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A minha comunicação pretende apresentar a vida e o pensamento de Etty Hillesum enquanto
representativa das éticas do cuidado, um tema que ela aplicou na sua vida aos outros e ao
próprio Deus. No inicío falarei brevemente sobre o conceito de cuidado, considerando-o
como uma dimensão identificadora do humano. Pretendo integrar a minha exposição no
feminismo cultural, demarcando-a das éticas generalistas. O ponto central da exposição terá
por base os escritos ettianos - cartas e diários. Apresentarei Etty Hillesum enquanto judia
holandesa, analisando o modo como viveu e morreu sob a ocupação nazi na segunda guerra
mundial. Destacarei a evolução da autora, apresentando-a na sua primeira fase de cuidadora
essencialmente terapêutica e seguirei o seu percurso até à vivência de uma plenitude
espiritual em que se propõe ajudar os outros, inclusivamente o próprio Deus, do qual assume
a fragilidade.
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Pertence à Direcção da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa e ao
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