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O carvalho mesmo assegurava que só semelhante crescer pode fundar o que 

dura e frutifica; que crescer significa: abrir-se à amplidão dos céus, mas 

também deitar raízes na obscuridade da terra; que tudo o que é verdadeiro e 

autêntico somente chega à maturidade se o homem for simultaneamente 

ambas as coisas: disponível ao apelo do mais alto céu e abrigado pela 

proteção da terra que oculta e produz. 

Martin Heidegger 
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RESUMO 

 

 

Mãos Solidárias é um grupo de mulheres que se reúnem semanalmente para a 

realização de trabalhos manuais como costura, bordado, crochê, pintura, entre outros. 

Os artigos produzidos por elas são vendidos e a renda obtida é doada a entidades 

assistenciais. A presente tese investiga o contexto de socialização e trabalho das 

voluntárias do grupo à luz da analítica do Dasein proposta por Martin Heidegger em 

sua obra Ser e Tempo. A investigação do tema recebe contribuições de diversos 

campos do saber, buscando as interfaces entre educação e história da cultura. Os 

conceitos heideggerianos de ser-no-mundo, ser-com e ser-si-mesmo norteiam a 

investigação, conduzindo a compreensão das possibilidades do Dasein como 

abertura, velamento e desvelamento. O modo de aproximação do tema é a 

fenomenologia que, em Heidegger, encontra o seu sentido mais radical na 

hermenêutica da facticidade. As questões de gênero perpassam a reflexão sobre a 

precedência ôntica e ontológica da questão-do-ser. Como ser lançado no mundo, o 

Dasein pode decair na impropriedade, mas pode também fundar o seu ser mais 

próprio. Nossa proposição central identifica o grupo Mãos Solidárias como espaço 

facilitador à abertura do ser e ao desvelamento de si-mesmo das mulheres que ali se 

reúnem. Enquanto trabalham comunitariamente, operando a transformação dos 

objetos materiais, as voluntárias transformam a si mesmas e se apropriam de um 

modo de ser mais autêntico. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Artesanato. Desvelamento. Fenomenologia. Heidegger.  
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ABSTRACT 

 

 

Community manual labor and the unveiling of self in Heidegger 

 

 
Mãos Solidárias is a group of women who meet weekly for the accomplishment of 

manual works like sewing, embroidery, crochet, painting, among others. The articles 

produced by them are sold and the income obtained is donated to charities. The 

present thesis investigates the context of socialization and work of the group 

volunteers, in light of the analysis of Dasein proposed by Martin Heidegger in his work 

Being and Time. The investigation of the theme receives contributions from several 

knowledge fields, seeking the interfaces between education and history of culture. The 

concepts of being-in-the-world, being-with and being-themselves guide the inquiry, 

leading to an understanding of Dasein's possibilities as openness, veiling, and 

unveiling. The way of approaching the theme is the phenomenology which, in 

Heidegger, finds its most radical sense in the hermeneutics of facticity. Gender issues 

pass through reflection on the ontic and ontological precedence of the question-of-

being. As a being launched into the world, Dasein can decay into impropriety, but can 

also found its own self. Our central proposition identifies the Solidarity Hands group as 

a favorable space to the opening of being and to the unveiling of the self of the women 

who gather there. While working in community, operating the transformation of material 

objects, the volunteers transform themselves and appropriate a more authentic way of 

being. 

 

 

 

KEYWORDS: Crafts. Unveiling. Phenomenology. Heidegger. 
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Introdução 

  

Desde Heráclito (535 a.C. – 475 a.C.), já se compreende o Ser1 como “reunião 

originária” (Logos), em oposição ao “amontoamento de entulho” (Sarma) produzido na 

cotidianidade. Ao Ser convém eminência e predomínio (HEIDEGGER, 1999), 

enquanto o mundo cotidiano permanece sob o amontoamento de entulhos.  No 

entanto, o Ser e o mundo cotidiano não são duas coisas separadas. Estão 

entrelaçados. Submerso na cotidianidade, o Ser tem diante de si a tarefa de encontrar 

seu modo mais próprio de expressão, mesmo em meio ao amontoamento de entulhos.  

 Em todo tempo e, sobretudo, em nosso tempo, o Ser está lançado em um 

excesso de referências que facilmente lhe encobrem o sentido originário. São 

referências que não construímos, mas assimilamos quase sempre de maneira 

irrefletida. Nesse mundo em que tudo está previamente dado, tudo está à mão 

(vorhanden), manter contato com a originalidade do Ser constitui-se tarefa difícil. A 

verdade profunda de si-mesmo, na cotidianidade, sofre um processo de encobrimento. 

O dia a dia das tarefas e necessidades, dos apelos e pressões, das repetições e dos 

excessos, torna-nos insensíveis para ouvir o único apelo que realmente importa, o 

apelo para cumprir o nosso ser mais próprio. O resultado disso se concretiza em um 

modo inautêntico de viver, no qual não existe abertura para a Verdade do Ser. 

Muitas pesquisas têm demonstrado que a psicoterapia pode utilizar, com 

propriedade, os conceitos de Heidegger em sua tarefa de facilitar a abertura do Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de seus clientes (FEIJOO e DHEIN, 2014; CARDINALLI, 2012; SÁ e BARRETO, 2011; 

ROEHE, 2006; BOSS, 2005; POMPÉIA, 2004; TIRICO, 2004; FEIJOO, 2004; SAFFI, 

2002; POMPÉIA 2002; VIANNA, 2001; PROCÓPIO, 2000; CYTRYNOWICZ, 1997). 

Desde o encontro entre Martin Heidegger e o psiquiatra Medard Boss (HEIDEGGER, 

2009), o pensamento do filósofo tem sido apropriado pela psicoterapia, com o intuito 

de buscar uma compreensão fenomenológica dos pacientes. A perspectiva da 

investigação é a perspectiva do Ser, apresentada inicialmente em “Ser e Tempo” 

                                                           
1 As traduções dos textos de Heidegger para o português apresentam a palavra “ser” grafada de 
maneiras diferentes. Em “Ser e Tempo” (HEIDEGGER, 2012a; 2012b), o autor utiliza a grafia simples 
em letra minúscula “ser”. Em outros textos, como o acima citado – “Introdução à Metafísica” 
(HEIDEGGER, 1999), a grafia utilizada é “Ser”, com a letra inicial maiúscula. Ainda em outros textos 
como “Meditação” (HEIDEGGER, 2010) e “Contribuições à Filosofia (Do Acontecimento Apropriador)” 
(HEIDEGGER, 2015), o autor utiliza no original em alemão a palavra “Seyn”, traduzida para o português 
como “seer”. Essa grafia, trazida da linguagem arcaica, tanto no alemão quanto no português, evoca a 
ideia de historicidade e originalidade do ser. Em nossa tese utilizamos preferencialmente a grafia “ser”, 
como em “Ser e Tempo”. Contudo, nos parágrafos que desenvolvem ideias trazidas de outros textos 
de Heidegger, utilizamos a grafia de maneira coerente com a forma apresentada no texto citado e/ou 
comentado. 
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(1927) e desenvolvida tanto pelo filósofo ao longo de toda a sua obra, quanto por 

psiquiatras e psicólogos, sobretudo aqueles que adotaram a abordagem denominada 

como Daseinsanalyse (BINSWANGER, 1957; BOSS, 2005; BOSS e CONDRAU, 

1997; SPANOUDIS, 1997; POMPÉIA e SAPIENZA, 2013). 

Seguindo a perspectiva daseinsanalítica, as questões que constituem o 

problema2 da pesquisa são: existiriam outros espaços facilitadores à abertura do ser, 

além da psicoterapia? Haveria em nossa sociedade espaços que se ofereçam à 

construção de sentidos e que possibilitem o desvelamento de si-mesmo? Seria o 

grupo “Mãos Solidárias”, e o trabalho manual ali realizado, esse espaço favorável à 

abertura do ser? Compreendemos que a vida social e cotidiana funciona 

predominantemente no sentido da obstrução à emergência da verdade do ser. 

Michelazzo (2001) propõe que a perda do acesso ao pensamento do ser representa 

o maior perigo das sociedades modernas: 

 

Heidegger dirá que estamos à beira do abismo, não pelos perigos 
advindos das máquinas ou ogivas nucleares, da violência das grandes 
cidades ou mesmo da barbárie cultural, mas antes e justamente, da 
possibilidade real de que o homem possa não ter mais acesso ao 
pensamento do ser que é aquele que traz o sentido das coisas para o 
homem. E fazer sentido significa compreender-se a si mesmo ao lidar 
com as coisas, ser tocado e afetado por elas, habitar na sua 
proximidade. Assim, um possível esquecimento definitivo do ser, 
verdadeiramente constituiria para nós o perigo supremo, pois isso 
significaria o desaparecimento para sempre da essência do humano 
no homem (MICHELAZZO, 2001).  

 

O “pensamento do ser” é o que se busca em Heidegger como fio condutor das 

reflexões propostas na presente pesquisa. Na era da técnica, em que se estabelecem 

fins e para isso se empregam meios, a grande ameaça é que a técnica se sobreponha 

ao humano. Quando isso acontece, como tão bem assinalou Michelazzo, as 

sociedades humanas se colocam “à beira do abismo”, ameaçadas pelas máquinas, 

que já não estão submetidas ao bem comum da humanidade, ameaçadas pelas 

ogivas nucleares, pela violência e pela barbárie cultural, mas, sobretudo, e como mola 

propulsora para que tudo isso aconteça, ameaçadas pela perda da reflexão sobre o 

                                                           
2 Neste trabalho são grafados em negrito os componentes estruturais da pesquisa: objetivos, 
justificativa, problema, hipóteses e elementos do método. Também são grafados em negrito os 
conceitos fundamentais que conduzem a investigação, sobretudo, os conceitos heideggerianos (o 
negrito é utilizado apenas na primeira menção). São grafadas em itálico as palavras estrangeiras e 
algumas palavras que a autora quis destacar no texto. A utilização de aspas, além das citações autorais, 
refere-se a títulos e também às palavras trazidas de um contexto específico, seja pela intenção original 
do autor, seja pela utilização de palavras ou expressões trazidas do senso comum. 
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humano. Sustentamos que seria essa reflexão – que se põe ao encalço da verdade 

do ser – o elemento capaz de lançar o humano para a realização de sua verdade mais 

originária, a saber, o cuidado do ser. Diz Martin Heidegger: “O homem é o pastor do 

Ser” (HEIDEGGER, 1995, p. 51). A ele foi dada a tarefa de cuidar, “pastorear” o seu 

próprio ser. 

A dignidade do ser humano, ao reconhecer-se como aquele que tem a tarefa 

de guardar a verdade do ser, ultrapassa em muito, de acordo com Heidegger, a 

dignidade proposta pelo humanismo, tal como foi concebido pela metafísica. Em sua 

“Carta sobre o Humanismo” (1995), o autor argumenta que a linguagem e a 

construção do pensamento proposta pela metafísica alcança tão somente a verdade 

dos entes. Por isso seria preciso restituir um sentido à palavra “humanismo”, 

pensando-a sob a perspectiva do ser. Este foi o trabalho proposto pelo filósofo a partir 

“Ser e Tempo” (1927) e no desenrolar de toda a sua obra. Na presente pesquisa 

buscou-se investigar a “humanidade” das mulheres que trabalham no grupo “Mãos 

Solidárias” sob a perspectiva de desvelamento da verdade do ser; perspectiva esta 

que Heidegger considera como a superação da metafísica. Uma discussão mais 

aprofundada sobre esse tema será desenvolvida no capítulo II “A exposição da 

pergunta pelo sentido do ser”.  

Uma vez que colocamos como questão “a humanidade das mulheres” – sem 

perder de vista que esta palavra “humanidade” é empregada aqui no sentido do 

desvelamento de si-mesmo –, precisamos esclarecer em que contexto se investiga a 

questão. Trata-se do contexto do trabalho, mas não de qualquer trabalho, do trabalho 

artesanal. Trata-se também do contexto comunitário, do trabalho que é realizado em 

grupo. Um grupo de mulheres, o grupo Mãos Solidárias. 

Ortega y Gasset (1964) propõe que todo trabalho humano, desde o mais 

primitivo, é sempre realizado por meio de alguma técnica. Não é diferente no grupo 

Mãos Solidárias. O trabalho ali realizado lança mão de uma modalidade técnica que 

o autor denomina como “a técnica do artesão”, aquela em que o trabalhador está junto 

à obra desde o momento de sua concepção até à utilização ou venda. Retomando 

Heidegger (2007), a discussão que se propõe é: até que ponto o uso da técnica facilita 

ao homem a abertura de seu próprio ser? Ou seria a técnica mais um elemento da 

cotidianidade que se amontoa como entulho, obstruindo a abertura do ser? De acordo 

com Michelazzo (2001), os artefatos produzidos pela técnica estão se avolumando a 

tal ponto que na modernidade tem-se colocado em risco o pensamento mais originário 

do humano, que é o pensamento do ser.  
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Uma vez que o trabalho humano é sempre realizado por meio da técnica 

(ORTEGA Y GASSET, 1964), e uma vez que a técnica moderna tem ameaçado o 

pensamento do ser (HEIDEGGER, 2007; MICHELAZZO, 2001), a questão que se 

coloca é: como pode o homem viver e trabalhar sem perder o contato com o seu 

próprio ser? Em “A questão da técnica” (HEIDEGGER, 2007), o filósofo discute a 

subsistência de dois vetores diferentes que envolvem a palavra técnica: a técnica 

propriamente dita, que se define pela maquinação e produção; e a essência da 

técnica, que é uma procura, um “modo de desabrigar” algo que ainda estava oculto. 

Diz o filósofo: “A técnica não é a mesma coisa que a essência da técnica. [...] a 

essência da técnica também não é de modo algum algo técnico” (HEIDEGGER, 2007, 

pp. 375, 376). A técnica é a força que calcula e produz, enquanto a essência da técnica 

revela que o homem, surpreendido em seu desabrigo, é desafiado a por a descoberto 

a verdade das coisas. É sob essa perspectiva que se pretende abordar a técnica das 

artesãs no espaço de trabalho do grupo Mãos Solidárias. Identificamos o trabalho, 

manual e comunitário, ali realizado com a ideia de essência da técnica, ou seja, não 

como impedimento à revelação da verdade do ser, mas como um desabrigar que 

desafia o ser a por a descoberto a verdade das coisas e a colocar-se também frente 

a si mesmo, produzindo aquilo que denominamos como o desvelamento de si-mesmo 

(HEIDEGGER, 2007). O conceito de técnica será abordado mais detidamente na 

seção cinco do capítulo I. 

A partir do exposto, a presente pesquisa se justifica pela busca de investigação 

de outros espaços, para além das paredes do consultório, que também se ofereçam 

como ambientes facilitadores à abertura do ser, possibilitando ao homem o encontro 

com a originalidade de si-mesmo. Nossa hipótese é que o grupo Mãos Solidárias 

pode se apresentar como ambiente facilitador à abertura do ser do Dasein3, 

possibilitando às mulheres que ali trabalham o desvelamento do seu ser mais próprio. 

 O grupo Mãos Solidárias é um grupo de mulheres que se reúnem 

semanalmente para a realização de trabalhos manuais com a finalidade de obter 

                                                           
3 Ao utilizar o termo Dasein Heidegger [...] evoca o processo de constituição ontológica de homem, ser 
humano e humanidade. É na presença que o homem constrói o seu modo de ser, a sua existência, a 
sua história, etc. (HEIDEGGER, 2012b, p. 561). Conforme explica Heidegger, [...] a presença é um ente 
determinado em seu ser pela existência (Idem, p. 49); a presença é aquela que [...] sendo, está em 
jogo seu próprio ser (Idem, p.48). Em algumas traduções das obras de Martin Heidegger para a língua 
portuguesa a palavra alemã Dasein é mantida. Em outras traduções são utilizados os termos “presença” 
e “ser-aí”. No presente trabalho optamos por manter a palavra original Dasein, utilizada na publicação 
bilíngue de “Ser e Tempo” (aqui indicada como HEIDEGGER 2012a). Nas citações e comentários da 
tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback (aqui indicada como HEIDEGGER, 2012b), mantemos a 
palavra “presença”, em seguimento à opção da tradutora. “Ser-aí” é eventualmente aplicado neste 
trabalho, quando se comenta uma tradução que utiliza este termo. 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


18 
 

renda para doações a instituições e entidades beneficentes do município de Campos 

do Jordão-SP. No mês de junho de 2016, quando foi iniciada a pesquisa, estavam 

cadastradas no grupo 42 voluntárias. Essas mulheres se reúnem todas as terças-

feiras à tarde no salão social da Igreja Metodista de Campos do Jordão e realizam 

atividades como: costura, crochê, tricô, pintura, bordado, tapeçaria e trabalhos 

artesanais em geral. Os artigos produzidos por elas são vendidos em bazares, feiras 

e festas da cidade – por exemplo, a Festa da Cerejeira4 – e a renda obtida é doada a 

instituições como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o Lar do 

Outono (clínica e residência geriátrica) e a Casa Divina Providência (casa de repouso 

para idosos), todas no município de Campos do Jordão.  

 O trabalho do grupo Mãos Solidárias começou inspirado na Liga do Lar, projeto 

do Exército de Salvação que tem por objetivo a confecção e venda de trabalhos 

artesanais, para arrecadação financeira em prol dos projetos sociais da instituição. 

Em Campos do Jordão o Exército de Salvação manteve, a partir do ano de 1968 até 

2014, um projeto de acolhida a pessoas idosas, o Lar do Outono – clínica e residência 

geriátrica. A Liga do Lar funcionou por muitos anos nesse local. Os projetos sociais 

do Exército de Salvação são mantidos principalmente por meio de doações de 

pessoas físicas e jurídicas. Participavam da Liga do Lar mulheres que queriam 

contribuir como voluntárias, confeccionando trabalhos manuais que eram vendidos, 

sendo a renda aplicada em benefício da instituição. Nesse período, o grupo contava 

com cerca de 20 voluntárias. 

No início do ano de 2009 o trabalho precisou ser interrompido, por solicitação 

da direção do Lar do Outono, que não podia mais ceder seu espaço para a Liga do 

Lar. As mulheres que atuavam naquele projeto não consideraram a perda do espaço 

físico como determinante para a dissolução do grupo. Resolveram dar continuidade 

aos trabalhos, agora sem vínculos com o Exército de Salvação. Mas precisavam de 

um local para a realização dos trabalhos. 

No dia 17 de março de 2009 reuniram-se, nas dependências da Igreja 

Metodista, 16 mulheres que participavam da Liga do Lar para tomar decisões sobre o 

                                                           
4 A Festa da Cerejeira acontece em Campos do Jordão entre os meses de julho e agosto, período de 
floração das cerejeiras. A festa contempla apresentações artísticas da cultura japonesa, bem como 
vendas de comidas típicas e artesanatos produzidos no município. O grupo Mãos Solidárias expõe e 
vende seus produtos em um dos stands da festa. 
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destino do grupo. Ainda sem ter definido um local para os trabalhos, o grupo procedeu 

às seguintes resoluções5:  

 

- As reuniões seriam todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas (em 2016 esse horário 

estava ampliado para: das 13 horas e 30 minutos até as 17horas). 

- As atividades do grupo seriam: uma devocional (leitura bíblica comentada e oração), 

a realização dos trabalhos manuais e um chá ao final dos trabalhos (sempre 

acompanhado por lanches preparados pelas voluntárias). 

- As 16 participantes dessa reunião seriam consideradas sócias fundadoras do grupo. 

- O grupo seria liderado por uma equipe composta por coordenadora, secretária e 

tesoureira. 

- Haveria eleições anuais para a diretoria do grupo.  

- O rendimento dos produtos confeccionados pelo grupo seria doado a instituições e 

entidades assistenciais do município. 

- O grupo passaria a se chamar “Mulheres Virtuosas” – em referência à passagem 

bíblica de Provérbios 31, que enaltece a operosidade da mulher. 

 

Logo em seguida a essa reunião, foi disponibilizado para a realização das 

reuniões do grupo o local de culto da Igreja Presbiteriana de Campos do Jordão. Nos 

anos de 2009 e 2010 os trabalhos foram realizados ali. No início de 2010, por sugestão 

da coordenadora e votação unânime das sócias, o grupo passou a se chamar Mãos 

Solidárias. A partir de 2011 a Igreja Metodista cedeu seu salão social para as reuniões. 

A localização da Igreja Metodista foi considerada mais central, fator que facilitaria o 

trânsito e a participação das sócias. Também o espaço físico e as instalações desse 

salão social foram considerados mais adequados para a realização dos trabalhos.   

Vale ressaltar que, embora o grupo se reúna no espaço físico de uma igreja 

evangélica, mantém-se como grupo autônomo, independente das resoluções da 

igreja, recebendo sócias independentemente de sua confissão de fé. 

Além das reuniões semanais para a confecção dos trabalhos, o grupo mantém 

outras atividades: 

 

- Reunião mensal da diretoria. 

                                                           
5 Conforme registrado no Livro de Atas do grupo Mãos Solidárias.  Foram lavradas em ata as reuniões 
da diretoria que aconteceram entre março de 2009 e dezembro de 2012. A partir dessa data não houve 
mais registro escrito das reuniões do grupo. 
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- Realização de bazares e chás para venda dos artesanatos e arrecadação financeira. 

- Comemoração dos aniversários das sócias. 

- Passeios semestrais (por exemplo, passeio ao Horto Florestal de Campos do 

Jordão). 

- Participação em feiras e festas da cidade (por exemplo, Festa da Cerejeira), com 

barraca de venda de artesanato. 

 

Em junho de 2016, quando foi iniciada a pesquisa, o grupo contava com 42 

mulheres cadastradas. O cadastro é preenchido após três visitas da participante, e 

quando esta demonstra interesse em participar do grupo. As mulheres cadastradas 

são chamadas de “sócias” ou “voluntárias” e contribuem com uma mensalidade de R$ 

5,00.  

A pesquisadora frequentou as reuniões do grupo no período de junho de 2016 

a junho de 2017, participando das atividades e rotinas juntamente com as voluntárias. 

O horário de início das atividades é às 14h, embora a sócia responsável por abrir o 

salão esteja presente desde as 13h30.  A partir deste horário já vai se iniciando a 

realização dos trabalhos, havendo posteriormente um momento de meditação 

devocional, um lanche e também a conversação informal. Segue o relato do diário de 

campo da pesquisadora em seu primeiro dia de imersão no campo de pesquisa. A 

modalidade de observação é aquela inscrita no referencial da observação participante.  

 

Minhas impressões sobre o campo de pesquisa. Primeiro dia, terça-feira, 

28/06/2016. Ambiente físico: salão social da Igreja Metodista de Campos do Jordão 

– local espaçoso, paredes recentemente pintadas, ambiente limpo, claro e arejado, 

com aparência de simplicidade. Quatro mesas de madeira grandes dispostas 

paralelamente ao longo do salão, além de duas mesas pequenas, uma situada à 

entrada do salão e outra disposta ao lado da porta da cozinha, ocupada pela sócia 

responsável pela tesouraria. Atividades realizadas: ao redor das mesas estão 

dispostas cadeiras ocupadas pelas voluntárias, que trabalham em atividades diversas: 

crochê, tricô, pintura de pano de prato, costura artesanal e confecção fuxicos e peças 

de biscuit. Ao fundo do salão também uma mesa com máquina de costura ocupada 

por uma sócia. Modos de realização dos trabalhos: a primeira impressão sobre a 

realização dos trabalhos é que não existe uma liderança determinando quais e como 

os artesanatos devem ser confeccionados. Aparentemente cada sócia trabalha 

seguindo sua própria iniciativa. A maioria das mulheres conversa enquanto trabalha, 
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porém, o ambiente não se torna barulhento. Algumas mulheres trabalham em silêncio. 

O ambiente parece oferecer bastante liberdade às participantes. Frequência no 

grupo: nesse dia compareceram à reunião 35 mulheres. O pastor da Igreja Metodista 

também estava presente, e também havia três crianças e um bebê, pois algumas 

mulheres levam eventualmente seus filhos e netos às reuniões. Finalização das 

atividades do dia: às 16h30 a tesoureira toca um sino e pede para as mulheres 

recolherem o material de trabalho. Por volta das 16h algumas mulheres já haviam 

recolhido o material do artesanato e ido para a cozinha, contígua ao salão social, onde 

começaram a preparar o lanche. As mesas são forradas com toalhas amarelas. 

Observo que uma sócia se despede e vai embora nesse momento. Transcorrem uns 

10 minutos até que todo o material seja organizado. As mulheres se dispõem em 

círculo ao redor do salão. O pastor pede a palavra e procede a uma devocional, com 

uma leitura bíblica comentada e uma oração finalizando. Antes desse momento 

devocional, o pastor me apresenta ao grupo e pede para eu expor brevemente meus 

objetivos para a realização da pesquisa. Havia também uma visitante que foi 

apresentada ao grupo e convidada a participar das atividades nas reuniões 

posteriores. Após esse momento de finalização das atividades do dia, as mulheres 

que estavam na cozinha trazem um lanche: chá, café, bolos, biscoitos, etc. O lanche 

é servido na mesa central. As mulheres se servem e conversam de maneira mais 

audível do que na hora dos trabalhos. Algumas mulheres se despedem e saem, outras 

se dirigem para a cozinha para lavar a louça, outras varrem e arrumam o salão. 

Despeço-me e saio às 17h30, permanecendo apenas o pastor e quatro mulheres no 

salão. 

 

O gosto pelo fazer aparece como característica marcante no grupo Mãos 

Solidárias. O trabalho ali realizado mais se assemelha a uma atividade de lazer do 

que ao trabalho propriamente dito, tal como o foi concebido pelos gregos. Para estes, 

o trabalho não passava de uma atividade servil, atrelada às necessidades de 

manutenção da vida e que, por isso mesmo, mantinha o homem (sobretudo, as 

mulheres) na condição de escravo (ARENDT, 2014). Já no grupo Mãos Solidárias a 

experiência do trabalho parece ser outra. Ali, o trabalho estaria mais ligado a conceitos 

como desejo, satisfação, realização e conquista. O desejo de cuidar, imaginar e criar; 

a satisfação de realizar algo que não está submetido à ordem das obrigações; a 

conquista do espaço púbico e de uma visibilidade que talvez ainda não havia sido 

alcançada; a realização que põe a descoberto a verdade das coisas. Enquanto as 
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mulheres transformam objetos, transformam também a si mesmas. Enquanto revelam 

a verdade dos materiais, revelam e desvelam o seu próprio ser. 

 

 

Figura 1: A pesquisadora trabalhando em arraiolo 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

 

A presente pesquisa buscou investigar o grupo Mãos Solidárias tendo como 

referencial teórico as proposições filosóficas apresentadas por Martin Heidegger em 

seu tratado “Ser e Tempo”. O objetivo geral da pesquisa é verificar se o grupo 

representa um espaço favorável à abertura do ser das mulheres que ali trabalham, ou 

seja, se é um espaço que facilita ao sujeito a possibilidade de ser propriamente si-

mesmo. Os objetivos específicos são: 1) investigar o ser-com, ou seja, compreender 

o valor que as participantes do grupo conferem ao convívio com outras mulheres no 

campo de pesquisa e no mundo em geral; 2) discutir os elementos da ocupação e do 

trabalho no exercício do voluntariado e da solidariedade; 3) situar a condição da 

mulher que participa do grupo Mãos Solidárias sob a perspectiva de gênero, 

considerando sua presença no espaço público e do privado; 4) identificar os modos 

de desvelamento de si-mesmo, identificados como: autorrealização, autoestima, 

crescimento pessoal, autenticidade. 
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 Consideramos que o campo de pesquisa se apresenta como “realidade 

híbrida”, tal como a concebeu Raynaut (2011): uma realidade que se apresenta na 

experiência comum tecida em um conjunto de relações que não pode ser reduzido ao 

recorte imposto por uma disciplina. Em contrapartida à pesquisa de recorte disciplinar, 

propõe-se aqui a perspectiva da interdisciplinaridade, que corresponde a uma forma 

de buscar o conhecimento relacionando saberes, favorecendo o encontro entre o 

teórico e o prático, o filosófico e o científico, entre ciências e humanidades, entre 

ciência e tecnologia (ALVARENGA, et al., 2011). É no encontro – e muitas vezes na 

confrontação – desses saberes que se produz o conhecimento novo, novos conceitos 

e novos paradigmas. A perspectiva interdisciplinar oferece a possibilidade de ampliar 

o poder de investigação científica, gerando interpretações da realidade que não 

poderiam ser alcançadas sob o enfoque de uma disciplina isoladamente 

(ALVARENGA, et al., 2011).  

 A despeito dos benefícios citados acima, percebemos também alguns pontos 

vulneráveis nessa modalidade de pesquisa. Um deles é, de certa maneira, a 

impossibilidade de atender à urgência da produtividade científica que o nosso tempo 

exige. Ao suscitar essa reflexão, compreendemos que não se trata exatamente de 

uma vulnerabilidade da pesquisa interdisciplinar, mas sim de uma incompatibilidade 

entre os objetivos da interdisciplinaridade e as exigências de produtividade que são 

impostas às ciências em geral. A pesquisa interdisciplinar teria dificuldade em 

apresentar resultados rápidos, pois exige o tempo da reflexão. Na busca pelos 

resultados rápidos, a grande cilada em que a ciência pode cair é justamente a perda 

da reflexão sobre o humano. É nesse ponto que a fragmentação disciplinar pode tomar 

a feição daquilo que Heidegger (2010) denomina como maquinação: o erigir do 

conhecimento como puro cálculo, controle e funcionalidade. Nesse modo de 

dominação científica, a sofisticação da técnica ensurdece o homem ao apelo originário 

do ser. “Em seus ouvidos retumba o fragor das máquinas que chega a tomar pela voz 

de Deus” (HEIDEGGER, 1969, p. 70).  

 A princípio, mencionei a urgência do tempo como fator que pode tornar 

vulnerável a pesquisa interdisciplinar. Mas a questão fundamental que se coloca 

nesse momento é: o que se torna vulnerável mediante as exigências da produtividade 

científica? A pesquisa interdisciplinar? Ou a essência do humano no homem 

(MICHELAZZO, 2001) nesse tempo em que o cálculo expulsa a reflexão? 

 A interdisciplinaridade, compondo o cenário da pesquisa científica, carrega 

essa contradição: é preciso produzir cada vez mais, em um ritmo cada vez mais 
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acelerado, mas é preciso também desenvolver um diálogo entre as diferenças, diálogo 

que, para ser fecundo, não admite pressa. Como nas palavras de Heidegger em sua 

obra “Meditação” (2010, p. 114), “[...] é preciso ter se dado previamente um longo 

tempo no qual o feito possa se desdobrar e se transformar em algo útil”.  

 Compreendemos que a pesquisa interdisciplinar está colocada entre duas 

ordens contrárias: a ordem de prosseguir rapidamente na produção científica e a 

ordem de parar e pensar em conjunto – gastar tempo para que a comunicação entre 

as disciplinas encontre uma harmonia. O problema da interdisciplinaridade é que ela 

envolve, a princípio, uma perda. A “perda” de tempo, pois o tempo da ciência tem sido 

pautado pelos ditames da produtividade quantitativa. Contudo, essa “perda”, 

identificada no imediato, gesta uma produtividade de ordem qualitativa, que tem seu 

ideal de resultado na renovação do espírito da cultura das humanidades (MORIN, 

2014). 

 De acordo com Lenoir (2005-2006), a própria interdisciplinaridade tem sido 

objeto de estudo de pesquisadores, em perspectivas distintas e complementares. O 

autor apresenta três abordagens do tema. A primeira, desenvolvida por pesquisadores 

europeus, sobretudo franceses, é marcada por paradigmas epistemológicos, 

ideológicos e sociais, tendo como preocupação central o questionamento, a crítica, a 

problematização do saber. A segunda concepção, que encontra seu berço nos 

Estados Unidos, é mais pragmática, tendo como preocupação central a funcionalidade 

e a aplicabilidade do saber. Essas duas concepções ocupam-se das habilidades 

humanas de “saber” e “saber-fazer”.  

 Uma terceira vertente, que complementa as duas abordagens anteriores, foi 

desenvolvida no Brasil, por Fazenda (1994), e tem como foco central a pessoa 

envolvida no processo de conhecimento. Trata-se da habilidade humana de “saber-

ser”. Na concepção de Lenoir (2005-2006), a perspectiva interdisciplinar 

instrumentaliza o pesquisador a conceber o conhecimento sob diversos enfoques: 

num primeiro momento, ocupa-se do “saber em si mesmo”; num segundo momento, 

ocupa-se do “saber para a ação” e, num terceiro momento, ocupa-se do “saber para 

o sujeito” ou “saber para ser”. Acreditamos que o arcabouço teórico e metodológico 

que instrumentalizou a presente pesquisa contempla a perspectiva interdisciplinar 

aqui apresentada. Buscamos, sobretudo, as interfaces entre essas duas grandes 

áreas do saber: a Educação, em todos os seus processos e ações em prol da 

formação do humano, e a História da Cultura, em seu esforço por compreender os 

processos temporais e seus significados para as sociedades humanas. 
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A tese está organizada da seguinte maneira: no primeiro capítulo apresentamos 

os conceitos heideggerianos que fundamentam a investigação: Dasein, ser-no-

mundo, ser-com, impessoalidade e ocupação. Procuramos demonstrar como esses 

conceitos se aplicam ao grupo pesquisado e como se prestam a uma elucidação da 

questão do ser propriamente si-mesmo das participantes do grupo. 

No segundo capítulo apresentamos o método da pesquisa, que se constrói a 

partir da pergunta pelo sentido do ser. Procuramos entender a relação entre o ôntico 

e o ontológico e suas implicações na pesquisa fenomenológica. 

No terceiro capítulo tratamos da questão da mulher na sociedade ocidental, 

partindo de uma reconstrução histórica em Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. 

Também percorremos o conceito de heideggeriano de facticidade para entender os 

limites impostos ao destino da mulher e investigar as possibilidades de abertura de 

seu próprio ser, a despeito desses limites. A filósofa Judith Butler conduz a discussão 

sobre o tema mulher em um momento mais atual. 

No quarto capítulo os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos, e 

seguidos pelas considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – A ocupação em Heidegger e no grupo Mãos Solidárias 

 

Neste capítulo analisamos os conceitos heideggerianos que fundamentam a 

investigação proposta. Os conceitos expostos no capítulo IV da primeira seção de “Ser 

e Tempo” (O ser-no-mundo como ser-com e ser-si mesmo. O ‘impessoal’) perfazem o 
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eixo central que conduz a investigação. A partir desse eixo, irradiam compreensões 

do pensamento exposto por Heidegger ao longo do tratado “Ser e Tempo” 

(HEIDEGGER, 2012a; 2012b) e em outras obras de sua autoria (HEIDEGGER, 2015; 

2013; 2010; 2009; 2008; 2007; 1995). Os conceitos aqui expostos conduzem a 

interpretação dos dados empíricos coletados ao longo da pesquisa. 

 

1.1 O Dasein como ser-no-mundo 

 

         No IV capítulo de “Ser e Tempo” Heidegger analisa o Dasein como ser-no-

mundo6, ou seja, como ser que não se encontra no mundo isoladamente, mas habita 

um mundo que é sempre mundo compartilhado (Mitwelt). O modo de estar no mundo 

do Dasein não é o modo como usualmente se entende: um corpo (com características 

e individualidade próprias) ocupando um espaço (com características próprias). Para 

este modo de habitar o mundo, Heidegger utiliza o termo “ser-dentro-de” (Sein-in), 

como um objeto inserido dentro de uma câmara ou dentro de outro objeto. De fato, 

este é o modo de ocupar o mundo próprio dos objetos. Já o Dasein, habita o mundo 

de outra forma: ele e o mundo apresentam, sempre e desde o princípio, uma 

copertinência. O Dasein só é porque é no mundo; o ser-no-mundo constitui o próprio 

ser do Dasein (In-sein). Este modo de ser-no-mundo implica propriamente no modo 

de ser do Dasein, ou, se voltarmos ao jargão da metafísica, implica na própria 

essência do Dasein. A essência do Dasein está na existência (HEIDEGGER, 2012b). 

E a existência se dá no tempo e no espaço, ou seja, no mundo.  

Heidegger lança mão dessa palavra “essência”, tomando-a propositadamente 

da metafísica, justamente por reconhecer que todo pensamento ocidental está erigido 

sobre a linguagem da metafísica. Mas, uma vez que o filósofo constrói seu 

pensamento como “superação da metafísica”, ele se utiliza dessa palavra subvertendo 

sua proposição original, que seria a proposição de uma permanência.  

O Dasein está lançado no mundo e só é capaz de compreender seu próprio ser a partir 

do mundo onde está lançado. E que mundo seria esse? Seria o mundo, sempre e 

desde o princípio, habitado pelos entes – os entes que têm o caráter do ser 

simplesmente dado (Vorhandenheit), que são as coisas, e os entes dotados do caráter 

do Dasein, as pessoas.  

                                                           
6 Heidegger diferencia ser-no-mundo de “ser em um mundo”.  A expressão composta “ser-no-mundo”, 
já em sua cunhagem, mostra que pretende referir-se a um fenômeno de unidade (HEIDEGGER, 2012b, 
p. 98).  
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 Em consonância ao pensamento de Heidegger, Ortega y Gasset (2016, p. 201) 

afirma: “[...] para encontrar um mundo distinto de mim não preciso sair de mim, pois 

ele está sempre junto de mim e meu ser é um ser com o mundo”. Em sua preleção “O 

tema do nosso tempo. – Uma reforma radical da filosofia. – O dado radical do 

Universo. – Eu sou para o mundo e o mundo é para mim. – A vida de cada um”, o 

filósofo desenvolve seu pensamento em oposição ao idealismo cartesiano, que 

determina a preeminência do pensamento (representação mental) sobre o objeto (as 

coisas do mundo). Ortega y Gasset recusa essa preeminência, considerando que o 

ser e o mundo, embora distintos, são inseparáveis.  

O campo de pesquisa representa bem essa ideia de inseparabilidade entre o 

ser e o mundo. O estar lançado em um espaço de trabalho remete à impressão de 

que ali existe uma espécie de extensão entre pessoas, objetos e outras pessoas. Este 

seria o mundo compartilhado. Ali, espaço físico é compartilhado, os instrumentos de 

trabalho são compartilhados, os projetos e as atividades são compartilhados. As 

mulheres se reúnem no salão social da Igreja Metodista de Campos do Jordão todas 

as terças-feiras à tarde não por representar aquele espaço uma igreja ou um salão de 

reuniões, mas porque, naquele momento, o espaço representa o grupo Mão 

Solidárias, e este é, naquele momento, o mundo das voluntárias.  

Heidegger (2012a) propõe que o Dasein se relaciona com o mundo de acordo 

com o modo de ser predominante. Existe um modo de ser predominante no grupo 

Mãos Solidárias, e este é o modo de ser da cooperação e do trabalho para o outro, o 

voluntariado. O Dasein (cada uma das voluntárias) só está ali por causa do mundo (o 

grupo Mãos Solidárias) e o grupo/mundo existe tão somente porque é constituído 

pelas mulheres.  

O modo cotidiano de ser no mundo compartilhado é o contexto em que o sujeito 

funda o ser-si mesmo. A partir da compreensão de ser-com7 (Mitdasein), Heidegger 

levanta um problema. O fundamento do ser-si mesmo pode ocorrer de duas formas: 

o sujeito pode ser propriamente si-mesmo (Selbst) ou pode cair na impropriedade. 

Para o autor, o “eu” não detém nenhuma garantia de ser propriamente si-mesmo. Ele 

carrega consigo a possibilidade de ser si-mesmo, mas também carrega a 

possibilidade de esquivar-se do seu ser mais próprio. Sempre existe o risco do Dasein 

                                                           
7 Este conceito é traduzido por Fausto Castilho (HEIDEGGER, 2012a) como ser-com e por  Márcia Sá 
Cavalcante Schuback (HEIDEGGER, 2012b) por copresença: Todo ser é sempre ser-com; mesmo na 
solidão e isolamento, a presença é sempre copresença (Mitdasein), o mundo é sempre mundo 
compartilhado (Mitwelt), o viver é sempre conviver (Miteinandersein) (HEIDEGGER, 2012b, p. 571). 
Nesta tese utilizamos preferencialmente a tradução de Fausto Castilho. 
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se manifestar como não-eu; sempre existe o risco da perda de si-mesmo. Esse risco 

aumenta se considerarmos que o sujeito não apenas está no mundo, mas se relaciona 

com o mundo em acordo com o modo de ser predominante – “[...] a presença está 

tomada por seu mundo” (HEIDEGGER, 2012b, p. 169). O sujeito da cotidianidade, 

que caiu no modo impróprio de ser, não reflete sobre si mesmo, apenas segue o fluxo 

imposto por seu modo de ser cotidiano. 

 

1.2 O impessoal e o público 

 

 Embora o Dasein tenha o chamado a apropriar-se de si-mesmo, ele pode não 

atender a esse chamado e pode cair no modo de ser impessoal8 (Man). Quando o 

sujeito é absorvido pelo modo de ser da cotidianidade, ele é empurrado para o 

impessoal.  

Estar imerso no mundo cotidiano ao modo de ser da impropriedade significa 

compartilhar esse mundo com os outros de tal maneira que já não se consegue 

diferenciar o si-mesmo dos outros. Como se todos fossem o mesmo, indistintamente. 

O modo de ser impessoal pode ser bem compreendido pelo uso, na língua portuguesa, 

do termo “a gente”. Ao referir-se a si mesmo como “a gente”, o sujeito abre mão de 

posicionar-se propriamente como si mesmo; fala como sendo “os outros” e como 

sendo “todos”, afastando-se de si-mesmo. O caráter de sujeito do Dasein dos outros 

impõe-se sobre o si-mesmo; na convivência cotidiana a presença (Dasein) se submete 

à tutela dos outros. “Não é ela mesma que é, os outros lhe tomam o ser” 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 183). O arbítrio dos outros determina seu modo de ser. 

Porém, esses “outros” também não podem ser identificados como especificamente 

alguém. Paira a indagação: quem? O “quem” não é este ou aquele, tampouco é si-

mesmo. O quem é o neutro, o impessoal. 

O impessoal absorve toda manifestação do ser, suprime toda surpresa do ser 

si-mesmo, impondo-se como ditadura do igual e culminando em um nivelamento de 

todas as possibilidades de ser. O modo de ser do impessoal implica, portanto, no 

afastamento de si-mesmo e no nivelamento com os outros, promovendo a 

medianidade, que é o próprio caráter existencial do impessoal. Já não é o sujeito que 

                                                           
8 O termo “impessoalidade” faz referência à possibilidade de despersonalização do sujeito. Todo mundo 
é o outro e ninguém é si mesmo (HEIDEGGER, 2012b,  p. 185). 
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considera o que lhe convém, nem determina algo como projeto ou valor. O ser-com 

(Mitsein) ao modo do impessoal é que vai determinar tais valores e tais projetos.  

“Essa medianidade, designando previamente o que se pode ou deve ousar, 

vigia e controla toda e qualquer exceção que venha a impor-se” (HEIDEGGER, 2012b, 

p. 184). O nivelamento encarrega-se de suprimir o que é originário do ser, 

transformando toda exceção em igual e conferindo o caráter de banal a tudo que 

poderia causar surpresa. 

 Os modos de ser do impessoal – o afastamento, a medianidade, o nivelamento 

– constituem o que Heidegger denomina como público9 (Öffentlichkeit). “Este rege, já 

desde sempre, toda e qualquer interpretação da presença e do mundo, guardando em 

tudo o seu direito” (HEIDEGGER, 2012b, p. 184). 

O impessoal toma para si a responsabilidade de todo julgamento e decisão, 

isentando o Dasein do encargo de ser. Ao mesmo tempo em que “todos” julgam e 

agem da mesma maneira, “ninguém” precisa responsabilizar-se pessoalmente pelas 

decisões. Assim, o impessoal assume e consolida seu domínio sobre todos, 

constituindo a própria consistência do Dasein. Esse é o modo de ser da 

impropriedade, que nos toma no dia a dia, de tal modo que já não conseguimos 

cumprir aquele chamado originário do Dasein – o chamado a empunhar seu próprio 

ser. 

Uma vez que o Dasein é sempre ser lançado no mundo, o chamamento 

primeiro é sempre o chamamento do mundo, ou seja, o chamamento das coisas 

cotidianas, das coisas insistentes, das coisas que apelam “em voz alta”. Em meio à 

cotidianidade é muito fácil que o cicio suave e tranquilo por meio do qual apela o ser 

não seja escutado. Heidegger (1995, p. 51) afirma que: “Em primeira aproximação, o 

homem se atém sempre, e somente, ao ente”. O mundo cotidiano insiste em atrair seu 

olhar para os entes, para as coisas simplesmente dadas, para o imediatismo e a 

concretude que renuncia ao pensamento do ser. Voltar-se predominantemente para 

os entes é jogar-se na superfície pública do ser-aí (HEIDEGGER, 2008). 

Envolvido no modo de ser da ocupação10 (Besorgen), o Dasein encontra seu 

significado no próprio modo de ser dos outros. Ele precisa ainda encontrar a si mesmo. 

                                                           
9 Condição de estar aberto para todos, de ser invadido por todos, sem proteção e sem reservas. 
10 Heidegger utiliza o termo “ocupação” para designar o relacionamento do Dasein com os entes 
(coisas). Este seria o modo da utilização, que implica o risco de, o sujeito que utiliza o objeto, ser 
absorvido pela própria relação com o objeto, tornando-se, ele mesmo, objeto.  
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Eis o que lhe falta: a possibilidade de “significar” para si mesmo, de oferecer seu ser 

e seu poder-ser a si mesmo e, dessa forma, compreender seu ser-no-mundo.  

 

Quando a presença descobre o mundo e o aproxima de si, quando 

abre para si mesma seu próprio ser, este descobrimento de “mundo” 

e essa abertura da presença se cumprem e realizam como uma 

eliminação das obstruções, encobrimentos, obscurecimentos, como 

um romper das distorções em que a presença se tranca contra si 

mesma (HEIDEGGER, 2012b, p. 187). 

 

 Propõe o filósofo que o ser do que é propriamente si-mesmo surge a partir de 

uma modificação existenciária do impessoal. Essa modificação geralmente não 

acontece em circunstâncias aleatórias, mas depende de circunstâncias específicas. A 

clínica psicológica seria uma dessas circunstâncias (POMPÉIA; SAPIENZA, 2013). 

Mas acreditamos que existem outras. O Dasein que, sendo, coloca em jogo o seu 

próprio ser, sempre carrega a possibilidade de abertura e revelação de si-mesmo. As 

circunstâncias do ser-no-mundo podem ser favoráveis ou desfavoráveis a essa 

abertura, mas não são determinantes. “É a clareira que outorga a proximidade do Ser” 

(HEIDEGGER, 1995, p. 61). 

 

1.3 A clareira 

 

Considerando que a interpretação heideggeriana pode oferecer um referencial 

para a pesquisa não somente em psiquiatria e psicologia clínica, mas também no 

campo da educação, saúde e das ciências sociais, muitos pesquisadores têm lançado 

mão dessa instrumentalização teórica para buscar respostas que giram em torno do 

tema do sentido do ser (FURLAN e RIBEIRO, 2011; OLIVEIRA e CARRARO, 2011; 

NOGUEIRA, 2007; MONTEIRO et al. 2006; BRESSAN e SCATENA, 2002; 

BARBOSA, 1998). Observando os resultados dessas pesquisas, construímos a 

hipótese de que o grupo Mãos Solidárias pode também se apresentar como clareira11, 

                                                           
11 Nos “Seminários de Zollikon”, Heidegger propõe o termo “clareira” como possibilidade de abertura 
do ser: Clareira significa ser aberto. Há clareira mesmo no escuro. Clareira [Lichtung] não tem nada a 
ver com luz [Licht], mas vem de “leve” [Leicht]. Luz tem a ver com percepção. No escuro ainda se pode 
esbarrar. Isso não necessita de luz, mas de clareira. Luz – claro; clareira vem de leve, tornar livre. Uma 
clareira no bosque está aí mesmo quando está escuro. Luz pressupõe clareira. Só pode haver claridade 
onde foi feita uma clareira, onde algo está livre para a luz. O escurecer, o tirar a luz não toca a clareira. 
A clareira é o pressuposto de que pode haver claridade e escuridão, o livre, o aberto (HEIDEGGER, 
2009, p. 43). 
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ou ambiente facilitador para a abertura do ser do Dasein, possibilitando às mulheres 

que ali trabalham o desvelamento do ser propriamente si-mesmo.  

Na psicoterapia a pessoa tem “acesso ao pensamento do ser” (MICHELAZZO, 

2001), e, a partir daí, pode encontrar abertura para construir seus próprios 

significados.  Em Heidegger, a clareira seria precisamente este acesso. “[...] o que 

possibilita toda a compreensão do ser é o próprio fato de que exista um “pré”12 (da), 

uma clareira no ser, isto é, a diferença entre ente e ser” (GADAMER, 2014, p. 345). A 

clareira é possível somente ao Dasein; é ela que o diferencia dos demais entes. Mas 

essa possibilidade de acesso ao ser propriamente si-mesmo, por algum motivo, pode 

lhe escapar. Quando, por exemplo, o Dasein não consegue encontrar a clareira ou 

não percebe a si mesmo como clareira. Aponta Heidegger (1995, p. 52) que “A própria 

clareira é o Ser” e que é na clareira que o Dasein instaura o destino para si-mesmo. A 

despeito disso, a clareira pode permanecer oculta ao Dasein. Quando tomado pelo 

público, ele permanece alheio ao apelo do que é propriamente si-mesmo. Subsistem 

as duas possibilidades: que o homem seja pertencente à verdade do ser ou que seja 

expulso para o interior da animalidade (HEIDEGGER, 2015).  Neste último caso, o 

Dasein permanece como os demais entes que lhe vêm ao encontro, como ser 

simplesmente dado, que não reconhece e não atende ao apelo de seu próprio ser. 

Acreditamos que o campo de pesquisa pode se oferecer como clareira para as 

mulheres que ali se reúnem. O espaço da clareira é o espaço de aproximação do ser, 

que possibilita o desvelamento da verdade do ser. É na clareira que o Dasein se 

desprende do impessoal e se depara com seu próprio desabrigo. Talvez encontremos 

aqui, nessa possibilidade do deparar-se com o próprio desabrigo, uma força contrária, 

que mantém o Dasein surdo ao apelo de seu próprio ser. Ser é abismo e indigência 

(HEIDEGGER, 2015). É a clareira que revela essa verdade ao Dasein. Desejaria o 

homem deparar-se com o abismo e com sua própria indigência? A outra possibilidade 

seria permanecer apegado ao ente. É o que o Heidegger mais amadurecido13 

identificou como o “interior da animalidade” (HEIDEGGER, 2015).  

                                                           
12 O autor de refere ao Dasein como pré-sença. A partícula pré corresponde ao aí do ser-aí, que é o 
Dasein. A tradução revisada de “Ser e Tempo” de Schuback (HEIDEGGER, 2012b, p. 561) traz a 
segunte explicação: “O ‘pré’ remete ao movimento de aproximação antecipadora e antecipação 
aproximadora, constitutivo da dinâmica de ser, através das localizações”. Assim como temos a 
temporalidade como elemento constitutivo do Dasein, a partícula pré oferece o indicativo de que a 
espacialidade também é uma qualidade fundamental do Dasein.  
13 A partir da década de 1930, os escritos de Heidegger ganham uma nova forma: menos sistemática, 
mais poética e fragmentária. A esse filósofo mais amadurecido, os especialistas chamam Segundo 
Heidegger ou de Heidegger II. À mudança em seu estilo de escrita e pensamento, denominam como 
“virada” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). 
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Na clareira do ser o Dasein é lançado em uma imponderável solidão. “É só ao 

pensar essa clareira que o pensador conquista o ousar, que questiona de maneira 

desprovida de apoio e de proteção uma essência da verdade” (HEDEGGER, 2010, p. 

54). A clareira se apresenta como condição para o acontecimento apropriativo14, 

que define o destino do Dasein, permitindo que ele alcance o aí que é propriamente 

seu, o fundamento da verdade do ser (HEDEGGER, 2010).  

Ao considerar a hipótese de que o campo de pesquisa se oferece como clareira 

para as mulheres que ali trabalham, queremos propor que o trabalho manual de certa 

forma mantém o homem atento à sua condição originária, que é o desabrigo. Em 

oposição a essa atitude silenciosa de escuta do ser, temos na era da técnica o 

solapamento de toda a possibilidade de escuta. A técnica oferece ao homem a 

promessa de ter em suas mãos o domínio sobre a natureza. O desenvolvimento e a 

sempre crescente sofisticação dos instrumentos técnicos tem levado o homem a uma 

crença ilimitada no seu próprio poder. Contudo, esse pretenso poder aprisiona o 

Dasein em seu caráter de ente: abrigado sob a proteção da técnica o homem basta-

se a si mesmo e, por isso, não encontra a clareira. Os instrumentos técnicos, quando 

se sobrepõem ao caráter de ser do Dasein, transformam-no em mero ente. Eles se 

multiplicam e se tornam cada vez mais complexos e aprimorados. Agigantam-se sobre 

a vida do homem, ameaçando reduzir seu pensamento ao pensamento técnico 

(calculador, pesquisador, manipulador). Na era da técnica o grande perigo é que o 

homem chegue ao extremo de renunciar àquilo que é propriamente humano: a 

capacidade de refletir sobre as coisas do mundo (HEIDEGGER, 1955). Consideramos 

que no campo de pesquisa o pensamento calculador não se sobrepõe ao pensamento 

reflexivo; é por isso que se abre a possibilidade da clareira. 

O pensamento reflexivo se revela na clareira do ser e a clareira aponta para o 

abismo, que é a própria abertura do ser. O pensamento erigido na era da técnica 

oferece promessas de segurança e poder, no entanto, é a era da técnica que produz 

a indigência do ser – a impossibilidade de o homem permanecer junto às coisas, a 

perda do enraizamento na verdade do ser mais originário. 

 O trabalho artesanal não é tocado pelas promessas de poder da era da técnica. 

Ele mantém o artesão junto a si mesmo, junto à sensibilidade das mãos, junto aos 

ritmos e às fragilidades do corpo. Este seria o espaço da abertura, preservado das 

                                                           
14 Para Heidegger o acontecimento apropriativo (em algumas traduções “apropriador”) é a essenciação 
do ser mesmo. Esse tema é largamente explorado em sua obra “Contribuições à Filosofia: do 
acontecimento apropriador”, escrito entre os anos de 1936 e 1946 (CASANOVA, 2002). 
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obstruções produzidas pelas certezas do pensamento calculador. Por isso 

compreendemos o campo de pesquisa como clareira.  

O trabalho artesanal tem uma delicadeza e um tempo próprios. O artefato 

moldado pelas mãos humanas carrega consigo as impressões digitais do artesão que 

a criou (PAZ, 2006). Nota-se uma diferença flagrante entre a assepsia do trabalho 

industrial e a imersão do artesão em sua oficina de trabalho. O tempo do artesão 

também é diferente do tempo da lucratividade industrial. O artesão não busca o 

dominar o tempo, mas participar de sua corrente (PAZ, 2006). Ele está mais próximo 

dos ritmos de seu próprio corpo do que das necessidades abstratas de produção e 

lucratividade. Assim como cada artefato é único em sua feitura, talvez também o 

artesão esteja mais inclinado a ouvir a si mesmo e perceber-se como único. Talvez 

por isso ele se encontre mais próximo da originalidade de seu ser. 

Dissemos anteriormente que o impessoal, o público, a cotidianidade arrastam 

o Dasein para um modo de ser distanciado de si-mesmo. Na cotidianidade o Dasein 

se ocupa dos entes que lhe vêm ao encontro. Vejamos a seguir como Heidegger 

concebe a ocupação, e como se dá o modo da ocupação no campo de pesquisa. 

 

1.4 A ocupação e o trabalho 

 

Aquilo que comumente pode ser entendido como ocupação – por exemplo, a 

realização de trabalhos manuais – constitui o tema central desta seção. No campo de 

pesquisa, as mulheres estão reunidas em torno de um objetivo comum: o bordado, a 

costura. Estão empenhadas na realização da tarefa. Tarefas múltiplas. Cada uma se 

ocupa da sua tarefa.  

Em Heidegger a ocupação (Besorgen) é o modo próprio de ser do Dasein. Uma 

vez que é ser-no-mundo ao modo da copertinência – não está no mundo, mas é com 

o mundo – o Dasein a cada instante se ocupa das coisas e pessoas que lhe vêm ao 

encontro: olhando, tocando, trocando, manipulando, arranjando. O Dasein se 

relaciona com os entes no mundo compartilhado afetando-os e sendo por eles 

afetado.  

De certa forma, o trabalho manual realizado no campo de pesquisa nos serve 

como pretexto para a exploração do termo “ocupação”. Em Heidegger, ocupação é 

muito mais do que “estar ocupado” com a realização de um trabalho. Também no 

campo de pesquisa a ocupação ultrapassa o simples trabalhar das mãos. Dizia o 
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poeta: “e as mãos tecem apenas o rude trabalho” 15. Não! Não apenas isso! No campo 

de pesquisa “as mãos que tecem” estão envolvidas em uma rede de relações que vão 

muito além do “rude trabalho”. 

O termo “ocupar-se” em seu sentido vulgar (pré-científico) geralmente é 

entendido como: executar, terminar, obter algo, “resolver o assunto”. (HEIDEGGER, 

2012b). É entendido até mesmo como “recear”, quando se está ocupado com um 

empreendimento de risco. Em Heidegger a ocupação alcança um significado mais 

amplo. 

 

Em oposição a essas significações pré-científicas e ônticas, a 

expressão “ocupar-se de algo” é empregada na presente investigação 

como termo ontológico (existenciário) para a designação do ser de um 

possível ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012b, p. 179). 

 

A ocupação se funde com ser mesmo do Dasein. É a própria realização 

existenciária de seu ser. Essa realização acontece no fluir da existência – nos 

trabalhos, nas conversas, nos silêncios, nos pensamentos. Eu me ocupo de tudo 

aquilo que convoca o meu olhar, a minha atenção. Eu sou junto com as coisas e 

pessoas de que me ocupo. O ser-no-mundo, a cada instante, relaciona-se, ocupa-se, 

com os entes que lhe vêm ao encontro. Estes podem ter o caráter próprio dos entes, 

as coisas; e podem ter o caráter de outro ser-no-mundo, outro Dasein, as pessoas. 

Assim, as mulheres no campo de pesquisa, a cada instante, ocupam-se das coisas e 

pessoas que lhe vêm ao encontro. 

O ocupar-se ocorre precisamente no mundo, pois o mundo é o lugar onde 

habitam as coisas e as pessoas. Para Heidegger “[...] mundo é um caráter do Dasein, 

ele mesmo” (HEIDEGGER, 2012b, p. 201). A mundanidade é a qualidade do Dasein 

de ser-no-mundo. Da seguinte maneira: o mundo não é mundo por si só, mas é mundo 

em relação ao Dasein, e o Dasein é em relação ao mundo. Esse caráter relacional 

confere ao Dasein uma qualidade plástica e fluida. “A mundanidade é ela mesma 

modificável nos respectivos todos estruturais cada vez próprios dos distintos ‘mundos’ 

particulares, mas contém em si o a priori da mundanidade em geral” (HEIDEGGER, 

2012b, p. 201). O ocupar-se acontece sempre em um mundo específico e particular, 

mas que guarda relação com o mundo compreendido como “mundo em geral”. Nesse 

                                                           
15 Alusão à poesia de Carlos Drummond de Andrade “Os ombros suportam o mundo” (2005, p. 57) 
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mundo protegido e particular – o campo de pesquisa – acreditamos que a ocupação 

ocorre como pequeno laboratório de transformações. 

Enquanto produzem coisas bonitas, as mulheres observam a transformação 

dos materiais operada por suas mãos. Ocorre ali, na ocupação do mundo-

ambiente16, a criação de significados. Estamos falando, a princípio, do significado 

obtido pela transformação dos materiais. Um tecido branco, utilizado anteriormente 

como saco de farinha, é cortado e costurado. Em seguida, as mãos que trabalham 

aplicam-lhe pinturas e bordados. Obtém-se a transformação e, com ela, o significado: 

um bonito pano de prato. À medida que as mãos produzem o objeto, o Dasein realiza 

e transforma seu próprio ser. As mulheres dão forma e significado aos objetos 

materiais ao mesmo em que tempo transformam a si mesmas e dão significado a sua 

própria existência.  

Gadamer (2014) apresenta uma expressão de Hegel que converge com a 

nossa proposição sobre a ocupação, a saber, a possibilidade de, na elaboração do 

trabalho, a pessoa alcançar a consciência de senso próprio. 

 

Na consciência autônoma que o trabalho propicia à coisa, a 

consciência que trabalha se reencontra a si mesma como uma 

consciência autônoma. [...] Ao formar o objeto, portanto, enquanto ela 

é ativa de modo destituído do próprio e em busca de um sentido 

universal eleva-se a consciência que trabalha, acima do imediatismo 

de sua existência rumo à universalidade – ou como Hegel se expressa: 

ao formar a coisa, forma-se a si mesmo. O que ele quer dizer é o 

seguinte: enquanto o homem está adquirindo um poder (Können), uma 

habilidade, ganha ele, através disso, uma consciência de senso 

próprio (GADAMER, 2014, p. 52).  

 

Consideramos que, no campo de pesquisa, essa modificação de si mesmo 

acontece enquanto está se operando uma modificação dos objetos materiais. 

Ocupando-se com as coisas e utilizando os instrumentos, o Dasein assume a direção, 

pondo a descoberto o “mundo” e dele se apropriando (HEIDEGGER, 2012b). 

A filósofa Hannah Arendt (2014), retomando a tradição dos antigos gregos, 

concebe a condição do trabalho humano em duas instâncias: o animal laborans é 

aquele que realiza o trabalho coagido pela necessidade de manutenção da vida, 

enquanto o homo faber produz obras duráveis, que serão vistas, utilizadas e 

apreciadas na vida social. O ser humano, enquanto identificado com o animal 

                                                           
16 Mundo-ambiente, de acordo com Heidegger, é o mundo mais próximo do Dasein, o mundo 
doméstico, específico e particular, em oposição ao “mundo em geral”. 
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laborans, permanece escravizado a um trabalho servil e interminável, pois tudo o que 

produz é imediatamente consumido por ele mesmo ou pelas forças de degradação da 

natureza. A filósofa recorda que na Grécia Antiga esse era o modo próprio de trabalho 

das mulheres, dos escravos e dos necessitados em geral, o trabalho que se exercia 

na vida privada e que afastava o homem do usufruto integral de sua humanidade. A 

vida plenamente humana seria identificada com a vida do homo faber, aquele que 

lança sua obra ao espaço público e por meio dela alcança dignidade e honra entre os 

concidadãos.  

Arendt aponta que na modernidade não existem fronteiras estáveis entre o 

público e o privado, como havia no mundo grego. Tampouco podemos enaltecer a 

obra em detrimento do produto do trabalho. Contudo, o raciocínio dos gregos pode 

nos conduzir à hipótese de que o grupo Mãos Solidárias oferece às mulheres que ali 

trabalham a possibilidade de lançar sua obra a um espaço de maior visibilidade. Esse 

lançamento estaria identificado com o próprio lançar-se como ser-no-mundo do 

Dasein. Lançar-se para a vida e para os significados. Lançar-se para fora do 

impessoal e em direção ao ser propriamente si-mesmo 

Absorvido com o trato, ou com o modo de lidar com as coisas do mundo, o 

Dasein se encontra disperso numa multiplicidade de modos de ocupação: “O ocupar-

se já é cada vez como ele é, sobre o fundamento de uma confiante familiaridade com 

o mundo. Nessa confiança o Dasein pode se perder no vir-de-encontro do que é 

interior-ao-mundo e ser por ele absorvido” (HEIDEGGER, 2012b, p. 231). 

No campo de pesquisa, as mulheres têm familiaridade com o ambiente. 

Ocupam-se dos trabalhos, das conversas, das aprendizagens e trocas de 

conhecimento, ocupam-se também de seus próprios pensamentos. O “ser absorvido 

pelo mundo”, traz um conforto, uma confiança. As mulheres “já sabem” as coisas ao 

seu redor. Envolvem-se com os entes que lhe vêm ao encontro com tamanha 

intimidade a ponto de serem tomadas por eles. Esse “ser tomado” pode acontecer no 

campo de pesquisa ou em qualquer outro lugar; e pode funcionar como um dispositivo 

de encobrimento do ser. 

É necessário diferenciar o modo de ser dos entes que são as “coisas” e o modo 

de ser dos entes que têm o caráter do Dasein. O Dasein é um ente determinado em 

seu ser pela existência (HEIDEGGER, 2012a). “No ser desse ente, ele tem de se 

haver ele mesmo com seu ser. [...] cabe-lhe responder pelo seu próprio ser” 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 139). De modo diferente dos entes que têm o caráter de 

coisa, o Dasein é responsável pelo seu próprio ser. Ele se diferencia de todos os 
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outros entes por sua capacidade de compreensão do ser. Em Heidegger, 

compreender é a forma originária de realização do Dasein. (GADAMER, 2014). 

Porque é capaz de compreender, cabe a ele a tarefa de desempenhar seu próprio ser. 

O compreender, de acordo com Heidegger (2013), é o modo de o Dasein estar 

desperto para si-mesmo. Os demais entes têm o caráter de “subsistência”, ou de “ser 

simplesmente dado” – Vorhandenheit, palavra do idioma alemão utilizada de maneira 

mais coloquial para designar a existência das coisas em geral. As coisas que não 

precisam e não podem responder pelo seu próprio ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uma das características do Dasein é estar prontamente disponível para os 

entes que lhe vêm ao encontro – as coisas, as pessoas, os acontecimentos. Essa 

disponibilidade é um modo de abertura que favorece o “ser tomado por”.  Assim, os 

entes que lhe vêm ao encontro no mundo da ocupação, podem assumir uma espécie 

“senhorio”, ou de liderança sobre o ser do Dasein. É nesse senhorio que o 

compreender se obscurece e predomina o risco da perda de si-mesmo 

(inautenticidade). Vivendo no mundo, o Dasein a todo instante coloca em jogo seu 

próprio ser. As coisas e pessoas que lhe vêm ao encontro, sempre reivindicando sua 

atenção, são como as peças desse jogo. Qual peça predomina? O ser propriamente 

si-mesmo? Ou o ser que os outros são – a impessoalidade (Man)? Já foi dito que o 

ser dos outros muitas vezes se impõe violentamente sobre o si-mesmo. 

 

 

1.5 Instrumento e manualidade: elementos do “jogo” da ocupação  

 

O ocupar-se do Dasein tem a sua forma mais concreta no ocupar-se das mãos. 

As voluntárias estão sempre prontas a trabalhar com as mãos. As coisas que lhe vêm 

ao encontro oferecem-se como instrumento17 (Zeug) da ocupação. Estas coisas 

estão sempre, elas mesmas, à mão. São os instrumentos, os utensílios, os 

equipamentos, os dispositivos, os objetos, os maquinários. A manualidade 

(Zuhandenheit) caracteriza-se pelo fato de o Dasein estar sempre pronto para utilizar 

as mãos, enquanto os instrumentos são aqueles que continuamente lhe chegam às 

mãos. Estes e aquela fazem parte do jogo da ocupação no qual o Dasein ora se 

aproxima, ora se afasta de seu próprio ser. 

                                                           
17“Instrumento é por essência ‘algo para...’” (HEIDEGGER, 2012b, p. 211). O autor identifica como 
“instrumento” todo ente que vem ao encontro do Dasein para ser utilizado na ocupação.  
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No campo de pesquisa, as mulheres trabalham com aquilo que lhes chega às 

mãos. Aprendem aquilo que lhes é dado aprender e produzem aquilo que lhes é dado 

produzir. Até mesmo conversam aquilo que lhes é dado conversar e pensam o que 

lhes é dado pensar. Estão sempre prontas a ouvir e perceber o mundo ao redor. 

Pergunta-se: nesse jogo da ocupação, que impõe um afastar-se e aproximar-se de si 

mesmas, estarão prontas para ouvir também o seu próprio ser? Estarão prontas para 

atender ao apelo do Dasein? O apelo a responder pelo seu próprio ser? 

Indicamos na introdução que o predomínio da técnica na era moderna pode 

produzir obstruções sobre o ser, em última instância, pode promover o que nadifica 

(HEIDEGGER, 1969). O pensamento que calcula – esse pensamento mediado pela 

técnica – não reflete sobre o ser. Ele se familiariza com o mundo sem meditar sobre 

o significado das coisas do mundo. Facilmente absorve as coisas do mundo e é por 

elas absorvido. Precisamos ter cuidado ao compreender a questão da técnica em 

Heidegger, pois em alguns momentos o filósofo utiliza a palavra “técnica” associada 

ao processo de encobrimento do ser. Sob essa perspectiva, e sabendo que o trabalho 

é mediado pela técnica, precipitadamente poderíamos deduzir que o trabalho (em 

nossa pesquisa, o trabalho manual comunitário) produz necessariamente o 

encobrimento do ser. Mas queremos discordar desta dedução. Lembramos que em 

Heidegger a técnica e a essência da técnica não significam a mesma coisa. Ao utilizar 

o referencial heideggeriano na compreensão do campo de pesquisa, precisamos ter 

cuidado com a interpretação da palavra “técnica”. 

Para explicar sua concepção sobre a técnica, Heidegger se remete Platão e 

Aristóteles. Dos filósofos gregos ele resgata a palavra techne como “[...] processo de 

calcular a serviço do fazer e operar” (HEIDEGGER, 1995, p. 26). Nesse sentido, o 

próprio pensamento é techne. Seria então todo pensamento, um pensamento 

calculador a serviço de uma prática (práxis)? Heidegger assevera que não. A techne 

também origina a poesis, o pensamento que não se orienta para fins práticos, mas 

que é capaz de se engajar em uma busca da verdade. Logo, a técnica, que deriva de 

techne, em sua essência, está comprometida com a autonomia do homem em relação 

ao mundo. Techne é pensamento que calcula, mas é também pensamento que 

medita. 

Conduzidos por Heidegger (1994), compreendemos que o pensamento se 

orienta em duas vertentes: ele busca conhecer as coisas e reconhecer as coisas. A 

primeira ação identifica o pensamento calculador, pesquisador, científico. Nessa 

instância do pensar, o homem almeja ter controle e assumir o senhorio sobre as coisas 
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do mundo. A segunda ação identifica o pensamento reflexivo, que coloca o homem 

junto às coisas, mas sem a ambição de dominá-las. É nesse sentido que Heidegger 

propõe que o homem precisa reencontrar sua indigência – aquele caráter de estar 

lançado sem agarrar-se à concretude das coisas, pois esta “concretude” é própria aos 

entes e não ao ser. O pensamento reflexivo mantém o homem junto a si mesmo, em 

seu modo próprio de ser, e junto às coisas, permitindo também que elas repousem 

em si mesmas. O filósofo concebe a “serenidade” (HEIDEGGER, 1994) como uma 

sabedoria capaz de dosar a penetração da técnica na vida cotidiana, isto é, permitir 

que os objetos técnicos penetrem na vida do homem, e ao mesmo tempo impedir que 

essa penetração se imponha como dominação. Os objetos técnicos devem participar 

da vida do homem, mas precisam ser administrados por algo superior, o pensamento 

reflexivo, que é a forma de pensamento capaz de resguardar a humanidade do 

homem. 

O perigo denunciado por Heidegger (1994) é que o pensamento calculador, 

identificado na técnica moderna, chegue um dia a se impor como único pensamento 

admitido. Caso isso aconteça, a técnica poderia sobrepujar a reflexão e chagando a 

submeter o próprio homem – seria o que Michelazzo identifica como o 

“desaparecimento da essência do humano no homem” (MICHELAZZO, 2001). Mas a 

técnica não precisa necessariamente aniquilar o pensamento reflexivo, pelo contrário, 

é este que deve guia-la. Assim, a técnica se mantém subordinada ao homem, 

ocupando o espaço próprio que deve ocupar. 

Na presente pesquisa, a técnica, que dá suporte ao trabalho manual, é 

interpretada no sentido de sua essência. O trabalho manual comunitário realizado no 

grupo Mãos Solidárias é compreendido como um trabalho que não produz, 

necessariamente, o encobrimento do ser. Pelo contrário, é um trabalho que convoca 

ao pensamento reflexivo sobre o ser e sobre o ser propriamente si-mesmo. 

O filósofo espanhol José Ortega y Gasset também desenvolve uma reflexão 

sobre o delicado papel da técnica na vida do homem moderno. Em seu texto 

“Meditación de la Técnica” (ORTEGA Y GASSET, 1964), o autor parte do pressuposto 

de que a técnica, cuja missão seria resolver os problemas do homem em sua luta pela 

sobrevivência, converteu-se ela mesma em um novo e gigantesco problema para o 

homem. Tal como em Heidegger (2010; 2007; 1995), a ideia central do argumento é 

que a técnica tem assumido a preeminência sobre o pensamento reflexivo, remetendo 

o homem a uma condição de submissão e não de domínio sobre técnica.  
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Ortega y Gasset (1964) defende que, a princípio, a técnica é o elemento que 

liberta os seres humanos do jugo da necessidade. Por meio dela, o homem intervém 

sobre a natureza com vistas à satisfação de suas necessidades. Mais do que isso: a 

técnica libera o homem do esforço pela mera sobrevivência, possibilitando que ele se 

dedique a uma tarefa mais elevada – a tarefa de ser si mesmo. Contudo, o 

aprimoramento da técnica moderna tem produzido um efeito que retira do homem o 

poder de tudo dominar, fazendo-o novamente submisso a uma força superior, não 

mais a força da natureza, mas a da própria técnica. De acordo com o filósofo, o marco 

que indica o início da dominação da técnica sobre o homem é a invenção da máquina. 

O argumento é o seguinte: enquanto o artesão trabalhava com a ferramenta, era o 

homem que detinha o poder sobre a produção. Além disso, ele também mantinha 

proximidade consigo mesmo. A ferramenta lhe servia de meio de produção e tanto ela 

quanto o artefato produzido, estavam ambos submetidos às determinações do 

artesão. Neste caso, a produção estava subordinada ao homem e o homem estava 

subordinado às limitações inerentes à sua própria natureza humana. Ortega y Gasset 

argumenta ainda que o artesão tinha domínio sobre as duas fases da técnica: a 

elaboração do plano de ação, com vistas ao fim almejado, e a ação propriamente, a 

execução do plano que conduz ao resultado. Nesse processo, o artesão se mantém 

próximo a si mesmo, e seu produto lhe está submetido. No plano ético, o homem está 

habilitado a responder pelos seus próprios atos e pelos resultados de sua produção. 

A máquina, no entanto, lança a produção humana para o território do ilimitado 

(ORTEGA Y GASSET, 1964). Ora, se o próprio homem, que inventou a máquina, é 

limitado em sua capacidade de produção, a máquina, em seu fazer ilimitado, de 

alguma maneira supera o homem, tornando-o até mesmo desnecessário. Na técnica 

moderna, mediada pela máquina, o homem perde a preeminência sobre a produção, 

afasta-se de si mesmo e, no plano ético, já não responde pelos resultados de sua 

ação, que, em última instância, não é sua, mas da máquina. 

A discussão sobre essas duas modalidades de trabalho, aquela que é mediada 

pela ferramenta e que mantém o homem próximo à sua produção, e aquele que é 

realizado pela própria máquina e que distancia o homem dos bens produzidos, leva-

nos ainda a refletir sobre o tempo e a temporalidade vivenciada por esse homem que 

trabalha. No primeiro caso, quando se utiliza a ferramenta, o homem está inserido no 

tempo e na realização do trabalho. Seria este, talvez, o tempo da lentidão, pois cada 

etapa do artifício necessita ser respeitada e vivenciada em si mesma. A experiência 

do tempo assume um caráter quase palpável. O tempo que se vive é o mesmo tempo 
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em que se realiza o trabalho. A respeito da lentidão e do silenciamento, questiona 

Heidegger: “Como é, porém, que o pensar abriga a verdade do seer, senão na pesada 

lentidão do curso de seu passo questionador e de sua consequência vinculada?” 

(HEIDEGGER, 2015, p. 23). Entende-se aqui a lentidão como a própria possibilidade 

de aproximação da verdade do ser. Juntamente com a lentidão, o silenciamento. O 

trabalho do artesão não é interrompido pelo ruído das máquinas que funcionam por si 

mesmas. Os ruídos produzidos pelo artesão seguem o ritmo de seu próprio corpo, e 

estão submetidos ao seu comando. Nestas circunstâncias, o silenciamento está sob 

o domínio do homem, assim como a busca pela verdade do ser. Já na modalidade de 

trabalho em que a máquina determina a produção, a própria temporalidade é 

subsumida ao ritmo da máquina, tornando-se como uma temporalidade “mecânica”, 

fabricada artificialmente. Também o silêncio é interrompido pela maquinação, com ele, 

o aprofundamento na verdade do ser.   

A compreensão do campo de pesquisa como local que possibilita a abertura do 

ser recebe agora sustentação no pensamento de Ortega y Gasset. O trabalho 

realizado no grupo Mãos Solidárias é o trabalho do artesão. Aquele que abre as 

possibilidades de silenciamento e aprofundamento no ser si-mesmo, e que se realiza 

sem pressa, como própria fruição da temporalidade. 

Analisamos anteriormente que o trabalho realizado no campo de pesquisa 

evoca mais a ideia de desejo que a ideia de obrigação. Não o desejo pelo produto do 

trabalho, o desejo de consumo, que seria uma relação mais voltada para a praxis 

grega. Quando falamos “desejo”, falamos sobre o desejo pelo próprio ato de trabalhar 

(e pensar), como poesis, como busca por verdade e sentido. Octavio Paz (2006) nos 

faz recordar que o trabalho artesanal é realizado em um movimento pendular entre 

utilidade e beleza. O que resulta desse movimento é o prazer. É prazeroso produzir 

coisas úteis e belas. É prazeroso saber que essas coisas irão exercer impacto sobre 

outras pessoas. As voluntárias do grupo Mãos Solidárias têm o prazer de trabalhar 

com as mãos e de observar que seu trabalho produz forma e beleza; também têm o 

prazer de encantar as pessoas com a beleza dos artefatos que produzem. O 

artesanato, além de ser feito por mãos humanas, também é feito para mãos humanas 

(PAZ, 2006). Diferentemente da obra de arte, o produto artesanal é feito para ser 

tocado, utilizado e manipulado. Não existe uma aura de separação, pelo contrário, o 

artesanato é pura comunhão. A beleza e a utilidade são elementos de prazer 

implicados nesse jogo da ocupação.  
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A técnica não é meramente técnica, no sentido de ser para um fim. Ela é 

também para si mesma. Os instrumentos da ocupação são de fato aparatos técnicos, 

mas eles não se submetem exclusivamente aos objetivos pragmáticos da técnica. 

Antes, eles se prestam à tarefa do desvelamento. O material que era algo neutro e 

impessoal, torna-se, sob as mãos das voluntárias, personalizado e ganha significado. 

Assim é o trabalhar das mãos, como um modelar a massa informe. Como o trabalho 

de Cura, citado por Heidegger em “Ser e Tempo”:  

 

Certa vez, atravessando um rio, a Cura viu um pedaço de terra 

argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a dar-lhr forma. 

Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. A Cura pediu-

lhe que desse espírito à forma da argila, o que ele fez de bom grado. 

Como a Cura quis então dar seu nome ao que tinha dado forma, 

Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado o seu nome. Enquanto Cura 

e Júpiter disputavam o nome, surgiu também a Terra (Tellus) querendo 

dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço de seu 

corpo. Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno 

pronunciou a seguinte decisão, aparentemente equitativa: “Tu, Júpiter, 

por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito e tu, Terra, 

por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como, porém, foi a 

Cura quem primeiro o formou, ele deve pertencer a Cura enquanto 

viver. Como, no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve se chamar 

Homo, pois foi feito de húmus” (HEIDEGGER, 2012a, p. 266). 

 

Cura é cuidado. O trabalho de Cura foi executado pelo modelar das mãos. O 

ser do Dasein é Cura. O trabalho das mãos é cuidado. Somos tocados aqui por uma 

analogia: enquanto Cura tem em suas mãos a terra argilosa, da qual formou o Homo, 

as mulheres têm os materiais, que transformam em artesanato. É o trabalho, feito com 

o modelar das mãos, que dá forma àquilo que não tinha forma, dá significado àquilo 

que era insignificante, deita o olhar sobre aquilo que antes não era percebido e cuida 

daquilo que antes era negligenciado. Desvelamento. 

As mulheres, que com suas próprias mãos, cuidam e dão forma aos 

artesanatos, estarão também cuidando de si mesmas e criando significados para seu 

próprio ser? O objeto feito à mão é um signo que expressa a sociedade humana (PAZ, 

2006). Por isso o trabalho não é apenas trabalho manual, mas é também comunitário. 

É trabalho que insere o humano em um grupo, o grande grupo da humanidade. Dasein 

é ser-no-mundo, no mundo dos humanos. É ali que ele congrega, ele, Dasein, que é 

o próprio ser-aí.  
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O cuidado, nesse contexto, é o cuidado de toda a humanidade. O Dasein lança 

mão da técnica, utiliza seus instrumentos e trabalha com as mãos. A técnica, em sua 

essência, vem trazer ao desvelamento aquilo que estava encoberto. A técnica, regida 

não só pelo pensamento calculador, mas também e, sobretudo, pelo pensamento que 

reflete e medita. Aquilo que é feito por mãos humanas, é feito para o cuidado – cuidado 

não somente de um homem ou de um pequeno grupo humano, cuidado da 

humanidade. As mulheres que realizam o trabalho manual comunitário nos fazem 

lembrar que o trabalhar das mãos é para o cuidado, e o cuidado é para a humanidade. 

O artesanato é um tipo de celebração do objeto, pois ele transforma coisas do uso 

cotidiano em signo de participação (PAZ, 2006). Não há o artista ídolo no artesanato. 

Não há o “eu” envaidecido do artista. A obra é comunitária, o artista é na verdade um 

“nós”. Octavio Paz adverte que a tecnologia moderna tem sido utilizada 

predominantemente com o objetivo de eliminar o Outro. Quando a técnica é regida tão 

somente pelo pensamento calculador, o olhar sobre o mundo é míope e obtuso. Para 

atender aos objetivos de alguns poucos uma multidão – o Outro – é eliminada. Mas a 

técnica que se realiza no trabalho artesanal deriva da raiz poesis. A técnica dos 

artesãos é utilizada para fins técnicos e nada mais. Como nas palavras do poeta: “Sou 

um técnico, mas tenho a técnica só dentro da técnica./Fora disso sou doido, com todo 

direito a sê-lo./Com todo direito a sê-lo, ouviram?” (PESSOA, 2007, p. 242). Os doidos, 

para o pensamento que calcula, são aqueles que se colocam para fora do próprio 

cálculo. Os objetos técnicos penetram no mundo do artesão e ao mesmo tempo são 

deixados fora (HEIDEGGER, 1994). O pensamento não é invadido pelo cálculo, antes, 

é pensamento que medita. No mundo de hoje, talvez o artesão seja um pouco esse 

“doido” de Fernando Pessoa. Ele trabalha, mas não usufrui o lucro do seu trabalho em 

vaidade, pois a obra artesanal é comunitária. O pensamento não é dominado pelo 

cálculo, assim, preserva aquilo que é mais original no homem, sua capacidade de 

refletir sobre as coisas do mundo. 

Diz Octavio Paz (2006) que os artesãos não têm pátria. Eles não têm contra 

quem lutar e não precisam eliminar o outro. Estão desarraigados de uma pátria que 

guerreia e segrega, mas talvez estejam enxertados na ideia heideggeriana de Heimat 

– Pátria, no sentido da História do Ser (HEIDEGGER, 1995). Talvez o campo de 

pesquisa seja o local propício para se escutar o apelo do ser. 

 

1.6 O conceito de sinal: um chamado em meio à ocupação 
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Em meio à ocupação e à manipulação das coisas, ocasionalmente podem 

surgir instrumentos que servem como sinal18. Apontam para uma direção inesperada; 

mostram algo que está além dos objetos concretos ao redor; remetem para outras 

possibilidades. Quando isso acontece, o mundo já não é tão familiar. Ocorre um 

estranhamento, um desabrigar. “O impessoalmente si mesmo do ser-com os outros 

nas ocupações é também alcançado pelo apelo” (HEIDEGGER, 2012a, p. 351). O 

mundo, que oferecia o conforto da familiaridade, de alguma forma se esvai. Nesse 

momento o Dasein se depara com o apelo de seu ser, interpelando sobre o seu poder-

ser mais próprio. A disposição afetiva que se instala é aquela que Heidegger (2010) 

denomina como “espanto”. Trata-se de “[...] uma tonalidade afetiva fundamental que 

transpõe o homem para o cerne da liberdade em relação a tudo aquilo que se mostra 

apenas como ente e que joga a abissalidade do seer à sua volta” (HEIDEGGER, 2010, 

p. 189). A qualidade “abissal” do ser é aquela que já não reconhece os limites e 

determinações impostos ao ente. Ao contrário dos estreitamentos que delineiam o 

Dasein como ente, o “abismo” se configura como total abertura do Dasein como ser, 

como a profundeza de toda possibilidade que se abre, como entrega e abandono à 

instauração do ser. Em meio a essa “abissalidade do seer”, cessam as vozes que, na 

cotidianidade, impõem ao Dasein modos de ser não originais. No abismo, o 

silenciamento das exigências do impessoal e do público. No silêncio, a possibilidade 

de apropriação da originalidade do ser.  

Ao utilizar o termo “maquinação”, Heidegger (2010) nos conduz à metáfora da 

máquina. O homem como mecanismo, como uma peça a mais em meio à engrenagem 

barulhenta. A maquinação acontece no interior da vida cotidiana. O homem, 

despojado de sua própria voz, ou do cicio suave do ser, é tragado pelo ritmo 

barulhento do mecanismo e torna-se em uníssono com o mecanismo, com a 

impessoalidade, com o público. É quando o ente subtrai o ser. Haveria a possibilidade 

do silenciamento? Uma ruptura com esse modo impessoal de ser? O espanto é a 

tonalidade afetiva do pensar no outro início (HEIDEGGER, 2015). É a disposição que 

lança o Dasein no estranhamento e no silenciamento. No espanto e no silêncio não é 

o público que se faz ouvir, nem a engrenagem, nem o impessoal. Eis aí a possibilidade 

de instauração do ser. 

                                                           
18 O sinal é um instrumento “[...] cujo caráter instrumental específico consiste em mostrar” 
(HEIDEGGER, 2012a, p. 126). Instrumento tal que nele se possam encontrar “remissões” numa 
multiplicidade de sentidos, ou seja, instrumento capaz de remeter a diversas possibilidades. De alguma 
maneira, pode-se entender o sinal como instrumento capaz de conduzir à “transformação”.  
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No campo de pesquisa, as voluntárias, em meio às suas ocupações, estão 

disponíveis. Acolhem, escutam. A princípio, pode-se dizer, estão lançadas na 

maquinação. Elas podem “dar ouvidos” apenas ao impessoalmente si-mesmo: 

trabalhar da mesma forma com que todas trabalham; conversar os mesmos assuntos 

que todas conversam; podem pensar e se comportar de maneira padronizada. Podem 

permanecer surdas ao apelo de seu próprio ser. O sinal é dado justamente aí. Ele 

mostra que não existe apenas o impessoal. Ele instala a disposição do espanto. O 

sinal remete ao apelo, que convoca cada uma ao silêncio de si mesma, que é condição 

para o acontecimento apropriativo, que é a instauração do ser em sua verdade mais 

originária. 

O trabalho do grupo Mãos Solidárias não funciona como uma linha de 

produção. Ali não existem maquinários barulhentos e nem artigos padronizados. 

Alguns trabalhos podem ser parecidos, mas cada artefato é único em sua feitura. O 

ambiente é tranquilo. As voluntárias às vezes conversam, às vezes calam. Essa 

modalidade de trabalho, o voluntariado, que é alicerçada no desejo e não na 

necessidade, não conduz obrigatoriamente ao silenciamento. Não estamos aqui 

defendendo a tese de que o trabalho voluntário produz a abertura do ser. Defendemos, 

sim, a hipótese de que ele é uma condição possível para a abertura do ser. Inclusive, 

uma condição mais favorável do que aquelas comumente encontradas no mundo do 

trabalho cotidiano, vinculado à necessidade e sua consequente objetificação do 

trabalhador. 

No campo de pesquisa, muitas vezes, a concentração no trabalhar das mãos 

remete à ideia de uma reflexão profunda do próprio ser de quem trabalha. Inclusive, é 

possível observar que a hora do trabalho é muito diferente da hora do lanche. Nesse 

momento, sim, a conversa é descontraída e ruidosa. Mas na hora do trabalho tem-se 

a impressão de que existe também um trabalho do pensar, que necessita do silêncio 

reflexivo, como se ali houvesse um apelo – um cicio suave – a ser ouvido e atendido. 

Falar pouco e falar baixo. Algo, talvez, pouco familiar aos estereótipos da alegria e da 

realização. Algo como um estranhamento, um desabrigar do mundo cotidiano. “É a 

alma que fala? Fala o mundo? Ou fala Deus?” (HEIDEGGER, 1969, p. 72). 

O estranhamento e o desabrigo apontam para o que está aberto. Nesse modo 

de ser, perdem-se as respostas que já estão dadas. O que se tem são apenas 

perguntas. O sinal aponta na direção das perguntas, mas de maneira nenhuma indica 

as respostas. O que se apresenta é o aberto, a abertura, a clareira. O espaço de 

iluminação no qual o ente encontra a possibilidade de seu próprio ser. É no desabrigo 
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que o Dasein está pronto para ser interpelado. Quando não existem respostas, mas 

apenas perguntas, abre-se espaço para aquilo que Heidegger denomina como o 

querer-ter-consciência (HEIDEGGER, 2012a).  

 
A interpelação do impessoalmente-si-mesmo significa fazer apelo ao 

si-mesmo mais próprio para assumir o seu poder-ser e isso enquanto 

presença, ou seja, enquanto ser-no-mundo das ocupações e ser-com 

os outros (HEIDEGGER, 2012b, p. 359). 

 

Enquanto trabalham, as mulheres do grupo Mãos Solidárias estão ainda 

imersas no impessoal, mas é justamente ali que se abre a possibilidade do 

chamamento. O sinal que remete ao apelo, coloca o Dasein frente ao seu poder-ser 

mais próprio. O querer-ter-consciência é um modo de abertura do Dasein. Nesse 

modo de ser, a decisão a favor do propriamente si-mesmo afasta o Dasein da 

impessoalidade, mas não o afasta do mundo. Apenas reconfigura seu modo de ser-

com o outro, isto é, imprime o modo do ser-com, da preocupação e do cuidado com 

os outros.  

No capítulo seguinte analisamos o método da pesquisa, que se constrói a partir 

da pergunta pelo sentido do ser do Dasein. 

 

CAPÍTULO II – A exposição da pergunta pelo sentido do ser 

 

Ao iniciar uma investigação sob a perspectiva da fenomenologia devemos ter, 

desde o princípio, o cuidado com a justa colocação da pergunta pelo ser. Para se 

abordar a questão do ser é preciso ter em mente o modo próprio de se fazer a pergunta 

(HEIDEGGER, 2012a). Somente assim é possível penetrar o campo da ontologia. De 

outra maneira, permaneceríamos sempre envolvidos com as questões ônticas, 

vislumbrando as coisas que estão aí, reduzidas à sua pura materialidade, o ser 

simplesmente dado. As coisas que estão à mão e permanecem confinadas ao caráter 

de ente, sem jamais alcançar o sentido de ser. 

Todo esse cuidado de Heidegger em relação à colocação da pergunta pelo ser 

se justifica da seguinte maneira: a pergunta, ela mesma, já indica a direção da 

resposta que se pretende alcançar. Se perguntarmos pelo ente, teremos 

necessariamente como resposta a verdade do ente. Devemos então perguntar pelo 

ser. Mas se almejamos encontrar a verdade do ser, a quem devemos direcionar a 

pergunta? Ao ente. “Este é como que interrogado a respeito de seu ser” 

(HEIDEGGER, 2012a, p. 45).  
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2.1 A pergunta pelo sentido do ser: um trajeto do ôntico ao ontológico 

 

Existe uma diferença sutil entre o perguntar ôntico das ciências positivas e o 

perguntar ontológico. As duas formas de investigação partem do mesmo objeto – o 

ente. A diferença reside em que a investigação ôntica pergunta pelo ente, enquanto a 

investigação ontológica pergunta ao ente pelo seu ser. O fato é que na investigação 

ontológica o ente não pode ser ignorado. Tampouco pode ser, ele mesmo, o objeto 

intencionado pela pergunta.  

 

 Aquilo de que se pergunta na pergunta a ser elaborada é o ser, isto 

é, o que determina o ente como ente, aquilo em relação a que o ente, 

como quer que ele seja discutido, já é entendido cada vez. O ser do 

ente não ‘é’ ele mesmo um ente. [...] Por isso, o ser como o 

perguntando exige uma maneira-de-se-mostrar que lhe seja própria e 

que difira essencialmente da descoberta do ente (HEIDEGGER, 

2012a, p. 43). 

 

Heidegger aponta alguns elementos que devemos considerar ao elaborar a 

pergunta pelo ser. Em primeiro lugar, devemos ter em vista o como dirigir o olhar ao 

ente – este deve ser um modo de olhar que não se contenta com o primeiro elemento 

dado. Deve ser o olhar que permanece. O olhar que não alcança resposta e apenas 

diz: “seu nome não está nos livros...”19. O olhar perscrutador, ingênuo, insistente. Esse 

olhar se direciona para o sentido do ser e interroga ao ente a respeito de seu ser. 

Um segundo elemento que deve ser considerado na elaboração da pergunta 

pelo ser é “a escolha correta do ente exemplar” (HEIDEGGER, 2012a, p. 45). Esse 

ente só pode ser o Dasein, pois somente ele “tem, entre outras possibilidades-de-ser, 

a possibilidade-de-ser do perguntar” (HEIDEGGER, 2012a, p. 47). O Dasein, de 

maneira diferente de todos os outros entes, relaciona-se com o seu próprio ser. O ser 

do ente que pergunta – o Dasein –, pergunta pelo quê? Pelo ser. Logo, o Dasein é 

aquele que ultrapassa a dimensão ôntica de uma interpelação. O que o Dasein almeja 

é a resposta ontológica – é o sentido do ser. 

                                                           
19 Alusão à poesia “A Flor e a Náusea” de Carlos Drummond de Andrade. Segue o fragmento de onde 
foi extraído o verso: “Uma flor nasceu na rua!/ Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego./ 
Uma flor ainda desbotada/ ilude a polícia, rompe o asfalto./ Façam completo silêncio, paralisem os 
negócios,/ garanto que uma flor nasceu./ Sua cor não se percebe./ Suas pétalas não se abrem./ Seu 
nome não está nos livros./ É feia. Mas é realmente uma flor”. (ANDRADE, 1978, p. 16). 
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Ainda um terceiro elemento a ser considerado na elaboração da pergunta pelo 

ser é a busca do genuíno modo-de-acesso ao ente (HEIDEGGER, 2012a). Essa não 

é uma tarefa fácil, pois o Dasein é um ente que tem o poder de se apresentar como 

aquilo que ele não é. Este seria o modo do encobrimento, o modo da aparência 

(HEIDEGGER, 2012a). O genuíno modo-de-acesso ao ente busca pelo desvelamento 

do ser. É por isso que se exige todo um cuidado na correta colocação da pergunta 

pelo ser. 

 

Olhar para, entender e conceituar, escolher, aceder a são 

comportamentos constitutivos do perguntar e assim são eles mesmos 

modi-de-ser de um determinado ente, do ente que nós, os 

perguntantes, somos cada vez nós mesmos. Por conseguinte, 

elaborar a questão-do-ser significa tornar transparente um ente – o 

perguntante – em seu ser (HEIDEGGER, 2012a, pp. 45, 47).           

 

O ser do ente que tem o caráter de Dasein, somente ele pode dirigir esse olhar 

perscrutador em busca da transparência do ser que ele mesmo é. O Dasein é o ente 

que interroga a si mesmo e que tem o poder de entender-se em seu próprio ser. 

Portanto, a tarefa do desvelamento pertence ao Dasein e o “ambiente” possível ao 

desvelamento do ser é a própria existência. “A questão da existência só pode ser 

posta em claro sempre pelo existir ele mesmo” (HEIDEGGER, 2012a p. 61). É na 

existência que se “desenrola” o ser do ente. Por isso a pergunta direcionada ao alvo 

intencionado – o ser – necessita levar em conta a temporalidade, ou seja, o desenrolar 

da existência desse ser.  

Heidegger conclui sua reflexão sobre o ôntico e o ontológico da seguinte 

maneira:  

 

O Dasein tem, por conseguinte, uma multíplice precedência diante de 

todo outro ente. A primeira precedência é ôntica: esse ente é 

determinado em seu ser pela existência. A segunda é ontológica: 

sobre o fundamento de sua determinidade-de-existência, o Dasein é 

em si mesmo “ontológico”. Mas ao Dasein pertence, todavia, de modo 

igualmente originário – como constituinte do entendimento-de-

existência – um entendimento do ser de todo ente não-conforme ao-

Dasein. Por isso, tem ele uma terceira precedência como condição 

ôntico-ontológica da possibilidade de todas as ontologias. Assim, o 

Dasein se mostrou como o ente que, antes de todo outro ente, deve 

ser em primeiro lugar ontologicamente interrogado (HEIDEGGER, 

2012a, p. 63). 
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Concluímos esta seção pontuando as três possibilidades de perguntar do 

Dasein: a possibilidade ôntica, que pergunta pelo ente que ele mesmo é; a 

possibilidade ontológica, que pergunta pelo ser do ente; a possibilidade ôntico-

ontológica, que faz do Dasein o ente que tem por característica intrínseca o perguntar. 

Nessa atitude inquiridora do mundo, o Dasein pode perguntar pelos entes – pelas 

coisas simplesmente dadas; pode perguntar pelos entes que têm o caráter de Dasein 

– buscando pelo seu ser; mas pode também perguntar pelos entes do caráter de 

Dasein, sem levar em conta seu caráter de Dasein – tomando-os como os demais 

entes e como coisas que estão à mão. Neste último caso, a investigação retornaria 

aos instrumentos da metafísica. Para que o ser seja investigado, devemos abrir mão 

dos pressupostos da metafísica e avançar em busca de um novo método: a 

fenomenologia. De tal maneira que sejamos capazes de conduzir nossa investigação 

seguindo o trajeto do ôntico ao ontológico. 

 

2.2 A fenomenologia: um trajeto de Husserl a Heidegger 

 

Foi Edmund Husserl (1859-1938) quem fundou as bases da fenomenologia 

como corrente filosófica e como método de investigação científica. Tendo como 

primeiro campo de formação a Matemática e influenciado por seu professor, Franz 

Brentano, Husserl desenvolveu a concepção de que a Filosofia, orientada pelo rigor 

das ciências exatas, deveria oferecer uma descrição pura da realidade. 

 

‘Fenomenologia’ – designa uma ciência, uma conexão de disciplinas 

científicas; mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, ‘fenomenologia’ 

designa um método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual 

especificamente filosófica e o método especificamente filosófico 

(HUSSERL, 1986, p. 46).  

 

  A fenomenologia traz o seguinte mote: voltar às coisas mesmas. Olhar as 

coisas tais como elas se apresentam ao olhar de quem investiga. Para que isso 

aconteça, é preciso se libertar de preconceitos que são alheios à coisa mesma. 

Portanto, a fenomenologia procura liberar o olhar das concepções previamente dadas, 

fixando-o nos fenômenos que aparecem. 

 

O fenômeno é para Husserl simplesmente aquilo que se oferece ao 

olhar intelectual, à observação pura, e a fenomenologia se apresenta 
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como um estudo puramente descritivo dos fatos vivenciais do 

pensamento e do conhecimento oriundo dessa observação (GILES, 

1975, p. 132).                                 

 

Por meio da fenomenologia Husserl ambicionava formular uma teoria do 

conhecimento que propõe a relação entre o Cogitatum (as coisas do mundo; os 

objetos a serem investigados) e o Cogito (o homem; o investigador; a consciência; o 

sujeito). A intencionalidade seria o elo entre o sujeito e o objeto, sendo ela definida da 

seguinte maneira: Toda consciência é consciência de alguma coisa. A consciência, 

portanto, estaria necessariamente voltada para um objeto. Dito de outra maneira, a 

consciência só é consciência a partir de sua relação com o objeto.  

Esta seria a nova relação entre sujeito e objeto, proposta pela fenomenologia 

de Husserl. É a partir dessa relação que deve surgir o conhecimento. “O conhecimento 

é, em todas as suas configurações, uma vivência psíquica: é conhecimento do sujeito 

que conhece. Perante ele estão os objetos conhecidos” (HUSSERL, 1986, p. 42). Para 

se alcançar tal conhecimento, deve-se proceder à redução fenomenológica, ou seja, 

deve-se suspender o juízo (Epoché) e concentrar a atenção nas coisas mesmas. 

 

Na fenomenologia de Husserl, a redução é um dos procedimentos 

centrais do método fenomenológico, significando que se deve 

concentrar a atenção nas coisas mesmas e não nas teorias. A redução 

eidética é o passo seguinte nesse procedimento, fazendo com que se 

visem as essências e não os objetos concretos. Por fim, a redução 

transcendental se dá quando a consciência engloba as essências e os 

objetos considerando-os como fenômenos (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2006, p. 236). 

 

A orientação da fenomenologia de Husserl consiste, portanto, em buscar o 

absoluto das coisas, ou seja, sua essência. É nesse ponto que o pensamento de 

Heidegger diverge das proposições husserlianas, como veremos a seguir. 

No momento, observemos os pontos de convergência entre o pensamento dos 

dois filósofos. Husserl apresenta a fenomenologia como um entrelaçamento de sujeito 

e objeto, consciência e mundo – Heidegger se apropria dessa maneira de pensar, o 

que fica claro na própria formulação do conceito Dasein: Da – aí (mundo), sein – ser 

(consciência). No que tange à suspensão do juízo, observamos no pensamento de 

Heidegger nitidamente a marca da proposição husserliana sobre a Epoché, como se 

observa no excerto a seguir: 
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[...] ao Dasein não devem ser impostas coercitivamente, de modo 

ontologicamente inconsiderado, “categorias” previamente delineadas 

a partir de uma tal ideia. Ao contrário, o modo-de-acesso e o modo-

de-interpretação devem ser escolhidos de forma que esse ente possa 

se mostrar em si mesmo e a partir de si mesmo (HEIDEGGER, 2102a, 

p. 73). 

 

Compreendemos que as concepções de Husserl e Heidegger sobre a 

fenomenologia seguem em acordo até determinado ponto. A partir do conceito de 

essência, surgem as divergências. Enquanto Husserl considera que existe uma 

essência estável no ser das coisas, a despeito das aparências superficiais e das 

modificações temporais, Heidegger propõe que essas modificações temporais, elas 

mesmas constituem o ser das coisas. Portanto, para Heidegger, não existem 

“essências estáveis”, não existe nenhuma forma de essência (HOLANDA, 2014). “A 

‘essência’ do Dasein reside em sua existência” (HEIDEGGER, 2012a, p. 139). O ser 

do Dasein encontra seu sentido na própria temporalidade e, por isso, a análise do 

Dasein é sempre incompleta e provisória (HEIDEGGER, 2012a). 

Heidegger rejeita a proposta husserliana de essência, pois considera que o 

próprio conceito de essência prevê uma permanência, uma fixidez dos fenômenos. 

Ora, se o fenômeno se caracteriza justamente pelo movimento, logo, não há 

permanência e tampouco pode haver essência.  

Esse ponto de divergência entre Husserl e Heidegger faz desse último o filósofo 

que definitivamente rompe com a tradição metafísica. Ao mesmo tempo em que 

aponta “o esquecimento do ser” como a grande insuficiência do pensamento filosófico 

ocidental, ele toma para si a tarefa de resgatar a investigação do sentido do ser, 

assegurando que este só pode ser apreendido na perspectiva do tempo. 

 

Por isso, a tarefa ontológica fundamental da interpretação de ser como 

tal compreende em si a elaboração da temporalidade do ser. Só na 

exposição da problemática da temporalidade pela primeira vez se dá 

uma resposta concreta à pergunta pelo sentido do ser (HEIDEGGER, 

2012a, p. 79). 

 

 

Essa “tarefa ontológica” é realizada por meio da fenomenologia. Nas palavras 

de Heidegger: “A ontologia só é possível como fenomenologia” (HEIDEGGER, 2012a, 

p. 123).  

Para definir fenomenologia Heidegger, retomando Husserl, parte da seguinte 

premissa: “às coisas elas mesmas!” (HEIDEGGER, 2012a, p. 101). Essas coisas são 
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os fenômenos. Husserl havia postulado que os fenômenos são as coisas que se 

mostram. Heidegger sustenta essa proposição, mas dá um salto além: fenômenos são 

também as coisas que parecem ser. Esse modo de “aparência” concede ao fenômeno 

a possibilidade do não se mostrar do ser. Da seguinte maneira: “[...] o anunciar-se de 

algo que não se mostra por algo que se mostra” (HEIDEGGER, 2012a, p. 105). 

Sintomas e símbolos constituem exemplos de fenômenos que aparecem como uma 

forma de não mostrar. No entanto não deixam de ser fenômenos. O problema 

apontado por Heidegger é que o fenômeno que se mostra ao modo da aparência, ao 

invés de revelar, encobre o sentido do ser.  

 

Mas o que, em um sentido excepcional, permanece encoberto ou volta 

a se encobrir ou só se mostra como disfarce não é este ou aquele ente 

mas, como as precedentes considerações mostraram, é o ser do ente. 

Ele pode estar tão amplamente encoberto que fica esquecido e já não 

se faz a pergunta por ele e por seu sentido (HEIDEGGER, 2012a, p. 

121). 

 

Essa consideração de Heidegger revela a existência de uma dificuldade a mais 

para a investigação fenomenológica: não basta voltar a atenção para o fenômeno. É 

preciso identificar se esse fenômeno revela ou encobre o sentido do ser. 

A fenomenologia em Heidegger não se encarrega apenas de “[...] fazer ver a 

partir dele mesmo (o fenômeno) o que se mostra tal como ele por si mesmo se mostra” 

(HEIDEGGER, 2012a, p. 119). Não que esta proposição esteja incorreta, mas 

Heidegger considera-a incompleta. O justo complemento seria: a fenomenologia deve 

se encarregar da interpretação do fenômeno que aparece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nesse sentido, a fenomenologia se apresenta como uma hermenêutica, tal como 

indica o próprio Heidegger: “A fenomenologia do Dasein é uma hermenêutica na 

significação originária da palavra, que designa a tarefa da interpretação” 

(HEIDEGGER, 2012a, p. 127). 

O conceito de hermenêutica20 é introduzido no campo de compreensão de 

Heidegger, pois ele considera que a tarefa da fenomenologia consiste em olhar, visar, 

mostrar o fenômeno, mas também em interpretar e compreender. O ato de 

                                                           
20 No Dicionário Básico de Filosofia, hermenêutica é definida da seguinte forma: “1. [...] interpretação 
ou exegese dos textos antigos, especialmente dos textos bíblicos; 2. [...] todo esforço de interpretação 
científica de um texto difícil que exige uma explicação; 3. [...] reflexão filosófica interpretativa ou 
compreensiva sobre os símbolos e os mitos em geral” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 130).  
Entendemos que Heidegger se apropria da terceira definição, e vai ainda além: a fenomenologia exige 
não apenas o “mostrar” do fenômeno, mas também a “reflexão filosófica interpretativa e compreensiva” 
sobre o fenômeno. 
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compreender o fenômeno alcança em Heidegger o sentido de desvelamento – como 

um colocar o fenômeno em exposição, retirar o véu que o encobria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

De tal maneira que já não prevaleça o modo da aparência – aquele modo das coisas 

que parecem ser e das coisas que se disfarçam – mas que seja revelado o próprio 

sentido do ser.  

Considerando essa procura pela revelação do sentido do ser, Gadamer (2014) 

defende o projeto de “fenomenologia hermenêutica”, que já havia sido proposto por 

Heidegger desde Ser e Tempo (2012a). A fenomenologia hermenêutica, pelo viés de 

Heidegger, é explicada por Gadamer como “hermenêutica da facticidade”, em franca 

oposição à fenomenologia eidética21 de Husserl. Gadamer (2014) explica que a 

facticidade da pré-sença22, que é a própria existência, não é passível de 

fundamentação nem de dedução. Sob o enfoque da fenomenologia hermenêutica, é 

justamente a facticidade que deve representar a base ontológica para o 

questionamento do sentido do ser. 

A facticidade, ou seja, o fato de que as coisas que são assim como são, 

acontece na perspectiva do tempo. A hermenêutica da facticidade pressupõe que 

devemos interpretar o ser nesse horizonte, que é o tempo. O próprio tempo, revestido 

de facticidade, irá determinar o significado do ser. É dessa maneira que Heidegger 

entende a fenomenologia. E é dessa maneira que empreende a tarefa de 

compreensão do sentido do ser.  

 

2.3 Hermenêutica da facticidade 

 

Neste momento, é preciso aprofundar a compreensão sobre o tipo de 

interpretação proposta por Heidegger, a “hermenêutica da facticidade”. Já 

compreendemos que a hermenêutica claramente se diferencia da interpretação 

científica tradicional: enquanto esta se guia pela compreensão objetiva, aquela segue 

o movimento da arte e da filosofia (GADAMER, 2014). Seguindo a proposição de 

Heidegger (2013), queremos estabelecer que a hermenêutica, tal como interpretada 

pela tradição filosófica, não corresponde ainda ao instrumento apropriado para a 

interpretação do ser. A definição tradicional de hermenêutica, identificada como uma 

“reflexão filosófica interpretativa” que procura compreender símbolos e mitos 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006), oferece um ponto de aproximação à proposta de 

                                                           
21 Referente à essência das coisas. 
22 Gadamer (2014) se refere ao Dasein utilizando a terminologia pré-sença. 
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Heidegger, porém não contempla ainda seu objeto. Ora, o objeto de Heidegger não 

está em símbolos ou mitos: é o próprio ser.  Este, na compreensão do filósofo, tem 

sido sempre confundido com o ente que o envolve, e tem sido sempre investigado sob 

a perspectiva da “essência”, o que resulta em engano e apreensão apenas aparente. 

Aponta Heidegger que, em seu conceito tradicional, “A expressão hermenêutica 

pretende indicar o modo unitário de abordar, concentrar, acessar a ela, isto é, de 

questionar e explicar a faticidade23” (HEIDEGGER, 2013, p. 15). Com esta proposição, 

o filósofo já vai tecendo uma aproximação entre o instrumento de interpretação (a 

hermenêutica) e o objeto da interpretação (o ser em sua facticidade). Partindo da 

compreensão proposta pela hermenêutica tradicional, transitamos para a 

hermenêutica da facticidade, que se ocupa de um objeto que não pode ser capturado 

pelas vias tradicionais de interpretação. 

Quando propõe sua hermenêutica da facticidade, Heidegger considera que o 

ser não pode ser interpretado da mesma maneira como se interpreta um texto escrito, 

ou um mito ou símbolo. Tampouco pode o ser cristalizar-se em uma essência.  

Depreende-se daí que o instrumento de interpretação do ser não pode se identificar 

como pura hermenêutica e que o objetivo da investigação não pode se voltar para a 

captura da essência. Voltamos a indicar o ponto de divergência entre Husserl e 

Heidegger: 

 

Sob a expressão “hermenêutica da facticidade”, Heidegger opõe uma 

exigência paradoxal à fenomenologia eidética de Husserl e à distinção 

entre fato e essência, sobre que ela repousa. A facticidade da pre-

sença, a existência, que não pode ser fundamentada nem deduzida, 

deveria representar a base ontológica do questionamento 

fenomenológico (GADAMER, 2014, p. 341). 

 

A facticidade do Dasein, esta sim, expressa o solo próprio no qual é possível 

assentar a investigação sobre o ser. A facticidade indica o caráter ontológico do ser-

aí mais próprio (HEIDEGGER, 2013). Indica que o ser-aí não pode jamais se 

apreendido como objetualidade, e não pode jamais ser interpretado no horizonte da 

generalidade. O Dasein está aí em si mesmo e para si mesmo, sendo único em cada 

ocasião, não podendo ser comparado nem sequer a si mesmo em ocasião diversa. O 

                                                           
23 Na tradução da obra “Ontologia” (HEIDEGGER, 2013), Renato Kirchner utiliza o termo “faticidade” 
conferindo a ele o mesmo significado de “facticidade”, vocábulo escolhido por Marcia Sá Cavalcante 
Schuback em sua tradução de “Ser e Tempo” (HEIDEGGER, 2012b), e que foi utilizado anteriormente 
neste trabalho. Utilizaremos o termo “faticidade” quando em seguimento a comentários sobre o texto 
“Ontologia”. 
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como do ser a cada instante se abre e delimita o “aí” possível em cada ocasião 

(HEIDEGGER, 2013). Acrescido a isso, Santos (2013, p. 77) ressalta que “[...] no 

interior da ontologia heideggeriana não podemos abordar o ser como um objeto de 

conhecimento possível de ser apreendido”, pois tal pretensão resultaria em um 

movimento que retrocede a categorias visadas em si mesmas, ou seja, resultaria no 

esquecimento do ser.  

A hermenêutica, tal como compreendida por Heidegger, “[...] tem como tarefa 

tornar acessível o ser-aí próprio em cada ocasião em seu caráter ontológico do ser-aí 

mesmo, de comunica-lo, tem como tarefa aclarar essa alienação de si mesmo de que 

o ser-aí é atingido” (HEIDEGGER, 2013, p. 21). O ser-aí, quando lançado em meio 

aos objetos do mundo, facilmente interpreta a si mesmo como algo “menor” do que de 

fato é, como objeto. A hermenêutica da facticidade busca descartar essa interpretação 

menor, busca situar o Dasein no horizonte de seu próprio ser, que só pode ser 

interpretado como ser-aí mesmo e ser-aí para si mesmo, em sua existência própria. A 

hermenêutica de Heidegger não ambiciona a posse de conhecimentos, mas se ocupa 

de um conhecer existencial que impacta sobre o próprio ser daquele que pergunta, o 

Dasein. À medida que pergunta, o Dasein vivencia, experimenta, compreende e 

transforma o seu próprio ser. No colocar em ação hermenêutico, o ser-aí aparece 

diante de si mesmo (HEIDEGGER, 2013). Trata-se de um “despertar” ou de um modo 

de se desprender do impessoal por meio de uma autointerpretação originária de si 

mesmo.  

Na presente tese, a hermenêutica da facticidade se funde como modo de ser 

nas mãos da pesquisadora e como ação própria do Dasein que se investiga, as 

mulheres que trabalham no grupo Mãos Solidárias. Não se intenciona apreender o 

objeto de conhecimento, mas seguir o rastro de interpretação da existência. 

 

2.4 Método 

 

2.4.1 Tipo de Pesquisa 

 

 Nossa pesquisa é exploratória, descritiva e de abordagem qualitativa. 

O método fenomenológico conduz a investigação desde a fase de coleta de dados, 

até a análise e compreensão dos resultados.  

Caracteriza-se uma pesquisa como exploratória quando ela oferece ao 

pesquisador a possibilidade de se aproximar do fenômeno investigado e, como 
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descritiva, quando ela tem por objetivo descrever tal fenômeno. A pesquisa qualitativa 

coloca seu enfoque, não sobre a possibilidade de generalização dos resultados, mas 

sobre as experiências dos sujeitos, enquanto o método fenomenológico, sobretudo a 

fenomenologia hermenêutica, investiga fenômenos particulares, procurando 

interpretar seu sentido. De acordo com Castro e Gomes (2011), a atitude 

fenomenológica aplicada à pesquisa científica é aquela que conduz o pesquisador a 

identificar os modos de aparecimento de um fenômeno à consciência intencional. A 

investigação fenomenológica volta seu olhar para a experiência, para o mundo vivido 

(AMATUZZI, 2009). O que importa é a verdade subjetiva da pessoa, seja essa verdade 

expressa em forma de narrativa, nos gestos, nas realizações corporais (como na 

confecção de trabalhos manuais), nos relatos escritos ou em qualquer outro tipo de 

expressão humana. 

Moreira (2002) salienta que o objeto da investigação fenomenológica pode ser 

o fenômeno que aparece na consciência do próprio pesquisador, mas pode ser 

também o fenômeno presente no universo do outro. No primeiro caso, temos o modo 

filosófico de aproximação do fenômeno: quando o próprio pesquisador, identificado 

com o filósofo, procura sua síntese entre a consciência intencional e o objeto 

intencionado pela consciência. Contudo, quando o pesquisador está buscando o 

fenômeno que aparece na consciência de outra pessoa, temos a proposta de uma 

pesquisa empírica; nesse caso, o investigador busca o fenômeno existente no 

universo do outro. A presente pesquisa lança mão de ambas as atitudes. Em primeira 

instância, buscamos trazer para a nossa consciência os conceitos previamente 

estabelecidos pelo mundo da filosofia, das ciências sociais, da história da cultura, das 

artes e da psicologia. Tais conhecimentos tiveram, necessariamente, um impacto 

sobre a consciência da pesquisadora. Na construção do referencial teórico houve 

assimilações e acomodações, certamente muitas transformações, tanto na 

consciência da pesquisadora quanto no texto elaborado. No momento da pesquisa 

empírica, sobretudo no momento de análise do material coletado, a consciência 

investigada já não era a consciência da pesquisadora, mas das participantes da 

pesquisa. Nesse momento o que se intentava observar era o encontro entre o 

fenômeno e a consciência intencional do sujeito investigado. E ainda houve um 

terceiro momento, quando a pesquisadora trouxe para a sua própria consciência todo 

o material empírico. Novamente encontramos aí o caminho filosófico proposto por 

Moreira (2002). Novamente a consciência da pesquisadora teve de se deparar com a 

tarefa de elaborar uma síntese na qual estavam presentes sua consciência intencional 
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e o objeto intencionado pela consciência: agora, além dos conceitos filosóficos que 

sustentam a investigação, também estava presente o material empírico colhido no 

decorrer da pesquisa. Nesse momento a pesquisadora, identificada com o filósofo, 

apreende o objeto e, pela reflexão, busca compreender sua estrutura (MOREIRA, 

2002).  

Retomando Heidegger (2012a), a fenomenologia é o método de investigação 

que pretende alcançar o modo de ser dos objetos; o como dos objetos. É esse “como” 

que se intencionou alcançar na presente pesquisa: o modo de ser do ser-com no grupo 

investigado; o modo de ser da abertura de si-mesmo e da construção de significados 

e de sentidos para a existência. 

 

 

2.4.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 Os instrumentos de coleta de dados foram: a observação participante, a 

pesquisa documental, o questionário e as entrevistas semiestruturadas 

realizadas com algumas mulheres do grupo. Os critérios de escolha dos sujeitos que 

participaram das entrevistas foram: tempo mínimo de seis meses de participação no 

grupo e decisão voluntária do sujeito de conceder a entrevista.  

 Na observação participante o pesquisador vive uma imersão nas rotinas do 

campo de pesquisa. No caso da presente investigação, participei por um ano como 

voluntária no grupo Mãos Solidárias. Frequentei as reuniões realizadas às terças-

feiras das 14h às 17h30; conheci de uma maneira mais próxima muitas das 

voluntárias; tomei contato com o processo de confecção dos artesanatos; aprendi a 

confeccionar alguns trabalhos manuais, como fuxico, costura artesanal, artefatos em 

feltro e arraiolo. Participei também das atividades devocionais e compartilhei dos 

momentos de lanche e conversação informal. A observação participante me permitiu 

um modo de inserção no qual parecia não haver intimidação das voluntárias. A 

princípio, acreditei que minha presença ali poderia causar nas participantes do grupo 

algum tipo de intimidação ou sensação de estarem sendo analisadas. Mas essa 

impressão se desfez quando percebi que eu era vista como mais uma voluntária 

realizando seu trabalho. Vale ressaltar que minha atuação como pesquisadora foi 

expressa com clareza desde o início e no decorrer da pesquisa. Acredito que a 

observação participante também me ajudou a desenvolver a atitude empática em 

relação às voluntárias: senti, tal como observei em seus relatos, que o trabalho manual 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


58 
 

teve sobre mim um efeito benéfico de introspecção (voltar-se para si-mesmo) e de 

suspensão da cotidianidade (afastamento do impessoal); senti o prazer de verificar 

minha própria capacidade de fazer “coisas bonitas” (autoestima; auto realização); 

senti a gratificação de estar realizando um trabalho que não seria para meu próprio 

usufruto, mas para o usufruto de outrem (solidariedade); senti a descontração das 

conversas e do trabalho realizado sem o exercício de pressão externa; senti o prazer 

de participar da realização de um trabalho em seu processo integral, desde o 

planejamento, compra de materiais, confecção do trabalho em si até à entrega do 

artefato pronto para venda e arrecadação financeira, que teria o objetivo de doação 

para entidades assistenciais.  

 A pesquisa documental tem por objetivo coletar dados a partir do exame de 

documentos específicos, geralmente documentos que ainda não receberam 

tratamento analítico (GIL, 1999). No caso da presente pesquisa, a fonte documental 

foi o Livro de Atas do Grupo Mãos Solidárias. O processo de confecção e aplicação 

dos questionários e entrevistas é explicado de maneira mais detalhada nas subseções 

seguintes.  

 

2.4.3 Etapas da pesquisa 

 

A primeira etapa da pesquisa se constituiu em um aprofundamento do 

referencial teórico em Heidegger, buscando uma delimitação dos conceitos centrais 

expostos, sobretudo, no Capítulo IV da Primeira Seção de “Ser e Tempo”. Em seguida, 

iniciou-se a pesquisa de campo, primeiramente procedendo a uma contextualização 

histórica do grupo pesquisado, por meio de pesquisa documental das atas de reuniões 

do grupo. Os resultados da pesquisa documental foram apresentados logo na 

introdução da tese, pois consideramos que os dados ali obtidos deveriam compor a 

apresentação do grupo Mãos Solidárias. Após a pesquisa documental foi aplicado o 

segundo instrumento de coleta da dados, o questionário, com o objetivo de traçar um 

perfil das participantes do grupo. Uma das perguntas do questionário buscava 

identificar se as mulheres gostariam de participar da pesquisa concedendo entrevista 

à pesquisadora. Foram identificadas dezessete respostas afirmativas a esta pergunta, 

porém foram realizadas apenas nove entrevistas, pois algumas mulheres que 

responderam afirmativamente à pergunta não compareceram às reuniões do grupo 

nos dias em que foram realizadas as entrevistas. 

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


59 
 

2.4.4 População e local 

 

As participantes da pesquisa foram as mulheres do grupo Mãos Solidárias. O 

grupo se reúne todas as terças-feiras no salão social da Igreja Metodista do Município 

de Campos do Jordão-SP, local onde foi realizada a pesquisa. Em julho de 2016, 

quando foi iniciada a pesquisa, o grupo era composto por 46 voluntárias inscritas. Este 

número, contudo, é flutuante, pois novas sócias são admitidas quando demonstram 

interesse e após três dias de frequência como visitante. Vinte e seis voluntárias 

fizeram parte da amostra respondendo ao questionário e nove, concedendo 

entrevista. 

 

2.4.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Por meio da observação participante foi possível obter alguns dados informais 

sobre o grupo: como as voluntárias se comportam durante os trabalhos e nos outros 

momentos (lanche, devocional, hora de chegada e saída); como são os 

relacionamentos entre elas (como se formam os subgrupos, seja pelas afinidades de 

cada uma, seja pelo tipo de trabalho realizado); como interagem no compartilhamento 

de saberes (ensino e aprendizagem das técnicas de artesanato); qual a frequência e 

assiduidade das voluntárias; como se comportam as lideranças e como as voluntárias 

reagem a essas lideranças, entre outros aspectos observados. 

A aplicação dos questionários teve por objetivo levantar um perfil das 

participantes do grupo Mãos Solidárias. O questionário foi elaborado pela própria 

pesquisadora (APÊNDICE A). No dia 29/11/2016 compareceram à reunião do grupo 

37 mulheres, que receberam os questionários juntamente com a solicitação de que 

fossem preenchidos e devolvidos, se possível, naquele mesmo dia. As voluntárias 

foram informadas sobre a não obrigatoriedade de responder ao questionário e de 

participar da pesquisa. Foram devolvidos à pesquisadora 26 questionários 

preenchidos. Portanto, os dados analisado nos questionários pertencem a uma 

amostra de 26 participantes do grupo. O perfil do grupo, elaborado a partir dos 

resultados do questionário, foi apresentado já na introdução deste trabalho, pois 

consideramos que as informações ali reunidas traziam elementos importantes para a 

apresentação do grupo, oferecendo ao leitor um pronto reconhecimento do contexto 

pesquisado. 
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Foram convidadas a conceder entrevistas somente as voluntárias que haviam 

respondido ao questionário. Nos questionários havia um campo com a seguinte 

pergunta: “Gostaria de participar dessa pesquisa concedendo entrevista à 

pesquisadora?” Sim(  ) Não(  ). Dos 26 questionários devolvidos à pesquisadora, 

dezessete traziam a resposta “sim”, indicando que essas mulheres gostariam de 

participar da pesquisa por meio de entrevista. Contudo foram realizadas apenas nove 

entrevistas, pois três das voluntárias que haviam preenchido “sim” preferiram não 

conceder a entrevista quando foram informadas sobre a necessidade de gravação em 

mídia digital. As outras mulheres que responderam “sim”, mas não foram 

entrevistadas, não estavam presentes no grupo nos dias em que as entrevistas foram 

realizadas.  

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora no próprio local onde se 

reúne o grupo e foram gravadas em mídia digital e transcritas para posterior análise. 

O roteiro da entrevista foi elaborado pela própria pesquisadora, contendo uma 

pergunta norteadora e nove perguntas de desdobramentos da primeira (APÊNDICE 

B). Essas perguntas complementares eram feitas apenas nos casos em que a 

pergunta norteadora não desencadeava no discurso das entrevistadas os temas de 

interesse da pesquisadora.  As voluntárias foram informadas acerca da utilização dos 

dados coletados nas entrevistas para fins de elaboração de relatório de pesquisa e 

publicações científicas, conforme o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz 

(APÊNDECE C).  

 

2.4.6 Procedimentos de análise 

 

As entrevistas foram analisadas de acordo com o Método Fenomenológico 

de Giorgi, que propõe quarto passos (MOREIRA, 2002): 

1º) A leitura inicial das entrevistas transcritas, com o objetivo de ter uma 

compreensão geral do material coletado. 

2º) A releitura de todo o material (quantas releituras forem necessárias), a fim 

de identificar “unidades de sentido” que correspondam aos objetivos da pesquisa, 

jogando luz sobre o fenômeno investigado. 

3º) A transposição da linguagem coloquial registrada nas entrevistas para uma 

linguagem apropriada ao referencial teórico que conduz a pesquisa.  
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4º) A síntese das unidades de sentido, transformadas em declaração 

consistente sobre o fenômeno investigado, a saber, a experiência de abertura do ser 

das participantes do grupo “Mãos Solidárias”. 

O Método Fenomenológico de Giorgi foi idealizado por Amadeo Giorgi, 

professor que se tornou reconhecido por elaborar um método de análise com base 

fenomenológica, utilizado inicialmente por ele e outros pesquisadores da Duquesne 

University – USA. Tal método prevê uma sistematização técnica dos passos analíticos 

a serem observados no tratamento dos dados empíricos da pesquisa (CASTRO; 

GOMES, 2011). O método de Giorgi foi amplamente divulgado por meio do Journal of 

Phenomenological Phychology, periódico norte americano propulsor da psicologia 

científica de base fenomenológica, vertente que se tornou reconhecida para além das 

fronteiras de seu país de origem, inclusive entre pesquisadores brasileiros (CASTRO; 

GOMES, 2011). 

Juntamente à aplicação do método de Giorgi, o conteúdo das entrevistas foi 

submetido à interpretação hermenêutica, de acordo com a hermenêutica da 

facticidade (HEIDEGGER, 2012a; GADAMER, 2014), conforme descrita na seção 

2.3 deste trabalho. A interpretação hermenêutica busca a experiência do viver humano 

expressa por meio das narrativas.  

Safra (2006) compreende que, por meio da narrativa, as pessoas se tornam 

capazes de uma apropriação das experiências que lhes visitaram. A partir dessa 

apropriação, torna-se possível também encontrar o sentido dessas experiências. O 

autor considera que o sentido alcançado pelo ato de narrar tem o poder de resgatar 

uma voz eventualmente interrompida, seja pelo ruído constante das máquinas e da 

cotidianidade, seja pelo elevar-se de outras vozes, que se confundem em um uníssono 

do todos e do ninguém. A entrevista seria o instrumento capaz de devolver a voz do 

narrador ao seu lugar de direito. 

A possibilidade de ter voz e de ouvir e reconhecer a própria voz indica um 

movimento em direção a um possível horizonte existencial (SAFRA, 2006). O sentido 

da narrativa colhido em uma entrevista pode se expandir em direção ao sentido da 

própria existência do narrador. Em acordo com a discussão proposta por Ortega y 

Gasset (1964) sobre o tempo do trabalho artesanal, afirma Safra (2006, p. 30): “O 

tempo, na narrativa, assemelha-se ao tempo do cozinhar, ao tempo do tecer, o que 

torna a narrativa um gênero literário artesanal”. Nesse fazer e falar vagaroso está 

preservado o tempo da reflexão. É uma fala que se constrói desde o já vivido, mas 

que não permanece presa a esse já vivido e à repetição do mesmo. A fala, nesse 
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sentido do “gênero literário artesanal”, é uma fala que constrói o novo, que elabora um 

reposicionamento para o narrador. É na elaboração do discurso que o narrador se 

coloca na abertura para o futuro e para o inédito. Retomando a proposição de Hegel 

discutida por Gadamer (2014), se o homem, “enquanto forma a coisa”, torna-se capaz 

de “formar a si mesmo”, também é possível pensar que, enquanto constrói o discurso, 

o homem constrói também o futuro, na possibilidade de abertura para o mundo e para 

si-mesmo. 

Uma vez que “o homem” de que tratamos nesta tese é exclusivamente “a 

mulher”, consideramos ser necessário dedicar uma seção para compreender o lugar 

de fala da mulher, desde tempos ancestrais, conforme propõe Hannah Arendt (2014), 

passando pelos anos de “libertação” feminista, sob o referencial de Simone de 

Beauvoir (2016), até aos impasses atuais sobre a representação do feminino em 

Judith Butler (2017). Conforme seção a seguir. 

CAPÍTULO III – Mãos Solidárias, um grupo de mulheres 

 

No presente capítulo nos detemos na análise da condição da mulher que 

participa do grupo Mãos Solidárias, situando-a em um contexto mais amplo, que 

contempla a condição da mulher na sociedade ocidental. Partimos de uma 

reconstrução histórica do papel da mulher desde a Grécia Antiga até as sociedades 

modernas (ARENDT, 2014; BEAUVOIR, 2016). Buscamos identificar os vestígios das 

antigas civilizações impregnados nos costumes e hábitos da modernidade 

(FOUCAULT, 2017; BUTLER, 2017) a fim de compreender as determinações fáticas 

que confinam a mulher em certos modos de ser no mundo. Discutimos até que ponto 

esse “confinamento”, que se impõe como facticidade, pode representar para a mulher 

uma limitação à realização de seu próprio ser.  

Por meio dessa discussão, procuramos compreender o significado do grupo 

Mãos Solidárias para as mulheres que ali congregam. Como foi dito anteriormente, a 

hipótese que conduz a investigação propõe que este grupo se apresenta como um 

espaço de abertura para o ser, em oposição a outros espaços sociais que, também 

hipoteticamente, carregam as marcas do confinamento e da proibição do ser para as 

mulheres.  

 

3.1 A condição da mulher na sociedade ocidental: o público e o privado 
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A filósofa Hannah Arendt (2014), reportando-se aos antigos gregos, identifica 

duas ordens da existência humana: a vida pública e a vida privada. A primeira seria a 

esfera da liberdade e da igualdade e os participantes dessa condição eram 

considerados seres humanos completos, aqueles que podiam usufruir da “vida boa” 

(ARENDT, 2014). Já os que precisavam permanecer confinados à esfera da vida 

privada, as mulheres, os escravos e necessitados em geral, pertenciam a uma 

condição de humanidade inferior. Para os gregos a atividade do lar visava à 

preservação da vida e buscava atender às necessidades primordiais do ser humano. 

O trabalho ali realizado era alienante, repetitivo, invisível e interminável. O lar seria 

um ambiente que reduz a vida humana à servidão.  

Na percepção dos antigos gregos, o caráter privativo da privatividade, indicado 

pela própria palavra, era sumamente importante: significava literalmente um estado 

de encontrar-se privado de alguma coisa, até das mais altas e mais humanas 

capacidades do homem (ARENDT, 2014). 

Nesse contexto, a condição mesma de ser mulher era a condição de uma 

humanidade inferior, submetida à busca primordial da sobrevivência e, 

consequentemente, reduzida à escravidão. O ambiente doméstico não oferecia a 

condição de igualdade. O patriarca era superior aos demais e determinava as 

hierarquias conforme lhe aprouvesse. Frequentemente exercia seu domínio de 

maneira despótica e não aceitava contestação. As mulheres e demais habitantes do 

mundo privado estavam inquestionavelmente sujeitos a essa ordem. A condição da 

mulher no mundo grego, portanto, era uma condição que limitava o exercício pleno de 

sua humanidade. 

Simone de Beauvoir (2016) compreende que, desde os primórdios da 

existência, a mulher é definida em relação ao homem. “Ela não é senão o que o 

homem decide que seja” (BEAUVOIR, 2016, p. 12). Sendo o homem o portador da 

palavra, é ele quem fala e determina o que é e quem é a mulher. A autora, 

apropriando-se do conceito de “Outro”, de Emmanuel Levinas, identifica a mulher 

inserida nessa categoria de Outro, que encerra as noções de diferente, estranho, 

suspeito, perigoso. O Outro é sempre o distanciado, o inessencial. É preciso 

domestica-lo e subjuga-lo, enfim, encerrá-lo na categoria de objeto. Daí a necessidade 

histórica do homem de sujeitar a mulher. E Beauvoir acrescenta: “Quando um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos é mantido numa situação de inferioridade, ele é 

de fato inferior” (BEAUVOIR, 2016, p. 21). Estabelece-se, pois, essa condição 

histórica da mulher. 
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A hipótese de Beauvoir para explicar a perpetuação histórica dessa sujeição é 

que a estrutura biológica da maternidade mantém a mulher estritamente ligada aos 

trabalhos de manutenção da vida. O trabalho feminino atrelado à maternidade é 

repetitivo e alienado, enquanto a ação do homem visa à criação e à conquista. O 

homem se lança para a transcendência, enquanto a mulher permanece fixada na 

imanência. Esse seria o privilégio do homem que lhe concederia poder e domínio 

perpétuo sobre a mulher. Fato inexorável, que talvez tenha se abrandado a partir do 

momento histórico em que a mulher passou a exercer decisão sobre a maternidade. 

Contudo, essa possibilidade de escolha, historicamente recente, não teria sido capaz 

de reconfigurar os milênios de sujeição feminina ao longo da história da humanidade. 

Ademais, a maternidade e o cuidado com a manutenção da vida, embora já não sejam 

um imperativo da Natureza, permanecem como uma ordem social. A abdicação da 

maternidade e do cuidado ao outro, em prol do cultivo da individualidade, ainda é vista 

no mundo social como algo impróprio à mulher (BOURDIEU, 2014). O desejo de ser 

autônoma, e não devotada à coletividade, ainda é malvisto em uma mulher e 

frequentemente resulta em crítica, hostilidade e abandono. A despeito disso, a mulher 

tem alcançado nas sociedades ocidentais condições de maior visibilidade e respeito, 

principalmente na esfera pública. 

A vida moderna dilui as fronteiras estabelecidas pelos gregos entre a vida 

pública e a vida privada; desfaz, sobretudo, a concepção de que o valor do humano 

estaria atrelado a essa ordem. A vida privada já não carrega o estigma de 

“incompletude humana”. E também já se anuncia para todos os membros da 

sociedade a possibilidade de trânsito entre essas duas esferas do viver humano: “Hoje 

não pensamos mais primeiramente em privação quando empregamos a palavra 

‘privatividade’, e isso em parte se deve ao enorme enriquecimento da esfera privada 

por meio do moderno individualismo” (ARENDT, 2014, p. 47).   

Na modernidade a vida privada está relacionada ao direito de preservação do 

que é íntimo e individual, resultando, em última instância, no hiperindividualismo. Se 

existe algum correspondente que seja o antônimo de vida privada, já não seria a vida 

pública, mas a vida social. Arendt adverte quanto a um fenômeno inerente à vida 

social: diferentemente da pólis, que é regida por um governante autocrático 

identificado, a vida social corresponde ao “governo de ninguém”, determinado por um 

suposto “interesse único da sociedade”, pelo “todo das questões econômicas” e pela 

suposta “opinião pública” (ARENDT, 2014, p. 49).  
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Um fator decisivo para a compreensão da esfera social da vida, na 

modernidade, é que a própria sociedade moderna, em todos os seus níveis, exclui a 

possibilidade de ação. No meio dos outros e no meio de todos, o indivíduo torna-se 

ninguém e age como ninguém, que é um modo de não ação. Outrora, o lugar de ser 

ninguém era o lar doméstico, e a ação era dali excluída. Ao invés de ação 

propriamente, a sociedade moderna espera de cada um dos seus membros um 

determinado tipo de comportamento, impõe inúmeras e variadas regras, todas elas 

tendentes a “normalizar” os seus membros, a fazê-los comportarem-se do modo 

“esperado”, a excluir a ação espontânea ou a façanha extraordinária (ARENDT, 2014, 

p. 49). 

A compreensão de Arendt encontra correspondência em Heidegger, que 

propõe os conceitos de impessoalidade, nivelamento e medianidade, conforme 

exposto no Capítulo I. O Dasein, quando lançado no mundo público, tem sua ação 

permeada pela expectativa e espreita de todo um corpo social que é, ao mesmo 

tempo, ninguém. 

Retomando a questão da mulher, na modernidade ela transita com maior 

liberdade da esfera privada à esfera social. O problema apontado por Arendt é que a 

própria esfera social, que a princípio parecia ser libertadora, implantou na 

modernidade um correspondente de dominação da antiga sociedade grega. Nesta, a 

violência era um meio que se utilizava exclusivamente na vida privada, pois a vida 

social era o espaço da retórica e da persuasão. “Para os gregos, forçar pessoas 

mediante violência, ordenar ao invés de persuadir, eram modos pré-políticos de lidar 

com as pessoas, típicos da vida fora da pólis, característicos do lar e da família” 

(ARENDT, 2014, p. 31). A questão é que, extinta a antiga noção de governo despótico 

e violento da vida privada, não se extingue a desigualdade e a violência em seus 

correspondentes modernos. A violência, que era repudiada entre os cidadãos da pólis, 

nas sociedades modernas é amplamente praticada, tanto na vida privada quanto na 

vida social. O modelo de desigualdade dos membros da antiga família grega é 

redesenhado na vida social moderna pelas diferenças de gênero, etnia, classe social, 

divisão de renda, e uma infinidade de hierarquias que sustentam o antigo modelo de 

violência e dominação entre os humanos. A mulher já não tem que se submeter ao 

governo despótico e violento do patriarca grego, mas está hoje exposta a diversas 

formas de violência em todos os âmbitos da vida. A mulher que ocupa uma esfera 

sociocultural mais baixa reúne elementos que intensificam as forças de dominação e 

violência sobre ela. O seu gênero já é um caráter que a torna vulnerável à violência. 
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Se, ao gênero, estão agregados: etnia (negra), classe social (baixa) e divisão de renda 

(pobre), essa mulher se torna facilmente o alvo de toda sorte de violência, tanto na 

esfera social quanto na vida privada. Muitas mulheres que participam do grupo Mãos 

Solidárias reúnem esses elementos. Embora o objetivo de nossa pesquisa não seja o 

de investigar a violência contra a mulher, procuraremos entender até que ponto esse 

grupo serve como dispositivo de proteção contra a violência, no que tange ao 

fortalecimento do sentido de dignidade própria de suas participantes, a saber, o 

fortalecimento do ser propriamente si-mesmo. 

Assim como Arendt aponta que a desgraça da escravidão consistia não 

somente em ser privado de liberdade e visibilidade, mas de ter uma vida obscura, 

impossibilitada de deixar um legado para a humanidade, da mesma maneira a vida 

moderna condena alguns grupos humanos à invisibilidade. Esses são, como os 

escravos gregos, impedidos de alçar suas vidas para as grandes realizações 

humanas. Na atualidade esse impedimento já não é imposto pelo governante, mas 

por uma força intangível, que pode ser nomeada apenas metaforicamente como as 

“mãos invisíveis” da economia e da dinâmica social. 

A mulher, na Grécia antiga e na sociedade moderna, continua sendo alvo de 

dominação e violência. A persistente invisibilidade de sua existência seria talvez a 

maior trincheira contra os avanços da igualdade de gênero. A mulher confinada ao 

ambiente das pequenas tarefas de manutenção da vida pode ser facilmente aviltada, 

atacada e substituída por outra mulher que executará as mesmas tarefas. Como se 

não existisse um valor individual da pessoa que tem sua vida alicerçada nesses 

termos. Nenhuma voz é alçada para afirmar o valor dessa vida. Ela transcorre de 

maneira obscura e quando se extingue não deixa marcas.  

Entendemos o trabalho do grupo Mãos Solidárias como o esforço de mulheres 

que querem “deixar marcas” no mundo. Marcas boas. Grandes realizações de 

solidariedade humana. De alguma maneira elas estão alçando sua voz ao mundo. E 

fazem isso dentro da esfera social que, como vimos, é permeada por violências e 

desigualdades, no entanto, é espaço também para os esforços em direção à ação e à 

visibilidade. 

 

3.2 Ser mulher como facticidade 

 

 “Faticidade é a designação para o caráter ontológico de ‘nosso’ ser-aí ‘próprio’” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 13). Embora seja “nosso” e seja “próprio”, o ser-aí está 
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sempre atrelado ao seu “aí”. “[...] mas ser-aí está aí para si mesmo no como de seu 

ser mais próprio. O ‘como’ do ser abre e delimita o ‘aí’ possível em cada ocasião” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 13). Como vimos na subseção anterior, houve um tempo em 

que o “aí” delimitava para as mulheres um “ser mais próprio” que não pode ultrapassar 

os limites da vida privada. O “como” do ser-aí, como sendo “mulher”, abre e delimita 

um “aí” possível que, na história grega, era única e exclusivamente o “aí” da esfera da 

vida privada. O ser mais próprio da mulher grega era o ser para o homem e para o lar. 

Jamais um ser para si-mesmo. Esta compreensão sobre a facticidade aponta para os 

limites que o aí social muitas vezes impõe ao ser. No caso de nosso estudo, queremos 

compreender os limites que o aí social impõe ao ser das mulheres que participam do 

grupo Mãos Solidárias. O como do ser mulher abre e delimita o “aí” possível em cada 

ocasião. A ocasião narrada por Simone de Beauvoir (2016) contempla um tempo 

histórico mais recente. A Europa da década de 1960 oferece às mulheres um “aí” mais 

aberto do que aquele narrado por Arendt (2014), aquele “aí” da Grécia Antiga, quando 

a mulher não podia ser homo faber, apenas animal laborans. Nesta condição ela vivia 

o caráter ontológico de seu ser-aí mais “próprio”.  

 Em Beauvoir (2016) encontramos mulheres que desejam ser homo faber. 

Encontramos sociedades que às vezes concedem, outras vezes negam às mulheres 

o espaço público do homo faber. Mas em momento algum da história, e em lugar 

algum, essa abertura é concedida às mulheres sem luta. O caráter ontológico do ser-

aí que é mulher tem historicamente a sua abertura para o “mais próprio” vigiada e 

controlada pelo seu aí. A facticidade do Dasein que é mulher encontra no aí “formas” 

pré-determinados que rivalizam com a possibilidade do “mais próprio”.  

Foucault (2017), discorrendo sobre a história da sexualidade, defende a tese 

de que, nas sociedades modernas, o sexo se tornou objeto de uma tecnologia do 

controle. A essa tecnologia estão submetidos, tanto os homens quanto as mulheres, 

desde a mais tenra infância até à velhice. Se, hoje, feministas denunciam a 

subordinação do sexo feminino como uma ação perpetrada pelos homens ao longo 

da história, Foucault argumenta que não se trata de uma subordinação produzida 

exatamente pelos homens. Trata-se de uma tecnologia social originada em uma 

instância superior ao próprio homem, e que subordina ambos os sexos, cada um ao 

seu próprio modo, a serviço de uma força também superior. Foucault (2017) identifica 

essa força com o sistema de produção capitalista. Seguindo essa lógica, para que o 

sistema capitalista alcance seu grau máximo de produção e lucro, é mister que se 

estabeleça um mecanismo de divisão dos sexos, e que esse mecanismo, tanto quanto 
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os objetos e as máquinas, esteja submetido à ordem da produção e da utilidade. O 

filósofo localiza a instalação dessa tecnologia de controle sobre os corpos em meados 

do século XVIII, início da Revolução Industrial. A partir de então, a sexualidade é 

constantemente submetida a exame, enquadrada em um discurso meticuloso de 

supervisão e controle. A administração dos corpos e a gestão calculista da vida fazem 

parte de uma economia reguladora do sexo que invade a intimidade até aos mais 

imperceptíveis desejos, penetrando e controlando o prazer, até torná-lo ferramenta de 

um sistema de produção, que, logicamente, é alheio ao sentido próprio do desejo e 

do prazer. A linguagem – o “discurso”, conforme propõe Foucault (2017, p. 47) – 

constitui a ferramenta central dessa lógica de controle. Uma vez capturado o discurso, 

todas as ações humanas seguem arrastadas sob seu comando. 

Compreendendo a proposição de Foucault inserida na perspectiva do “ser”, é 

possível supor que essa categorização em gênero – a “mulher” e o “homem” – 

aprisiona o ser em uma qualidade ôntica que se limita a “ser para a utilização”: “[...] 

na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar 

que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles, reduzidos ao mínimo, que lhe 

permitem reproduzir-se?” (FOUCAULT, 2017, p. 10). Sim, os prazeres são permitidos, 

mas estritamente ajustados em seus pequenos círculos de utilidade. Para que homens 

e mulheres sejam conduzidos ao seu grau máximo de utilidade, alguns resíduos da 

organização grega das famílias precisam ser trazidos de volta. A lógica da reprodução 

distribui rigidamente os papeis do homem e da mulher. Os polos opostos precisam ser 

bem definidos. Situados em espaços e funções rigorosamente planejados.  

 

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para 

dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, 

inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, 

se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como 

modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, 

reservando-se o princípio do segredo (FOUCAULT, 2017, p. 7).  

 

O que for além disso, é aberração. A família legítima precisa vigiar e velar, 

circunscrever o desejo. Abominá-lo, quando fora de seu círculo. Mas, que linha 

divisória teria tanto poder para conter o desejo? Este, que a todo tempo insiste em 

ultrapassar os limites? Que polícia seria tão poderosa para impedir os excessos, as 

contravenções, as “escapadelas”? A linguagem, responde Foucault, o discurso. Por 

meio dele, o sexo é trazido à luz para exame; é vigiado pelos olhares e pelos juízos. 

O discurso define os papeis e as funções da cada sexo, diga-se, do homem e da 
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mulher, do casal heterossexual. O discurso conduz o sexo à assepsia: o discurso da 

Medicina desinfeta o sexo; o discurso da Psicologia o classifica; o discurso da 

Pedagogia o educa; o discurso da Economia expõe seus resultados. Dentro de cada 

um desses discursos, toda inutilidade é denunciada, repugnada; toda utilidade é 

consentida, estimulada. A utilidade da mulher determina também o espaço que ela 

deve ocupar e a função que ela deve desempenhar. Vestígios da Grécia Antiga. 

Eis que o Dasein é homem ou mulher. Inserido na esfera da vida social, ou da 

cotidianidade, não é simplesmente Dasein, não é para tão somente ser. Designado 

como homem ou mulher, o Dasein se converte ao dever. Mero ente. Vorhandenheit, 

aquilo que está à mão, como qualquer outro ente que lhe vem ao encontro. 

Precisamente para o uso. A classificação em gênero coloca o Dasein como problema 

econômico e político. Como problema de cálculo populacional. Um retrocesso à velha 

metafísica, diria Heidegger. O Dasein expropriado de seu Ser. 

O Dasein que é mulher, e primordialmente mulher, se ocupa agora de sua mais 

premente função: gestar a vida. Mero ente. A administração do corpo da mulher é 

questão fundamental para o equilíbrio do corpo social. A vigilância sobre o corpo da 

mulher. Ela pode insinuar seu sexo, mas não deve dizê-lo diretamente. Jamais 

dissimular seu sexo, afetando pretensa igualdade. Deve reconhecer a subordinação 

de seu sexo, como direito legítimo do homem e da sociedade. Discursos que não se 

inscrevem apenas no corpo gramatical, pelo contrário. O discurso gramatical é ínfimo, 

se comparado à linguagem dos usos e costumes. A facticidade de ser mulher. “Ser-aí 

mais próprio” em um aí atravessado pela impropriedade. A ordem social é: submeter-

se ao mero ente. Ser mulher, tal como se diz que se deve ser mulher. Retorno à velha 

metafísica. Supressão da plenitude do Ser.  

O que dizer dessa linguagem, que fixa o ser em sua qualidade de ente? A 

linguagem, que era tão cara à filosofia de Heidegger. Ele, que queria denunciar o 

esquecimento do ser, e mostrar que o olhar metafísico não alcança nenhum 

conhecimento além do mero ente. Enquanto diz: “a linguagem é a morada do Ser” 

(HEIDEGGER, 1995, p. 24), o outro retruca: “em torno e a propósito do sexo há uma 

verdadeira explosão discursiva” (FOUCAULT, 2017, p. 19). Foucault não nos permite 

esquecer que também a linguagem é veículo para o esquecimento do ser. O discurso 

sobre o sexo, que ocupa todos os espaços e possibilidades da linguagem, faz o 

Dasein reduzido a ente. Para Foucault, a colocação do sexo em discurso controla, 

meticulosamente, as forças humanas – e, consequentemente, as possibilidades do 

Ser. Vemos que a linguagem não é apenas a morada do ser, mas também é a clausura 
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do ser. Eis o “aí” fático que se oferece como abertura para o ser “mais próprio”. O 

gênero “mulher” tem o seu Dasein reduzido à qualidade de mero ente. Como se o 

gênero tivesse o poder de limitar algo que é muito maior do que ele, o próprio Ser. 

Sob o discurso da sexualidade identificado por Foucault, o gênero tem, de fato, esse 

poder. Questão que se impõe como facticidade do ser mulher. 

 Considerando a existência e a expressão de si-mesmo dentro da esfera social 

e política, haveria uma linguagem capaz de representar adequadamente as mulheres? 

Pergunta Judith Butler (2017, p. 43). Seu questionamento se desenvolve em relação 

à representatividade política da mulher, ou seja, nesse âmbito em que a mulher se faz 

ente, tanto quanto o homem. Seguindo o pensamento de Heidegger, poderíamos dizer 

“tanto quanto”, já que a questão do filósofo é a questão do ente em relação ao ser. 

Mas sob a perspectiva de Butler, contudo, não poderíamos dizer “tanto quanto”, já que 

a mulher não é um ente que encontra expressão política tanto quanto o homem. Ao 

contrário, ela é um ente que, segundo Irigaray, não se pode representar: “o ‘sexo’ 

feminino é um ponto de ausência linguística” (IRIGARAY, apud BUTLER, 2017, p. 33). 

Sendo assim, de certa forma, ela não pode sequer existir. E, caso se reconheça que 

ela de fato existe, sua existência é nomeada por uma linguagem que não foi ela quem 

construiu. O que haveria de verdadeiro nessa linguagem? E, caso a hipótese de Butler 

esteja correta – a linguagem que representa a mulher não é de fato legítima – como 

uma linguagem que não é autêntica poderia projetar o ente para a autenticidade do 

ser?  

 O homem, mesmo lançado na esfera social e política (na cotidianidade), ainda 

que categorizado como gênero e identificado como mero ente, é capaz de projetar-se 

para o seu ser, justamente alicerçado sobre este ente – o homem. Ele tem a sua 

plataforma de salto: a linguagem ocidental “masculinista” e “falocêntrica”, solidamente 

construída. O masculino representa o universal e a totalidade do existente. A 

identificação com o universal já representa de alguma maneira um desprender-se da 

coisificação própria ao ente. O homem não é apenas o seu sexo, ele também é o 

humano. O humano transcende o sexo. Algum descolamento do ente já se observa 

nessa proposição. E a mulher? A mulher é apenas o seu sexo, não é o universal. A 

palavra “mulher” indica diretamente o sexo e o gênero – o ente, nada mais que isso. 

Poderia ela projetar-se para o seu ser mais próprio, encontrando nesse ente – o ser 

mesmo mulher – uma plataforma de salto?  
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O “sujeito” é uma questão crucial para a política e, particularmente 

para a política feminista, pois os sujeitos jurídicos são invariavelmente 

produzidos por vias de práticas de exclusão que não “aparecem”, uma 

vez estabelecida a estrutura jurídica da política. Em outras palavras, a 

construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos de 

legitimação e de exclusão, e essas operações políticas são 

efetivamente ocultas e naturalizadas por uma análise política que toma 

as estruturas jurídicas como seu fundamento. O poder jurídico 

“produz” inevitavelmente o que alega meramente representar 

(BUTLER, 2017, p. 19). 

 

O sujeito “homem”, que é a um só tempo o masculino e o universal – o legítimo 

– encontra, talvez, nessa “legitimidade” uma alavanca de lançamento para, nos termos 

de Heidegger, a modificação existenciária de seu ser. O sujeito “mulher” precisa 

também ser lançado para a mesma modificação existenciária, mas o ponto de 

lançamento é outro: é o “fora”, o irrepresentável, a exclusão. Seguindo a perspectiva 

de Butler, compreendemos que a “plataforma de salto” das mulheres não existe no 

seio da linguagem ocidental, a linguagem reconhecida, jurídica, racional, legitimada. 

E, no entanto, quantas linguagens do “fora” podem se oferecer ao ser mais próprio 

das mulheres? 

Em Judith Butler, que se ocupa da representatividade política da mulher, o 

impasse da linguagem permanece instalado. O sujeito feminista tenta se livrar de uma 

dominação manejando uma linguagem estabelecida no próprio seio da dominação. 

Mas em Martin Heidegger, que se ocupa com a possibilidade do ser, a linguagem do 

“fora” parece não representar desvantagem para a modificação existenciária do ente 

que é mulher. Seguindo essa hipótese, investigamos o grupo Mãos Solidárias – com 

suas linguagens e metalinguagens – considerando-o como lugar propício ao 

desvelamento do ser. 

 

3.3 Grupo: um espaço de abertura do ser 

 

“O ser humano é gregário, e só existe, ou subsiste, em função de seus inter-

relacionamentos grupais” (ZIMERMAN, 2008, p. 82). A identidade humana se forma 

de uma maneira dialética: ora buscamos a identidade individual, ora nos deparamos 

com a necessidade de uma identidade social e grupal. A sociedade como um todo é 

sempre formada a partir dos grupos: primeiramente, aqueles pequenos agrupamentos 

de indivíduos; em seguida, os conjuntos formados por diversos grupos, que são as 
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comunidades; finalmente, o conjunto interativo de várias comunidades, que forma a 

sociedade (ZIMERMAN, 2008).  

Todo indivíduo passa considerável tempo de sua vida convivendo e interagindo 

em grupo. Desde os grupos sociais primários, como a família, até os grupos que se 

reúnem em torno de uma tarefa socialmente necessária, como a escola e o trabalho. 

Há também os grupos que se reúnem sem qualquer tipo de pressão ou coerção social. 

Estes seriam mais voltados para as atividades de lazer e desenvolvimento pessoal. 

Como o grupo Mãos Solidárias. 

Seguindo a perspectiva de Heidegger, a princípio poderíamos supor que os 

grupos sempre conduzem o Dasein para a impropriedade e o impessoal. O próprio 

conceito de grupo é formado em oposição à ideia do individual. O grupo é plural, e 

não singular. Geralmente o grupo se forma no espaço público, e já conhecemos a 

concepção de Heidegger sobre o público: o afastamento, a medianidade, o 

nivelamento (conforme exposto na seção 1.2). O público é a condição em que o 

Dasein se encontra aberto para todos, podendo ser invadido e atravessado por todos 

sem proteção e sem reservas. E, no entanto, a reunião em grupo é também o espaço 

para o ser-com-o-outro. Nesse espaço seria possível conhecer o outro não apenas 

como mero ente? Conhecer e reconhecer o outro no instante e na proporção exata 

em que se conhece e reconhece a si-mesmo? Poderia o grupo se oferecer como 

espaço de lançamento do ente para o ser? O encontro terapêutico – duas pessoas – 

poderia ser identificado como um grupo? Se são duas pessoas, ali certamente 

acontece uma mistura de singularidades – o plural não se furta ao encontro 

terapêutico. Pois bem, o encontro terapêutico é, de fato, lugar de abertura do ser 

(FEIJOO e DHEIN, 2014; CARDINALLI, 2012; SÁ e BARRETO, 2011; ROEHE, 2006; 

BOSS, 2005; POMPÉIA, 2004; TIRICO, 2004; FEIJOO, 2004; SAFFI, 2002; POMPEIA 

2002; VIANNA, 2001; PROCÓPIO, 2000; CYTRYNOWICZ, 1997). Possivelmente 

existem grupos que também o são. Alguns grupos, mais do que outros. Algumas 

abordagens sobre os grupos, mais do que outras. 

A educação social, como campo de trabalho que atua diretamente com os 

grupos, parte do pressuposto de que qualquer espaço pode ser educativo, qualquer 

grupo pode ser veículo de crescimento, qualquer contradição pode ser conduzida a 

uma síntese e a um conhecimento novo, quiçá libertador (GADOTTI, 2012). Os 

embates e as contradições dos grupos não representam embaraço para o educador 

social. É justamente em meio aos embates que ele discute valores e regras, “[...] 

também atua no sentido de preparar os educandos para lidar com seus sofrimentos, 
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conflitos e tensões, buscar sua libertação e a de seus companheiros” (SOUZA NETO, 

2010, p. 30). A convivência dos indivíduos nos grupos, sejam estes formais ou 

informais, é sempre geradora de conflitos, mas carrega também a possibilidade de 

superações e crescimento. O homem que, ao mesmo tempo se arvora em atender 

suas necessidades individuais, busca também a proteção e a satisfação na 

convivência em grupo. O educador social reconhece que “[...] o conhecimento deve 

se desenvolver a partir da vida e com a vida. Sua razão de ser é responder às 

indagações colocadas pelo cotidiano” (SOUZA NETO, 2010, p. 32). As respostas a 

essas indagações não estão previamente dadas, como supunha a educação 

tradicional. O próprio educador, em diálogo constante com a comunidade, deve 

construir as respostas, tomando-as sempre como provisórias. Assim, as respostas 

serão produzidas em uma dialética contínua.  

Na tradição marxista, valorizada pelo educador social, a pedagogia da práxis é 

“[...] a teoria de uma prática pedagógica que procura não esconder o conflito, a 

contradição, mas, ao contrário, entende-os como inerentes à existência humana, 

explicita-os, convive com a contradição e o conflito” (GADOTTI, 2012, p. 25). É 

justamente no reconhecimento e na negociação entre as forças opostas que se 

enraíza a capacidade de pensar. Como no verso de Hölderlin, citado por Heidegger 

(2007, p. 391): “Mas onde há perigo, cresce também a salvação”.  Onde se reúnem 

os grupos, haverá sempre o conflito, mas ali é também lugar de crescimento e 

fortalecimento do humano. No ser-com, possivelmente, emerge a força do próprio Ser.  

Alcançamos aqui, em um contexto de pesquisa interdisciplinar perpassada 

pelos campos da Educação e da História da Cultura, uma compreensão sobre as 

possibilidades do desvelamento de si-mesmo. Enquanto Heidegger (2012a) discorre 

sobre o Dasein jogando ênfase sobre sua singularidade, o campo da educação social 

direciona seu enfoque analítico para as tensões produzidas e vivenciadas por cada 

indivíduo nos grupos. Pessoas, que são particularmente Dasein, deparam-se nos 

grupos com seu aspecto relacional de ser-com. É aí que vivenciam o encontro mais 

radical com o propriamente si-mesmo ou, de modo contrário, perdem-se na 

impessoalidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A educação, sob um ponto de vista mais ampliado, protagoniza o movimento 

de emancipação do humano, para a melhoria da qualidade de vida, para o benefício 

da coletividade, para a transformação social. A educação social é um campo de 

atuação que privilegia o pensamento crítico sobre o mundo – a reflexão do indivíduo 

sobre si mesmo e sobre o lugar que ele ocupa no mundo. Essa reflexão dialética, 
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coletiva e contínua, quando acontece no grupo, faz dele um espaço de crescimento e 

abertura do ser.  

 Algumas mulheres têm já encontrado nos grupos precisamente esse espaço, 

de trabalho e crescimento. Em busca do “estado da arte”, e por meio de uma pesquisa 

de revisão integrativa, identificamos alguns artigos que versam sobre o trabalho 

artesanal realizado por mulheres.  Em dezembro de 2016 fizemos um levantamento 

das produções científicas sobre o tema na base de dados SCIELO – Scientific 

Electronic Library. O objetivo foi buscar artigos publicados nos últimos dez anos sob 

os descritores “mulheres” e “artesanato”. Foram encontrados dez artigos, conforme 

enumerados a seguir: 

 

1. Abordagem sobre o trabalho artesanal em histórias de vida de mulheres. Silva, 

Márcia Alves da. Educar em Revista, Mar 2015, Nº 55 Páginas 247 – 260. 

 

2. Percepção ambiental das artesãs que usam as folhas de carnaúba (Copernicia 

prunifera H.E.Moore, Arecaceae) na Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, 

Piauí, Brasil. Vieira, Irlaine Rodrigues; Loiola, Maria Iracema Bezerra. Sociedade & 

Natureza, Jan 2014, Volume 26 Nº 1 Páginas 63 – 76. 

 

3. Análise das atividades desenvolvidas por mulheres depressivas assistidas em um 

serviço de saúde mental. Alfing, Cleide Estela dos Santos; Stumm, Eniva Miladi 

Fernandes; Ubessi, Liamara Denise; Callegaro, Carine Cristina; Houssaini, Mara 

Lisiane Tissot-Squalli. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Dez 

2013, Nº 10 Páginas 29 – 36. 

 

4. "Grupo" de artesanato: espaço favorável à promoção da saúde mental. Scardoelli, 

Márcia Glaciela da Cruz; Waidman, Maria Angélica Pagliarini. Escola Anna Nery, Jun 

2011, Volume 15 Nº 2 Páginas 291 – 299. 

 

5. Entre o bordado e a renda: condições de trabalho e saúde das labirinteiras de 

Juarez Távora/Paraíba. Cunha, Tânia Batista da; Vieira, Sarita Brazão. Psicologia: 

Ciência e Profissão, 2009, Volume 29 Nº 2 Páginas 258 – 275. 

 

6. A indústria cerâmica vermelha de Campos dos Goitacazes e a inclusão social das 

artesãs da baixada campista através do projeto Caminhos de Barro. Ramos, I. S.; 
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Alexandre, J.; Alves, M. G.; Vogel, V.; Gantos, M.. Cerâmica, Set 2008, Volume 54 Nº 

331 Páginas 280 – 286. 

 

7. Diagnóstico situacional de las internas del reclusorio de mujeres de Manizales. 

Jaramillo Ángel, Claudia Patricia; Benjumea Rincón, María Victoria. Hacia la 

Promoción de la Salud, Dez 2007, Volume 12 Nº 1 Páginas 109 – 122. 

 

8. O valor material e simbólico da renda renascença. Albuquerque, Else de F.; 

Menezes, Marilda. Revista Estudos Feministas, Ago 2007, Volume 15 Nº 2 Páginas 

461 – 467. 

 

9. A visibilidade do trabalho das mulheres ticunas da Amazônia. Torres, Iraildes 

Caldas. Revista Estudos Feministas, Ago 2007, Volume 15 Nº 2 Páginas 469 – 475. 

 

10. Intervenções psicossociais no sistema carcerário feminino. Guedes, Marcela 

Ataide. Psicologia: Ciência e Profissão, Dez 2006, Volume 26 Nº 4 Páginas 558 – 569. 

 

 Apenas três dentre os dez artigos encontrados na base SCIELO guardam 

relação com os objetivos de nossa pesquisa. Os artigos 2 e 6, conforme numerados 

acima, direcionam o foco da investigação para questões ambientais. Os artigos 3, 7 e 

10 apenas mencionam o artesanato como atividade realizada pelas participantes da 

pesquisa. Os artigos 5 e 9 abordam o trabalho artesanal como fonte de renda. Estes 

temas não se relacionam com a proposta de investigação de nossa pesquisa e não 

podem fazer parte de uma análise comparativa com os temas por nós abordados. 

 Já os artigos 1, 4 e 8 abordam temas como: qualidade de vida relacionada à 

feitura do artesanato, socialização e vivência lúdica, construção de sentidos na vida e 

no trabalho, espaço coletivo de criação, memória e oralidade. Temas estes 

relacionados ao nosso propósito de investigação.  

 No artigo “Abordagem sobre o trabalho artesanal em histórias de vida de 

mulheres”, Silva (2015) levanta a hipótese de que o trabalho artesanal pode ser uma 

ferramenta para o processo de emancipação das mulheres, contribuindo na 

construção de sentidos profissionais e existenciais. Nossa hipótese, que considera o 

grupo Mãos Solidárias como espaço de abertura do ser, compreende que esta 

abertura se dá justamente como emancipação (da cotidianidade) e construção de 

sentidos (ser propriamente si-mesmo). Silva também menciona a questão do trabalho 
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artesanal ser considerado por muitos como invisível e sem valor, embora ela própria 

se contraponha a esse juízo, compreendendo a narrativa biográfica da artesã como 

uma narrativa capaz de construir significado e valor. Em nossa pesquisa o tema da 

desvalorização econômica e social do artesanato também foi mencionado por 

algumas entrevistadas. Chama-nos a atenção o termo hifenizado utilizado por Silva 

(2015, p. 257): “Na vida social a criação coletiva é uma espécie de matéria viva de 

uma obra de arte primordial, que transforma a estética da existência em uma ética do 

estar-junto-com-os-outros-no-mundo”. Embora não haja menção a Heidegger, a 

autora se apropriou da linguagem heideggeriana que encontra nas palavras 

hifenizadas um sentido novo, que remete à apropriação do ser. Também as Oficinas 

de Criação Coletiva mencionadas pela autora guardam estreita relação com os 

conteúdos por nós analisados: o ensino e a aprendizagem dos trabalhos artesanais; 

o contexto social das trocas e aprimoramentos; a significação do trabalho atrelada à 

significação e ressignificação da vida. A autora conclui que a própria feitura da 

pesquisa, tanto quanto a feitura do trabalho artesanal, exerce impacto sobre dimensão 

existencial na atividade do(a) pesquisador(a). De fato, consideramos a veracidade 

desse apontamento. 

 O artigo "‘Grupo’ de artesanato: espaço favorável à promoção da saúde mental” 

(SCARDOELLI; WAIDMAN, 2011) apresenta os resultados de uma pesquisa realizada 

com um grupo de artesanato de uma Unidade Básica de Saúde em um município 

localizado no Sul do Brasil. Para a realização da pesquisa as autoras partiram da 

hipótese de que a atividade grupal favorece o desenvolvimento e promove a saúde 

mental dos participantes. O objetivo geral da pesquisa era compreender os motivos 

de inserção de mulheres no grupo de artesanato. O contexto de formação e atuação 

desse grupo é similar ao contexto identificado em nossa pesquisa. O grupo 

investigado por Scardoelli e Waidman teve seu início em 2001 e se reúne 

semanalmente às quintas-feiras no período da tarde. O local de reunião é o Salão 

Paroquial cedido por uma igreja localizada na área de abrangência da Equipe de 

Saúde da Família responsável pelo projeto. Mais alguns pontos em comum com nossa 

pesquisa são apresentados no excerto a seguir:  

 

Durantes os encontros, as mulheres aprendem e realizam atividades 

manuais como crochê, bordado, tricô, confecção de tapetes, 

patchwork, pintura, entre outras; e no transcorrer dos encontros, 

mesmo sem a estimulação dos profissionais, as mulheres conversam 

sobre vários assuntos, exteriorizando e verbalizando principalmente 
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as situações ocorridas no cotidiano, tanto delas como de seus 

familiares, levando-as a realizar um momento de reflexão sobre os 

problemas que estão vivenciando (SCARDOELLI; WAIDMAN, 2011, 

p. 293). 

 

 As autoras compreendem o grupo não apenas como espaço de aprendizado 

manual, mas também como espaço de cuidado à saúde mental. Espaço onde é 

possível falar e partilhar experiências de vida, sofrimentos, medos, angústias, 

inquietações – e no ato mesmo de falar, e ter o discurso acolhido pelo outro, acontece 

uma espécie de esvaziamento da angústia e elaboração do sofrimento. Também se 

referem ao grupo como espaço de lazer, divertimento, socialização, suspensão da 

rotina – onde é possível cuidar de si mesmo, ação importante, sobretudo para a mulher 

que se encarrega primordialmente do cuidado ao outro. Todas essas referências 

foram observadas também em nossa pesquisa. O artigo de Scardoelli e Waidman 

identifica ainda o grupo de artesanato como lugar de aprender e ensinar, ocupando o 

espaço público e participando das ações da vida pública. Temas também abordados 

em nossa pesquisa. Enfim, os resultados apresentados neste artigo encontram muitas 

similaridades com a investigação por nós empreendida. 

Já o artigo “O valor material e simbólico da renda renascença” 

(ALBUQUERQUE; MENEZES, 2007), direciona sua investigação para o valor 

econômico do trabalho artesanal, abrindo o debate para as questões de gênero, pois 

a feitura da renda é apresentada pelas autoras como uma atividade 

predominantemente feminina, sendo, no entanto, desenvolvida também por homens. 

As autoras discorrem sobre o tabu social em torno dessa prática, procurando 

compreender a divisão sexual do trabalho e suas implicações sobre a condição da 

mulher na sociedade. O ponto em comum entre nossa pesquisa e a de Albuquerque 

e Menezes é a questão da socialização e da vivência lúdica no trabalho. Embora 

nosso olhar se direcione para a socialização no espaço público, enquanto as autoras 

discorrem sobre a socialização das crianças e adultos da família no trabalho do lar e 

da “roça”, ambas as pesquisas compreendem o trabalho como uma realização 

comunitária, que contempla também o encontro com o outro, o prazer e o lúdico.  

Nesta seção, analisamos os significados atribuídos por mulheres aos grupos 

de trabalho artesanal dos quais fazem parte. Identificamos pesquisas similares à 

nossa, cujos resultados também apresentam similaridades com os nossos, embora 

tenham sido conduzidas por referenciais teóricos diferentes. Por meio da análise das 

pesquisas, compreendemos que a inserção de mulheres em grupos de trabalho 
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artesanal pode servir como oportunidade de lançamento dessas mulheres no espaço 

público. Buscamos contextualizar historicamente o lugar, a tarefa e o significado da 

mulher nas sociedades ocidentais desde a Grécia Antiga. Com isso, queríamos 

mostrar que a participação em um grupo de trabalho artesanal pode significar para a 

mulher muito mais que a realização do mero trabalho. Pode significar: a conquista do 

espaço público, uma vez que historicamente ela foi relegada à esfera privada e 

obscura da vida;  a aquisição de significado e valor pessoal,  pois historicamente o 

significado da mulher tem sido atrelado à sua relação com o homem e a família; a 

conquista de sua própria emancipação, uma vez que sua condição social tem sido 

historicamente identificada como subalterna. Em Heidegger, Dasein não é 

primordialmente homem nem mulher, é ser-aí. No grupo Mãos Solidárias, 

compreendemos o primado do ser. As estruturas determinativas dos entes, por 

exemplo, o gênero feminino, perfazem uma segunda instância, cuja relevância é 

ofuscada pela analítica do sentido do ser.   

Uma vez apresentado o referencial teórico que conduz a investigação, o 

método e a contextualização histórica do tema, apresentamos a seguir os resultados 

da pesquisa. Nosso enfoque recai sobre a compreensão do Dasein em seus modos 

de encobrimento e desvelamento. O Dasein como ser-no-mundo, ser-com e ser si-

mesmo. Dessa maneira conduzimos a análise e discussão dos resultados. 
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CAPÍTULO IV – Enfim, o desvelamento 

 

 No presente capítulo apresentamos e discutimos os resultados obtidos por 

meio dos questionários e das entrevistas. O referencial teórico em Heidegger nos 

serve de fio condutor para a compreensão dos temas suscitados nas entrevistas. 

Estas são analisadas de acordo com o Método Fenomenológico de Giorgi (MOREIRA, 

2002) e pela hermenêutica da facticidade, tal como proposta por Heidegger (2013). 

Os questionários são analisados com o objetivo de se traçar um perfil das participantes 

do grupo Mãos Solidárias. 

 

4.1 Perfil das mulheres que participam do grupo Mãos Solidárias 

 

Propomos nesse momento uma aproximação das mulheres que compõem o 

grupo Mãos Solidárias. Quem são elas e, de um modo mais particular, quem eram 

elas no período em que foi realizada a pesquisa. Para possibilitar tal aproximação, 

apresentamos os resultados do segundo instrumento de coleta de dados, o 

questionário.  Por meio dele foi possível ter uma compreensão inicial dessas mulheres. 

Segue o relato da aplicação e análise dos questionários. 

 No dia 29 de novembro de 2016 compareceram à reunião do grupo 37 

mulheres. Embora tenham sido preparados 50 questionários, foram distribuídos 

somente 37, pois o processo de distribuição aconteceu naquele mesmo dia e no 

próprio local da pesquisa. Foi solicitado às mulheres que preenchessem os 

questionários e devolvessem à pesquisadora, se possível, no mesmo dia. Foram 

devolvidos ao todo 26 questionários preenchidos. Portanto, os dados reportados a 

seguir pertencem a uma amostra de 26 participantes do grupo. 

O questionário buscava informações referentes aos seguintes quesitos: faixa 

etária das participantes; escolaridade; profissão/ocupação; tempo de participação no 

grupo; disposição para participar na pesquisa por meio de entrevista. 

 

Quadro 1: Faixa etária das mulheres que participam do grupo Mãos Solidárias 
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Mais jovem                                    43 

Mais idosa                                    78 

Média de idade                                   62,5 

Fonte: Dados obtidos por meio dos questionários 

As 26 mulheres que responderam ao questionário preencheram o quesito 

referente à idade. A participante mais jovem tinha 43 anos e a mais idosa, 78 anos. A 

média de idade foi calculada em 62,5 anos. 

Quadro 2: Escolaridade das mulheres que participam do grupo Mãos Solidárias 

Sem resposta                             2 

Ensino Fund. incompleto                             4 

Ensino Fund. completo                             5 

Ensino Médio incompleto                             2 

Ensino Médio completo                            10 

Ensino Superior completo                             3 

Total                            26 

Fonte: Dados obtidos por meio dos questionários 

 

Quanto à escolaridade, dois questionários foram devolvidos sem resposta. 

Quatro mulheres responderam que não completaram o Ensino Fundamental. Cinco 

responderam que têm o Ensino Fundamental completo. Duas mulheres iniciaram o 

Ensino Médio, mas não concluíram e dez têm o Ensino Médio completo. Três 

mulheres concluíram o Ensino Superior.  

     Quadro 3: Profissão/ocupação das mulheres que participam do grupo Mãos Solidárias 

Do lar  7 

Sem resposta  5 

Aux./téc. enfermagem  3 

Camareira  2 

Cartorária  1 

Diarista  1 

Cuidadora  1 

Secretária  1 

Cozinheira  1 

Enfermeira  1 

Professora  1 
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Auxiliar voluntária  1 

Arrumadeira  1 

Sem serviço  1 

Total  26 

Fonte: Dados obtidos por meio dos questionários 

No quesito profissão/ocupação os resultados foram os seguintes: sete “do lar”; 

quatro sem resposta; três auxiliar/técnico de enfermagem; duas camareiras; uma 

cartorária; uma diarista; uma cuidadora; uma secretária; uma cozinheira; uma 

enfermeira; uma professora; uma auxiliar voluntária e uma arrumadeira. Catorze 

mulheres responderam ser aposentadas. Somando as aposentadas e as “do lar” o 

número é de 19 mulheres. Uma das mulheres preencheu que “está sem serviço”. Das 

26 mulheres que devolveram o questionário preenchido, somente seis responderam 

que, naquele momento da pesquisa, exerciam trabalho remunerado. 

Oito mulheres responderam que participam do grupo Mãos Solidárias desde a 

sua fundação. Onze mulheres participam do grupo há dois anos ou mais e sete 

mulheres há um ano ou menos.  

 

Quadro 4: Tempo de participação no grupo Mãos Solidárias 

Desde a fundação                             8 

Dois anos ou mais                            11 

Um ano ou menos                             7 

Total                            26 

Fonte: Dados obtidos por meio dos questionários 

 

Dezessete mulheres manifestaram o desejo de participar da pesquisa por meio 

de entrevista. Seis responderam que não queriam conceder entrevista e três deixaram 

o item sem resposta. 

Desses dados obtidos por meio dos questionários, queremos ressaltar dois 

elementos que consideramos relevantes na composição do perfil do grupo: a média 

de idade, de 62 anos e meio, e o baixo engajamento em trabalho remunerado (apenas 

23% da amostra respondeu que atualmente exerce trabalho remunerado). Trata-se, 

portanto, de um grupo formado por mulheres predominantemente da terceira idade e 

que já não exercem, ou nunca exerceram, atividade profissional remunerada.  

A análise desses dados nos leva a considerar, pelo menos a princípio, que o 

grupo Mãos Solidárias representa para essas mulheres a possibilidade de inserção 
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no espaço público, em oposição à vida privada do lar e da família. De fato, nas 

conversas das mulheres ao longo da pesquisa, observei o predomínio de assuntos 

referentes à vida do lar: questões referentes aos relacionamentos entre familiares e à 

economia doméstica, dificuldades da vida cotidiana, cuidados e preocupações com 

marido, filhos e netos, celebrações em família, trocas de receitas e “dicas do lar”. 

Algumas mulheres chegavam a dizer que “a terça-feira é sagrada”, por ser o único dia 

da semana em que podiam fazer algo para si mesmas, pelo simples gosto de fazer, e 

não sob a pressão das obrigações impostas pela vida do lar. Observou-se nessas 

conversas informais o caráter de lazer e descontração que as mulheres conferem ao 

grupo Mãos Solidárias. O espaço de socialização é tema relevante. A possibilidade 

de falar, escutar, silenciar e compartilhar parece estreitamente relacionada à própria 

feitura do trabalho artesanal. Aquele trabalho que abre as possibilidades de 

silenciamento e aprofundamento no ser si-mesmo, e que se realiza sem pressa, como 

própria fruição da temporalidade. 

 

4.2 Perfil das entrevistadas  

 

 As entrevistas foram realizadas com uma amostra de nove voluntárias do grupo 

Mãos Solidárias, que foram caracterizadas de acordo com os seguintes critérios: 

idade, estado civil, grau de instrução, tempo de participação no grupo. Segue a 

apresentação das entrevistadas.              

 

Entrevista 1  

Idade: 52 anos 

Estado Civil: separada 

Grau de instrução: 2º Grau incompleto (atualmente Ensino Médio) 

Tempo de participação no grupo: dois anos 

 

Entrevista 2  

Idade: 72 anos 

Estado Civil: casada 

Grau de instrução: 2º Grau completo (atualmente Ensino Médio) 

Tempo de participação no grupo: um ano e meio 

 

Entrevista 3  
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Idade: 48 anos 

Estado Civil: casada 

Grau de instrução: Ensino Fundamental completo  

Tempo de participação no grupo: oito anos 

Entrevista 4  

Idade: 70 anos 

Estado Civil: viúva 

Grau de instrução: 1º Grau completo (atualmente Ensino Fundamental) 

Tempo de participação no grupo: seis anos 

 

Entrevista 5  

Idade: 78 anos 

Estado Civil: viúva 

Grau de instrução: 2º Grau incompleto (atualmente Ensino Médio) 

Tempo de participação no grupo: 15 anos (desde o tempo em que se reunia a Liga do 

Lar) 

 

Entrevista 6  

Idade: 59 anos 

Estado Civil: casada 

Grau de instrução: 2º Grau completo (atualmente Ensino Médio) 

Tempo de participação no grupo: 15 anos (desde o tempo em que se reunia a Liga do 

Lar) 

 

Entrevista 7  

Idade: 73 anos 

Estado Civil: viúva 

Grau de instrução: Ensino Fundamental completo 

Tempo de participação no grupo: oito anos  

 

Entrevista 8  

Idade: 47 anos 

Estado Civil: casada 

Grau de instrução: Ensino Médio completo. Técnico: Magistério e Contabilidade 

Tempo de participação no grupo: três anos 
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Entrevista 9  

Idade: 49 anos 

Estado Civil: separada 

Grau de instrução: 2º Grau completo (atualmente Ensino Médio) 

Tempo de participação no grupo: quatro anos 

 

Quadro 5: Caracterização das voluntárias entrevistadas 

   Entrevista      Idade    Estado civil         Escolaridade    Tempo de  
participação  
    no grupo 
 

         1       52   Separada Ensino Médio incompleto 2 anos 

         2       72     Casada Ensino Médio completo 1 ano e 6 meses 

         3       48     Casada Ensino Fundamental compl. 8 anos 

         4       70      Viúva Ensino Fundamental compl 6 anos 

         5       78      Viúva Ensino Médio incompleto 15 anos 

         6       59     Casada Ensino Médio completo 15 anos 

         7       73      Viúva Ensino Fundamental compl. 8 anos 

         8       47     Casada Ensino Médio completo 3 anos 

         9       49    Separada Ensino Médio completo 4 anos 

Fonte: Dados obtidos em formulário preenchido após entrevista 

 

 A média de idade das entrevistadas é de 60 anos. Quatro são casadas, três 

viúvas e duas separadas. Quatro concluíram o Ensino Médio, uma delas também 

cursou Magistério e Técnico em Contabilidade; três concluíram o Ensino 

Fundamental, e duas iniciaram o Ensino Médio, mas não concluíram. Quanto ao 

tempo de participação no grupo, duas participam há 15 anos, ou seja, antes da 

formação do grupo Mãos Solidárias, quando as mulheres se reuniam na Liga do Lar; 

duas participam há oito anos; uma, há seis anos; uma, há quatro anos; uma, há três 

anos; uma, há dois anos e uma, há um ano e meio.  

 

4.3 Resultados das entrevistas 
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 Nesta seção apresentamos as unidades de sentido obtidas conforme aplicação 

do Método Fenomenológico de Giorgi (MOREIRA, 2002). As unidades de sentido 

identificadas foram: 

 

1. Ser-com (no trabalho de grupo). 

2. Solidariedade e voluntariado. 

3. Suspensão da cotinianidade. 

4. Prazer/felicidade/bem estar no convívio e no trabalho. 

5. Ensino e aprendizagem do trabalho manual. 

6. Crescimento/aprimoramento pessoal (habilidades sociais). 

7. Autenticidade/ser propriamente si-mesmo. 

8. Valor social e econômico do artesanato. 

9. Significado do trabalho artesanal. 

10. Autoestima/auto realização.  

11. Vida do lar x convívio social (vida privada e vida pública). 

12. Reflexão sobre si mesmo e redimensionamento dos próprios problemas.  

 

            Quadro 6: Unidades de sentido de acordo com a incidência nas entrevistas 

Unidade de sentido 
 

 Incidência nas entrevistas 

Ser-com  9 

Solidariedade/voluntariado  9 

Suspensão da cotidianidade  7 

Prazer no convívio  8 

Ensino/aprendizagem  9 

Crescimento pessoal  7 

Autenticidade  2 

Valor do artesanato  3 

Significado do trabalho  2 

Autoestima/auto realização  5 

Vida do lar/convívio social  5 

Reflexão sobre si mesmo  3 

                      Fonte: Análise das entrevistas/Método Fenomenológico de Giorgi 

 

As classes de discurso acima foram estabelecidas nessa ordem de acordo com 

a ordem de menção nas entrevistas. Três categorias, ou unidades de sentido, foram 
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mencionadas por todas as entrevistadas: ser-com; solidariedade/voluntariado; 

ensino/aprendizagem. Sendo assim, estas três categorias serão analisadas mais 

detidamente. As unidades de sentido identificadas pelo Método de Giorgi são 

correlacionadas ao referencial teórico da seguinte maneira:  

 

Referencial em Martin Heidegger:  

 Ser-com;  

 Suspensão da cotidianidade; 

  Gratificação no convívio e no trabalho;  

 Autoestima/autorrealização e crescimento pessoal: que podemos 

relacionar aos conceitos de desvelamento e ser propriamente si-mesmo;  

 Reflexão sobre si mesmo e autenticidade: que podemos relacionar à 

qualidade do Dasein de ser o ente que pergunta pelo seu próprio ser.  

Referencial em Hannah Arendt e Simone de Beauvoir:  

 Solidariedade e voluntariado: que podemos relacionar ao papel de 

“cuidadora” designado à mulher pela sociedade. A esta unidade de 

sentido cabe também uma interpretação hermenêutica sobre o cuidado 

em Heidegger. 

 Vida do lar X convívio social: que faz referência à proposição sobre o 

público e o privado e à visibilidade social da mulher.  

Referencial em Ortega y Gasset:  

 Valor econômico e social do trabalho artesanal; 

 Significado do trabalho artesanal. 

 

Segue a análise e discussão de cada unidade de sentido. Uma compreensão 

mais aprofundada será conduzida de acordo com a hermenêutica da facticidade, 

proposição heideggeriana que, segundo Gadamer (2014), segue o movimento da arte 

e da filosofia. 

 

4.3.1 Ser-com: “Estar junto com as pessoas” 

 

 Foram agrupados nessa unidade de sentido os fragmentos de discurso que 

remetem à ideia de participação das voluntárias no mundo compartilhado, 

representado aqui pelo grupo Mãos Solidárias. Em Heidegger, a participação em uma 
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vida comum com o outro é denominado como ser-com e ser-com-o-outro. Para o 

filósofo, o modo cotidiano de ser no mundo compartilhado é o contexto no qual o 

sujeito funda o ser-si mesmo (seção 1.1). A O ser-com (Mitdasein) acontece porque o 

Dasein é sempre ser-com e o mundo é sempre mundo compartilhado (Mitwelt) 

(HEIDEGGER, 2012a). Uma vez lançado nesse mundo compartilhado, o Dasein pode 

cair na impropriedade, ou seja, pode ser atravessado pelo ser do outro, pelo ser de 

todos, perdendo o seu ser mais próprio. Mas pode também, no ser-com-o-outro, 

alcançar uma modificação existenciária de seu ser, a partir do desprendimento do 

impessoal. Compreendemos que o ser-com-o-outro não é a mesma coisa que o ser-

um-com-o-outro. Neste último caso, o Dasein está, de fato, lançado na impropriedade, 

enquanto que no primeiro caso, a impropriedade pode ocorrer ou não. No ser-com o 

Dasein pode perder-se de si-mesmo, mas pode também encontrar autenticamente a 

si-mesmo e reconhecer o outro Dasein também como um ser autêntico.  

 

Figura 2: Grupo Mãos Solidárias e o ser-com 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

No contexto relacional, o Dasein pode viver ao modo do ser-um-com-o-outro, 

sendo de certa maneira igual ao outro e levando uma existência inautêntica. Quando 

isso acontece, podemos dizer que ele decaiu na cotidianidade. Para Heidegger, no 

modo decaído da vida cotidiana, o Dasein não apenas foge de si-mesmo, mas perde 

totalmente a capacidade de fazer escolhas. As suas possibilidades mais próprias se 

diluem mediante determinações do outro, de todos, e de ninguém. Este alienar-se de 

si mesmo, absorvido pelo mundo, é entendido por Heidegger como de-cadência, 

quando o Dasein imerge nos afazeres cotidianos e perde a si-mesmo. Mas o ser-com-

o-outro não necessariamente leva à decadência. Muitas vezes o Dasein encontra o 

seu ser mais próprio justamente ali, no contato com o outro. Nesse modo de ser-com-

o-outro acontece autenticamente o encontro: o encontro do si-mesmo e o encontro do 
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ser-com-o-outro. As propostas de psicoterapia mencionadas na introdução deste 

trabalho consideram justamente essa modalidade de encontro e relação. O terapeuta 

é o outro que não se faz distante, tampouco se faz invasivo. O encontro terapêutico é 

clareira, é abertura. Assim também consideramos o encontro do ser-com-o-outro no 

mundo-ambiente do grupo Mãos Solidárias. 

 O ser-com foi uma unidade de sentido mencionada em todas as entrevistas. 

Seguem alguns excertos: 

 

Entrevista 1 (E1): Olha, eu gosto muito desse trabalho. Pra mim foi muito bom, eu 

me desenvolvi um pouco mais, conheci outras pessoas. [...] E como eu não tenho os 

meus pais mais, então pra mim é necessário essa convivência com eles. [...] E eu vim. 

E a partir daquele momento, aí quando eu cheguei aqui e hoje eu tenho pessoas 

maravilhosas aqui. Então pra mim isso foi muito importante. [...] eu sei que eu sou 

bem-vinda aqui.[...] Significa amizade, amor, compreensão. 

 

Entrevista 2 (E2): Na verdade, eu gosto muito do social mesmo. [...] porque a amizade 

é uma coisa muito importante na vida da gente. Eu acho que se você viver isolado, 

você sofre mais. Então, se você tem esse aprendizado de amizade, se você tem uma 

dificuldade na vida, sempre vai preencher e vai te ajudar.  

 

Entrevista 3 (E3): E as amigas que eu tenho. Elas me ajudam, aqui do grupo. [...] que 

é um lugar onde a gente tem não só a parte da arte e do artesanato e de tudo o que 

a gente faz, mas tem o momento, né, de oração, que isso aí fortalece muito. Eu chego 

aqui, vejo as meninas, sabe? Cumprimento uma e outra e isso daí é muito bom! 

 

Entrevista 4 (E4): Eu gosto de vir aqui conversar. [...] eu me sinto muito bem estando 

com as amigas. Amo muito todas as amigas que frequentam aqui no grupo. Pra mim, 

só tenho a dizer que faz muito bem. 

 

Entrevista 5 (E5): Eu me sinto muito bem porque, além de fazer muitas amizades... 

eu tenho amizades aqui dentro de pessoas muito antigas, do tempo que eu era moça. 

[...] E numa reunião dessa, você bate papo, você conversa, e você tem... a mente fica 

mais aberta. E como eu sou muito comunicativa, eu acho que isso ajuda bastante 

também.  
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Entrevista 6 (E6): Então pra mim é uma terapia, que eu venho, me distraio, a gente 

conversa com as mulheres, cada uma tem um probleminha, a gente tenta ajudar, né? 

Então eu gosto muito de vir. [...] Eu sozinha não ia conseguir ajudar. Era só lá em 

casa. E aqui não, aqui a gente vê que o trabalho em grupo é gostoso. Eu gosto de 

estar lá com as meninas. Eu gosto de participar do grupo. Eu gosto dos passeios que 

a gente faz. 

 

Entrevista 7 (E7): [...] mas você se sente muito só. Então, você conversando, você 

vai até aprendendo com a outra pessoa algumas coisas. [...] conviver com pessoas 

de níveis diferentes, conhecimentos diferentes, estudos diferentes, então pra mim isso 

é muito importante. A companhia das outras pessoas. [...] Sinto só um pouco a solidão. 

Por isso eu venho aqui, que é um dia a menos de solidão. 

 

Entrevista 8 (E8): Ah! Eu adoro aqui! Eu falo com as pessoas, às vezes tiro alguma 

dúvida. Tem uma menina que tem também um filho especial, aí a gente tira dúvida... 

Eu gosto daqui. 

 

Entrevista 9 (E9): Ah! Pra poder fazer parte de um grupo, né? Poder conversar, se 

expressar... Estar junto com as pessoas. [...] É uma coisa boa, né? A gente estar junto 

com as pessoas [...] A gente faz bastante amizade. Antes eu tinha pouca amizade. 

Agora eu fiz bastante amizade. 

 

 Todos os excertos trazem a concepção de amizade como algo positivo. Ora 

para superar a solidão, ora para se distrair, ora para conversar – “tirar dúvidas” (E8) – 

sobre questões delicadas e angustiantes, ora para compartilhar uma oração em 

comum, ora para simplesmente estar junto trabalhando e conversando sobre assuntos 

diversos. Compreendemos que o ser-com-o-outro no grupo Mãos Solidárias é similar 

ao ser-com oferecido no espaço psicoterapêutico. O abrir-se para o outro de alguma 

maneira cria condições para o abrir-se de si-mesmo – “então pra mim é uma terapia...” 

(E6).  A narrativa das conversas despretensiosas é a narrativa que segue o ritmo do 

tecer e do bordar, como “um gênero literário artesanal” (SAFRA, 2006, p. 30), aquele 

que remete à singularidade, ao tempo próprio de cada um, ao significado próprio, e 

ao ser mais próprio do si-mesmo. Nesse sentido, o ser-com é clareira – “Poder 

conversar, se expressar...” (E9). Sair do individualismo infecundo em direção ao 

aperfeiçoamento das potencialidades – “Eu me desenvolvi um pouco mais...” (E1). O 
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ser-com no grupo Mãos Solidárias é abertura – “a mente fica mais aberta...” (E5). A 

vida fica mais aberta. O ser fica mais autêntico, como autênticos são cada um dos 

objetos confeccionados pelas mulheres do grupo. 

 

4.3.2 Solidariedade e voluntariado: “Fazer algo por alguém” 

 

 Sob essa unidade de sentido estão reunidos os discursos que revelam os 

sentimentos de bem-estar advindos da realização do trabalho voluntário e que 

manifestam solidariedade para com o próximo, sobretudo os mais necessitados. Esta 

classe de análise foi identificada nos discursos das nove voluntárias entrevistadas. 

Seguem alguns excertos. 

 

Figura 3: Solidariedade e voluntariado 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

E1: E fazer algo também para alguém. Lembrar que tem alguém que precisa. Então 

eu fazer uma peça pra essa pessoa me traz essa vontade de vir na terça-feira. Então 

eu gosto de vir. [...] Não fazer de qualquer jeito, mas fazer uma coisa bonita pra eles 

colocar no bazar pra vender pra tirar um dinheirinho pra ajudar alguém. Então isso me 

trouxe mais alegria. 

 

E2: Mas, de uma certa forma, graças a Deus, eu não tenho do que me queixar, e nem 

estou fazendo isso pra ter vantagens pessoais, mas sim pra poder ajudar as pessoas. 

É o que eu sempre digo e peço para que Deus me capacita para isso. [...]Eu gosto 

muito e acho que a finalidade do grupo é a coisa mais importante, que é ajudar a 

sociedade menos favorecida e isso nos leva a realmente trabalhar pra isso. 
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E3: Inclusive eu estou ensinando algumas meninas lá no postinho a aprender a fazer 

e falo pra elas que tem que fazer bem feitinho, principalmente o acabamento pra que 

elas possam estar fazendo e colocando no meu bazar pra vender, não pra mim tirar 

pra mim, mas pra ajudar elas, entendeu? Porque são meninas necessitadas que tem 

no meu bairro. E a gente vê que tem muita menina necessitada lá. 

 

E4: Para a minha pessoa faz muito bem e poder estar ajudando o próximo. Fazendo 

alguma coisa que possa ajudar o próximo. 

 

E5: Eu sempre quis ser voluntária. [...] A vantagem de ser voluntária é poder ajudar 

os outros... Eu me sinto bem.[...] Porque é nessa hora que a gente percebe que está 

fazendo bem pra alguém e bem pra si mesmo. 

 

E6: Eu gosto de vir aqui porque aqui a gente vê que ajuda os outros. Eu sozinha não 

ia conseguir ajudar. Em casa era só lavar, passar, cozinhar... E os outros vêm e pedem 

uma coisa, o outro vem e pede outra, né? E não ajudava ninguém. Era só lá em casa. 

E aqui não, aqui a gente vê que o trabalho em grupo é gostoso, a gente ajuda várias 

entidades. Então pra mim foi muito bom. Eu gostei. Eu gosto. [...] Porque se agente 

pode ajudar, né? Então, de acordo com o que eu posso, eu ajudo alguém aqui. E 

quando eu ficava em casa eu nem via, eu nem sabia. 

 

E7: E eu colaborei com o que eles me mandaram de material e com o que eu tinha 

também. [...] E me sinto realizada também que nem agora... a pessoa que eu estou 

ensinando hoje ela mal sabe pegar uma agulha de crochê e trançar a linha nos dedos 

pra poder fazer. Mas tá conseguindo. Então eu estou bem mesmo... eu acho que valeu 

a pena a gente começar, meio capengando, mas conseguimos chegar até aqui. 

 

E8: Ah, eu adoro ajudar. [...] Falar pra mim: “Olha, tem gente passando necessidade” 

se eu tiver dois pacotes de arroz eu dou um pra a pessoa. Porque eu sei que aqui tem 

gente pior do que eu. Sabe? 

 

E9: Ah! Pra poder fazer parte de um grupo, né? Poder conversar, se expressar... e 

poder ajudar também. Isso é muito bom! 
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Cura é cuidado (HEIDEGGER, 2012a). Cura trabalha com as próprias mãos, 

modelando a forma de Homo (seção 1.5). O ser mesmo do Dasein é Cura, é cuidado. 

No trabalho voluntário, as mulheres que, com suas próprias mãos, cuidam e dão forma 

aos objetos, cuidam também de algo que está mais além: o outro. E este cuidado ao 

outro talvez represente um cuidado com a humanidade em geral, pois este “outro”, 

objeto do cuidado, pode ser qualquer pessoa. Este é o sentido da solidariedade. 

“Ajudar alguém” (E1); “Ajudar as pessoas” (E2); “Ajudar elas” (E3); “Ajudar o próximo” 

(E4); “Ajudar os outros” (E5); “A gente ajuda várias entidades” (E6); “Eu colaborei” 

(E7); “Eu adoro ajudar” (E8); “Poder ajudar também” (E9). O discurso do cuidado, 

concretizado na palavra “ajudar”, esteve presente em todas as entrevistas. 

Observamos que nenhuma pergunta da entrevista continha em sua formulação a 

palavra “ajudar” ou “cuidar”. Os discursos surgiram espontaneamente e indicam o 

sentido do cuidado para aquelas mulheres – solidariedade. 

Por outro lado, o sentido de cuidado pode conter também uma conotação servil. 

Se retomarmos Hannah Arendt (2014), o interminável trabalho de cuidar assegura o 

confinamento – até mesmo um certo modo de alienação da mulher. Aquela que foi 

destinada aos encargos e preocupações vulgares, mesmo quando lançada no espaço 

público, permanece ligada às funções do cuidado ao outro (ARENDT, 2014; 

BOURDIEU, 2014). Para os antigos gregos a atividade do lar visava à preservação da 

vida e buscava atender às necessidades primordiais de sobrevivência. O trabalho ali 

realizado era alienante, repetitivo, invisível, interminável. O lar seria um ambiente que 

reduz a vida humana à servidão (ARENDT, 2014). Mas esta palavra “servidão” é o 

homem, com sua linguagem masculinista, quem determina (BUTLER, 2017). E 

mesmo que seja uma mulher, ela o diz enquanto Homem, inserida na linguagem 

“universal” do homem. Cuidar do outro é, de fato, servidão? Sob qual perspectiva? 

O que observamos nas entrevistas é que as mulheres não compreendem o 

trabalho de cuidar do outro como servidão. É claro que poderíamos supor que elas 

não compreendem sua “servidão” porque a própria linguagem que manejam é a 

linguagem instalada nos termos da exploração do seu trabalho e da subordinação do 

seu valor. Contudo, poderíamos também opor uma outra suposição: sua linguagem 

estaria instalada no “fora”. Naquela dimensão do cuidado que se lança para muito 

além do ente – lembramos que neste trabalho estamos relacionando o ente ao caráter 

de utilização e imediatismo próprios da interpretação metafísica: “A metafísica precisa 

pensar o ser como entidade” (HEIDEGGER, 2010, p. 326). Seu modo de abordar o 

ser é fazê-lo apenas ente, objetificado e objetivamente visado, com vistas à eficácia. 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


93 
 

Quando supomos que a linguagem do cuidado (da mulher) está no “fora”, queremos 

remeter à ideia de que o cuidado não é exercido para a obtenção de um fim, de uma 

eficácia. É cuidado pelo cuidado – linguagem do “fora” porque se acerca daquilo que 

é “inútil”. 

 

Linguagem fala como o ressoar da quietude. Quietude aquieta pelo 

transportar, gestar e resistir, de mundo e coisas em sua presença. O 

transportar de mundo e coisa no modo do aquietar é o acontecer 

apropriador da di-ferença. Linguagem, o ressoar da quietude, é na 

medida em que a diferença acontece. A linguagem caminha como o 

acontecer ou ocorrer da diferença para o mundo e coisas 

(HEIDEGGER, 1989, p. 24). 

 

Neste fragmento de Heidegger, encontramos uma pista, uma indicação do que 

queremos dizer com linguagem do “fora”. A linguagem que não está inserida no 

referencial do “ser para” – metafísico, ocidental, “falocêntrico”. A solidariedade é em 

si mesma. Isto não nos faz pensar que, de igual modo, o Dasein é em si-mesmo? 

 Em sua fase mais madura, Heidegger nos remete à possibilidade de uma 

linguagem que chama para si a revelação do ser. Em oposição à linguagem metafísica 

que encobre e alija o ser: “[...] desse modo (o modo metafísico), ele (o Dasein) fica 

preso ao conceito mais vazio; desse modo, não lhe resta agora outra coisa senão se 

mostrar como um mero som” (HEIDEGGER, 2010, p. 326). Em busca do 

desvelamento do ser do Dasein seria preciso a apropriação de uma linguagem que se 

lança para “fora” desses modos restritivos de compreensão. 

Pensemos na solidariedade como linguagem. No exercício do trabalho 

voluntário as mulheres não se nutrem da remuneração. Mas observamos nesta 

pesquisa que elas, de fato, se nutrem no exercício do trabalho em cuidado ao outro. 

E de onde virá essa força que se conquista mais pela ação de doar do que pelo mérito 

de receber? Pensemos na maternidade, ancestral designativo do ser mulher. De 

acordo com Beauvoir (2016), a estrutura biológica da maternidade mantém a mulher 

estritamente ligada aos trabalhos de manutenção da vida. O trabalho feminino 

atrelado à maternidade é repetitivo e alienado, enquanto a ação do homem visa à 

criação e à conquista. Ele se lança para a transcendência, enquanto ela permanece 

fixada na imanência (BEAUVOIR, 2016). A linguagem “masculinista” talvez reconheça 

aí uma desvantagem. E a linguagem do “fora”? 

A mulher é a Mãe, é a Casa, é a Natureza é a Terra. O homem é desbravador 

e criador – os recursos de sua empreitada: a mãe, a casa, a natureza, a Terra. Ainda 
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sob uma interpretação metafísica: homem e mulher são elementos polarizados e 

estanques. Dessa forma, a mulher precisará sempre permanecer nessa tal imanência, 

situada por Beauvoir. No trabalho servil, que se consome em si mesmo – restaurar e 

cuidar. E o homem permanecerá sempre alheio ao cuidado, lançado para uma 

transcendência que acarreta o risco de seu reverso, a destruição. O trabalho do 

homem será sempre anunciado aos quatro cantos (em acordo com a eficácia 

metafísica), e o da mulher, permanecerá sempre invisível (quietude do gestar e 

resistir). O que a linguagem do “fora” teria a nos dizer sobre isso? 

 

[...] 

Levo-te, 

homem, 

a minha casa 

para aprenderes a ser mulher. 

Que nenhum outro fim 

a casa tem. 

                            Mia Couto24  

 

A casa é o lugar do cuidado. Mas não precisaria ser território e domínio 

exclusivo da mulher. O espaço aberto é o lugar da exploração. Mas não precisaria ser 

território e domínio exclusivo do homem. O grupo Mãos Solidárias é o lugar tanto da 

exploração quanto do cuidado. É o aberto – a clareira – onde pode haver claridade e 

escuridão (HEIDEGGER, 2009). No conceito de solidariedade e voluntariado as 

polaridades não precisam ser contrapostas (ao modo metafísico), mas podem ser 

complementares, tal como o ente e o ser, que configuram a totalidade do Dasein. 

Nesta classe de análise, procuramos entender a solidariedade como uma ação 

de cuidado que identifica o próprio ser do Dasein. As questões de gênero não se 

configuram como unidade relevante no pensamento de Heidegger, mas foram 

mencionadas aqui como referência às possibilidades da linguagem. Observamos que 

a linguagem ocidental/masculinista/metafísica identifica esse Dasein que é mulher 

predominantemente com o “dentro”, o “privado”, o “imanente”, o “ser simplesmente 

dado” – mero ente. Mas compreendemos que existe também uma outra linguagem, 

que nós estamos nomeando aqui como a linguagem do “fora”. Nesta, o Dasein, seja 

                                                           
24 Fragmento do poema “A Casa”, do escritor e poeta moçambicano Mia Couto (2014). 
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homem ou mulher, é também identificado com o “fora”, o “aberto”, o “desconhecido” o 

“transcendente”. O Dasein é aquele que se lança para a possibilidade do ser.  

“Libertar a linguagem da gramática, para um contexto Essencial mais originário, 

está reservado ao pensar e ao poetizar” (HEIDEGGER, 1995, pp. 25, 26). Sim, de 

fato. Por isso, nosso instrumento é a hermenêutica da facticidade, que segue o 

movimento da arte e da filosofia. 

 

4.3.3 Suspensão da cotidianidade: “Eu esqueço todos os problemas” 

 

Figura 4: Suspensão da cotidianidade 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

Como foi dito, é no cotidiano que o sujeito funda o ser-si mesmo. É também no 

cotidiano que ele é lançado para o impessoal e assimilado pelo público (seção 1.2). O 

sujeito da cotidianidade, que caiu no modo impróprio de ser, não reflete sobre si 

mesmo, apenas segue as determinações dos outros, de todos e de ninguém. É na 

cotidianidade que o Dasein se perde em seu modo de ser mero ente. No cotidiano, o 

Dasein exerce suas funções. Não é ser para si-mesmo, mas objeto. Aquele que se 

presta à utilidade. Podemos resgatar nesse ponto a proposição de Arendt (2014) 

(seção 3.2) sobre o trabalho da mulher grega: animal laborans, cujo trabalho é 

interminável, e de uma utilidade invisível. O trabalho do animal laborans, quando bem 

executado, ninguém vê; quando mal executado, remete-o ao signo do objeto inútil, 

substituível. Compreendemos que na cotidianidade de Heidegger (2012b) o Dasein 

se perde em feituras como as do animal laborans. “O ‘caráter de sujeito’ da própria 
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presença dos outros determina-se existencialmente, ou seja, a partir de determinados 

modos de ser” (HEDEGGER, 2012b, p. 183). É na cotidianidade que a mulher “é para 

o lar”, “é para cuidar da casa”, “ é para cuidar dos filhos”, também “é para prover o 

sustento”. Qualidades que se remetem ao ente, ao esquecimento do ser. A 

cotidianidade é o lugar do útil, do vorhandenheit, da inviabilidade do Ser. Para que 

haja o desvelamento do ser, é necessário que aconteça, de alguma maneira, a 

suspensão da cotidianidade. 

Sob esta classe reúnem-se os discursos nos quais as entrevistadas relatam 

sua vivência de afastamento dos encargos e problemas cotidianos durante as horas 

de participação no grupo. Esta unidade de sentido foi identificada nos discursos de 

sete entrevistadas. Seguem alguns fragmentos. 

 

E1: Primeiro eu esqueço todos os problemas. Pessoais... todos. Todos os que você 

possa imaginar. E eu me sinto muito feliz. [...] Porque a partir do momento que eu 

estou aqui, eu quero esquecer os meus problemas. Minhas contas, meus problemas 

pessoais, meus sentimentos emocionais, essas coisas. Então aqui nesse momento 

eu me sinto liberta. 

 

E3: Toda terça é sagrado. É aqui. Tenho que vir. Se eu não vier, não tem outra coisa 

pra eu fazer. 

 

E4: Se eu tiver algum problema eu deixo lá pra trás. Não trago junto comigo não. Aqui 

é o horário que eu tenho pra alegria. 

 

E6: Mas aqui a gente nem pensa nos problemas de casa. Daí a gente só fica aqui. 

Então você deixa lá... [...] Então é um tempo em que a gente fica só aqui. Você 

esquece que você tem na cozinha coisa pra arrumar, que os cachorros ficaram 

sozinhos, que tem roupa pra lavar... Então você esquece. 

 

E7: Só sinto um pouco a solidão. Por isso que eu venho aqui, que é um dia a menos 

de solidão. [...] Deitava na cama, dormia, tirava um cochilo de meia hora e depois 

ficava na frente da televisão. Bordando ou fazendo crochê, mas sozinha. Aí quando 

eu vim pra cá já... é muito legal estar aqui, muito bom! 
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E8: Então! Eu prefiro vir no grupo porque é o único lugar que eu vou. Pra sair assim, 

durante a semana. Eu tenho um filho especial. Então é só ele. A cabeça é 24h... se 

eu estou com ele, é ele! Então eu tenho uma hora pra mim. Senão eu vou ficar louca... 

É uma válvula de escape. 

 

E9: Porque você ficar em casa, parada, só pensando na vida não é bom não. É bom 

quando você está no meio de um grupo, aprendendo... Isso é um benefício enorme 

pra a gente. Senão você acaba ficando até depressiva de ficar em casa. 

 

 “Então aqui nesse momento eu me sinto liberta” (E1) – como uma libertação 

das determinações do “ser útil”, que se fixam em suas qualidades de ente, como 

qualquer outro ente e como objeto. Mas nós estamos falando do ente que tem o 

caráter de Dasein.  Aquele que carrega em si mesmo a possibilidade do seu ser mais 

próprio. Para que isso aconteça, é necessário a suspensão da cotidianidade. Já não 

mais animal laborans, agora homo faber. A ação do Dasein se direciona agora para a 

realização de seu próprio ser. Ser propriamente si-mesmo – “eu me sinto liberta” (E1), 

“esqueço todos os problemas” (E1), “aqui é um horário que eu tenho para a alegria” 

(E4), “eu tenho uma hora pra mim” (E8), “é um tempo em que a gente fica só aqui” 

(E6) – não carrega o mundo nas costas, não carrega as determinações do ente: 

“contas”, “cozinha pra limpar”, “roupa pra lavar”, a casa, com seus encargos e 

solidões. Na suspensão da cotidianidade encontra-se a clareira (seção 1.3), lugar de 

desvelamento e apropriação do Ser. 

 

4.3.4 Gratificação no convívio e no trabalho: “Eu me sinto muito feliz!” 

 

Os discursos reunidos nesta classe remetem à ideia de prazer, alegria, 

felicidade e realização. Nos relatos das depoentes, estes sentimentos parecem 

estritamente relacionados à convivência no grupo. Percebemos a correlação entre 

esta unidade de sentido e o ser-com (seção 4.3.1). Sendo que agora, o ser-com é 

analisado em relação aos sentimentos dele resultantes. Tema mencionado por oito 

das nove voluntárias entrevistadas. 

 

Figura 5: Gratificação no convívio e no trabalho 
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Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

Seguem os excertos. 

 

E1: E eu me sinto muito feliz. [...] mas só o fato de eu vir aqui na terça-feira, já 

preenche pra mim. Tira o cansaço... Hoje, por exemplo, eu estava ansiosa: “Nossa! 

Mas dia 7 vai começar!” Eu fiquei super ansiosa pra a gente estar voltando. 

 

E3: Ah! Eu sinto muita paz. Sabe? Assim, muita harmonia. É muito bom! [...] E é muito 

gratificante. [...] Nossa! E eu fiquei muito contente! Gostei demais. 

 

E4: Eu me sinto muito bem. Pra mim, aqui eu considero uma família. Me faz muito 

bem. [...] Aqui é o horário que eu tenho pra alegria. [...] Gosto de ficar na cozinha 

fazendo o café pra as meninas... Tudo o que pedem pra mim eu estou disposta a 

fazer. Pra mim é gratificante. 

 

E5: Então, isso... a gente cresce por dentro. (voz embargada) A vantagem de ser 

voluntária é poder ajudar os outros... Eu me sinto bem... 

 

E6: Eu me sinto muito bem. Eu estou nesse grupo há mais de 15 anos. Então pra mim 

é uma terapia, que eu venho, me distraio, a gente conversa com as mulheres, cada 

uma tem um probleminha, a gente tenta ajudar, né? Então eu gosto muito de vir. [...] 

Pra mim é como se fosse uma terapia. Eu venho aqui pra me distrair. [...] Eu gosto de 

estar lá com as meninas. Eu gosto de participar do grupo. Eu gosto dos passeios que 

agente faz. 

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


99 
 

E7: Eu me sinto realizada, abençoada por Deus, porque posso ensinar o que eu 

aprendi, e conviver com pessoas de níveis diferentes, conhecimentos diferentes, 

estudos diferentes, então pra mim isso é muito importante. 

 

E8: Ah! Eu adoro aqui! Eu falo com as pessoas, às vezes tiro alguma dúvida... [...] Eu 

gosto daqui. 

E9: Ah! Eu me sinto feliz e realizada, né? Isso é uma parte da gente que a gente 

realiza. Um pouquinho da gente, a gente pode se dar, né? Não precisa ser o tempo 

todo, o mês todo, o tempo integral. Então eu me sinto realizada e feliz, contente 

mesmo de estar nesse grupo. 

 

 Que sentimentos resultam do ser-com-o-outro? “Eu me sinto feliz [...] preenche 

pra mim [...] tira o cansaço” (E1). A ideia de preenchimento pode nos remeter à 

possibilidade do próprio ser. Explico: o Dasein é um ente, mas não como um ente 

qualquer. Todos os outros entes, que não têm o caráter do Dasein, bastam-se a si 

mesmos, sendo e permanecendo em sua qualidade de ente. Já o Dasein, quando 

permanece absorvido em sua qualidade de ente, falta-lhe algo – que precisa ser 

preenchido. Porque o Dasein é o único ente que tem o poder de ser algo mais do que 

o próprio ente. Então, quando a depoente diz: “preenche pra mim”, podemos supor 

que preenche com esse algo mais. Em nossa hipótese interpretativa, e seguindo a 

hermenêutica da facticidade, esse “algo mais” é o próprio ser. E a depoente ainda 

completa: “tira o cansaço”. Mas como a realização de um trabalho pode tirar o 

cansaço? O trabalho não seria justamente aquela atividade que instala o cansaço? O 

trabalho do animal laborans sim, mas não o trabalho do homo faber. Este seria o 

trabalho que instala o Dasein na apropriação do ser. Por isso, “tira o cansaço”. O que 

pesa sobre o Dasein, é permanecer como mero ente, e como objeto, seja este útil ou 

inútil. Todo objeto carrega o peso de ser substituível – fadado à “lata de lixo” 

(BAUMAN, 2007), mas não o Ser. O Ser é aquele que se lança. Lançamento remete 

à ideia de “para o alto”, “para o voo”, para a leveza e a liberdade. O ser propriamente 

si-mesmo. 

 

4.3.5 Ensinar e aprender: “Eu ensinei coisas novas. Aprendi pontos novos” 

 

Sob esta unidade de sentido estão reunidos os discursos que tratam de temas 

relacionados ao ensino e aprendizagem das técnicas artesanais. Tema presente nos 
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discursos das nove entrevistadas. Observamos nesta categoria o caráter 

interdisciplinar da pesquisa em sua interface com o campo da Educação. Ensinar e 

aprender, no grupo Mãos Solidárias, constituem ações humanas em direção à 

solidariedade e ao aprimoramento de si-mesmo.  

Antes, porém, de apresentarmos e comentarmos as entrevistas, propomo-nos 

a fazer uma reflexão sobre esse modo particular de linguagem, que é a arte, ou a 

“obra de arte”, mãe dessa feitura “menor”, que é o artesanato.  

 

Figura 6: Ensinar e aprender 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

A arte em geral nos remete a uma categoria de percepção de mundo diferente 

da percepção apressada, trivial, pragmática e cotidiana. A arte remete ao espanto ao 

desabrigo, ao abissal. Em Heidegger (2010; 2012b), o espanto é identificado como 

uma disposição afetiva que produz a perda momentânea das referências; uma 

sensação de estranhamento, de desconhecimento dos significados previamente 

dados. Quando instalados nessa disposição, tornamo-nos capazes de enxergar aquilo 

que até poderia ter estado à frente todo o tempo, mas que nunca havia sido percebido: 

o absurdo, o sublime, o inefável. Hannah Arendt (2014) também se refere ao 

fenômeno do espanto mediante a contemplação do trabalho artístico. Ela reconhece 

quatro categorias de compreensão da obra de arte. 

Primeiramente, propõe que a obra de arte só existe quando o artista, de alguma 

forma, torna-se capaz de tocar o intangível. E aqui uma aparente contradição: o 
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intangível é, por definição, aquilo que não pode ser tocado. Mas, sob a proposição de 

Arendt: “[...] a durabilidade das obras de arte é de uma ordem superior àquela de que 

todas as coisas precisam para existir; elas (as obras de arte) podem alcançar a 

permanência através das eras” (ARENDT, 2014, pp. 209, 210). A obra de arte, 

portanto, não pertence à categoria das coisas que se desgastam e são consumidas 

pelo uso. Ela pertence a uma categoria superior, ao intangível que, por um momento 

(esse exato momento do espanto) e por um milagre, é capturado pelo artista e trazido 

para o mundo das coisas tangíveis. Uma percepção singular do mundo, uma 

compreensão inesperada, uma revelação de algo que estava encoberto. Eis que a 

abstração – o intangível – é moldada pelas mão do artista e apresentada ao público 

em uma forma concreta. 

A segunda categoria de compreensão, também relacionada à ordem do 

espanto, é a capacidade humana de pensar. Diz a autora: “O pensar relaciona-se com 

o sentimento e transforma seu desalento mudo e inarticulado” (ARENDT, 2014, p. 

210). O sentimento, que muitas vezes fica aprisionado, sem encontrar as portas da 

palavra, intensifica-se em sofrimento ao não encontrar acolhida na compreensão do 

outro. Como dizia Zaratustra: “Todas as verdades silenciadas se tornam venenosas” 

(NIETZSCHE, 2005, p. 105). Mas a capacidade humana de pensar, alcança potência 

nesse momento mesmo do espanto. Transcende as barreiras que aprisionavam o 

sentimento e, com ele, aprisionavam a verdade do ser e: “[...] libera no mundo uma 

apaixonada intensidade que estava aprisionada no si-mesmo” (ARENDT, 2014, p. 

210).  

Uma terceira categoria de entendimento da obra de arte é a categoria da 

reificação.  A reificação é o processo de transformação de uma ideia (abstração) em 

uma coisa concreta. O pensamento não pertence ao território das coisas tangíveis, 

mas o artista precisa encontrar uma forma de comunicar aquela revelação capturada 

pelo trabalho do seu pensamento. Que forma é essa? É a “manufatura”, o ato mesmo 

de elaboração da tarefa, a obra de arte. Na reificação, o pensamento, que era abstrato 

e livre, torna-se concreto e fixado numa passividade que já não admite fluidez. Exceto 

a fluidez que se encontra no olhar do espectador. Este, ao contemplar a obra de arte, 

traz a letra morta novamente para o mundo vivo das abstrações, no momento exato 

da contemplação. 

Uma última categoria de entendimento da obra de arte proposta por Arendt é a 

categoria do inútil. Para explicar essa categoria, a filósofa estabelece uma 

diferenciação entre cognição e pensamento, duas instâncias do intelecto que, 
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usualmente, são tomadas como unidade. Ela propõe que a cognição corresponde ao 

trabalho intelectual que persegue um determinado objetivo, sendo a habilidade própria 

da pesquisa científica, por exemplo. Já o pensamento corresponde ao trabalho 

intelectual que encontra prazer em si mesmo, sem a necessidade de alcançar um 

objetivo de ordem pragmática. Sob esse ponto de vista, o pensamento é inútil. A obra 

de arte é inútil. O poema é inútil. E o artesanato?  

Octavio Paz (2006) havia proposto que o artesanato se situa em uma zona 

intermediária entre a utilidade e a contemplação estética. Se os utensílios podem ser 

fabricados em uma linha de produção, por que fazê-los a mão? Se um pano de prato 

pode ter belos desenhos padronizados, por que comprar um pano de prato pintado a 

mão? E por que aprender esse ofício? E por que ensiná-lo? Acaso um pano de prato 

pintado a mão é mais útil que um pano de prato com design padronizado? Ensinar e 

aprender o artesanato, em que ordem do saber humano se situa essa tarefa? Na 

ordem da necessidade – produzir objetos para o uso? Ou na ordem da beleza – 

produzir objetos para o não uso (HEIDEGGER, 2010b)? Certamente um pano de prato 

é um objeto para o uso, mas a pintura a mão que é aplicada sobre ele não lhe 

acrescenta valor de utilidade. Encontramos um ensinar e aprender que parece estar 

situado para além das funções cotidianas do ente. Em se tratando do artesanato, o 

ensinar e o aprender são tão somente para ser. 

 

E1: Eu ensinei coisas novas. Aprendi pontos novos com outras tricoteiras. Crochê que 

eu não sabia, eu conheci algum ponto, dois pontos, mas eu não tinha noção de como 

montar um trabalho no crochê e eu aprendi com a minha professora de crochê. Então 

o crochê também se tornou algo bem legal pra mim também. [...] E às vezes alguém 

pede a minha opinião. Eu me sinto muito feliz. 

 

E2: Ah! Sim! Já aprendi. Apesar de tudo, eu não desenvolvi um trabalho assim do 

começo ao fim, mas já aprendi a fazer algumas coisas de crochê, que eu não sabia... 

e aprendi. Foi muito bom. 

 

E3: Então, porque quando eu vim pro grupo, já faz nove anos atrás, eu estava em 

depressão e eu vim, chegando aqui eu gostei do grupo, né? E aprendi bastante coisa, 

ensino e passo o que eu sei, e foi muito bom. Eu fiquei aliviada da minha depressão 

e hoje em dia eu recomendo pra muitas amigas. Então, dia de terça pra mim é 

sagrado. Tem o culto que eu vou também e fico na porta, mas nesse dia é sagrado. 
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Eu gosto de vir porque eu sei que vou estar aprendendo novas coisas, estou 

ensinando também muita coisa. Então pra mim é muito importante. [...] Tudo o que eu 

aprendo aqui, eu ensino lá. 

 

E4: Sim, casaquinho de bebê é o que eu aprendi aqui no grupo. 

 

E5: Ensino pontos também, ensino um pouco de tricô, dou dicas... Tem coisas que a 

gente vai aprendendo com o tempo, né? Que facilitam a vida da gente, pra facilitar a 

vida dos outros também. Eu já dei aula de pintura aqui, hoje em dia dou aula de 

bordado também. [...] É que tem coisas que são modernas, né? Eu sei muitas coisas 

que são dos bordados antigos. Hoje em dia tem muita coisa com feltro, que naquele 

tempo não tinha, então eu aprendi algumas coisas com as meninas aí também. 

 

E6: Aprendi vários tipos de bordado, tricô... Aprendi assim... com as palestras que o 

pastor faz, com as devocionais, aprendi bastante coisa assim, no dia-a-dia pra gente 

lidar com o pessoal. Não só trabalho manual não. Mas assim, lidar com o pessoal... 

 

E7: Então pra não ficar a semana inteira sozinha, é muito melhor você vir aqui, ensinar 

o que você sabe, o que você tem que você possa passar para alguém e aprender com 

esse alguém. Às vezes você sabe muito fazer um crochê ou um tricô ou uma pintura, 

mas você se sente muito só. Então você conversando, você vai até aprendendo com 

outra pessoa algumas coisas. [...] Ensinar o que eu sei. Já ensinei bastante crochê, 

bastante tricô. [...] Dentro do crochê aprendi pontos diferentes, dentro do tricô também. 

Aprendi alguns pontos diferentes. 

 

E8: É... eu quando vim pra cá eu não sabia pegar na agulha. Porque eu trabalhei a 

vida inteira em escritório. Administração. Aí eu fiquei a vida inteira fazendo só aquilo. 

Eu não sabia pregar um botão. E hoje eu sei. Eu aprendi aqui e fui na prefeitura 

também procurar saber, né? Daí eu fiz um curso lá de costura. Sei fazer uma barra, 

costurar uma camisa... Eu não sabia fazer nada. De casa... zero (risos). Aí aprendi. 

 

E9: É uma coisa boa, né? A gente está junto com as pessoas. A gente está 

aprendendo e também às vezes até passa alguma coisa de ensinamento. Então eu 

me sinto bem. 
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 Acentuamos que esta classe de discurso foi provocada por uma pergunta mais 

diretiva da entrevista: “Você já aprendeu alguma coisa nova aqui no grupo, que tenha 

sido mais significativa pra você?” Algumas voluntárias entrevistadas se anteciparam 

à pergunta e falaram espontaneamente sobre a dinâmica de ensino e aprendizagem 

dos trabalhos artesanais. Como foi explicado no método (seção 2.4.5), a entrevista 

continha em seu roteiro uma pergunta norteadora e nove perguntas como possíveis 

desdobramentos da primeira. As perguntas complementares eram feitas apenas nos 

casos em que a pergunta norteadora não desencadeava no discurso das 

entrevistadas os temas de interesse da pesquisadora.  Vale ressaltar também, que 

alguns temas não foram desenvolvidos pelas entrevistadas mesmo mediante as 

perguntas complementares. Sobretudo os temas relacionados a compreensões mais 

abstratas de nosso referencial teórico. O tema desta categoria, no entanto, era 

facilmente direcionado pela pergunta da pesquisadora .  

“Eu ensinei coisas novas. Aprendi pontos novos” (E1);  “Já aprendi a fazer 

algumas coisas de crochê, que eu não sabia...” (E2); “E aprendi bastante coisa, ensino 

e passo o que eu sei, e foi muito bom” (E3); “Sim, casaquinho de bebê é o que eu 

aprendi aqui no grupo” (E4); “Ensino pontos também, ensino um pouco de tricô, dou 

dicas... Tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né?” (E5); “Aprendi 

vários tipos de bordado, tricô...” (E6); “Já ensinei bastante crochê, bastante tricô. [...] 

Aprendi alguns pontos diferentes” (E7); “É... eu quando vim pra cá eu não sabia pegar 

na agulha. [...] Aí aprendi” (E8); “A gente está aprendendo e também às vezes até 

passa alguma coisa de ensinamento" (E9). Depoimentos que indicam o envolvimento 

das voluntárias com as dinâmicas de ensinar e aprender o artesanato no contexto 

comunitário. 

 

4.3.6 Crescimento pessoal: “Você fica rica por dentro” 

 

Esta unidade de sentido reúne temas sobre amadurecimento como pessoa, 

desenvolvimento de habilidades sociais e aprimoramento pessoal. Encontramos o 

correlato desses significados com a proposição de Heidegger sobre o ser 

propriamente si-mesmo (seção 1.1). Consideramos essa correlação, uma vez que 

tomamos o crescimento pessoal e o amadurecimento como um ato de aproximar-se 

cada vez mais de um modo de ser mais próprio. Com o amadurecimento, as pessoas 

se tornam mais cônscias de suas habilidades e possibilidades. Tornam-se mais 

responsáveis quanto à gestão de suas potencialidades, no sentido de aprimorá-las e 
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não desperdiçá-las. E quando falamos de potencialidades, referimo-nos ao trabalho e 

aos relacionamentos. Mas não o trabalho em geral e nem os relacionamentos de modo 

geral. Falamos do trabalho que atende aos anseios do ser mais próprio, e dos 

relacionamentos ao modo do EU-TU, que é o modo de relação que exige 

disponibilidade e respeito mútuo, que o verdadeiro encontro com o outro, numa 

presença palpitante no instante vivencial (BUBER, 2004). 

 

Figura 7: Crescimento pessoal 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

Esta classe de discurso foi mencionada por sete entrevistadas. 

 

E1: Pra mim foi muito bom, eu me desenvolvi um pouco mais, conheci outras pessoas. 

E o fato de conhecer outras pessoas, pessoas mais velhas, mais experientes também, 

e outras da minha idade – e pessoas diferentes, com pensamentos diferentes – isso 

me agradou mais. [...] Eu aprendo a ser mais paciente. Eu não tinha muita paciência 

com as pessoas. Eu aprendi a ensinar. Porque às vezes é mais fácil a gente aprender 

com alguém do que a gente ensinar alguém. Então, você aprender a trocar 

experiência. [...] Então isso pra mim é muito bom. Eu aprender com alguém e ver 

também que as pessoas têm muita coisa pra passar pra a gente. E são pessoas de 

mais idade e com mais experiência de vida. 
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E2: Porque eu acho que a gente cresce como pessoa, aprende a conhecer as pessoas 

e sempre aprende alguma coisa. Nós nunca sabemos tudo. A gente sempre tem 

alguma coisa a aprender e eu acho ótimo! Maravilhoso! [...] Crescimento pessoal, 

porque você conhece as pessoas; esse é um grupo bem eclético, com pessoas de 

nível social e intelectual diferente. Então você aprende a lidar com as pessoas, 

aprende a conhecer e eu acho isso importantíssimo. 

 

E5: Você cresce. Você sendo voluntária, você tem vontade de fazer coisas, vontade 

de melhorar, vontade de aprender pra poder participar e ensinar. Como eu já era meio 

assim... acabei ficando inteira (risos). [...] E você só tem a crescer e só tem a melhorar 

sua vida. Porque você tem... você fica rica por dentro, sabe? 

 

E6: Aprendi vários tipos de bordado, tricô... Aprendi assim... com as palestras que o 

pastor faz, com as devocionais, aprendi bastante coisa assim, no dia-a-dia pra gente 

lidar com o pessoal. Não só trabalho manual não. Mas assim, lidar com o pessoal... 

Ver que o problema da gente também não é tão grande, que tem gente com problema 

maior. [...] porque eu acho que foi aqui com esse grupo que eu melhorei um 

pouquinho. Com relação às minhas atitudes, né? 

 

E7: Então você conversando, você vai até aprendendo com outra pessoa algumas 

coisas. Uma palavra diferente, um conceito deferente daquele que você tem, que você 

pode analisar se é bom, se é ruim. E é isso. 

 

E8: Assim... igual, vir aqui: é a paciência, é assim, a dinâmica com o outro... Porque 

eu não tinha isso. Eu era chefe, então eu sabia só mandar. Aqui tem que ter a 

colaboração, sabe? Se colocar no lugar do outro... 

 

E9: A gente faz bastante amizade, antes eu tinha pouca amizade... Agora eu fiz 

bastante amizade. Depois você encontra em outros lugares também as pessoas... E 

também tem mais convite pra isso, pra aquilo outro... E marca passeio... Então é isso... 

Vale muito! Muito para o crescimento, vale a pena mesmo estar junto aqui. Então a 

gente faz pelos outros, mas não fica só no fazer, acho que agente recebe até mais do 

que aquilo que a gente faz, né? 
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O esquema relacional “eu-tu”, tal como explicitado por Martin Buber (2004), 

quando trazido para uma compreensão heideggeriana, faz-nos pensar em uma 

relação que só pode acontecer com aqueles que já vivenciaram o desvelamento de 

seu próprio ser. E quem são eles? São os entes da qualidade do Dasein que se 

tornaram capazes de viver na propriedade do si-mesmo. Desprenderam-se já da 

cotidianidade e vivenciam diariamente a possibilidade do desvelamento. Recordemos 

que Heidegger não entende o desvelamento como uma ação definitiva, mas como um 

jogo constante do encobrir-se e desvelar-se. Alguns entes do caráter do Dasein jamais 

vivenciam o desvelar-se. Vivem em constante encobrimento. Recordemos também 

que a prática clínica em psicoterapia, sobretudo aquelas vertentes que absorveram o 

pensamento de Heidegger, entendem o encontro terapêutico como o lugar de um 

possível desvelamento. É aí que a psicoterapia favorece o crescimento pessoal, o 

amadurecimento, a saúde. De igual modo, encontramos no grupo Mãos Solidárias o 

lugar de um possível desvelamento. “Eu me desenvolvi um pouco mais” (E1); “A gente 

cresce como pessoa” (E2); “Você cresce [...] você fica rica por dentro” (E5); “Porque 

eu acho que foi aqui com esse grupo que eu melhorei um pouquinho” (E6); “é a 

paciência, é assim, a dinâmica com o outro... Porque eu não tinha isso” (E8); “Vale 

muito! Muito para o crescimento” (E9). Encontramos nesses depoimentos o Dasein 

que a cada dia busca e realiza o seu ser mais próprio.  

 

4.3.7 Autenticidade: “Hoje eu estou mais olhando pra dentro de mim mesma” 

 

Os discursos reunidos nesta classe compõem a ideia de uma busca pela 

autenticidade, uma aproximação do seu ser mais próprio. Revelam o ato de voltar-se 

sobre si-mesmo, interrogando sobre os seus modos de ser usuais e buscando um 

contato mais estreito com o ser propriamente si-mesmo, conceito tão caro à 

proposição heideggeriana (seção 1.3). De uma maneira mais direta, esta unidade de 

sentido foi identificada nos discursos de apenas duas entrevistadas. Possivelmente 

por se tratar de um tema mais abstrato, e também por não haver na entrevista 

nenhuma pergunta que direcionasse o discurso para a questão da autenticidade do 

ser, esse tema foi pouco abordado pelas depoentes. 

 

 

 

Figura 8: Autenticidade 
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Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

Vejamos os fragmentos a seguir: 

 

E1: Então aqui nesse momento eu me sinto liberta. Mas eu começo a analisar: “Eu 

poderia fazer isso; eu poderia não fazer aquilo...” então serviu pra mim ficar mais... 

Pra mim ver dentro de mim mesma... Para mim voltar pra dentro de mim mesma e me 

conhecer um pouco melhor. Porque antes eu era muito, assim, afobada, estressada, 

meio assim, alvoroçada, né? Hoje não. Hoje eu estou mais olhando pra dentro de mim 

mesma. E olhando também as pessoas com outros olhos. É algo muito importante. 

 

E6: Com relação às minhas atitudes, né? De largar as coisas pra fazer e vir aqui. Eu 

gosto de vir aqui. Então eu largo muitas coisas por causa do grupo. Meu marido já 

falou pra mim assim: “Larga mão daquilo lá, que aquilo lá não dá futuro” Eu falo: “Não! 

Eu não vou largar porque eu gosto”. Eu gosto de estar lá com as meninas. Eu gosto 

de participar do grupo. [...] Porque a gente fala assim: “A gente fica em casa, a vida 

passa e agente fica parada”. E o marido fala assim: “Você vai largar essa cozinha?” 

“Vou! Você quer arrumar?” “Eu? Eu não!” “Então deixa aí que quando eu voltar eu 

arrumo”. Vou cuidar um pouquinho mais de mim, entendeu? Porque eu já cuidei muito 

deles. 

“Ver dentro de mim mesma [...] voltar pra dentro de mim mesma e me conhecer 

um pouco melhor” (E1). Esta é a tarefa do Dasein, debruçar-se sobre si mesmo e 
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perguntar a respeito de seu próprio ser. Michelazzo (2001) propõe que é por meio 

dessa atitude de interrogar a si mesmo que o Dasein tem acesso ao pensamento do 

ser. E é o pensamento do ser que conduz à autenticidade, ao ser verdadeiramente si-

mesmo.  

 

4.3.8 Valor econômico e social do artesanato: “[...] e também não tem assim, o 

valor perante a sociedade, o artesanato” 

 

Figura 9: Valor econômico e social do artesanato 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

Esta unidade de sentido reúne os discursos que versam sobre o 

reconhecimento que a sociedade confere ao trabalho artesanal e, de maneira 

correlata, ao trabalhador que se dedica a esse trabalho. Algumas entrevistadas 

apresentaram em seu discurso críticas relacionadas à desvalorização dessa 

modalidade de trabalho pela sociedade, enfatizando, sobretudo, a falta de incentivo 

pelo setor público. Abordam também a questão econômica que envolve o artesanato, 

pois algumas participantes do grupo desenvolvem o trabalho artesanal também como 

fonte de renda. Três entrevistadas discorreram sobre esse tema. 

 

E1: Quando eu pensava no artesanato, que é uma coisa que eu sempre gostei, e que 

eu acho que a minha cidade tem falta de artesanato, porque ainda não sabem ainda 

trabalhar com isso. Os nossos governantes aqui da cidade não sabem. As pessoas 

não entenderam ainda o que é artesanato, né? [...] E mostrar isso para o Brasil. Para 

que as pessoas vissem uma cidade que é turística, mas que ela tem um artesanato, 

que as pessoas fazem coisas maravilhosas, que as pessoas têm vontade de fazer, 
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mas que às vezes não fazem porque não acham espaço e também não tem assim, o 

valor perante a sociedade, o artesanato. 

 

E3: Eu vivo disso. Eu vendo muita arte, sabe? E gosto de levar também trabalho daqui 

pra fazer em casa. [...] Inclusive eu estou ensinando algumas meninas lá no postinho 

a aprender a fazer e falo pra elas que tem que fazer bem feitinho, principalmente o 

acabamento pra que elas possam estar fazendo e colocando no meu bazar pra 

vender, não pra mim tirar pra mim, mas pra ajudar elas, entendeu? Porque são 

meninas necessitadas que tem no meu bairro. E a gente vê que tem muita menina 

necessitada lá.  

 

E7: [...] eu quando conheço alguém que vejo que está lá sem fazer nada, eu pergunto: 

“Escuta, você não quer aprender alguma coisa, você não quer... Dá até pra ganhar 

algum, né?” Não dá pra ganhar muito dinheiro só com artesanato, mas dá pra 

conseguir. 

 

Retomando a proposição de Ortega y Gasset (1964) (seção 1.5), o trabalho do 

artesão é aquele que mantém o homem em um ritmo de produção que encontra seus 

limites na própria limitação do corpo. Enquanto utiliza sua ferramenta, o artesão se 

reconhece como ser humano, reconhece os ritmos do seu corpo, as necessidades de 

pausas, os silenciamentos. Com o advento da máquina, o homem se desprende dos 

limites de seu corpo e encontra uma possibilidade de produção que alcança o 

ilimitado. Já não necessita das pausas e já não suporta o silêncio.  “Em seus ouvidos 

retumba o fragor das máquinas que chega a tomar pela voz de Deus” (HEIDEGGER, 

1969, p. 70). O homem, aquele que criou a máquina, identifica-se agora com o caráter 

ilimitado de Deus. A moeda faustiana é o próprio ser. O valor que o homem almeja 

para si, e que de fato conquistou por meio da técnica, refaz o percurso de Babel25 – 

um caminho para invadir o território dos deuses. Estes, propõe Heidegger (2010), 

veem-se obrigados a se ausentar. O homem-máquina, aquele que se transmudou na 

própria técnica, agora tem o poder do ilimitado e ostenta todos os signos desse poder. 

                                                           
25 Referência ao mito bíblico de Babel (Gênesis 11.1-9), que se afigura como a origem do desejo 
humano de alcançar o ilimitado. Em Babel, diziam os homens: “Tornaremos célebre o nosso nome” 
(Gênesis 11.4). E o Senhor sentencia: “Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer” 
(Gênesis 11.6) e confunde as linguagens dos homens. Eliade (1972) compreende o mito como uma 
história sagrada, como um acontecimento ocorrido no “tempo primordial”, no “princípio”. Mas a vivência 
humana narrada pelo mito não fala apenas de um acontecimento localizado em um tempo histórico 
determinado. Pelo contrário, o mito se acerca da compreensão sobre o humano em qualquer tempo. 
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Invadiu o território dos deuses, arrogou para si a tarefa de sentenciar sobre os 

humanos – aqueles que ainda trazem a marca da necessidade –, criou uma redoma 

de espelhos, que aprisiona toda a humanidade em uma rede de ilusões e pretensões 

sobre o seu próprio poder. 

 Mas este homem não é o artesão. O artesão lembra-se de si mesmo ainda 

como homem. Ele tem nas mãos uma ferramenta. E recorda, inconvenientemente, a 

todos os homens de sua própria identidade: limitação, necessidade e finitude. Por 

isso, é um homem rechaçado, de menor valor. Mas está próximo ao ser. E está 

próximo ao significado de participação na comunidade humana. O objeto feito a mão 

é um signo que expressa a sociedade humana (PAZ, 2006). O artesão bem o sabe. 

Dizem as mulheres entrevistadas: “[...] Não tem assim, o valor perante a 

sociedade, o artesanato” (E1); “Eu vivo disso. Eu vendo muita arte, sabe?” (E3); “Não 

dá pra ganhar muito dinheiro só com artesanato, mas dá pra conseguir” (E7). Vivem 

como seres humanos, e não como máquinas. Estão na proximidade do ser. Mas, 

perante a sociedade, que tem no poder econômico seu signo máximo, não têm muito 

valor. 

 

4.3.9 Significado do trabalho artesanal: “Eu achei força no artesanato” 

 

Figura 10: Significado do trabalho artesanal 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

Esta classe reúne os discursos referentes ao significado pessoal que as 

voluntárias conferem ao trabalho artesanal. Esta modalidade de trabalho que, como 

propõem Ortega y Gasset (1964) (seção 1.5), mantém o homem junto a si mesmo, 

possibilitando o aprofundamento no ser. É nesse aprofundamento que se encontram 
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os sentidos e significados. Os significados não são comprados e nem produzidos em 

série. São produzidos “manualmente” pelo trabalho de cada um e de cada uma.  

 Apenas duas entrevistadas abordaram diretamente esse tema. 

 

E1: Não precisaria vender caro, não, porque artesanato pra mim é arte com as mãos, 

é arte com amor. Não adianta você fazer uma peça e vender por um dinheiro 

exorbitante, que você não vai conseguir vender. Mas se você tiver um preço razoável, 

você consegue vender. Porque aquilo vai chamando. [...] então foi aonde eu achei 

força no artesanato, pra continuar lutando. [...] mas o artesanato também trouxe pra 

mim alegria. Trouxe uma melhora do meu emocional. 

 

E3: Ah! Eu gosto muito de arte. Nossa! Arte pra mim é tudo! Praticamente eu vivo de 

arte. [...] Então eu estando aqui... é arte. A arte é tudo. Então eu quero pintar, quero 

fazer tudo, mas a parte assim... o artesanato, tipo feltro, essas outras coisas assim, 

crochê ou tricô. Cada dia eu quero aprender uma coisa. 

 

As mulheres, que com suas próprias mãos, cuidam e dão forma aos 

artesanatos, estarão também cuidando de si mesmas e criando significados para seu 

próprio ser? Acreditamos que sim. “Arte pra mim é tudo!” (E3) É a abertura para o 

significado, a própria construção do significado. “[...] então foi aonde eu achei força no 

artesanato, pra continuar lutando. [...] mas o artesanato também trouxe pra mim 

alegria. Trouxe uma melhora do meu emocional” (E1). Acreditamos que no grupo 

Mãos Solidárias essas mulheres encontraram a clareira, o lugar aberto para o 

desvelamento do ser. Esse encontro com o propriamente si-mesmo, com a 

autenticidade de seu próprio ser, foi para elas força, alegria e encorajamento. É claro 

que isso poderia acontecer em outros espaços, como clareira. Em outros grupos, em 

outros encontros humanos, como por exemplo em psicoterapia. Poderia acontecer até 

mesmo na solidão, no encontro silencioso com a intimidade de si-mesmo. Mas 

estamos reconhecendo aqui a confirmação da hipótese da pesquisa: o grupo Mãos 

Solidárias parece, de fato, apresentar-se como espaço favorável à abertura do Dasein. 

 

 

4.3.10 Autoestima, autorrealização, autossuperação: “Não, eu vou 

desenvolver... O meu rumo é de fazer uma coisa bonita” 

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


113 
 

 Sob esta unidade de sentido encontram-se os discursos que, em continuidade à 

categoria 4.2.4 (gratificação no convívio e no trabalho), indicam que as voluntárias 

encontraram no grupo “Mãos Solidárias” um veículo para a realização de si mesmas 

e para a superação de dificuldades provenientes de diversas esferas da vida. Em 

suma, esta classe compreende os relatos que associam a autoestima à participação 

no grupo. 

 

Figura 11: Autoestima, autorrealização, autossuperação 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

  Cinco entrevistadas discorreram sobre o tema, conforme excertos a seguir. 

 

E1: Eu chegava dias que eu não comia... então quando eu entrei pro artesanato eu 

achei uma nova luz. Eu poder fazer algo assim... “Não, eu vou desenvolver... O meu 

rumo é de fazer uma coisa bonita”. Não fazer de qualquer jeito, mas fazer uma coisa 

bonita pra eles colocar no bazar pra vender pra tirar um dinheirinho pra ajudar alguém. 

Então isso me trouxe mais alegria. 

 

E2: A gente sempre tem as expectativas, óbvio, mas o que importa é sempre o 

presente. É a sua realização profissional, é a sua realização humana, sua realização 

de amizade do momento. 

 

E3: Então, porque quando eu vim pro grupo, já faz nove anos atrás, eu estava em 

depressão e eu vim, chegando aqui eu gostei do grupo, né? E aprendi bastante coisa, 

ensino e passo o que eu sei, e foi muito bom. Eu fiquei aliviada da minha depressão 
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e hoje em dia eu recomendo pra muitas amigas. Então, dia de terça pra mim é 

sagrado. 

 

E6: É muito bom, porque agente que fica em casa parece que o dia não passa. Você 

fica fazendo o servicinho todo dia, todo dia, e aqui não, aqui a gente se distrai. Como 

eu falei pra você, aqui eu acho que é uma terapia até. 

 

E7: Eu me sinto realizada. Porque realmente fui uma das pioneiras e hoje esse grupo 

não dá pra conhecer todas. No começo... Quando nós começamos era uma meia 

dúzia, depois algumas pessoas foram embora, vieram outras. [...] Então eu estou bem 

mesmo... eu acho que valeu a pena a gente começar, meio capengando, mas 

conseguimos chegar até aqui. 

 

Algumas entrevistadas relataram que começaram a participar do grupo Mãos 

Solidárias como um esforço para superar a depressão. Como no depoimento da 

primeira entrevistada: “Eu chegava dias que eu não comia... então quando eu entrei 

pro artesanato eu achei uma nova luz” (E1). As dificuldades da vida cotidiana, as 

perdas, as decepções e frustrações,  muitas vezes remetem as pessoas a um estado 

de desistência e ao sentimento de “fim da linha”. Boss (1988) considera que os 

pacientes depressivos não vivem seu modo próprio de ser, mas buscam 

incessantemente atender às demandas dos outros. O resultado desse modo restrito 

de ser implica em sentimentos de vacuidade, inferioridade, inutilidade e culpabilidade. 

A culpa acontece sobretudo quando o paciente percebe que delegou ao outro o 

cuidado de seu próprio existir. A psicologia clínica e a farmacologia são instrumentos 

importantes para o cuidado ao paciente depressivo. Contudo, a própria sociedade, 

com seus possíveis espaços de abertura, também tem uma parcela de 

responsabilidade quanto ao cuidado de seus cidadãos. Acreditamos que o grupo 

Mãos Solidárias é um desses espaços: “Eu fiquei aliviada da minha depressão e hoje 

em dia eu recomendo pra muitas amigas” (E3).  

Acreditamos que nossas sociedades deveriam criar espaços de realização 

humana, que favorecessem o desenvolvimento da autoestima e autorrealização dos 

cidadãos: “[...] é a sua realização humana, sua realização de amizade do momento” 

(E2). “Como eu falei pra você, aqui eu acho que é uma terapia até” (E6). “Então eu 

estou bem mesmo... eu acho que valeu a pena a gente começar, meio capengando, 

mas conseguimos chegar até aqui” (E7) – esta entrevistada faz referência à 
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dificuldades iniciais do grupo – “meio capengando, mas conseguimos chegar até aqui” 

– que, uma vez transpostas, tornaram-se em próprio signo de superação, 

 

4.3.11 Vida do lar X convívio social: “E eu vou ficar em casa fazendo o quê?” 

 

Esta unidade de sentido reúne os discursos que versam sobre o convívio social 

proporcionado pelo grupo Mãos Solidárias, em oposição ao isolamento social vivido 

por algumas mulheres, sobretudo aquelas que nunca trabalharam fora, ou as que 

estão atualmente desempregadas, ou ainda, as aposentadas. Buscamos 

compreender esse tema à luz da explicação proposta por Hannah Arendt (2014)  sobre 

a vida pública e a vida privada, referencial apresentado na seção 3.1 desta tese. 

 

Figura 12: Vida do lar X convívio social 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

 

 Esse tema foi referenciado por cinco entrevistadas, conforme excertos a seguir: 

 

E1: Eu gosto de conversar com elas. Eu gosto de ver as pessoas, até da terceira 

idade, fazendo coisas também. Não se entregando, não ficando só em casa. E você 

deixa a prioridade de ficar só em casa vendo televisão. Então pra mim, na terça-feira 

eu me sinto muito feliz. [...] Sou muito caseira. Gosto de ficar fazendo as minhas coisas 

em casa. Mas gosto de vir no grupo e foi isso que...  que hoje eu sou. Eu queria ser 

no grupo algo mais. 
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E6: E eu vivi uma época da minha vida que eu não saía de casa. Era só em casa, 

economizando. Até o dia que eu fui traída e eu falei: “Eu não vou mais ficar 

economizando. Eu não vou mais ficar em casa, porque, o que que adiantou? Então 

eu vou sair, eu vou fazer as coisas que eu quero”. E agora é assim. Eu faço mesmo o 

que eu quero. Eu me sinto muito bem. Venho aqui, vou no CRAS. Porque a gente fala 

assim: “A gente fica em casa, a vida passa e agente fica parada”. E o marido fala 

assim: “Você vai largar essa cozinha?” “Vou! Você quer arrumar?” “Eu? Eu não!” 

“Então deixa aí que quando eu voltar eu arrumo”. Vou cuidar um pouquinho mais de 

mim, entendeu? Porque eu já cuidei muito deles. 

 

E7: E ela perguntou se a gente queria um dia da semana, que seria na terça-feira, o 

dia melhor, mais propício, pra gente, cada um demonstrar o seu talento. Ensinar o que 

sabe e aprender o que não sabe. Então nós começamos nessa época. Não lembro 

mais a data, mas já faz bastante tempo. E eu vou ficar em casa fazendo o quê? Sou 

viúva, meus filhos todos casados, minhas netas estudam e trabalham. Então pra não 

ficar a semana inteira sozinha, é muito melhor você vir aqui, ensinar o que você sabe, 

o que você tem que você possa passar para alguém e aprender com esse alguém. 

[...] Só sinto um pouco a solidão. Por isso que eu venho aqui, que é um dia a menos 

de solidão. 

 

E8: Então! Eu prefiro vir no grupo porque é o único lugar que eu vou. Pra sair assim, 

durante a semana. Eu tenho um filho especial. Então é só ele. A cabeça é 24h... se 

eu estou com ele, é ele! Então eu tenho uma hora pra mim. Senão eu vou ficar louca... 

É uma válvula de escape. [...]  Mas pra mim é um descanso da mente, porque eu virei 

uma mulher do lar. E eu não era. Eu trabalhava fora igual você... Pra mim foi muito 

difícil depender do outro em questão financeira. Eu sempre trabalhei fora. Eu parei faz 

cinco anos. 

 

E9: Porque você ficar em casa, parada, só pensando na vida não é bom não. É bom 

quando você está no meio de um grupo, aprendendo... Isso é um benefício enorme 

pra a gente. Senão você acaba ficando até depressiva de ficar em casa. 

 

“Eu gosto de ver as pessoas, até da terceira idade, fazendo coisas também. 

Não se entregando, não ficando só em casa” (E1). Observamos na sentença dessa 

entrevistada a concepção do “ficar em casa” como sinônimo de “se entregar”. Para 
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ela, as pessoas da terceira idade, quando vivem compulsoriamente uma vida reclusa 

dentro de casa, de certa maneira perdem o significado da vida. Concepção que vale 

também para as pessoas que não chegaram ainda à terceira idade, mas que, de igual 

modo, vivem confinadas ao lar. Vale observar que a mesma depoente também diz: 

“Sou muito caseira. Gosto de ficar fazendo as minhas coisas em casa” (E1). Ela não 

considera a reclusão no lar como um malefício. Salienta apenas que a vida doméstica, 

caso se torne a única possibilidade de vida, pode se transformar em um mal que ela 

denomina como “se entregar”.  

“Porque a gente fala assim: ‘A gente fica em casa, a vida passa e agente fica 

parada’” (E6). Esta depoente traz a concepção da vida doméstica associada à 

estagnação – “a vida passa e a gente fica”. Podemos relacionar esta concepção à 

proposição de Arendt (2014) sobre a invisibilidade do trabalho realizado no lar. O 

trabalho alienante, repetitivo, invisível e interminável, que remete o ser humano à 

condição de servo, aquele que não tem um vida que é de fato sua, e que, por isso 

mesmo, pertence a uma condição inferior de humanidade. Relacionando essa 

proposição de Arendt à concepção heideggeriana sobre o cuidado – Dasein é Cura, é 

cuidado (seção 1.5) – a mulher que permanece confinada ao lar, de certa forma está 

abrindo mão do cuidado pela vida que deveria ser uma responsabilidade sua. A mulher 

é ente “mulher”. Mas é também, e sobretudo, Dasein – possibilidade de ser. O cuidado 

e a responsabilidade pelo seu próprio ser é dela, mulher, não é do homem, pai ou 

marido, e nem da sociedade. “E o marido fala assim: ‘Você vai largar essa cozinha?’ 

‘Vou! Você quer arrumar?’ ‘Eu? Eu não!’ ‘Então deixa aí que quando eu voltar eu 

arrumo’. Vou cuidar um pouquinho mais de mim, entendeu?” (E6). A fala do marido, 

de certa forma, representa a fala da ancestralidade sobre o papel da mulher na 

sociedade: ficar em casa e dedicar-se ao cuidado do outro (ARENDT, 2014; 

BEAUVOIR, 2014; BOURDIEU, 2014). Mas dessa forma ela não se responsabiliza 

pelo cuidado de seu próprio ser. Decai no cotidiano, na impropriedade, em um modo 

inautêntico de ser.   

“E eu vou ficar em casa fazendo o quê?” (E7). Pergunta a depoente, como um 

Dasein que interroga seu próprio ser. “Então! Eu prefiro vir no grupo porque é o único 

lugar que eu vou. Pra sair assim, durante a semana. [...] Então eu tenho uma hora pra 

mim. Senão eu vou ficar louca... É uma válvula de escape” (E8). Responde outra 

depoente, que percebe sua responsabilidade quanto à apropriação do si-mesmo.  

O grupo Mãos Solidárias se torna para estas mulheres um espaço onde é 

possível lançar-se para a abertura do ser. Para o cuidado e a responsabilidade sobre 
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o seu próprio ser. “Senão você acaba ficando até depressiva de ficar em casa” (E9). 

Se existe alguma coisa a fazer para evitar esse estado depressivo e de cerceamento 

das possibilidades, é o Dasein que tem em suas mãos a responsabilidade de fazê-lo. 

Participar do grupo Mãos Solidária é, para esta depoente, precisamente esta ação de 

cuidado e responsabilidade que o Dasein tem por si mesmo. 

 

4.3.12 Reflexão sobre si-mesmo e redimensionamento dos problemas: “Eu acho 

que o meu problema fica pequenininho...” 

 

Algumas entrevistadas relataram que sua participação no grupo Mãos 

Solidárias as levou a refletir  sobre a dimensão de seus problemas pessoais. Elas 

perceberam  que o isolamento social cria uma sensação de impotência mediante as 

dificuldades impostas pela vida. Já o convívio em grupo as ajuda a observar que todos 

têm problemas e cada um encontra seu modo próprio de lidar com seus problemas. 

Estes são, muitas vezes, mais graves que os da própria depoente, de acordo com sua 

avaliação. E, no entanto, são encarados por outras mulheres como desafios possíveis 

de ser enfrentados, até mesmo como trampolim para crescimento e fortalecimento 

pessoal.  

 

Figura 13: Redimensionamento dos próprios problemas 

 

Fonte: Foto tirada por uma voluntária 

Esta unidade de sentido foi identificada nos discursos de três entrevistadas. 

Seguem os fragmentos. 
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E6: Mas assim, lidar com o pessoal... Ver que o problema da gente também não é tão 

grande, que tem gente com problema maior... Daí a gente fica mais... A gente vê que 

a gente nem tem tanto problema, né? A gente vê tanto problema aqui, então a gente 

vê que nem tem muito problema em casa, né? [...] Porque a gente fala assim: “Nossa! 

Eu tenho tanto problema!” E a gente vê, vindo aqui a gente vê que a gente quase não 

tem. Tem gente que tem problema muito maior. E a gente tem vontade de vir aqui e 

ajudar e fazer um monte de coisa, né? 

 

E8: Porque eu gosto daqui. Sabe? Falar pra mim: “Olha, tem gente passando 

necessidade” se eu tiver dois pacotes de arroz eu dou um pra a pessoa. Porque eu 

sei que aqui tem gente pior do que eu. Sabe? Tem gente que está muito mais 

desestruturada na vida. Eu acho. Eu acho que o meu problema fica pequenininho... 

 

E9: Então a gente faz pelos outros, mas não fica só no fazer, acho que agente recebe 

até mais do que aquilo que a gente faz, né? Eu sinto que faço pouco. 

 

 O Dasein é o único ente que tem capacidade de refletir sobre si-mesmo, 

interrogar sobre o seu próprio ser  e fazer escolhas (seção 1.6). Em meio à ocupação 

o Dasein pode se deparar com o apelo de seu ser, interpelando sobre o seu poder-

ser mais próprio. Os problemas relatados pelas depoentes, muitas vezes servem de 

anteparo contra a própria reflexão: quando a pessoa fica muito fixada em seu próprio 

problema, de certa forma identifica-se com o caráter enrijecido do ente e perde a 

possibilidade de abertura para o ser. “Porque a gente fala assim: ‘Nossa! Eu tenho 

tanto problema!’ E a gente vê, vindo aqui a gente vê que a gente quase não tem. Tem 

gente que tem problema muito maior” (E6). Redimensionar o próprio problema, de 

certa forma, é redimensionar a própria abertura do Dasein. De um espaço estreito e 

de uma visão opaca, para um espaço aberto – a clareira – possibilidade de iluminação 

e revelação. O grupo Mãos Solidárias como esta clareira. “Eu acho que o meu 

problema fica pequenininho...” (E8). “Então a gente faz pelos outros [...] acho que 

agente recebe até mais do que aquilo que a gente faz, né?” (E9). 

 

 Os resultados apresentados nesta seção corroboram com a hipótese 

apresentada na introdução: o grupo Mãos Solidárias de fato se apresenta como 

espaço favorável à abertura do ser das mulheres que ali se reúnem. A categoria de 

análise “ser-com” identifica que, no grupo, o ser-com-o-outro se apresenta como 
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clareira, o lugar da possibilidade. Na categoria “solidariedade e voluntariado”  

compreendemos a solidariedade das mulheres como uma ação de cuidado que 

identifica o próprio ser do Dasein. A categoria “ensino e aprendizagem do trabalho 

manual” identifica o caráter interdisciplinar da pesquisa em sua interface com o campo 

da Educação. No grupo Mãos Solidárias, o ensinar e o aprender são realizações que 

não visam propriamente à utilidade, mas à realização de si-mesmo. Identificamos na 

categoria “gratificação no convívio e no trabalho” uma realização do Dasein no 

momento mesmo de sua participação no grupo. O convívio e o trabalho ali realizados 

remetem o ente para o seu ser mais próprio, por isso, constituem ações que não 

acrescentam cansaço, pelo contrário, que renovam as possibilidades do ser. 

Apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, seguimos agora com as 

considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde meados dos anos de 1950 o pensamento do filósofo Martin Heidegger 

tem sido apropriado pela psiquiatria e pela psicologia clínica. Primeiramente por 
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intermédio dos psiquiatras suiços Ludwig Binswanger e Medard Boss, que 

disseminaram a abordagem em seu ciclo de estudantes e colaboradores 

(HEIDEGGER, 2009). Em consonância com a investigação fenomenológica da 

psicopatologia, que já havia sido alavancada por Karl Jaspers desde o início do século 

XX, tal abordagem ganhou espaço nos ciclos de atuação tanto da psiquiatria quanto 

da psicologia.  A compreensão heideggeriana sobre o Ser trouxe para a clínica 

psicológica a possibilidade de um trabalho que já não toma a doença como objeto 

principal de investigação, mas o homem em sua totalidade, esteja ele enfermo ou não. 

O olhar do médico e do psicólogo já não se coloca sobre a doença e as disfunções do 

organismo, mas sobre e experiência total do ser existente.  

Em Daseinsanalyse as doenças são entendidas de acordo com o conceito de 

privação indicado por Heidegger (2009) nos Seminários de Zollikon26: as doenças 

sempre mostram alguma restrição nas possibilidades do Dasein realizar o seu existir. 

O estreitamento da abertura do Dasein sempre implica, em algum grau, em perda de 

liberdade. Pois bem, a partir da instrumentalização em Heidegger, é possível pensar 

o doente para além da doença e das restrições. É possível pensar a existência 

propriamente, a abertura do ser, a liberdade para a realização de si-mesmo. 

Colocamo-nos em um âmbito de investigação que se interessa pela liberdade e pelas 

possibilidades do ser. Esse âmbito ultrapassa também a atuação clínica da psicologia. 

O lugar de exercício da liberdade e das possibilidades do ser é todo lugar e qualquer 

lugar.  

A pesquisa fenomenológica vai conquistando territórios que ultrapassam o 

campo da saúde e se acercam das ciências humanas e sociais. E aqui se insere nossa 

pesquisa, que buscou em Heidegger um referencial para compreender o fenômeno 

do desvelamento de si-mesmo e a busca de apropriação das possibilidades ser pelas 

mulheres que fazem parte do grupo Mãos Solidárias. A pergunta que nos propusemos 

a responder foi: seria o grupo Mãos Solidárias um espaço favorável à abertura do ser? 

Nossa hipótese inicial responde afirmativamente a esta pergunta. Sim, o grupo Mãos 

Solidárias se apresenta como ambiente facilitador à abertura do ser do Dasein, 

possibilitando às mulheres que ali trabalham o desvelamento do seu ser mais próprio. 

                                                           
26 Seminários de Zollikon é o nome dado a uma série de conferências proferidas por Martin Heidegger 
a um grupo de estudantes e assistentes de psiquiatria. O psiquiatra suíço Medard Boss promovia esses 
encontros em sua própria casa, em Zollikon, na Suiça. Nestes seminários, que se realizaram entre os 
anos de 1959 e 1969, os temas centrais do pensamento de Heidegger foram apresentados e discutidos 
com psiquiatras e estudantes, que buscavam uma compreensão de seus pacientes para além do 
quadro clínico da enfermidade e dos sintomas, alcançando o âmbito compreensão da existência como 
totalidade (Heidegger, 2009). 
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A construção desta hipótese tomou por base as pesquisas em psicologia clínica que 

reconhecem a psicoterapia como um espaço favorável ao estabelecimento da 

autenticidade do cliente. De modo análogo, compreendemos o grupo Mãos Solidárias 

como um espaço que favorece o encontro do indivíduo com sua própria autenticidade.   

 Para investigar tal hipótese, nossa construção teórica tomou como ponto de 

partida o capítulo IV da primeira seção de Ser e Tempo (HEIDEGGER, 2012a), que  

identifica os conceitos de ser-no-mundo, copresença e ser propriamente si-mesmo. 

Estes conceitos representaram a base de sustentação da pesquisa, pois as mulheres 

que pertencem ao grupo Mãos Solidárias são identificadas como Dasein, que é ser-

no-mundo, e o campo de pesquisa é compreendido como o lugar da copresença. O 

objetivo da pesquisa foi verificar se este lugar é, de fato, um espaço que facilita ao 

sujeito a possibilidade de ser propriamente si-mesmo. A partir deste tripé teórico, 

outros conceitos foram agregados, como o conceito de cotidianidade, ocupação e 

trabalho, clareira e apelo do ser (HEIDEGGER, 2012a). Octavio Paz (2006) e Ortega 

y Gasset (1964) trouxeram compreensões sobre o trabalho do artesão e o papel da 

técnica na vida do homem moderno. Em se tratando de um grupo de mulheres, não 

seria possível ignorar as questões de gênero implicadas na investigação. Hannah 

Arendt (2014), Simone de Beauvoir (2014), Michel Foucault (2017) e Judith Butler 

(2017) nos conduziram nesta compreensão. O arcabouço teórico que instrumentalizou 

a pesquisa contempla a perspectiva interdisciplinar: uma construção teórica 

perpassada por contribuições de diversos campos do saber, como a filosofia, a 

psicologia, a educação social, as artes e a história da cultura. Compreendemos que o 

diálogo entre as disciplinas, sobretudo entre essas duas grandes áreas do saber – a 

Educação e a História da Cultura – contribuiu para a fecundidade da compreensão do 

tema por nós proposto. A Educação, apresentando um suporte teórico sobre o 

processo de formação do humano, e a História da Cultura, que constrói sua lógica na 

dinâmica dos processos temporais e seus significados para as sociedades humanas. 

 O método da pesquisa foi construído a partir da exposição da pergunta pelo 

sentido do ser. Procuramos compreender a proposta de investigação fenomenológica 

desde Husserl (1986) até à hermenêutica da facticidade em Heidegger (2013). Os 

instrumentos de coleta de dados foram: a pesquisa documental, que teve como fonte 

o Livro de Atas do Grupo Mãos Solidárias; a observação participante; a aplicação de 

questionários e entrevistas. O Método Fenomenológico de Giorgi (MOREIRA, 2002) 

foi utilizado como instrumento de análise das entrevistas e a hermenêutica filosófica 
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de Gadamer (2014) nos serviu como chave para o aprofundamento das 

interpretações. 

 Os resultados da pesquisa documental e da observação participante nos 

forneceram um conhecimento inicial sobre o grupo Mãos Solidárias. Trata-se de um 

grupo de voluntariado formado por mulheres que se reúnem semanalmente para a 

realização de trabalhos artesanais. O local das reuniões é o salão social da Igreja 

Metodista de Campos do Jordão – SP. O início formal do grupo data do dia 17 de 

março de 2009, quando foi realizada a primeira reunião, que contava com 16 

mulheres. O conteúdo da reunião foi lavrado em ata, que nos serviu de fonte 

documental. Antes, porém, desta data, algumas voluntárias já se reuniam em um outro 

projeto, a Liga do Lar, promovida pelo Exército de Salvação. Este projeto foi 

interrompido em 2009, e algumas egressas tiveram a iniciativa de fundar um novo 

grupo de trabalho voluntário que, um ano depois, em 2010, recebeu o nome de grupo 

Mãos Solidárias. Os artigos confeccionados pelas voluntárias são vendidos e a renda 

obtida é doada a entidades assistenciais no município de Campos do Jordão. 

 A análise dos questionários nos permitiu traçar um perfil do grupo Mãos 

Solidárias. Em 2016, quando foi aplicado o instrumento, os resultados obtidos foram: 

a idade média das mulheres era de sessenta e dois anos e meio; a maioria delas havia 

completado o Ensino Médio, mas não exercia atividade remunerada (aposentadas ou 

“do lar”); a maioria participava do grupo há dois anos ou mais, sendo que oito 

voluntárias eram egressas do projeto Liga do Lar.  

Os resultados das entrevistas, tratados pelo Método de Giorgi, foram divididos 

em doze temas: 1. Ser-com (no trabalho de grupo); 2. Solidariedade e voluntariado; 3. 

Suspensão da cotinianidade; 4. Prazer/felicidade/bem estar no convívio e no trabalho; 

5. Ensino e aprendizagem do trabalho manual; 6. Crescimento/aprimoramento 

pessoal (habilidades sociais); 7. Autenticidade/ser propriamente si-mesmo; 8. Valor 

social e econômico do artesanato; 9. Significado do trabalho artesanal; 10. 

Autoestima/auto realização; 11. Vida do lar x convívio social (vida privada e vida 

pública); 12. Reflexão sobre si mesmo e redimensionamento dos próprios problemas. 

Dentre eles, três foram mencionados por todas as voluntárias entrevistadas: ser-com; 

solidariedade e voluntariado; ensino e aprendizagem do trabalho artesanal. 

 Por meio da análise das entrevistas foi possível identificar uma correlação entre 

o ser-com vivenciado no grupo Mãos Solidárias e o ser-com-o-outro oferecido pela 

psicoterapia, tal como havíamos previsto em nossa hipótese. O grupo Mãos Solidárias 

é o espaço do trabalho, mas também é o espaço da fala, da escuta e do compartilhar. 
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No espaço comunitário o abrir-se para o outro de alguma maneira cria condições para 

o abrir-se de si-mesmo. Sendo assim, o ser-com é clareira, que favorece a abertura 

do ser e o desvelamento de si-mesmo: “[...] então pra mim é uma terapia...” (E6); “[...] 

a mente fica mais aberta...” (E5). No grupo Mãos Solidárias, o ser-com parece 

favorecer o desprendimento do modo impessoal de ser, promovendo o encontro de 

cada voluntária com sua própria autenticidade. 

 Sob a categoria “solidariedade e voluntariado” foram reunidos os discursos que 

revelavam os sentimentos de bem-estar advindos da realização do trabalho voluntário. 

Todas as entrevistadas expressaram sentir gratificação pessoal no exercício da 

solidariedade. De acordo com o referencial em Heidegger, esta categoria indica o 

sentido do cuidado que as voluntárias devotam ao outro. Compreendendo o Dasein 

como Cura (Cuidado), observamos que, no campo de pesquisa, as voluntárias cuidam 

de seu próprio ser no instante mesmo em que estão cuidando do outro. O Dasein é 

aquele que, no esforço de lançar o outro para uma possibilidade de ser mais potente, 

lança a si mesmo para o espaço de abertura e desvelamento: “E fazer algo também 

para alguém. [...] Então isso me trouxe mais alegria” (E1). Alegria, segundo Spinoza 

(2009), é o sentimento da potência. O que nos faz mais alegres, faz-nos também mais 

fortes, mais encorajados para o encontro da clareira e do acontecimento apropriador 

(HEIDEGGER, 2015). 

A unidade de sentido “ensino e aprendizagem do trabalho artesanal” reuniu os 

discursos que versavam sobre o ensino e a aprendizagem da técnicas artesanais. Ao 

analisar este tema, fizemo-nos a seguinte pergunta: se na modernidade os utensílios 

podem ser fabricados em uma linha de produção, por que fazê-los a mão? E por que 

ensinar e aprender essa tarefa? A interpretação hermenêutica proposta por Heidegger 

procura uma resposta que não se contenta com o objetivamente dado, mas busca 

pela experiência vivida pelas voluntárias entrevistadas. Compreendemos que esta 

experiência de ensinar e aprender o artesanato se situa na ordem do desvelamento 

do ser. Enquanto a produção industrial não encontra significado em si mesma, senão 

na lucratividade dos resultados, o trabalho manual remete o artesão à proximidade e 

ao significado de seu próprio ser. Por isso, ensinar e aprender as técnicas artesanais, 

embora sendo um trabalho pouco lucrativo, significa uma possibilidade do Dasein 

estar junto a si-mesmo, elaborando sua própria autenticidade. Sendo assim, as 

mulheres do grupo Mãos Solidárias consideram que vale a pena continuar 

aprendendo, ensinando e realizando a tarefa do trabalho artesanal.  
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Concluímos que o grupo Mãos Solidárias expressa o espaço existencial 

favorável à abertura do ser das mulheres que ali trabalham . Espaço de expressão 

da criatividade e de desvelamento do ser. Onde cada voluntária, usufruindo do ser-

com, encontra a possibilidade de se desprender do impessoal, e seguir em direção a 

um modo de ser mais autêntico. Onde a cotidianidade, com suas determinações 

fáticas, é por algumas horas suspensa, abrindo espaço para novas possibilidades do 

ser. Onde também é possível refletir sobre si mesmo, redimensionar os problemas, 

buscar o crescimento e o aprimoramento pessoal, fortalecer a autoestima em um 

ambiente que oferece bem estar e gratificação, tanto no trabalho quanto no convívio. 

Defendemos nesta tese a proposição de que o grupo Mãos Solidárias se 

apresenta como espaço favorável à abertura do ser e ao desvelamento de si-mesmo 

das voluntárias. No entanto, não consideramos que as condições desse grupo façam 

dele um espaço exclusivo ou privilegiado para tal fim. Pelo contrário, queremos propor 

que as nossas sociedades têm a responsabilidade de construir espaços de 

crescimento e potencialização das pessoas, tal como acontece no grupo Mãos 

Solidárias. A mesma sociedade que, muitas vezes e de muitas maneiras,  provoca o 

adoecimento das pessoas, pode também promover a saúde e o bem estar de seus 

cidadãos e cidadãs. 
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Apêndice A - Questionário 

 

Quem são as voluntárias do grupo “Mãos Solidárias” 

 

Gostaria de convidá-la a participar da pesquisa O trabalho manual comunitário 

e o desvelamento de si-mesmo em Heidegger, respondendo ao questionário 

abaixo. Essa pesquisa se propõe a investigar o Grupo “Mãos Solidárias” como 
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espaço que possibilita ao sujeito a reflexão sobre o modo de ser propriamente si 

mesmo. Sua participação na pesquisa é voluntária e não obrigatória. 

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com as das outras 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome das participantes (apenas a 

Pesquisadora Responsável terá acesso a essa informação). 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Idade:__________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________ 

Estado Civil:_____________________________________________________ 

Tem filhos? (Se tiver, indique quantos filhos e a idade) 

_______________________________________________________________ 

Tem netos? (Se tiver, indique quantos) _______________________________ 

Grau de 

instrução:_______________________________________________________ 

Profissão/ocupação:_______________________________________________ 

É aposentada?              Sim (    )       Não (    ) 

Bairro onde mora: ________________________________________________ 

Qual meio de transporte utiliza para participar das reuniões do 

grupo?__________________________________________________________ 

Há quanto tempo participa do grupo?__________________________________ 

Participa de outros grupos de voluntariado? (se participar, indique qual/quais) 

_______________________________________________________________ 

Gostaria de participar dessa pesquisa concedendo entrevista à pesquisadora? 

Sim (    )            Não (    ) 

 

Por que você decidiu participar do grupo voluntário “Mãos 

Solidárias”?______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

___________________________________ 

Como você se sente aqui no grupo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________ 

O que significa para você fazer parte do grupo “Mãos Solidárias”?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Pesquisadora Responsável: Débora Inácia Ribeiro – (12) 98704-9049 

 

 

 

Apêndice B – Entrevista 

 

Pergunta norteadora: 

 

Por que não ficar em casa na terça-feira à tarde? 

 

Desdobramentos (temas a serem investigados): 
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- Como você se sente vindo nesse grupo? 

- Como conheceu o grupo? 

- O que você mais gosta de fazer aqui? 

- Você já aprendeu alguma coisa nova aqui no grupo, que tenha sido mais significativa 

pra você? 

- E sobre você mesma? Já aprendeu alguma coisa nova sobre você mesma em 

decorrência de participar do grupo? (no sentido de crescimento e amadurecimento 

pessoal) 

- Dá tempo de pensar sobre sua própria vida enquanto realiza os trabalhos? Fale um 

pouco sobre isso. 

- O que você fazia nas tardes de terça-feira antes de começar a participar do grupo? 

- Quem é você, _______________: voluntária do grupo “Mãos Solidárias”? 

- O que significa pra você fazer parte do grupo “Mãos Solidárias”? 

 

Formulário: 

 

Nome:______________________________________________________ 

Data:_________________ 

Idade:________________ 

Estado Civil:________________ 

Grau de instrução:__________________ 

Tempo de participação no grupo:_______________ 

Observação:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Apêndice C 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

Maior de 18 anos 
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Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a 

utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em 

fotos e filmagens decorrentes da minha participação no projeto a seguir discriminado: 

 

Programa de Doutorado da Universidade Mackenzie com título do projeto: O 

trabalho manual comunitário e o desvelamento de si-mesmo em Heidegger. 

 

Pesquisadora: Débora Inácia Ribeiro 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Monteiro de Araujo 

Objetivos principais: A pesquisa se propõe a investigar o Grupo “Mãos Solidárias” 

como espaço que possibilita ao sujeito a construção do modo de ser propriamente 

si-mesmo. O objetivo geral é investigar a copresença (Mitdasein) que acontece no 

grupo, procurando entender se ela favorece o ser propriamente si-mesmo de cada 

participante. 

 

As imagens e a voz poderão ser exibidas: nos relatórios parcial e final do referido 

projeto, na apresentação áudio-visual do mesmo, em publicações e divulgações 

acadêmicas, em festivais e premiações nacionais e internacionais, assim como 

disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na Internet, fazendo-

se constar os devidos créditos. 

 

A pesquisadora fica autorizada a executar a edição e montagem das fotos e 

filmagens, conduzindo as reproduções que entender necessárias, bem como a 

produzir os respectivos materiais de comunicação, respeitando sempre os fins aqui 

estipulados. 

 

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos 

conexos a minha imagem e voz ou qualquer outro. 

 

Campos do Jordão,_____de________________de 2017. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

Nome:_____________________________________________________________ 

 

RG.:_______________________________________________________________ 

 

CPF:______________________________________________________________ 

 

Telefone: (     ) ______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 
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Assinatura da pesquisadora 
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