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RESUMO 

 

Apresenta-se com este trabalho uma investigação sobre a questão do encontro em 

Buber, analisando como ele o compreende. Para então, com uma visão dada por 

Bauman de uma modernidade liquida, conceituar elementos que contribuem para fazer 

uma análise da relação “religião, políticas e mídias”. Isto é, cooperar com os conceitos 

de encontro e modernidade liquida destes dois autores na investigação da interface 

proposta. Buber compreende o encontro como um diálogo, uma relação, um entre. O 

Encontro tem por característica acarretar vínculo. O Eu se torna Eu quando ele está em 

relação com o Tu. Toda a vida atual é encontro, toda existência real é relação. Para o 

filósofo a inclusão é a capacidade de o indivíduo, engajado no encontro dialógico, ter 

consciência de si próprio e perceber o outro na sua alteridade singular. O tempo em que 

vivemos nos leva a uma forma de vida que aparentemente nos conduz ao contrário do 

que fala Buber. Bauman, denomina este tempo de Modernidade Liquida. Tempo que 

possui valores que aparentemente são inversos ao que conduz a um verdadeiro encontro 

– realidade esta, onde estão inseridas as religiões, as políticas e as mídias. Para Bauman 

o cidadão passa a ser indivíduo. E com isso os conceitos de relação que Buber analisa 

caem por terra, pois quem vive a relação é o cidadão, o indivíduo só se conecta. Tudo 

isso impacta diretamente as religiões, as políticas e as mídias. É esta contribuição que é 

investigada.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: encontro; modernidade; liquido. 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado São Paulo, SP, de 04 

a 06 de Outubro de 2016. 
2 Mestrando do Programa de Mestrado em Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e-mail: 

pemarcosneves@ig.com.br  
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INTRODUÇÃO 

 

Deseja-se apresentar com este trabalho uma investigação sobre a questão do encontro 

em Buber, buscando mostrar como ele o compreende. Para então, com uma visão dada 

por Bauman de uma modernidade liquida, fazer uma análise da relação “religião, 

políticas e mídias”, investigando como estas provocam ou não o encontro na atualidade. 

 

1. EU E TU, BUBER 

 

Ao falar do encontro não podemos deixar de apresentar as investigações feitas pelo 

filósofo Martin Buber.3 Ele nos ajuda a compreender o encontro como um diálogo, uma 

relação, um entre. (BUBER, 2001). O Encontro tem por característica o contato que 

acarreta responsabilidade e vínculo. (BUBER, 2001). É importante observar que o 

encontro acontece a partir de uma resposta a um chamado e é a partir do momento em 

que acontece o movimento reciproco de resposta que surge a responsabilidade. 

(ZUBEM, 2003, pp.11-12). E “a resposta a uma interpelação supõe a situação prévia de 

reconhecimento do outro em sua alteridade”. (ZUBEM, 2003, p.12). 

 

Buber fala, nesta questão do encontro, da relação Eu e Tu. Ele afirma que nesta relação 

o “esta-disponível” faz com que o encontro acorra de forma gratuita. Para Buber estar 

disponível é estar aberto ao outro. (ZUBEM, 2003, p.13). Em outras palavras, é como 

que no encontro, existisse uma parte que chama e outra que responde ao chamado, mas 

ao responder ao chamado, estar última oferece uma relação de responsabilidade e 

gratuidade, visto que ao receber o chamado ela já estava aberta à parte que chama. E 

consequentemente, este encontro dialógico supõe o reconhecimento do outro bem como 

a reciprocidade e o contato vivido. (ZUBEM, 2003, pp.11-13). 

 

É interessante notar que Buber fala que o Eu se torna Eu quando ele está em relação 

com o Tu. (ZUBEM, 2003, p.13). Ele está querendo afirma que “toda a vida atual é 

                                                 
3 Veremos a contribuições de Martin Buber a partir das obras “BUBER, Martin. Eu e Tu. São Paulo: Centauro, 

2001.”, “BUBER, Martin. Eclipse de Deus: considerações sobre a relação entre religião e filosofia. Campinas, SP: 

Verus, 2007.” e “ZUBEM, Newton Aquiles von. Matin Buber: cumplicidade e diálogo. Bauru, SP: EDUSC, 2003.” 

(comentador). 
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encontro” (ZUBEM, 2003, p.13), “toda existência real é relação” (ZUBEM, 2003, 

p.13). 

 

O filosofo afirma que os conceitos de relação e encontro não são sinônimos. Para ele o 

encontro é algo atual, já a relação, por sua vez, possibilita que o encontro sempre 

aconteça, isto é, a relação possibilita o encontro sempre renovado. (BUBER, 2001, pp. 

29-51). E este conceito de relação mostra o que acontece entre os seres humanos e entre 

o ser homem e Deus (BUBER, 2001, p.30). 

 

Para o filosofo o Eu possui o amor. E este amor é carregado pelo Eu no encontro. E 

visto que o encontro apresenta a característica de reciprocidade, existe uma 

cumplicidade no amor entre as partes envolvidas no encontro. (ZUBEM, 2003, p.15). 

 

É interessante observar que para Buber o encontro com o outro causa uma tenção. Uma 

tenção, pois, a abertura para o outro causa uma abertura para si. É como se ambas as 

partes envolvidas neste encontro se interdependessem. (ZUBEM, 2003, p.15). 

 

A partir disso, podemos afirmar que no pensamento de Buber o ser humano se realiza na 

comunidade, na relação intersubjetiva do indivíduo com o outro. No encontro dele como 

o outro indivíduo e com o outro comunidade. O Eu se torna eu real quando entra na 

esfera do nós. (ZUBEM, 2003, p.17). Buber dá, até mesmo, um sinal sobre a 

comunidade, pois para ele a comunidade depende da realização dos eus na sua 

singularidade. Para nosso filosofo, tanto o eu como a comunidade realizam-se no 

encontro dialógico, são interdependentes e “equifundantes” da existência humana. 

(ZUBEM, 2003, p.17). 

 

Outra verificação importante, feita por Buber, que merece relevância nesta investigação 

sobre o conceito de encontro, é a questão da inclusão. Para ele a inclusão é a capacidade 

de o indivíduo, engajado no encontro dialógico, ter consciência de si próprio e perceber 

o outro na sua alteridade singular. A inclusão favorece o conhecimento do outro, no 
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sentido bíblico, isto é, no plano físico corporal e no plano psíquico e espiritual. 

(ZUBEM, 2003, p.19). 

 

Para Buber o ser humano busca a orientação e a realização e isso o leva a um encontro 

real com Deus, com os indivíduos e com a natureza. (ZUBEM, 2003, p.21). Podemos 

falar de encontro entre ser humano e Deus, em Buber, partindo do que ele fala sobre o 

caminho que o ser humano faz para Deus. A orientação e a realização que o ser humano 

busca leva-o a Deus, e esse caminho se completa quando o homem faz a experiência de 

Deus em sua integridade. (ZUBEM, 2003, p.23). 

 

A partir do que fala Buber, na terceira parte de sua obra “Eu e Tu”, vemos que em cada 

encontro que fazemos com o outro, com cada “Tu” individualizado, temos uma 

perspectiva do encontro com Deus. (BUBER. 2001, p.101). Todas as nossas relações, se 

prolongadas, entrecruzam-se em Deus. (BUBER. 2001, p.101). A relação com Deus 

engloba todas as outra e possui um caráter de passividade e atividade, pois ao mesmo 

tempo que é escolher, é ser escolhido. (BUBER. 2001, p.102). Nas próprias palavras de 

Buber “O Tu se apresenta a mim. Eu, porém, entro em uma relação imediata com ele”. 

(BUBER. 2001, p.102). 

 

O fato originariamente simples desse encontro entre o ser humano e Deus é a perfeita 

aceitação da presença do Tu, no caso, Deus. (BUBER. 2001, p.103). É interessante 

notar que cada encontro do Tu com um ser no mundo é exclusivo, não como se nada 

mais existisse, mas tudo o mais vive na Luz do Tu. (BUBER. 2001, p.103).  

 

Diante de nossa investigação sobre a questão do encontro é importantíssimo destacar, 

pois é de grande contribuição essa constatação de Buber, que aquele que entra na 

relação com Deus não se preocupa com nada mais isolado, nem com coisas nem com 

entes, nem com a terra nem com o céu. Isso ocorre, não porque o Eu tem que estar fora 

da experiência sensível, mas porque tudo está incluído na relação. Entrar na relação 

pura com Deus não significa prescindir de tudo, mas sim ver tudo em Deus. Afastar o 

olhar do mundo não ajuda na ida para Deus; olhar fixamente o mundo também não faz 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 5 

aproximar de Deus, porém, aquele que contempla o mundo em Deus, está na presença 

d’Ele. Assim, a relação perfeita entre o ser humano e Deus é “não compreender nada 

fora de Deus mas apreender tudo Nele”. (BUBER. 2001, pp.103-104). 

 

Buber afirma que não se encontra Deus permanecendo no mundo, e tampouco encontra-

se Deus ausentando-se dele. Aquele que, com todo o seu ser, vai de encontro a Deus e 

entrega-se por inteiro, este encontra Deus. Ele que não se pode encontrar. Isto é, ver 

Deus no mundo. (BUBER. 2001, p.104). 

 

Deus é o totalmente presente e o totalmente mesmo. Ele é mystérium tremendum cuja 

aparição nos subjuga, mas ele é também o mistério a evidência que me é mais próximo 

do que o meu próprio Eu. (BUBER. 2001, p.104). Assim, se santificamos nossas vidas 

fazemos o caminho à Deus, e essa relação com Ele gera em nós o sentimento de 

criatura. (BUBER. 2001, p.105). 

 

O homem tem necessidade de Deus para existir. O fato de que exista o mundo, que o 

homem, a pessoa humana exista, que eu e você existamos tem um sentido divino. 

(BUBER. 2001, p.106). Bem por isso a criação se realiza em nós, ela penetra em nós 

pelo ardor, nos transforma pelo seu brilho. Nós nos associamos a ela, encontramos nela 

o Criador, nós nos oferecemos a ela como auxiliares e companheiros. (BUBER. 2001, 

p.106). 

 

Poderíamos coroar essa investigação acerca do encontro, de um ponto de vista mais 

filosófico, com que afirma Buber sobre a perfeita relação exercida entre o homem e 

Deus. Para esta empreitada ele toma como base e relação entre Jesus Cristo e Deus Pai.  

Jesus Cristo sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano (DENZINGER, 

2007, 301) afirma, no evangelho de João, “Eu e o Pai somos um” (Jo 10,30) e nos 

apresenta, assim, sendo ele homem, a perfeita relação com Deus. 

 

Deus e o Homem (Jesus Cristo) consubstanciais, constituem o par 

indestrutível atual, os dois suportes da relação primordial, que vinda 

de Deus ao homem se chama missão e mandamento, indo do homem a 
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Deus se chama contemplação e escuta e entre os dois se chama 

conhecimento e amor. (BUBER, 2001, p.106). 

 

Esta relação entre Deus Pai e o Filho que é homem, apresenta o modelo de relação e 

esta edifica o ser humano e a comunidade. Somente na relação com Deus a 

exclusividade e a inclusividade absolutas se unem numa unidade, onde tudo é 

englobado. (BUBER. 2001, p.117). E o amor prevalece. (1Cor 13,1-13). 

 

Pois bem, depois desta sucinta pincelada do pensamento de Buber sobre o encontro, 

pode-se observar pontos importantes para que se compreenda uma forma de vida entre 

os homens que leve verdadeiramente a uma cultura de encontro. Porém, o tempo em que 

vivemos nos conduz a uma forma de vida que aparentemente nos conduz ao contrário 

do que aqui falamos. 

 

2. MODERNIDADE LIQUÍDA, BAUMAN 

 

Bauman, ao fazer uma leitura sociológica de nossa situação atual, denominando o tempo 

em que vivemos de “Modernidade Liquida”, apresenta-nos uma realidade com valores 

que aparentemente são inversos ao que conduz a um verdadeiro encontro (BAUMAM, 

2001, p.15). 

 

Para nosso sociólogo os conceitos de liquido e sólido são importantes. Pois ele usa 

destes conceitos para analisar os tempos atuais. Para nosso autor “fluidez” e “leveza” 

marcam nossa sociedade, sendo o derretimento dos sólidos o principal traço desta 

modernidade. (BAUMAM, 2001, pp.7-24). 

 

Nesta realidade liquida, o slogan que cerca nossa condição humana é “Devemos nos 

emancipar, “libertar-nos da sociedade”. “Libertar-se” significa começar a sentir-se livre 

para se mover ou agir. O cidadão passa a ser indivíduo. (BAUMAM, 2001, pp.25-69). E 

com isso, os conceitos de relação que Buber analisa caem por terra, pois quem vive a 

relação é o cidadão, o indivíduo só se conecta. 
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3. BUBER X BAUMAN 

 

Para Bauman o trabalho do pensamento crítico atual deve ser examinar as dificuldades 

de traduzir os problemas privados em questões públicas, de recoletivizar as utopias 

privadas da “política-vida” para assumirem novamente a forma das visões da sociedade 

“boa” e “justa”. Usando da nomenclatura de Buber, para assumir novamente uma 

sociedade da relação. (Bauman, 2016, pp.128-129). 

 

A individualidade trazida por uma sociedade de consumo leva a uma falsa identidade do 

homem, diz Bauman (BAUMAN, 2005, pp. 15-106). A relação que leva o Eu se 

reconhecer como Eu, que dá a identidade do homem, na filosofia de Buber, é algo 

sólido - a identidade é algo sólido. A busca da identidade é a busca incessante de deter 

ou tornar mais lento o fluxo, de solidificar o fluido, de dar forma ao disforme. Porém, 

diz Bauman, o ir as compras se torna uma realização das fantasias de identidade – 

liberdade de ser diferente, de “ter identidade”. (Bauman, 2001, pp.114-116). 

 

Para Bauman a “comunidade” é uma relíquia das utopias da boa sociedade de outrora. 

Onde a cidade é agora um assentamento humano em que estranhos têm chance de se 

encontrar. Porém, o habitante da cidade foi transformado em consumidor. E estes por 

sua vez frequentam espaços físicos de consumo. Esses lugares encorajam a ação e não a 

interação. (Bauman, 2001, pp.210-250). Por mais cheios que possam estar, os lugares de 

consumo coletivos não têm nada de encontro e relação como visto em Buber. 

 

4. CONCIDERAÇÕE FINAIS, LUZ PARA A RELAÇÃO: RELIGIÕES 

POLÍTICAS E MÍDIAS 

 

Vive-se em uma época em que o consumo domina e regula mais que o Estado, onde a 

“cultura de tirar” do mundo dos negócios suplanta a “cultura de partilha” da família e da 

vizinhança. O Estado perdeu seu monopólio da força e não dispõe da capacidade de 

decidir o que precisa ser feito – ele não tem como deixar de ser um mau condutor da 

vontade geral. No mundo de interdependência plenária e circulação planetária de 
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finanças, capitais de investimento, commodities e informação, o que precisa ser feito, 

fica de maneira obstinada, além do alcance e da capacidade de Estados territorialmente 

confinados (cf. Bauman 2016, 21-23.31). 

 

Constata-se assim a crise da democracia. As instituições do Estado são concebidas, 

moldadas e apresentadas segundo o modelo de uma sociedade de mercado. Ao mesmo 

tempo que se assiste jovens trocando mensagens vazias com seus telefones, internet 

como incubadora de expressões fáticas que desestimulam e impedem qualquer coisa 

carregada de um significado maior. Assim, os princípios que deram corpo à democracia, 

as relações de autoridade e suas formas de legitimação, nosso comportamento, nossos 

valores compartilhados e estilos de vida – todos esses pilares sociais precisam ser 

revistos. Nenhum deles aparenta mais possuir a capacidade de dar conta da nossa 

experiência e compreensão do mundo atual. Um mundo que está em fluxo e que se 

tornou cada vez mais propenso a crises graves e persistentes. 
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