de ser que o identificam como originariamente poder-ser-possível e não as 

determinadas possibilidades lançadas na delimitação fática do mundo, ou seja, o ser-aí como ser-no-mundo é 

determinado pelo seu mundo fático e não por possibilidades já pré-estabelecidas como se fossem caminhos ou destinos 

previamente traçados” (WEYH, 2019, p. 61). 

10 “Angústia ergue-se do ser-no-mundo enquanto lançado ser-para-a-morte" (ibíd., § 68 b). A A. não é nem mesmo o 

pensamento da morte ou a espera e a preparação da morte. Viver para a morte, angustiar-se, significa compreender a 

impossibilidade da existência enquanto tal. E compreender tal impossibilidade significa compreender que todas as 

possibilidades da existência, consistentes em antecipações ou projetos que pretendem transcender a realidade de fato, só 

fazem reincidir na realidade de fato. Por isso, o verdadeiro significado da A. é o destino, isto é, a escolha da situação de 

fato como herança de que não se pode fugir e o reconhecimento da impossibilidade ou nulidade de qualquer outra 

escolha que não a aceitação da situação em que já se está. Em outros termos, a A. como compreensão existencial 

possibilita ao homem transformar a necessidade em virtude: aceitar como um ato de escolha a situação de fato, que é o 

seu destino e que, sem a A., procuraria inutilmente transcender. A coincidência de necessidade de liberdade parece, 
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escolhas do próprio homem: “o cuidado como uma descoberta que implica o esforço por 

conquista da existência própria após a crise da angústia” (WEYH, 2019, p. 92). 

 

A angústia angustia-se, precisamente, da própria existência, que não oferece apoio nem 

refúgio algum, mas apenas um recorrente ‘poder ser’ que obriga a escolher a cada instante. 

O mundo aparece, assim, em princípio, como um horizonte de possiblidades iguais e 

vazias. Na angústia, aparecem existencialmente vinculados ao mundo e ao nada: o ser-aí 

angustia-se do seu próprio existir, marcado por essa antecipação que ocorre por estar no 

mundo no meio das coisas, na verdade, a angústia não se angustia por alguma coisa, mas, 

sim, por nada. (LEYTE, 2015, p. 58). 

 

A angústia, nesse sentido, mostra-se como reveladora, desde que o ser-aí encontre ou 

retome o caminho da sua existência através de seus projetos de sentido. Logo, apresenta-se a 

decisão de tornar a existência um novo sentido de ser. O cuidado enquanto característica 

existencial do ser-aí é possibilitado pelo encontro com a angústia. 

  

Enquanto possibilidade de ser da presença [ser-aí], a angústia, junto com a própria presença 

[ser-aí] que se abre, oferece o solo fenomenal para a apreensão explícita da totalidade 

originária da presença [ser-aí]. (HEIDEGGER, 2006, p. 245). 

 

Se na essência do homem está o cuidado, este se realiza a partir do desempenho e da 

aceitação da angústia: “a perfectio do homem, o ser para aquilo que, em sua liberdade, pode ser 

para suas possibilidades mais próprias (para o projeto), é um ‘desempenho’ da ‘cura’ 

(HEIDEGGER, 1989, p. 265). 

 

O cuidado se revela como essência do ser-aí na medida em que aponta a unidade 

do todo estrutural do ser-aí, que reúne todos os seus existenciais e apresenta a 

concreção da possibilidade de ser. Ao passo que ser-aí decide por cuidar da sua 

existência, ele decide, também, pela abertura às possibilidades da existência 

autêntica e é por isso que Heidegger aponta o cuidado como o ser do ser-aí. 

(WEYH, 2019, p. 110). 

 

A existência é compreendida pelo fato da facticidade, pois nela se encontram as inúmeras 

possibilidades de ser, além disso o ser-aí é visto como um ser-no-mundo, que está junto aos 

demais entes. Logo, “apenas o ente dotado do caráter de existência é que se compreende, 

também, como aquele que cuida e/ou descuida de ser e do ser enquanto existe” (WEYH, 2019, p. 

94). A decadência demonstra a tendência que o ser-aí tem de existir e se encontrar. Nisso o ser-aí 

descobre o cuidado como uma possibilidade de existência própria.                              

                                                                                                                                                                  
assim, ser o significado da A. heideggeriana (ibid., § 74). Nesse sentido, Heidegger diz que a A. "liberta o homem das 

possibilidades nulas e torna-o livre para as autênticas" (ibid., § 68'b). ” (ABBAGNANO, 2012, p. 64). 
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Porque, em sua essência, o ser-no-mundo é cura, pode-se compreender, nas 

análises procendetes, o ser junto ao manual como ocupação e ser como co-pre-

sença dos outros nos encontros dentro do mundo como preocupação. O ser-junto a 

é ocupação porque, enquanto modo de ser-em, determina-se por sua estrutura 

fundamental que é a cura. A cura caracteriza não somente a existencialidade, 

separada da facticidade e de-cadência, como também abrage a unidade dessas 

terminações ontológicas. A cura não indica, portanto, uma atitude isolada do eu 

consigo mesmo. (HEIDEGGER, 1989, p. 257). 

 

Martin Heidegger, busca em seu pensamento refletir sobre o caráter antropológico-

filosófico do cuidado (Sorge), fundamentando que este é a essência do homem e que sua prática 

deve se basear em uma liberdade autêntica. “O cuidado consitui a essência do ser-aí enquanto 

ente de existência” (WEYH, 2019, p. 89). 

 

O cuidado tem, para Heidegger, o duplo sentido de angústia e solicitude, que 

representam duas possibilidades fundamentais e conflitantes. O “cuidado angústia” 

(sorge) retrata a luta de cada um pela sobrevivência e por galgar uma posição 

favorável entre os demais seres humanos. O “cuidado solicitude” (fürgsorge) 

significa voltar-se para, acalentar, interessar-se pela Terra e pela humanidade. No 

mundo cotidiano é inevitável esta divergente ambigüidade do cuidado. Aceitá-la 

como própria do ser humano favorece o entendimento de que o cuidado como 

angústia impulsiona a luta pela subsistência, enquanto compreendê-lo como 

solicitude permite revelar as plenas potencialidades de cada ser humano. (ZOBOLI, 

2004, p. 23-24). 

 

O cuidado enquanto angústia é visto a partir da ocupação e preocupação: “a cura é sempre 

ocupação e preocupação” (HEIDEGGER, 1989, p. 259). Ocupação, pelo fato de ser preciso 

cuidar dos outros entes que estão expostos; e preocupação, no sentido de que o ser-aí se preocupa 

com quem possui o mesmo modo de ser que o seu. 

 O ser-aí, enquanto ser-no-mundo, é caraterizado por se ocupar de sua existência, isto é, um 

tipo de comportamento de “posse” que se dá junto ao outro ente com um sentido utilitário. “Este 

ente está aí justamente para que dele se ocupe ou para que com ele algo seja feito” (WEYH, 2019, 

p. 99). 

 

Portanto, ao cuidar por meio da ocupação (ou por sua contraparte a 

“desocupação”), o ser-aí se faz em meio à existência mundana, sendo aquele que é 

possível ser em meio a esse determinado contexto fático. Disso deriva que, tanto a 

ocupação quanto a “desocupação” constituem maneiras de o ser-aí existir em 

relação (e junto) aos entes. (WEYH, 2019, p. 102). 

 

A preocupação também é vista como um modo de cuidado, principalmente, no sentido de 
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como o ser-aí se relaciona com os outros. Difere-se da ocupação, pois a preocupação proporciona 

a transformação do ser-aí como ser-aí-com: “se o ser-com constitui existencialmente o ser-no-

mundo, ele deve poder ser interpretado pelo fenômeno da cura, [...] desse modo o ente não se 

ocupa, com ele se preocupa” (HEIDEGGER, 1989, p. 172). 

 

Cotidianamente, junto aos outros, a preocupação pode mostrar-se através do sentir-

se tocado pelo outro, do sentimento pelo outro (amar e odiar, por exemplo), na 

indiferença para com o outro e assim sucessivamente. Tanto a preocupação 

enquanto estar com os outros, quando a indiferença em relação a essa co-

existência, são modos do cuidado enquanto preocupar-se com. (WEYH, 2019, p. 

103). 

 

A partir de seus estudos sobre a práxis aristotélica, Heidegger chega à conclusão que o 

cuidado é o modo de ser primeiro do homem, seja na sua relação consigo, com outro ou com o 

mundo. “Enquanto totalidade originária de sua estrutura, a cura se acha, do ponto de vista 

existencial-a priori, ‘antes’ de toda ‘atitude’ e ‘situação’ da pre-sença, o que sempre significa 

dizer que ela se acha em toda atitude e situação de fato” (HEIDEGGER, 1989, p. 258). 

 

O cuidado é algo anterior, é a fonte prévia de todos os comportamentos 

possíveis, sejam práticos, teóricos, conscientes ou inconscientes. Pelo fato do ser 

humano ser portador do cuidado essencial, cria-se a condição para ele sentir-se 

conscientemente como um ser-no-mundo. O cuidado prefigura a ex-existência, o 

estar voltado para fora e para o outro (Aussein auf etwas). (BOFF, 2013, p. 53)  

 

O homem não é uma forma plenamente dada, porém está em constante construção, ou 

seja, é um ser de possibilidades. Ao ser lançado no mundo é necessário assumir o dever de 

encontrar e dar forma ao próprio vir-a-ser. O Dasein, ser-aí ou presença, coloca o homem como 

esse ser-possível ou o conjunto de possibilidades. “Enquanto existimos nunca somos um ser-

passado, mas, sim, um ter-sido que vigora no presente como um ser biológico vivo” 

(PEGORARO, 2010, p. 99). Logo, a temporalidade está presente como um processo de acontecer 

do próprio Dasein. “Somente partindo do enraizamento da pre-sença na temporalidade é que se 

pode penetrar na possibilidade existencia do fenômeno, ser-no-mundo” (HEIDDEGER, 2001, p. 

150). 

Quando o filósofo coloca o homem como um ser-para-morte, há a intenção de 

conscientizar a finitude do mesmo: “somos e existimos finitamente” (PEGARARO, 2010, p. 

102). Assim, o cuidado surge como um caminho para a construção do ser-aí: “o cuidado, de fato, 

realiza-se como cuidar das possibilidades” (MORTARI, 2018, p. 19).  

A tarefa de existir propõe ao homem uma presença atenta e uma responsabilidade intensa, 
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haja vista que, além desse cuidado constante consigo para tecer os fios do ser-aí, também é 

preciso um cuidado para a construção e conservação da vida no mundo, seja da pessoa do outro e 

também da natureza, que é a fonte de subsistência de todos. “Somente com esse cuidado temos 

condições concretas de salvar a vida, proteger a Terra e garantir um futuro promissor para o 

projeto planetário humano” (BOFF, 2013, p. 65). 

 O homem como é um ser de presença, segundo Heidegger, encontra-se frente ao mundo e 

também a todos os entes desse mundo, logo a necessidade do cuidado como um dado ontológico-

existencial: “em sua essência, o ser-no-mundo, é cura, pode-se compreender, nas análises 

precedentes, o ser junto ao manual como ocupação e o ser como co-pre-sença dos outros nos 

encontros dentro do mundo preocupação” (HEIDEGGER, 1989, p. 257). 

 

O ser-junto a é ocupação porque, enquanto modo de ser-em, determina-se por 

sua estrutura fundamental que é a cura. A cura caracteriza não somente a 

existencialidade, separada da facticidade e de-cadência, como também abrange a 

unidade dessas determinações ontológicas. A cura não indica, portanto, 

primordial ou exclusivamente uma atitude isolada do eu consigo mesmo. A 

expressão “cura de si mesmo”, de acordo com a analogia de ocupação e 

preocupação, seria uma tautologia. A cura não pode significar uma atitude 

especial para consigo mesmo porque essa atitude já se caracteriza 

ontologicamente como proceder a si mesma; nessa determinação, porém, já se 

acham também colocados os outros dois momentos estruturais da cura, a saber, o 

já ser-em e o ser-junto a (HEIDEGGER, 1989, p. 257). 

 

Portanto, na da visão heideggeriana do cuidado, não só como dado ontológico, mas 

também existencial do ser-aí do homem, vê-se uma necessidade de retornar à essência que está 

esquecida, a fim de preservar a vida, dando uma resposta à vulnerabilidade não somente do homem, 

mas também da natureza. Propõe-se o cuidado como o pilar da ética em toda vida, pois “a prática 

do cuidado está decerto em uma relação essencial com a procura do bem. Quem cuida está em 

busca do algo bom [...], é proativo, porque procura o bem; e é protetivo, pois visa proteger a vida” 

(MORTARI, 2018, p. 110). 

 

 

4 A ÉTICA DO CUIDADO COMO CENTRALIDADE DA VIDA 

 

 “A vida é, por excelência, cuidado” (AGOSTINI, 2010, p. 110). Até agora, chegamos no 

cuidado como um dado ontológico ao homem e que deve ser transformado em prática, em ação, no 

cotidiano de cada um, a fim de conservar a vida e a existência humana. “O cuidado pela vida é uma 

questão ligada ao ethos, presente no ser humano desde a sua raiz ou identidade mais profunda, a 
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partir de onde se tecem as estratégias para o bem viver” (TRASFERETTI; ZACHARIAS, 2010, p. 

10).  

 No dia 27 de março de 2020, o líder da Igreja Católica, Papa Francisco, em uma homilia 

destacou que vivemos num mundo doente
11

, não somente pela pandemia da covid-19 – esta só 

evidenciou mais ainda aquilo que já estava acontecendo – principalmente pela falta de humanidade. 

“É urgente que nos re-encatemos com a arte de cuidar. Vivemos hoje uma verdadeira ‘crise da 

humanização’, cujos sintomas mais evidentes se manifestam sob o descuido, descaso, indiferença e 

abando da vida mais vulnerável” (PESSINI, 2010, p. 50). 

 O homem da sociedade contemporânea enfrenta graves problemas no que diz respeito ao 

cuidado de si, do outro e da Terra. O individualismo exacerbado tem dilacerado inúmeras pessoas, 

que perdem o sentido de sua essência e se transformam em máquinas frias. Somente quando tomam 

conta de si e da solidão a sua volta é que procuram o cuidado necessário para suprir a carência de 

ser, todavia muitas vezes é tarde demais. 

 

Se, portanto, somos entes carentes, inacabados enquanto à forma do nosso ser-aí, e, 

como tais, chamados a vir a ser nosso próprio poder ser; e se tal trabalho de vir a 

ser deve levar em conta o nosso ser intimamente frágeis e fortemente vulneráveis; e 

se o nosso devir é vinculado àquele dos outros que, como nós, são carentes e 

necessitados daquilo que alimenta a vida; então, uma vez que definimos o cuidado 

como o agir que conserva, repara e protege o nosso ser-aí, pode-se afirmar, com 

base naquela que podemos definir como uma evidência ontológica, que todos nós 

temos necessidade de cuidado. O cuidado é o primeiro e fundamental existencial. 

(MORTARI, 2018, p. 74). 

 

 Quando se coloca a ética do cuidado como centralidade da vida, parte-se do pressuposto de 

que o homem necessita dele desde a infância até o último suspiro de sua vida. Além disso, o 

cuidado da natureza também é essencial. “De fato, hoje reconhecemos que o campo da ética não se 

restringe aos humanos como foi desde os gregos até poucas décadas atrás. Hoje, o ser inteligente 

reconhece que todas as coisas do cosmos têm valor próprio, intrínseco” (PEGORARO, 2010, p. 94-

95), logo o cuidado não é limitado apenas ao outro. 

 Ao nascer, a criança não consegue alimentar ou aprender qualquer coisa sozinha, pois 

necessita de alguém para lhe auxiliar. Assim, coloca-se aqui o cuidado como “um modo de ser e de 

se pôr diante dos outros, [...] resgatar o humano do humano” (TRASFERETTI; ZACHARIAS, 

2010, p. 11). 

                                                 
11

 Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-03/papa-francisco-homilia-oracao-bencao-urbe-et-

orbi-27-marco.html>. Acesso em: 20 de set. de 2021.  
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 O cuidado não é uma atitude que se esgota apenas em si mesma; ela ultrapassa os muros do 

egoísmo. É preciso sempre lembrar que muito mais que um conceito o cuidado só se concretiza na 

prática.  

 

Cuidado é uma atitude de relação amorosa, suave, amigável, harmoniosa e 

protetora para com a realidade, pessoal, social e ambiental [...]. O cuidado é todo 

tipo de preocupação, inquietação, desassossego, incomodo, estresse, temor e até 

medo face a pessoa e a realidades com as quais estamos afetivamente envolvidos e 

por isso nos são precisas [...]. Cuidado é a vivência da relação entre as necessidades 

de ser cuidado e a vontade e a predisposição de cuidar, criando um conjunto de 

apoios e proteções (holding) que torna possível esta relação indissociável, em nível 

pessoal, social e com todos os seres viventes [...]. cuidado-precaução e cuidado-

prevenção constituem aquelas atitudes e comportamentos que devem ser evitados 

por causa das consequências danosas previsíveis (prevenção) e aquelas 

imprevisíveis pela insegurança dos dados científicos e pela imprevisibilidade dos 

efeitos prejudiciais ao sistema-vida e ao sistema-Terra (precaução). (BOFF, 2013, 

p. 34-35). 

 

 A partir da prática do ethos enquanto cuidado, o homem se predispõe às relações sociais, 

tendo em vista que “a pessoa só existe e vive de verdade quando se torna uma presença aberta ao 

mundo e às outras pessoas” (AGOSTINI, 2010, p. 113). Para tanto, é preciso também que o 

encontro com o outro possa fortalecer o “eu”, pois o homem só consegue cuidar do outro quando é 

cuidado e cuida de si. “O dinamismo da vida pessoal consiste, então, em um permanente sair de si 

em direção ao outro, para compreendê-lo e assumir suas dificuldades, para dar e dar-se ao outro” 

(FORTE, 2003, p. 86). 

 Ao propor a ética do cuidado como centralidade da vida, é fundamental romper com 

qualquer tipo de paradigma individualista. Muitos apontam as dificuldades para tanto e poucos têm 

a coragem de tomar a iniciativa: “o sonho se mostrou um pesadelo e a utopia se transformou em 

ilusão” (BOFF, 2013, p. 77).   

 A reciprocidade é muito importante na ética do cuidado, pois o bem produz o bem e como 

está na essência do ser-aí cuidar e ser cuidado, a reciprocidade gera em cada um a tranquilidade do 

ser. “O cuidado é sempre uma relação recíproca entre quem cuida e quem é cuidado. Ambos se 

ajudam mutuamente, pois o ser humano é levado intrinsecamente a cuidar e simultaneamente sente 

a necessidade de ser cuidado por alguém” (BOFF, 2013, p. 130). 

 A prática do cuidado deve levar o homem não apenas a ter um interesse como curiosidade 

pelo outro; contudo é um olhar voltado ao outro, movido pelo sentir-se em conexão e, por fim, 

chegar à ação. A intenção que leva à prática do bem parte do coração (essência) do homem, logo 
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“pensar que dá forma à prática de cuidado deve necessariamente ser um pensar com o coração, que 

sente a presença do outro e com ele se preocupa” (MORTARI, 2018, p. 124). 

 Sendo assim, o cuidado enquanto prática, levar 

 à busca da justiça. Juntos, cuidado e justiça, promovem uma ética integral, logo são indispensáveis 

para a “ordem das relações humanas” (ABBAGNANO, 2012, p. 682). É impossível falar de ética 

sem falar do cuidado ou falar de cuidado sem falar de justiça. Estão todos interligados, 

proporcionando o bem comum. 

 

 

 

4.1 A justiça como virtude do cuidado 

 

 A justiça é destacada como a maior das virtudes na ética aristotélica. O filósofo a considera 

como sendo uma virtude que parte de uma disposição de caráter. Os homens não só praticam ações 

justas, mas também agem de maneira justa e desejam a todos coisas justas. Sendo assim, a essa 

virtude revela o cuidado com o outro e o bem comum. 

 

E por isso, mesmo a justiça, única dentre as virtudes, para ser o “bem de um 

outro”, porque ela está em relação ao outro, fazendo coisas úteis ao outro, quer ao 

arconte, quer ao companheiro. Assim, o pior dos homens é o que faz uso da 

maldade tanto contra a si próprio quanto contra os amigos, e o melhor não é o que 

faz uso da virtude para si mesmo, mas para o outro, e esta é uma tarefa difícil. 

(ARISTÓTELES, 2015, p. 126). 

 

 Todo país tem a sua constituição, sua justiça civil, mas infelizmente não é totalmente 

pautada no equilíbrio, na razão e no cuidado. Aqui procuramos refletir, acima de tudo, a justiça 

enquanto o cuidado que reconhece a dignidade do outro e se põe em solicitude para buscar isso. 

 

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 o 

reconhecimento do caráter insubstituível do outro enquanto pessoa [...]. No plano 

interpessoal, justiça é respeito; no plano coletivo, é norma, expressão institucional 

do querer viver junto. (CESAR, 2010, p. 83). 

 

 A partir da promoção e da prática da justiça, o homem vai deixando de ser instrumentalizado 

e é reconhecido como pessoa humana, capaz de percorrer o caminho da reciprocidade. Esse 
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caminho leva ao bem comum, que é a própria justiça: “o bem e a felicidade do ser humano derivam 

de uma vida segundo a justiça, ornada pelas virtudes” (BOFF, 2012, p. 119). 

 Praticar a justiça é buscar a felicidade, ainda mais num contexto pautado pela violência. 

Vidas são como números. As mulheres ainda não conseguem usufruir sua integridade, não são 

valorizadas. Os negros ainda são considerados uma raça inferior. Onde se encontra a essência do ser 

humano, que coloca todos como iguais? Onde o homem falhou ao olhar para o outro e se 

reconhecer? 

 Aristóteles relata, em sua obra Ética a Nicômaco, que onde a convivência é pautada em uma 

amizade verdadeira, não há necessidade da justiça (ARISTÓTELES, 2010, p. 209); todavia, se as 

pessoas fossem mais humanas, não necessitaria de justiça, pois a crise da humanização tem gerado 

consequências desafiadoras. Portanto, “a vida ética e feliz consiste na prática da justiça em nível 

pessoal (como virtude) e em nível social (como princípio ordenador) com toda a corte de virtudes 

que a acompanha” (BOFF, 2012, p. 121). 

 Pensar a justiça como uma prática do cuidado é não somente um desafio, mas uma 

necessidade, pois seu objetivo é o bem, assim como o cuidado (MORTARI, 2018, p. 124).  O 

sentimento de responsabilidade pelo outro deve ser respondido ativamente com dedicação e 

solicitude. “De fato, não existe cuidado se não existe também um vivo senso de justiça. É a paixão 

pelo bem que move o cuidado; assim, refletir sobre o bem significa compreender o que é o fazer 

bom e justo” (MORTARI, 2018, p. 145).  

 

A virtude humana torna bons os atos humanos e o próprio homem. É o que, sem 

dúvida, convém à justiça. Pois o ato humano se torna bom, ao atingir a regra da 

razão, que retifica. Ora, como a justiça retifica as ações humanas, é claro que as 

torna boas. E como Túlio declara, “é sobretudo por causa da justiça que os homens 

são chamados bons”. Daí se vê, como acrescenta na mesma passagem: “Nela, 

refulge ao máximo o esplendor da virtude”. (S. Th. II-II, q. 58, a. 3). 

 

 Assim, é possível envolver-nos em uma ética verdadeira, pois “a procura do bem é o coração 

da ética” (MORTARI, 2018, p 111). É preciso doer quando aquele que tem condições de comer, 

dormir ou divertir pensa em pessoas que não conseguem ter esses direitos que são mínimos para 

uma vida digna. Muito mais que pensar, se faz necessário agir. 

 

A justiça e as virtudes, para serem humanas, precisam expressar o modo-de-ser 

singular do ser humano: uma pessoa que se faz virtuosa para com os outros; animal 

político vivendo sob o império de leis e de instituições justas. Em ambas as esferas 

se realiza a justiça e vigoram as virtudes. Mas isso não basta, é preciso revelar sua 

essência como um ser que nasceu do cuidado, tende naturalmente a cuidar e deseja 

ser cuidado. O cuidado impedirá que as virtudes se transforme em farisaísmo, as 
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leis em legalismo e as instituições em prisão. Justiça e cuidado são pilastras sobre 

as quais se sustenta a morada humana (ethos em grego) e que produzem a possível 

felicidade e o suficiente bem-estar para todos. (BOFF, 2013, p. 136). 

 

 Por fim, apresentamos uma humanização do cuidado, ou seja, se o homem é cuidado, 

também vemos um retorno a própria busca de quem é o homem, relembrando assim a essência do 

“ser” humano que o envolve. “O que está acontecendo com as pessoas? Onde está o humano? O 

simples estar com o outro, a compaixão, a tolerância, a solidariedade se tornaram valores 

descartáveis que contam pouco ou nada? Até quando? ” (BARCHIFONTAINE, 2020, p. 55). Para 

tanto, é preciso desenvolver a capacidade que o homem tem de refletir e sentir, a fim de que tão 

razão revele-se como uma prática do cuidado para com o outro. 

 

 

5 A NECESSIDADE DA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO 

 

 Atualmente, vive-se uma constate crise de identidade
12

. O constante aumento de 

possiblidades de estudos e caminhos a seguir, deixa o homem um pouco perdido em relação a um 

objetivo para alcançar. Todavia, temos esquecidos da primeira vocação a qual somos chamados: ser 

humanos
13

. Tal vocação consiste em, primeiramente, reconhecer-se como um ser racional, 

localizado no mundo com outros tantos seres racionais, logo não se encontra sozinho, mas em 

constante relação com o outro.  

 Essas relações são necessárias para a nossa construção. Desde o nascimento o bebê necessita 

do outro para alimentar-se, vestir-se, locomover-se, aprender a linguagem, a comunicar-se. Durante 

a vida adulta ainda continuamos necessitado do outro seja direta ou indiretamente, como por 

exemplo, precisa-se do agricultor para que o alimento chegue à mesa. Na velhice novamente 

retomamos a dependência do outro, pois diante da fragilidade física, emocional e psicológica, o 

outro torna-se um guia na vida dos idosos. 

 Quando se fala em humanização do cuidado em primeiro lugar percebe-se a questão do 

cuidado daquelas pessoas que estão envolvidas no campo profissional da saúde, porém, trazendo 

                                                 
12

 “O indivíduo, enquanto identidade, entra em crise. Estamos na pós modernidade, face a demandas que a modernidade 

não tinha. A crise da identidade pode ser compreendida a partir de uma de suas características: o descentramento do 

sujeito. O homem do ideal humanista começa a ruir quando suas fronteiras já não dão conseguem mais sustentar sua 

integridade. À crise individual das identidades singulares soma-se a crise coletiva das identidades nacionais. O processo 

de globalização denota a fluidez das fronteiras nacionais, igualmente difusas. Deslocamento e descentramento 

constituem o universo pós-moderno” (PEREIRA, 2004, p. 88).  
13

 “A equivocada característica da Modernidade, de somente considerar relevante e verdadeiro o produto decorrente da 

lógica pura e exata, acabou por trazer graves consequências para a humanidade, quando alçou ao grau de maior 

importância o econômico frente ao social, numa lógica globalizada, que deixou ao acaso o Ser Humano em sua 

essência” (MUNGNEL; JANSEN, 2008, p. 146). 
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para um campo filosófico, falar desta humanização é refletir sobre a essência de cada um que é ser 

humano, ser cuidado para si e para os outros.   

 

É urgente que nos re-encatemos com a arte de cuidar. Vivemos hoje uma 

verdadeira “crise da humanização”, cujos sintomas mais evidentes se manifestam 

sob o descuido, descaso, indiferença e abandono da vida mais vulnerável, atitude 

que clamam aos céus. Para citar apenas alguns exemplos: encontramo-nos com 

crianças famintas perambulando nos cruzamentos de nossas cidades, constatamos o 

aumento do número dos excluídos das benesses do progresso e o descaso para com 

os idosos, assistimos a um utilitarismo depredatório em relação ao meio ambiente e 

vemos instituições de saúde tecnicamente impecáveis, mas frias, sem calor e sem 

alma. O futuro da humanidade e da vida no planeta dependerá de como 

responderemos a estes desafios. O cuidado é responsabilidade de todos. Ninguém 

pode não fazer nada, pois estará simplesmente, se auto-destruindo. (PESSINI, 

2010, p. 50-51). 

 

 Este resgate à humanização do cuidado implica, especialmente, a compreensão do enorme 

significado da vida, compreendendo a si mesmo e ao outro, situado no mundo, na sua história. 

“Esse resgate do ‘cuidado’ nos remete para seus significados existenciais que se explicitam 

enquanto desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato. Na verdade, a pessoa sai de si, 

descentrando-se, e se centra no outro, numa atitude fundamental de solicitude” (AGOSTINI, 2010, 

p. 117-118). 

 Ao falar de humanização não se pode deixar de lembrar de Paulo Freire, tendo em vista que 

a partir da educação ele entende que o homem que é inacabado, em constate processo de 

construção, conseguiria reconhecer sua dignidade e responsabilidade em relação ao outro, captando 

pela sua consciência crítica a própria realidade (MENDONÇA, 2008, p. 27).  

 

Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas 

não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua 

inconclusão. Aís se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação 

exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que 

dela têm (FREIRE, 2005, p. 83-84). 
  

 Para Freire a humanização é uma vocação ontológica do homem e a desumanização é uma 

distorção dessa vocação. Para tanto, o diálogo integral é o ponto chave para o desenvolvimento do 

homem que busca ser mais, todavia nosso sistema educacional precisa passar por um enorme 

processo de revitalização, destarte, pode-se alcançar a humanização do cuidado pela educação
14

, 

                                                 
14

 “A educação é o processo integral de formação humana, pois cada ser humano, ao nascer, necessita receber uma nova 

condição para poder existir no mundo da cultura. Esse processo inclui a aquisição de produtos que fazem parte da 

herança civilizatória que concorreram para que os limites da natureza sejam transpostos [...]. O ser humano, por não 

receber qualquer determinação por natureza, pode construir o seu modo de vida tendo por base a liberdade da vontade, a 
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sempre lembrando que o objetivo de relatar a teoria é sempre em vista de tornar o cuidado como 

uma prática cotidiana na vida do homem. 

 

Pois bem; se falamos da humanização, do ser mais do homem – objetivo básico de 

sua busca permanente – reconhecemos o seu contrário: a desumanização, o ser 

menos. Ambas, humanização e desumanização são possibilidades históricas do 

homem como um ser incompleto e consciente de sua incompleticidade. Tão 

somente a primeira, contudo, constitui a sua verdadeira vocação. A segunda, pelo 

contrário, é a distorção da vocação (FREIRE, 1969, p. 127).  

  

 Logo, a constate busca pela vivência da humanização é ao mesmo tempo a vivência do 

cuidado, seja passando pelo processo de uma educação capaz de despertar tal sentimento, seja a 

partir do testemunho do outro, o objetivo a ser alcançado é tornar o cuidado como prática em meio a 

sociedade. Assim, viver o cuidado de forma autêntica é uma das condições que favorecem a 

realização de nossa humanidade (CESAR, 2010, p. 87).  

 

Quem age de maneira doadora raciocina segundo uma gramática ética que 

desordena o modo ordinário de pensar, justamente porque, no doar, não se sente 

fazendo algo excepcional, mas simplesmente aquilo que é necessário, é ali que 

reside aquele ser “de outro modo”, no qual está o verdadeiro sentido do ser-aí. 

(MORTARI, 2018, p. 181). 

 

 Passando por este processo de humanização, refletindo sobre qual o verdadeiro sentido de 

ser humano, agindo nada mais que o necessário, há um resgate pela razão sensível, visto que devido 

o individualismo comentado anteriormente, houve um “esfriamento” das práticas do cuidado.  

 

 

5.1 O resgate da razão sensível como impulso da prática do cuidado 

 

 O homem, principalmente na modernidade
15

, foi guiado pela razão, todavia o homem não é 

feito somente de uma razão intelectiva. “Ser gente significa possuir corpo, ter psiquismo, ter 

                                                                                                                                                                  
autonomia para organizar os modos de existência e a responsabilidade pela direção de suas ações; essa característica do 

ser humano constitui o fundamento da formação do sujeito ético” (RODRIGUES, 2001, p. 232). 
15

 “Ao examinarmos a trajetória da Ciência, notamos que seu postulado fundamenta-se numa correspondência 

ontológica entre poder e o objeto da investigação empírica. Convencionou-se chamar modernidade, principalmente os 

grandes impulsos promovidos pela Ciência, e a elaboração de uma nova epistemologia, autônoma diante da filosofia e 

da Religião. Enfim, uma nova era, na qual o homem deixa de ser criatura de um “Deus” para ser totalmente 

independente ou pelo menos pretendia ser. O que observamos é que a Ciência apesar de seu discurso de objetividade e 

clareza, lida com questões que ultrapassam essas linhas tênues, e sobretudo no campo das humanidades, não podemos 

abrir mão da “realidade velada” que permeia a discursividade social, visto que o descontínuo e o fluído atravessam 

nossa pretensa busca de unidade” (SILVA, 2003, p. 29). 
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coração, conviver com os outros, cultivar uma esperança e crescer na perspectiva de fé em valores 

humano” (PESSINI, 2010, p. 46). 

 Todo agir ético é também uma expressão da racionalidade, expressão de um sujeito livre que 

a partir da deliberação correta, age em prol do bem comum, mas essa ação guiada somente pela 

racionalidade, pode-se tornar vazia, guiada apenas pelos imperativos gerais. Então, o homem 

imbuído de uma razão que é também sensível age não somente pelo fato de que é necessário, de que 

é sua obrigação ter responsabilidade pelo outro, mas também por se colocar no lugar do outro, sentir 

aquilo que o outro está sentindo. 

 

A decisão orientada eticamente não precisa de retóricas refinadas, de confiar em 

regras e sistemas de conhecimento científico do mundo; ao contrário, precisa de 

uma refinada percepção da realidade, “um discernimento justo e paciente e um 

exame daquilo que está diante” (Murdoch, 1997, p. 330). Essa percepção de 

qualidade do real não é o resultado de um simples ato de ver, mas de uma atenção 

já orientada eticamente a procurar, na realidade, as coisas pelas quais está em jogo 

o sentido do ser-aí. (MORTARI, 2018, p. 158). 

  

A razão sensível proporciona no homem um fecundo cuidado, que é capaz de pensar, sentir 

e agir na realidade em que existe. Ser “humano” é corresponder a esse cuidado, que diante da 

necessidade do outro, age obedecendo a sua necessidade essencial. Obedecer à esta realidade não é 

estar privado da liberdade, pelo contrário aceito de forma racional e sensível estar sujeito à tal 

necessidade e aceito, pois reconheço o valor do agir bem. 

 Recorrer a esta busca pela essência em prol da ação é o que buscamos com este trabalho, 

visto que o cuidado não é praticado como deveria ser. O tempo que estamos vivendo grita pelo 

cuidado, exemplo disso são as inúmeras crises que vivemos: pandemia da Covid-19, o aquecimento 

global, crise hídrica, falta de solidariedade, etc. “O pensar é essencial; mas a realidade, para ser 

transformada, precisa de ações, de palavras e de gestos, através dos quais o pensamento se 

concretiza” (MORTARI, 2018, p. 163). 

   Munido de tal razão sensível, o homem aproxima-se cada vez mais da sua essência e 

caminha com uma visão de mundo orientada por um espírito crítico capaz não só de compreender, 

mas, sobretudo, agir em prol de alguma mudança.  

 Quando Pascal afirma que “o coração tem razões que a própria razão desconhece; sabe-se 

disso em mil coisas” (PASCAL, § 423, 2005), salienta-se, principalmente, esse movimento da razão 

sensível que é tocada pela capacidade de reconhecer o outro com toda sua dignidade, a fim de fazer 

a experiência do amor.  
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A essência do amor está no coração, naquilo que estamos enfatizando ao longo de 

nossas reflexões: na razão cordial e na inteligência sensível. É dando centralidade a 

estas dimensões que podemos garantir um futuro cheio de esperança e encontrar 

luzes para os nossos problemas. (BOFF, 2013, p. 96). 

 

 “O cuidado como uma prática é movida pela intenção de buscar benefício ao outro; o 

princípio da benevolência identifica a matriz geradora do cuidado. A orientação a procurar aquilo 

que faz bem se atualiza em algumas posturas do ser-aí” (MORTARI, 2018, p. 209). Portanto, em 

meio a sociedade esfacelada pelo ódio, rancor, maldade, egoísmo, buscamos elencar algumas 

práticas tão necessárias para tonar essa humanização um caminho de retorno a verdadeira essência 

do homem. Vemos que prestar atenção, ouvir mais outro, ter uma palavra amiga, compreender, são 

caminhos que viabilizam a sociedade que tanto necessitamos, além de semear o cuidado a todos. 

 

 

5.2 As práticas do cuidado na construção da sociedade 

 

 O cuidado é uma experiência
16

 que deve ser vivida diariamente. Já nos foi apresentado que a 

partir do pensamento de Heidegger, o homem é na sua essência cuidado, todavia esse só é definido 

de forma integral tendo em vista a prática. O testemunho do cuidado ajuda a nutrir a alma de 

confiança, para que ao passar por qualquer tipo de dor ou descuido saberemos lidar e ter forças para 

passarmos por ela (MORTARI, 2018, p. 35).  

 Além de sentir-se responsável pelo outro, vimos que toda ação imbuída da razão sensível é 

desencadeada pelo interesse do bem-estar do outro, não apenas como mero desencargo de 

consciência, e sim pelo reconhecimento do outro enquanto pessoa na sua integralidade. Aquele que 

age devidamente exercendo o cuidado é visto muitas vezes como alguém que quebra os paradigmas 

do individualismo, parece que nada contra a corrente. Mas se não houver pessoas que difundam o 

cuidado não chegaremos à uma sociedade mais justa e fraterna. 

 O cuidado não deve ser somente nos momentos de dor do outro, mas, sobretudo, precisa 

fazer florescer as possiblidades do ser. Para tanto, busca-se tempo para dar atenção ao outro. 

Diante da correria do dia a dia, a maioria das pessoas não tem tempo para o outro, até mesmo dentro 

de casa: os pais não têm tempo para os filhos, nem os filhos para os pais. O quanto é importante ter 

atenção e consideração pelo outro, notar a presença do outro que está ao seu lado. 

                                                 
16

 “Uma filosofia do cuidado é, aqui, entendida como uma filosofia da experiência [...]. A essência do cuidado consiste 

em seu uma prática que acontece em uma relação, que se atualiza segundo uma duração temporal variável, movida pelo 

interesse pelo outro e orientada a promover o ser bem-estar-aí, e que, por isso, se ocupa de algo que é essencial para o 

outro” (MORTARI, 2018, p. 90-91). 



ABREU, Igor Sudério. O cuidado como dado ontológico e suas implicações sobre a responsabilidade pelo outro                                                                  

diante do individualismo contemporâneo. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 2, p. 321-346, 2021. ISSN: 2763-6127. 

   341 

 

 O gesto de ter atenção pelo outro é uma experiência que ultrapassa o simples olhar, “uma 

concentração que não é movida pela ânsia de captar algo do outro, de penetrar na sua vivência, mas 

que se atualiza como disponibilidade pura a receber aquilo que, do outro, chega ao olhar [...], uma 

atenção que acolhe” (MORTARI, 2018, p. 211).  

 Todos têm a possibilidade de testemunhar o quanto é importante sentir-se cuidado pelo 

outro. Olhar para uma pessoa e sentir naquele olhar um abraço, um sinal de esperança, uma paz que 

alivia e aquece o coração, pois você sabe que em qualquer momento que necessitar aquela pessoa 

vai estar ali para lhe acolher. A razão sensível, a partir do seu olhar atento a realidade, busca 

compreender o outro em toda a sua complexidade e acolhê-lo, a fim de que conhecer a aceitar que a 

necessidade primordial na vida do ser humano é a necessidade do bem. 

 Prestar atenção é difícil, é uma ação cansativa, pois exige de nós um esforço para 

concentrar-se plenamente no outro. “O cansaço da atenção se faz presente, sobretudo, quando a 

realidade a qual manter a atenção é uma situação de sofrimento” (MORTARI, 2018, p. 216). 

 Ao passo que prestar atenção é fundamental, o escutar também ajuda na compreensão 

verdadeira do que o outro está sentindo. Quantas pessoas necessitam de espaço para serem ouvidas, 

necessitam verbalizar aquilo que estão sentindo, exemplo disso, são os consultórios de psicólogos e 

as salas de atendimentos dos padres que se encontram abarrotadas de pessoas querendo um pouco 

de atenção. 

 

O ato de escutar implica que o outro tome a palavra, de modo que a escuta se torna 

ação de cuidado quando é capaz de restituir ao outro a consideração por aquilo que 

está dizendo [...]. Escutando o outro se aprende, se aprende a partir da sua 

experiência. Portanto, o tempo dedicado à escuta é, no fim das contas, um tempo 

cheio de sentido até para si mesmo, pois a escuta do outro provoca a atitude da 

presença reflexiva sobre as próprias vivências. (MORTARI, 2018, p. 218). 

 

 Essa troca de experiências, a partir do ato de escutar, é um caminho para difundir o cuidado, 

pois a medida que o outro é escutado também escuta àquele que necessita. Juntamente com o ato de 

ter atenção e escutar, está o de estar presente com a palavra, tendo em vista que o homem é um ser 

de diálogo.  

 O ser humano é aquilo que fala aos outros, pois ao falar ele se expressa. Porém, para 

expressar o cuidado ele deve estar repleto de cuidado, como diz o Evangelista São Mateus “a boca 

fala do que o coração está cheio” (Mt 12, 34). Destarte, a palavra de quem cuida deve ser 

verdadeira, extraída da razão sensível, usada como delicadeza, contribuindo para um processo 

transformador de quem escuta. 
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 As pessoas de hoje em dia não têm tomado cuidado com as palavras, falam sem pensar, 

ferindo profundamente as pessoas. Os hateres
17

 conhecidos como os inimigos da internet são 

maldosos nos seus comentários. Um relato que chamou a atenção em agosto de 2021 foi o caso do 

jovem Lucas de 16 anos que arrancou a sua própria vida devido aos comentários em um vídeo 

postado em uma rede social
18

. As palavras têm poder! Assim como podem curar, também podem 

ferir. Qual a necessidade de ficar na internet apenas disseminando ódio, preconceito, racismo, 

homofobia, etc.? 

 A presença de pessoas que exalam cuidado faz toda diferença na vida de cada um, todavia, 

levando em consideração a justa medida de Aristóteles, não se pode deixar que esse ultrapasse a 

liberdade do outro. Logo, se faz necessário a compreensão de que é possível ser presente numa 

proximidade distante. Aquela pessoa que necessita do cuidado deve saber que você está ali para 

todo e qualquer momento que ela necessitar, mas não se pode agir pelo outro. 

 

A presença existencialmente intensa e, ao mesmo tempo, discreta se concretiza no 

saber cultivar uma relação com o outro que mantenha na sua transcendência, ou 

seja, uma relação que encontra o justo meio entre o mostrar a proximidade e o 

manter-se a distância. A proximidade discreta é aquela que dá todo suporte 

possível ao outro, todavia, sem reduzir o espaço do seu movimento livre; é ser 

capaz de ir para o escanteio quando o outro quer moderar a relação, sempre, porém, 

mantendo-se em contato, para assegurar a retomada de uma presença ativa assim 

que for necessário. Uma boa e, portanto, justa prática do cuidado é aquela que 

defende a subjetividade do outro e facilita o determinar-se das condições que 

permitam a evidenciação do seu ser-aí na sua singularidade. (MORTARI, 2018, p. 

247).  

 

 Não é fácil o trabalho do cuidado, é fatigante, requer muitas energias sejam cognitivas, 

emocionais e até mesmo físicas. A razão sensível expõe o homem ao outro, de modo que a 

responsabilidade pelo outro provoca uma atitude em cada um. O que motiva a sociedade a traçar 

novos rumos são os testemunhos daquele que cuidam e acreditam na possibilidade de mudança do 

homem.  

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Disponível em: <https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/haters-saiba-tudo-sobre-os-inimigos-da-internet-

16082014>. Acesso em: 20 de set. de 2021. 
18

 Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/filho-walkyria-santos-se-matou-mensagens-odio-internet/>. 

Acesso em: 20 de set. de 2021. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O homem é um ser de relações, em todos os momentos está constantemente relacionando-se 

com os outros e esta relação é extremamente necessária para a sua construção. Não é possível viver 

sozinho, visto que desde o nascimento o bebê precisa de alguém para alimentá-lo, ensinar a falar, 

etc. e partir daí o cuidado é visto como um caminho para que as relações proporcionem o bem. 

 Colocando o cuidado como dado ontológico no homem, Heidegger, busca evidenciar a 

possibilidade deste após o encontro com a angústia, ou seja, o encontro com a sua própria 

existência. Para tanto, o cuidado floresce como um sentido à vida, pois ao mesmo tempo que cuida 

da sua existência, dá abertura às possibilidades do contato com o outro. 

 A ética do cuidado como centralidade da vida é fundamental, pois o homem tem necessidade 

de cuidar e ser cuidado. O cuidado de si deve extrapolar para o cuidado com o outro e também com 

a natureza, ao contrário fica vazio. Rompendo os paradigmas individualistas de que somos seres 

independentes e que não necessitam do outro, o cuidado se concretiza e se torna uma fonte de 

esperança.  

 Exemplo disso, são às inúmeras pessoas que buscam viver o cuidado de forma integral, de 

corpo, alma e coração, pois ao verem a desonestidade, violência, desamor ou qualquer outro crime, 

elas gritam, clamam pela justiça e pelo bem comum. O sentimento de responsabilidade pelo outro 

deve ser respondido ativamente com dedicação, compromisso e solicitude, logo virtudes como 

empatia e alteridade pelo outro são capazes de promover o bem. 

 Humanizar o cuidado é, sobretudo, retomar a primeira vocação do homem: ser “humano”. A 

partir disso há a possibilidade de re-encantar com a arte de cuidar, assumindo o compromisso de 

olhar para o outro e para o meio ambiente não como objetos, porém com cuidado e com atenção, 

pois em cada um tem uma história, uma vida. 

 As práticas do cuidado fazem tanta diferença na vida das pessoas, pequenos gestos podem 

provocar grandes recuperações. Na correria do dia a dia, é preciso perceber o outro que está ao 

nosso lado que por vezes não é nem pessoas desconhecidas, mas aquelas que estão dentro de nossas 

casas.  

 É preciso buscar uma utopia da esperança, capaz de traçar novos rumos, desde que o 

cuidado seja de fato colocado em prática. Com certeza o mundo não vamos conseguir mudar, mas a 

realidade que está em nossa volta precisa ser diferente. Logo, é preciso ousar. “Ousar é emergir a 

quietude, é largar o estupor. É sair da neutralidade e definir-se. Ousar é romper o imobilismo. Ousar 

é derrubar os muros da inequidade. Ousar é recriar uma sociedade que está em decomposição” 

(ARDUINI, 2002, p. 40). 
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 Portanto, em meio a uma sociedade doente, triste, onde a maldade impera e outro é deixado 

de lado ou é lembrado apenas quando pode oferecer algo que me é útil, qualquer atitude de cuidado 

é um desafio. Escutar o outro, ter uma palavra amiga, compreender o que o outro está sentido, ter 

compaixão, empatia, simpatia, são gestos que proporcionam a difusão do cuidado a todos.  
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