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“É a pessoa, ou pessoas, que vive sendo consciente de sua 

índole como membro do povo que comunica à atuação dos 

demais um sentido que vai mais além da vida individual. Assim, 

para que um povo exista, é preciso que alguns de seus 

membros tenham a viva consciência de pertencer a um todo e 

a vontade de lhe dedicar ao menos parte de seus esforços”. 

(Edith Stein)



  

RESUMO 

 

O presente trabalho expõe com clareza o pensamento de Edith Stein, proporcionando 

uma explicação fidedigna ao seu ponto de vista sobre a construção da pessoa 

humana. Reflete sobre o modo em que tal construção dos conceitos foram elaborados, 

partindo do pensamento e conceitos dados por filósofos do período antigo e medieval 

como Aristóteles e Tomás de Aquino, até chegar à definição de elaborada pela autora 

em questão. Também perpassará sobre as dimensões singular e comunitária da 

pessoa, pois, esta sendo um ser individual tem necessidade de viver em um ambiente 

comunitário sem que uma dimensão anule a outra, mas se englobam e se 

complementam simultaneamente. 

 

Palavras-chave: Pessoa humana, Singularidade, Núcleo, Comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The present work clearly exposes Edith Stein's thinking, providing a reliable 

explanation of her point of view on the construction of the human person. It reflects on 

the way in which such construction of the concepts were elaborated, starting from the 

thought and concepts given by philosophers of the ancient and medieval period such 

as Aristotle and Thomas Aquinas, until reaching the definition elaborated by the author 

in question. It will also go over at the individual and community dimensions of the 

person, because the person, being an individual, needs to live in a community 

environment without one dimension annulling the other, but they are encompassed 

and complemented simultaneously. 

 

Keywords: Human person, Singularity, Nucleus, Community. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Edith Theresa Hedwing Stein (1891-1942), filósofa alemã do século XIX, 

desenvolveu um conceito de pessoa humana conciliando o método  fenomenológico 

que tem por fundador Edmund Husserl (1859- 1938), com a metafísica  aristotélica-

tomista que tem como principais expoentes Aristóteles (383/384- 322 a.C.) e  Santo 

Tomás de Aquino (1224/1225- 1274).  

Dessa maneira, Stein fazendo uma articulação entre a fenomenologia e a 

metafísica, traz um caráter originalíssimo ao seu pensamento acerca tanto da 

fenomenologia husserliana, quanto dos conceitos de pessoa humana sem que com 

isso deixasse as bases da antropologia filosófica em relação a estrutura da pessoa 

humana para o desenvolvimento de seu trabalho.   

Com isso, Edith Stein nos deixou um importante legado, não apenas por suas 

pesquisas teóricas, em diversos campos do conhecimento, mas por sua própria 

trajetória de vida complexa e multifacetada, marcada pelas tensões do período da 

ditadura nazista que estava em pleno auge. 

Nesse sentido, nos dispomos a adentrar na teoria steniana fazendo um trabalho 

em três capítulos: 

 O primeiro tratar-se-á sobre o ethos da pessoa humana, isto é como Stein concebe 

a pessoa humana. Partindo dos conceitos formulados por Boécio e posteriormente 

reformulado por Santo Tomás de Aquino, Stein nos traz uma nova visão acerca dessa 

estrutura da pessoa humana, pois para ela a pessoa já não é mais apenas um sínolo, 

ou seja, a junção de corpo e alma ou matéria e forma como pensava os filósofos 

antigos, mas sim que a pessoa humana é a junção de corpo, alma e espírito, 

apresentando, assim, uma tripartição da pessoa humana não como uma distinção ou 

algo separado, mas antes a pessoa humana, sua unidade, possui para Stein três 

qualidades sendo elas o corpo, a alma e o espírito.  

Seguindo no pensamento fenomelógico Steniano, trataremos sobre a singularidade 

da pessoa humana, pois a pessoa para Stein é um ser dotado de individualidade, mas 

em que essa individualidade se estrutura? Stein, assegura em sua principal obra 

intitulada “Ser finito e ser eterno” que a pessoa é um ser singular, isto é, está dotada 

de uma individualidade natural a qual ela intitula como sendo o núcleo da pessoa ou 

como ela prefere chamar “a alma da alma”. Este núcleo segundo Stein seria o mais 
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profundo da alma da pessoa, onde ninguém nem acontecimento algum pode tocar e 

modificar.  

Por fim no último capítulo, falaremos sobre a dimensão comunitária da pessoa, pois 

esta mesmo sendo um ser singular não deixa de viver em comunidade. Stein vai dizer 

que essas duas dimensões não se contradizem nem se anulam na pessoa, pois esta 

tem por necessidade viver em comunidade com seus semelhantes, nesse sentido 

trataremos em como as vivências comunitárias moldam a pessoa e quais as 

diferenças entre uma comunidade, uma sociedade e uma massa. 

Assim, esta obra consiste em destacar os aspectos centrais do pensamento dessa 

autora que certamente contribuiu, de modo ímpar, para o desenvolvimento do conceito 

de pessoa humana, no contexto da filosofia ocidental; justamente porque retoma um 

conceito tão importante para a relação dos direitos humanos, em uma época em que 

tivemos duas grandes guerras, e mesmo assim a filósofa se preocupa em esclarecer 

a nossa dignidade, demonstrando a magnanimidade desta autora, pois mesmo diante 

da crise, não perde a sua crença na humanidade, antes busca retratar o que de fato 

é a pessoa humana e como negar essa natureza, tornará desastrosa toda e qualquer 

noção. 
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2. O SER PESSOA HUMANA EM EDITH STEIN 
 

2.1. O ETHOS HUMANO NA CONCEPÇÃO STENIANA 
 

Edith Stein, convicta da necessidade de se pensar a dignidade da pessoa humana, 

propõe-se a investigar os elementos que nos levam a compreender o perfazer-se do 

humano em sua humanidade, isto é, o que nos distingue dos demais animais. Para 

tanto, ela recorre aos estudos da antropologia filosófica e a doutrina metafísica 

aristotélica-tomista, e atravessa a discussão acerca da pessoa através da noção 

metafisica da individuação. De acordo com a teoria da forma individual1, o ser humano 

possui uma essência universal e uma essência individual, contudo, “não são duas 

essências separadas, mas sim uma unidade, uma totalidade, constituída pela junção 

das peculiaridades essenciais em uma determinada estrutura, que não pode ser 

conhecida por meio de uma somatória de traços essenciais” (KUSANO, 2014. P. 57).  

Para exemplificar: pensemos em uma rosa, sabemos o que ela é, por causa de sua 

forma, cheiro, cor - entre outros fatores que nos ajudam a abstrair aquele objeto - e, a 

partir dos elementos elencados, podemos concluir que se trata de uma rosa, mas não 

conseguimos acessar a essência da rosa apenas pela totalidade desses fatores, pois 

a rosa é muito mais do que apenas os fatores externos perceptível alcançados pela 

nossa experiência sensível. Dessa forma o homem não busca apenas os traços 

únicos de algo, mas averigua a chave que abra a completude da essência como uma 

estrutura unificada (cf. KUSANO apud. BASEHEART, 2014, P. 57). 

Ao transferir esta discussão para o problema do homem, Edith Stein encontra o 

centro pessoal ou essência individual - como também é chamada -, isto é, o núcleo 

central da pessoa, e que, de acordo com a teoria da forma individual, o ser humano 

possui uma essência universal e uma individual.  

 
1  A teoria da individuação seria a expressão ou ideia geral de um objeto referenciado sendo 

identificado como algo individual, logo não sendo outra coisa. Isso inclui como uma pessoa sendo una 
é realizada para ser diferente dos outros elementos do mundo e como ela se distingue de outras 
pessoas. Segundo Aristóteles p elemento da individuação seria a matéria, assim os indivíduos se 
distinguiriam porque suas porções de matéria seriam diferentes. Santo Tomás de Aquino, seguiu o 
mesmo pensamento do Estagirita e afirmou assim ser a matéria o princípio individuante. 
Contrariamente ao pensamento aristotélico e tomasiano, Duns Scotus vai falar que o que contrai a 
espécie e produz os indivíduos não é nem a matéria nem a forma da espécie muito menos o composto, 
mas sim o ato inteiramente singular, único e irrepetível pelo qual cada indivíduo realiza em si mesmo 
aquilo que tem em comum com a espécie. (FILHO, Juvenal Savian. Natureza feminina e direitos da 
mulher na filosofia de Edith Stein. Disponível em: 
<https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/9789> Acessado em 24 de maio 2020). 

  

https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/9789
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Dessa maneira, a concepção que Edith Stein faz de pessoa humana não permite a 

dissociação do todo que é o homem, não só como um composto hilemórfico ou 

“sínolo”, como Aristóteles diz na metafísica2, nesse sentido, Stein afirma que “não se 

trata de uma alma que vive em um corpo, mas uma unidade de corpo, alma e espírito. 

E que somente a partir dessa unidade pode-se alcançar a compreensão correta de 

cada um dos estratos ou componentes do ser humano” (STEIN, 2019, P. 20). 

A unidade do ser humano é, uma questão que aparece sublinhada com clareza; 

toda compreensão exata do homem parte do entendimento de seu ser unitário. Nessa 

perspectiva Edith Stein adentra na compreensão da dimensão do ser humano como 

corpo, alma e espírito. 

 

O homem mais que corpo (Körper) define-se como corporeidade, ou seja, como um corpo 
que vive como experiência da unidade pessoal (Leib). Por isso sua vida não se restringe 
meramente ao instinto ou às reações sensoriais, mas também se experimenta e vive como 
fundamento de sua vida espiritual. (Stein, 2019, P. 21).  
 
 

O espírito ou a dimensão espiritual é própria e exclusiva dos seres pessoais, a esse 

respeito Luiz Santana nos diz que, 

 

O homem enquanto pessoa é ser espiritual, cujo espírito tem algo peculiar: uma 
interioridade, um centro, a partir do qual se possui plenamente, está em si mesmo e por ele 
é capaz de sair de si mesmo. O entrar e sair de si mesmo são dois movimentos essenciais 
da pessoa. (SANTANA apud. GARCIA, 2016, P. 79). 
 

 
Assim percebe-se que, o homem é o único ser que consegue adentrar e sair de si 

mesmo, e fazer de si o seu próprio objeto de estudo. Por possuir essa característica 

ele se distingue de todos os demais animais. Quando o homem faz esse processo de 

voltar-se para si ele conhece, e conhece a partir dele mesmo, o mundo que está 

exterior a ele e todos os componentes que o constitui e que compõe o cosmos.  

O ser humano, por ser um vivente, tem uma alma, demonstrando que cada ser 

vivente tem a sua alma individual, mas isto não significa que, por ter uma alma esta 

seja por si mesma individualizada, isto quer dizer que, “a alma humana conhece a 

natureza universal das coisas, percebe que a espécie pela qual inteligimos é imaterial; 

 
2 O sínolo é, de fato, a união de matéria e forma. O sínolo, que é a coisa concreta individual, é 

substrato de inerência e de predicação de todas as determinações acidentais; subsiste por si e 
independentemente de modo pleno; é uma unidade, enquanto possui todas as suas partes materiais 
unificadas na forma; é em ato porque possui as suas partes materiais são utilizadas pela forma. 
(REALE, 1994, P. 357) 



  12 

de outro modo seria individualizada, e assim não conduziria ao conhecimento 

universal.” (cf. DONATO, P.150). 

 Mas como o ser humano é formado de corpo e alma, ele se torna uma totalidade, 

um inteiro. Sendo assim, “a alma é uma parte essencial do homem, pois, o inteiro do 

qual a alma faz parte não pode existir sem ela”. (SBERGA, 2014, P. 64).  Nesse ponto, 

Edith Stein parte do pressuposto de que o que distingue a pessoa dos outros objetos 

que o rodeia é o espírito, mas o homem não é apenas espírito, ele é também corpo e 

alma. Enquanto espírito, ele é capaz de experiências relativas à valoração, à reflexão 

dos acontecimentos e à deliberação. Enquanto pessoa é capaz de voltar para si 

mesma e esse processo faz com que o homem olhe para si e faça um 

autorreconhecimento, isto é, ele se torna sujeito e objeto de sua própria reflexão (cf. 

MAHFOUD e FILHO, 2017, P. 373). 

Depois que o homem se redescobre dentro de si mesmo ele está pronto para 

conhecer os demais, sem que com isso ele deixe sua singularidade pessoal. Nesse 

processo o homem apenas adquire para si novos conhecimentos daquilo que está a 

sua volta tanto internamente quanto externamente. 

 

2.2. O SER PESSOA HUMANA 
 

Para compreender melhor o conceito de pessoa humana em Edith Stein, se faz 

necessário voltar o olhar para o significado do termo “pessoa”. No sentido comum do 

termo, pessoa quer dizer o homem em sua relação consigo mesmo e com o outro; em 

sentido mais geral quer dizer um sujeito de relação. O homem por si, está 

intrinsecamente ligado à sua essência – ser um ente de relação –, o homem tem como 

princípio a relação com o outro, a vivência em comunidade. (cf. ABBAGNANO, 1992, 

P. 888) 

A origem do termo pessoa vem do termo grego Prósopon, termo este que foi 

traduzido para o latim como Persona que significa máscara, para designar os papéis 

ou personagens que o homem representa ao longo da vida. E é nesse sentido que 

Epicteto diz:  

 

Lembra-te de que aqui não passas de ator de um drama, que será breve ou longo segundo 
a vontade do poeta. E se lhe agradar que representes a pessoa de um mendigo, esforça-te 
por representá-la devidamente. Faze-o mesmo, se te for destinada a pessoa de um coxo, 
de um magistrado ou de um homem comum. Visto que a ti cabe apenas representar bem 
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qualquer pessoa que te seja destinada, a outro pertence o direito de escolhê-la 
(ABBAGNANO, 2007, P. 888). 

  
Nesse sentido, a palavra pessoa relacionada com as máscaras de teatro revelava 

um caráter não substancial da pessoa, pois a noção de pessoa semente foi 

desenvolvida a partir das querelas que se desenvolveram na relação que havia entre 

Jesus e Deus, pois ele seria, de acordo com o Cristianismo uma pessoa com duas 

naturezas - uma Divina e outra humana - deste modo, a noção de pessoa revelou-se 

útil quando foi preciso esclarecer outro dogma do Cristianismo: a Trindade possui três 

pessoas apesar de serem o ser divino em sua essência. Desde o momento em que 

foi escolhida a palavra pessoa para designar o que em Deus são “Três” e em Cristo é 

“Uma”, fez-se falta seu significado. Por esse motivo os teólogos assumiram, para 

esclarecer tais questões trinitárias e cristológicas, o vocábulo grego prósopon, que era 

a máscara que os atores antigos utilizavam em seus rostos nas apresentações teatrais 

a fim de que as palavras se reverberassem melhor. Por isso o prósopon significava 

também personagem.  

Contudo nas disputas teológicas o termo prósopon perdeu o significado de máscara 

e rapidamente se identificou com o termo grego hipóstasis que se traduz no latim por 

Substantia, isto é, que está realmente em oposição a suas aparências. Dessa forma 

chegamos à definição metafisica acerca do termo pessoa dada por Santo Tomás de 

Aquino na Suma Teológica “Subsistens in rationalis naturae”. [Substância de natureza 

racional] (AQUINO, Santo Tomás, Suma Teológica I, q. 29, a. 4). 

O homem segundo Tomás de Aquino é uma substância individual de natureza 

racional. Por sua vez Edith Stein, para evitar futuras tendências que poderiam reduzir 

os fenômenos complexos da pessoa em a seus componentes mais simples e 

considerar esses últimos mais fundamentais que os fenômenos complexos 

observados, recorre à fenomenologia de Husserl 3 , com isso, a postura da 

fenomenologia husserliana e a perspectiva aristotélico-tomista, Edith Stein define a 

pessoa como “essência individual de natureza racional” (STEIN, 2019, P.385), isto é, 

a pessoa seria um suporte da essência, ou ainda, o suporte de uma natureza racional. 

Stein  fala que “ o fato de possuir razão distingue a pessoa da hipóstase como suporte 

da essência no sentido amplo. Se existe entre as duas uma diferença verdadeira, 

 
3 Para Husserl, fenomenologia é uma ciência de essências, e não de dados de fato, possibilitada 

apenas pela redução eidética, cuja tarefa é expurgar os fenômenos psicológicos de suas características 
reais ou empíricas e levá-los para o plano da generalidade essencial. (ABBAGNANO, 2007, P. 511) 
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então, não somente a natureza, mas também o suporte devem ser algo particular em 

uma pessoa (STEIN, 2019, P. 385).  

Destarte, Stein chega a esse conceito de pessoa a partir de dentro, das vivências 

da consciência e assim apresenta um conceito novo que abrange toda complexidade 

da unidade da pessoa.  Com isso pode-se dizer que para a filósofa a pessoa é uma 

referência ao indivíduo humano psicofísico-espiritual, isto é, ao ente que mergulhado 

na natureza por seu corpo e sua alma, destaca-se dela por ser também espírito. 

O ser humano é livre para se realizar e para frustrar-se, por ser cada indivíduo um 

elo da espécie especificamente humana, tem uma missão a ser cumprida no caminho 

de sua história. Dessa forma, é notório que para Edith Stein, essa noção de pessoa 

não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida para uma análise mais 

aprofundada da questão. Além disso, Edith Stein ainda fala que corresponde o 

entendimento como dom de compreensão e a liberdade como o dom de configurar 

por si mesmo o próprio comportamento” (STEIN, 2019, P. 386), assim a noção de 

pessoa humana abrange não somente a dimensão do intelecto como também a noção 

da liberdade de cada indivíduo humano.  

Dessa maneira, ao tratarmos de pessoa humana, não estamos referindo apenas a 

um objeto de estudo, mas a alguém que é uma unidade corpóreo-espiritual, com 

autonomia e capacidade de se desenvolver livremente ao mesmo tempo em que se 

relaciona consigo mesmo e com os outros que estão à sua volta. Por esse motivo o 

ser humano não é apenas um misero exemplar de sua espécie, mas um ente próprio 

que não se confunde com nenhum outro, muito menos se repete.  

 

A pessoa é constituída de autonomia quanto ao ser. Constitui-se e forma-se no encontro 
com outras pessoas; depende, de sua comunidade histórica e do mundo exterior, mas o seu 
centro espiritual lhe dá a possibilidade de abrir-se para além de si e para o outro e para 
Deus. Dessa forma, para Stein, a pessoa humana caracteriza-se pela sua imanência, pela 
transcendência e pela sua singularidade. (MAHFOUD; FILHO, 2017, P. 393) 

 
Dessa forma, somos conduzidos à particularidade do ser pessoa que sempre vai 

poder partir renovadamente da própria experiência pessoal, da sua percepção de si 

mesma e de mundo, experiência essa que é adquirida e sempre estará a ser adquirida, 

num processo pessoal que nunca terá fim, e dessa maneira a pessoa conseguirá 

transcender-se para além de si e para além do mundo que a rodeia.  

 

2.3. O CORPO 
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 Partindo da atitude fenomenológica, o primeiro elemento da pesquisa sobre a 

estrutura da pessoa humana é isto que temos diante dos nossos olhos, quando 

encontramos alguém na experiência vivida: a corporeidade. Edith Stein nos diz que “o 

ser humano é um ser corporal vivo-anímico-espiritual.” (STEIN, 2019, P. 387), nesse 

sentido pode-se dizer que há no pensamento steniano uma diferenciação entre corpo 

físico e corpo vivenciado.  

 

Si consideramos en primer lugar prescindiendo de lo que lo constituye en ‘cuerpo vivo’, 
entonces veremos que es un cuerpo material como otros y que muestra las mismas 
características. Es una cosa espacial, con una figura bien delineada y con extensión 
tridimensional, y se halla sometido, com tal, a las leyes da geometría euclidiana. En cualquier 
momento de su existecia ocupa un lugar determinado en el puro espacio del mundo y de 
halla a una determinada distancia de cualquier otra cosa espacial.4 (STEIN, 2005, P. 788) 
 

 

E complementa dizendo que,  

 

Como en las otras cosas, también en el cuerpo animado la forma espacial, en todas su 
extensión, está recubierta o llena de cualidades sensoriales: color, dureza, tersura etc., que 
se diferencian según determinados géneros y que, en consonancia, presuponen diversos 
‘lugares de recepción’ en un sujeto cognoscente.5 (STEIN, 2005, P. 789) 

 

Confirmando a teoria de Stein, Alfieri (2014, P. 64), afirma que no corpo vivenciado 

percebemos sensorialmente a nós mesmo sempre envolto pelo ambiente que nos 

circunda. E que, nesse sentido, percebemos que o fator de distinção é a existência de 

uma série de corpos que estão sempre aí, a alguma distância, enquanto o meu está 

sempre aqui. 

Pode parecer óbvio, mas o que Stein quer demonstrar é que assim como acontece 

com todos os corpos, a apreensão do meu corpo se dá por meio de uma sequência 

de aparições, sensações, percepções referentes aos corpos dos outros. Mas a 

apreensão do meu próprio corpo tem uma peculiaridade: e o que dá esta 

especificidade é o fato de que quando me toco há uma dupla sensação, uma ativa e 

 
4 Se considerarmos, em primeiro lugar, independentemente do que o constitua como um ‘corpo vivo’, 

veremos que é uma corpo material como os outros e que mostra as mesmas características. É uma 
coisa espacial, com uma figura bem delineada ou com uma extensão tridimensional, e está sujeita, 
como tal, às leis da geometria euclidiana. A qualquer momento de sua existência, ocupa um certo lugar 
no espaço puro do mundo e fica a uma certa distância de qualquer outra coisa espacial. (Tradução 
livre) 

5 Como nas outras coisas, também no corpo animado, a forma espacial, em toda a sua extensão, é 
coberta ou cheia de qualidades sensoriais: cor, dureza, suavidade etc., diferenciada de acordo com 
certos gêneros e que, portanto, pressupõem vários ‘locais de recepção em um sujeito que conhece. 
(Tradução livre) 
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outra passiva simultaneamente, e quando toco um outro corpo esta sensação é 

apenas ativa ou passiva e nunca as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando 

toco em meu braço, tenho uma dupla sensação tátil, isso quer dizer que tanto minha 

mão quanto meu braço tem uma sensação ativa e outra passiva reciprocamente, e 

isso não ocorre quando seguro um livro, uma jarra, uma árvore ou outro corpo 

qualquer. Assim distingue-se as percepções internas e externas, embora não atuem 

propriamente em um dentro e um fora de nós. Dessa maneira, admite-se que cada 

um de nós “só pode ter percepções internas do próprio corpo, e estas não podem ser 

reduzidas somente a percepções sensoriais, mas se estendem a todas as afeições da 

dimensão psíquica” (AFIERI, 2014, P. 65). 

Assim, Edith Stein, faz uma vinculação entre o corpo vivo e a consciência individual 

de cada sujeito:  

 

Esa vinculación significa mucho más que una inseparabilidad espacial. El cuerpo vivo, 
independientemente de sus cualidades sensibles, posee una cualidad que, en cuanto tal, 
ocupa toda su extensión, pero que no halla en ninguna mera cosa espacial. (STEIN, 2005, 
P. 790)6 
 

  

Isto significa que há uma impressionabilidade pela qual o corpo é portador de 

sensações e que não possuem uma localização determinada, dado que, também 

pertencem à consciência a qual está atrelado. Nesse sentido, as sensações são 

peculiaridades corpóreas de cada sujeito, uma vez que sua consciência é pessoal, de 

tal modo que a sensibilidade se torna uma qualidade tanto do sujeito quanto do seu 

corpo vivo. Em outras palavras, isto quer dizer que o corporal nunca é apenas 

corporal, a presença da corporeidade própria aponta para a existência de uma vida 

interior, de uma vida presente que anima e dirige o corpo, que pode tomá-lo como um 

instrumento de expressão, de ação ou até mesmo de intervenção na realidade, 

criando assim objetos intencionalmente. Isto porque a sensibilidade possui um duplo 

aspecto: um corpóreo, visto que está vinculada à materialidade do corpo físico 

material, e outro anímico, tendo em conta que é vinculada à vida da alma. 

Com a vinculação do corpo à alma, o homem “identifica a possibilidade de unidade 

entre o mundo externo e a própria pessoa, além da unidade entre corporeidade e 

 
6  Esse vínculo significa muito mais que uma inseparabilidade espacial. O corpo vivo, 

independentemente de suas qualidades sensíveis, tem uma qualidade que, como tal, ocupa toda a sua 
extensão, mas não é encontrada em nenhuma mera coisa espacial. (tradução livre).  
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sujeito da experiência” (cf. MAHFOUD; FILHO, P. 286), isso acontece porque nenhum 

de nós identificaria somente com o próprio corpo.  

Nesse sentido, o corpo seria uma coisa física, que é perceptível aos sentidos 

externos que não são plenos, e pelos sentidos internos, isto é, percebe o corpo de 

dentro, porque este é corpo animado e não somente um aglomerado de massa 

corporal. Do mesmo modo, o corpo ainda pode ser entendido como um “domicílio 

inato” (SANTANA, 2016, P. 82) que pode sentir o que passa com ele e nele e, ao 

mesmo tempo, percebê-lo.  

Em síntese, definimos que o corpo, não é somente como uma massa corpórea, 

mas um corpo vivente próprio. Eu o percebo não apenas quando sou tocado por algo 

externo, mas também o percebo a partir de dentro, sinto o que lhe acontece e este se 

oferece a mim como um objeto que está sempre aqui, com uma estabilidade temporal 

e espacial que me permite reconhecer que a existência está vinculada diretamente a 

ele, de forma que não existiria um corpo próprio sem um sujeito. Isto porque, no corpo 

próprio vivenciado como instrumento meu, o eu humano não é apenas um eu puro, 

nem unicamente um eu espiritual, mas é também um eu corporal. 

 

2.4. A ALMA 
 

Após a compreensão do elemento corpóreo e os elementos que o constitui, 

precisamos agora nos deter sobre um outro problema proveniente desta noção, pois 

se o corpo é algo animado pela alma, surge então a seguinte questão: o que é a alma/ 

psique? De acordo com Edith Stein, há uma diferenciação entre psique e consciência: 

“Se entiende por psique una realidad en el mundo, mientras que la conciencia está 

sustraída y contrapuesta a la conexión de todo lo existente como aquello para lo cual 

esto está ahí”7 (STEIN, 1970, P. 798), isto é, a psique seria como que uma realidade 

existente no mundo, dotada de qualidades identificadas em um “eu” real e concreto 

empiricamente existente. Enquanto a consciência seria uma unidade de fluxo de 

vivências de um “eu puro”, que dispensa uma existência real e concreta por referir-se 

a algo que é estrutural no ser humano.  

Desse modo, para Edith Stein, a psique seria o núcleo que está presente em todo 

o ser que traz em si a potência da autoafirmação, assim não se pode entender a 

 
7 A psique é entendida como uma realidade no mundo, enquanto a consciência é subtraída ou posta 

à conexão de tudo o que existe como aquilo para o qual existe. (Tradução livre) 
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tripartição corpo - alma - espírito “como se a alma fosse um terceiro reino entre outros 

dois que existem independentemente dela. Pois nela, a espiritualidade e a vida 

sensível coincidem e se enlaçam” (STEIN, 2019, P. 386). Stein afirma também que “a 

particularidade da alma consiste em ser o próprio núcleo do ser vivo e a fonte oculta 

de onde toma seu ser para aparecer como figura visível” (STEIN, 2019, P. 392). Do 

mesmo modo, o que garante esta relação é a percepção, apresentada aqui como 

conhecimento e como ação do espírito. 

Assim sendo a psique se distingue da consciência, pelo fato de que a primeira 

possui leis causais enquanto nas vivências da consciência não se pode falar de 

causalidade, mas sim de motivação. Embora possa falar de fluxo da consciência como 

uma realidade de fases, em que cada uma pressupõe a anterior e possibilite as que 

virão, não é possível prever com exatidão as vivências de uma pessoa. De acordo 

com Angela Ales Bello (2015, P. 28), para a fenomenologia, na qual se estrutura o 

pensamento steniano, a consciência não é uma questão de reflexão, mas um estar 

cônscio da vivência experimentada, consequentemente, enquanto a consciência é um 

registro do que se está vivenciando, a psique é o lugar onde se experimenta 

sensações, imagens, sonhos, fantasias. Para exemplificar pensemos em um vidro da 

janela; olhando pela janela de vidro transparente, podemos observar, pessoas em um 

jardim, além disso podemos ainda descrever essas pessoas - como elas estão 

vestidas com roupas azuis, vermelhas, amarelas além de descrever 

pormenorizadamente o que elas estão fazendo, etc. -, também vemos flores, árvores, 

grama... mas note, que não colocamos o vidro na lista em que descrevemos, não é 

necessário afirmar: ali está o vidro! Embora ele esteja. O fluxo de consciência é igual 

o vidro, costumeiramente, não nos interessamos por ele, mas nos interessamos pelas 

pessoas e coisa que estão além do vidro. Ademais, poderíamos também nos 

interessar pelo objeto psíquico, sem enfocar a consciência que está presente como o 

vidro transparente que permite nossa visão do objeto.  

De outro modo, nota-se que os estados da psique, não são apenas estados reais 

“sino que son a la vez estados vivenciados de ‘yo’, y las vivencias por medio de las 

cuales se manifestan, pueden considerarse como vivencias puras, sin tenerse en 

cuenta que son en el contexto del mundo real”8 (STEIN, 2005, P. 799). Percebe-se, 

 
8 em vez disso, eles são, ao mesmo tempo, estados de 'eu' experimentados, e as experiências 

através das quais eles se manifestam podem ser consideradas como experiências puras, sem levar em 
conta que estão no contexto do mundo real. (Tradução livre) 
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por conseguinte, que embora a psique e a consciência sejam distintas uma da outra 

há uma conexão entre elas, haja vista que os estados psíquicos são vivenciados pelo 

eu; em outras palavras, cada emoção é sentida como própria, uma vez que a atividade 

espiritual ilumina o que o indivíduo está vivenciando (cf. ALFIERI, 2014, P. 65). 

Destarte, “la vida psiquica actual está formada por la sensibilidad y la espiritualidad 

que han entrado en conexión con la realidad”9 (STEIN, 2005, P. 800).  

A psique possui qualidades que também possuem aspecto sensíveis e 

espirituais,bem como é disposicional, de modo que conforme ocorre com o corpo vivo, 

a psique se desenvolve de acordo com a motivação que recebe do mundo que a 

rodeia, isto é, suas qualidades podem se modificar ao longo do tempo. Isto porque 

estas qualidades são formadas pelos estados psíquicos que por sua vez fornecem as 

condições para a sua manifestação.  

Mas para a filósofa o que confere a vida interior ao sujeito é o caráter, isto é, aquilo 

que atribui a singularidade ao sujeito, ou seja, aquilo que possui a peculiaridade de 

ser único para cada pessoa. Desse modo, o caráter se desenvolve a partir do núcleo 

pessoal anímico e se manifesta, se expressa no corpo, indicando assim o movimento 

próprio da vida espiritual. Entretanto, a vida do “eu”, não está voltado apenas para o 

mundo exterior, mas sim que possui a capacidade de abrigar em si o mesmo mundo, 

fornecendo-lhe uma morada no interior de sua alma. 

 

El alma es el centro de la persona, el lugar donde ella está en si misma. Puede 
haber espíritus personales que vivan puramente hacia el exterior. La peculiaridad 
de los seres dotados de alma, como somos nosotros los seres humanos, es que 
esos seres puedem estar consigo mismos. 10(STEIN, 2005, P. 811)  

 
 

Portanto, a alma humana, embora veiculada ao corpo, possui capacidades 

espirituais não atadas de maneira imediatas e inseparáveis ao corpo; por isso, é capaz 

de sair de si mesma, e penetrar no interior das coisas, dos outros sujeitos e pode 

voltar-se sobre si mesma reconhecendo sua própria interioridade. 

 

 
9 A vida psíquica atual está formada pela sensibilidade e espiritualidade que se encontram em 

conexão com a realidade. (Tradução livre) 
10 A alma é o centro da pessoa, o lugar onde ela está em si mesma. Pode haver espíritos pessoais 

que vivem puramente para o exterior. A peculiaridade dos seres dotados de alma, como nós, somos, é 
que esses seres podem estar consigo mesmos. (Tradução livre) 
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2.5. O ESPÍRITO 
 

Ao analisar as dimensões corpóreas e psíquicas da pessoa humana, é perceptível 

a noção de espírito como uma dimensão imaterial e não simplesmente psíquica, que 

diz respeito às operações da consciência, ou seja, de tudo aquilo a que se relaciona 

à vida do “eu”, núcleo profundo da pessoa. Mas o que é o espírito?  

Espírito seria “aquilo que vivifica” ou sopro (pneuma). Segundo Adair Sberga (2014, 

P. 63) é por meio da “análise das coisas materiais que se constata a presença do 

espírito, pois cada coisa é uma realidade de matéria e espírito”, em outras palavras, o 

espírito representaria a pura atualidade enquanto a matéria informe seria a pura 

potencialidade. Assim a alma humana enquanto espírito se eleva em sua vida 

espiritual por cima de si mesma.  

Então para falar do significado de espírito, é necessário utilizar de três termos 

provindos do latim: Intellectum, Mens e Spiritus. Onde intellectus expressa a parte do 

espírito que conhece, ou que é capaz de conhecer; Mens a parte que abraça o 

intelecto e a vontade, isto é, tem o sentido de conhecimento e tensão diante das coisas 

sensíveis, é uma expressão que sintetiza uma série de potências, é a atividade 

superior do raciocínio, e Spiritus indica algo da alma, ou seja, que o ser humano tem 

algo em si que não é corpo e que o aproxima de outras realidades espirituais como 

Deus, os anjos e os demônios que são espíritos puros. Dessa maneira Intellectus, 

Mens e Spiritus são indicados como sendo algo espiritual que está em acordo com 

espírito de Deus.  

Mas o “espírito humano está condicionado pelo que lhe é superior e inferior; está 

imerso em um produto material que ele anima e forma em vista de sua configuração 

de corpo vivo.” (STEIN, 2019, P. 388).  Aqui entende-se a alma como o espaço da 

interioridade, estabelece um vínculo estrito com o corpo, concedendo e extraindo 

forças dele, fazendo-o de meio de expressão, e que emana de si atos espirituais que 

permite captar, com inteligência, a si mesma e as coisas do mundo, bem como o 

transcendente e a vida da graça (cf. KUSANO, 2014, P. 88).  

Dessa forma o que diferencia o ser humano dos outros âmbitos do ser é a alma 

espiritual, na medida em que ela o capacita para uma consciência sensível do que 

ocorre na própria interioridade, isto é, um voltar-se para dentro de si implicando assim 

na sua liberdade. Assim pode-se dizer que a dimensão espiritual implica a 

possibilidade estrutural de abertura para o outro, seja para os objetos ou seja para si 
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mesmo, num processo de apreensão que nos remete à presença da razão. E é através 

da razão, que a pessoa consegue organizar suas impressões vivenciadas ao 

encontrar com a realidade identificando e elaborando seu sentido.  

Desta maneira a pessoa vivência sua unidade com sua corporeidade e psique 

através do espírito. Os valores e significados apreendidos pelo espírito provocam uma 

tomada de posição espontânea através dos sentidos, e reconhecendo-os, a pessoa 

pode agir de forma concreta posicionando-se ou atuando no seu ambiente e adotando 

o corpo próprio como instrumento do espírito. 

Em suma podemos dizer que a definição de sujeito espiritual é “un ser en cuyos 

actos se constituye un mundo de objetos y que crea objetos el mismo en virtude de su 

voluntad11” (STEIN, 2005, P. 179). Por fim, os atos espirituais nos quais se manifesta 

o eu estão relacionados uns com os outros por uma série de motivações, ou melhor, 

ligados por uma conexão de sentidos que se constituem como algo totalmente diverso 

das relações causais do mundo natural, ou a causalidade psíquica, a qual possui certa 

passividade com relação ao ambiente em se encontrar inserida a alma.  

Assim o espírito é regido pela “capacidade intelectual voluntária de controle” 

(KUSANO, 2014, P. 87), ou seja, dado que o eu é constituído por corpo e alma, ele é 

afetado pelo ambiente externo, e que todavia cabe a ele, indivíduo espiritual, motivado 

a escolha sobre o modo como fará frente ao que lhe é imposto de fora.  

  

 

 

 

 
11 um ser em cujos atos um mundo de objetos é constituído e que cria objetos por si mesmo em 

virtude de sua vontade. (Tradução livre) 



  22 

3. A SINGULARIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

3.1. O SER SINGULAR DA PESSOA HUMANA 
 

Um aspecto importante a ser destacado em Edith Stein é a sua insistência na 

investigação da noção de singularidade; como todo percurso filosófico que pretende 

alcançar um valor universal exigia atitude rigorosa estrema, não podendo ser baseada 

somente na fé. Caso contrário, seria destinada apenas a um círculo restrito de 

interlocutores. Logo, deve haver “uma essência universal que se pode expressar 

conceitualmente - esse homem é ‘homem’, e o ser homem é apreensível 

universalmente -, mas com isso não se acaba o que é. Assim, tudo aquilo que vai além 

disso constitui a propriedade única e imediata da coisa singular” (STEIN, 2019, P. 

487). Deste modo, pode se falar que toda ação humana envolve o homem todo, e são 

essas evidências que traduzem a sua singularidade. 

E é a singularidade que faz com que a pessoa conserve de fato a sua marca 

pessoal, mesmo sendo, todo momento, influenciada pelas relações que ela tem com 

os demais sujeitos e objetos. A essa marca pessoal, que é a característica central do 

homem, Stein denomina como sendo o “núcleo da personalidade”, e esse núcleo é 

uma propriedade permanente, inserida dentro do mais profundo do homem, não de 

forma material, pois vai muito além de todos os demais estratos. Esse núcleo é um 

selo que identifica cada ser humano como uma pessoa única e genuína e “alcançar 

esse núcleo seria o mesmo que reconhecer sua identidade, o que possibilitaria ao 

homem um contínuo recomeçar a partir do que verdadeiramente somos” (cf. ALFIERI, 

2014, P. 15).  

Dessa forma, nota-se que o homem não é apenas um produto da sociedade que 

se submete a manipulações exteriores, mas sim que esse contínuo recomeçar-se faz 

com que os homens permaneçam na sua maneira própria de ser, impedindo assim 

que sejam condicionados pelo ambiente em que estão inseridos.  

Segundo Stein, o homem possui em si uma liberdade garantida ontologicamente 

que merece ser reconhecida. E dessa maneira, a pessoa tem a chance de crescer 

quando explora seu verdadeiro potencial e toma consciência de si, e tomando 

consciência de si o homem chega ao núcleo de sua personalidade. E foi isso que 

permitiu Edith Stein se mantivesse íntegra em sua passagem por Auschwitz – onde 

foi morta. Podem nos dissuadir as coisas ou até mesmo as pessoas mais importantes 
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que temos em nossa vida, mas, como nos mostra Stein “há sempre algo que 

permanece e permanecerá sempre conosco: a marca pessoal de cada um de nós” 

(ALFIERE, 2014, P. 73), isto é, aquilo que nos faz ser nós mesmos, em outras 

palavras, nossa singularidade, nossa capacidade de olhar para dentro de nós, e aí 

encontrar o nosso núcleo pessoal ou as razões que nos impulsionam a querer 

continuar vivendo. 

Nesse sentido, é apresentado ao homem a possibilidade de entender que sua 

singularidade não pode ser tocada por ninguém, mesmo que este passe por situações 

adversas, ele pode ser sempre ele mesmo.  

Quando Edith Stein lê o Castelo Interior12 de Santa Teresa d’Ávila, ela se dá conta 

de que o caminho que Husserl faz em direção aos fenômenos, a Santa faz em direção 

a si mesma, pois em seu livro Santa Teresa descreve a vida interior como um “castelo” 

que possui sete moradas ou aposentos, e à medida em que a pessoa cresce no 

desenvolvimento pessoal, ela adentra sempre mais na agudez de si mesma e se 

aproxima de sua morada principal, isto é, de seu núcleo. Todavia, conjuntamente pode 

ocorrer de que a pessoa fique meramente nas adjacências do “castelo”, e acabe por 

assim dizer, vivendo a maior parte do tempo de sua vida ancorada no muro de 

vedação sem nunca alcançar a profundidade de si mesma. No entanto, aquele que 

consegue chegar ao centro ou ao núcleo descobre a beleza de sua própria existência, 

mas, para isso, antes é preciso fazer o caminho das sete moradas. E ao realizar esse 

percurso para alcançar o núcleo, que é um movimento de conhecimento pessoal e 

laboriosidade interna, a pessoa então chega ao centro da alma, ou seja, na sua 

interioridade mais genuína. 

Assim, Stein percebe que a fenomenologia pode auxiliar as pessoas a seguir seu 

caminho interior. Dessa maneira, como uma herdeira da fenomenologia de Husserl, 

constata que o estudo é a pesquisa sobre o fenômeno, mas a investigação é sobre si 

mesma. Porém, falar do castelo interior, não quer dizer que Edith Stein retoma o 

dualismo moderno de Descartes13 entre uma dimensão dentro e outra fora da pessoa 

 
12  Nessa obra a mística Teresa d’Ávila fala às suas irmãs do Carmelo sobre a alma humana, 

apresentando-a como um castelo que possui em si sete moradas. E que em seu centro emana uma luz 
da qual identifica em última instância com o próprio Deus. 

13 O dualismo de Descartes se funda em que o ser humano é, simultaneamente, alma (substância 
pensante imaterial), e corpo (substância estendida submetida ao mecanismo da natureza). Para 
Descartes a alma é mais fácil de conhecer do que o corpo. O conhecimento perceptivo é secundário, 
pois é no espírito que se deve confiar para conhecer. Quando eu vejo um pedaço de cera se derreter, 
enquanto minha percepção me indica que esse pedaço de cera mudou de estado, meu espírito me faz 
saber que é sempre o mesmo pedaço de cera que tenho diante de mim. É meu espírito, e não os 
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(se ela assim fizesse não estaria fazendo fenomenologia). Mas, quando Stein fala do 

castelo interior seguindo Teresa d’Ávila, pretende indicar que o olhar do fenomenólogo 

não se volta apenas para os fenômenos do chamado mundo exterior, mas que se 

volta principalmente para si mesmo, em uma tentativa de clarear o que ele mesmo é, 

segundo suas experiências próprias e particulares de conhecimento de si e do outro. 

Destarte, é necessário que haja um aperfeiçoamento e crescimento espiritual para 

encontrar-se mais perfeitamente a si mesmo e em última instância encontrar o próprio 

Deus que habita na consciência humana. Pensando nisso, Edith Stein afirma que “a 

experiência natural nos dá uma imagem disso e nos diz que também eles têm uma 

imagem de nós. E assim chegamos, de certo modo, a ver-nos a nós mesmos a partir 

de fora” (STEIN, 2019, P. 566), fazendo com que percebamos a necessidade de 

mudar nosso modo de contemplar as coisas e a nós mesmos, para que possamos 

melhor compreender nosso fundamento interior. Pois, do mesmo modo que há um 

olhar que vai para fora, há uma intencionalidade que nos impulsiona em direção ao 

mundo, há também uma intencionalidade voltada para dentro de nós mesmos que nos 

impulsiona a adentrar-nos no mais profundo de nossa razão de ser - aqui sendo a 

singularidade de cada um.  

Contudo, a vida psíquica da pessoa humana só chegará a ser plena quando se 

abrir completamente à vida espiritual, em um movimento de conhecimento e 

aprofundamento de si, para uma abertura e saída de si rumo ao mundo dos objetos e 

rumo à subjetividade alheia; abrindo-se ao outro que lhe apresenta sem perder o seu 

aspecto individual e próprio. Por isso, Edith Stein afirma que o homem é um ser uno, 

isto é, “não está separado de si, mas sim de todo o outro traço dotado de sentido” 

(STEIN, 2019, P. 488).  

Na Constituição Apostólica Gaudium et Spes encontramos que: “a consciência é o 

centro mais secreto e o santuário do homem. No qual ele se encontra a sós com Deus, 

cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser” (GAUIDIUM ET SPES, §16).  Dessa 

forma conclui-se que mesmo que percamos tudo - como dito antes - sempre teremos 

algo guardado no mais profundo do nosso ser que nos diferenciará dos outros a esse 

aspeto diferenciador Stein chama de singularidade ou individualidade, isto é, aquilo 

que nos tornam indivíduos únicos e irrepetíveis.  

 
sentidos, que percebe a permanência. (GRISSAULT, Katy. 50 autores-chave de filosofia... e seus textos 
incontornáveis. Tradução de João Batista Kreuch. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012) 
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Nessa perspectiva, a individualidade “é aquilo que na ordem corporal permite às 

essências da mesma espécie distinguirem-se uma das outras” (GREDT, apud. STEIN, 

2019, P.489), logo, o sujeito singular ou a pessoa tem uma identidade que o distingue 

de todos os demais seres sejam eles da sua própria espécie ou não, e essa diferença 

só é possível porque cada um tem “um corpo diferente, psique diferente e espírito 

diferente” uns dos outros. Mas essa diferenciação não pode ser percebida, visto que 

não se pode perceber de uma maneira essencial a essência individual como tal. (cf. 

GREDT, apud. STEIN, 2019, P. 489). 

Dessa maneira, a identidade de qualquer ser humano se encontra no mais profundo 

ser particular de cada um e a esta substância chamamos pessoa; na sua interioridade 

mais central, lá onde não pode ser tocado por nenhuma outra pessoa ou situação, aí 

se encontra o aspecto mais singular. Nesse ponto é interessante o trabalho que Stein 

faz com o ser singular, isto é, com o núcleo pessoal de cada um, porque segundo ela, 

não se pode compreender o ser humano sem alcançar e conhecer a sua 

singularidade.  

 

3.2. O NÚCLEO COMO SINGULARIDADE PESSOAL 
 

Em seus estudos Stein desenvolveu a noção de núcleo que segundo ela não é uma 

substância de condição material, definindo-a como a característica da singularidade 

pessoal de cada indivíduo humano. 

 

Para que o ser humano possa se desenvolver, precisa ir ao seu núcleo, à sua profundidade, 
a sede da presença da verdade ou de Deus, onde se manifesta a máxima transcendência 
presente na imanência (SBERGA, 2014. P. 119).  

 
 

Nessa perspectiva, o conceito de núcleo pessoal demonstra que no mais profundo 

do homem, encontra-se a abertura para o ser divino (Deus), e esse acesso faz com 

que a pessoa olhe para o mundo exterior de forma mais qualificada, buscando o bem 

de si, do outro e de toda a natureza criada.  

Dessa forma, quanto mais a pessoa se adentra na sua interioridade, mais aberta 

ela se faz para analisar e acolher aquilo que lhe é apresentado de fora e melhor se 

conhece a partir de dentro, possibilitando assim, uma ascese de si mesma e dos 

outros, além de se deixar ser conhecida pelos outros, mesmo que esta esteja sujeitada 

a todo e qualquer tipo de influências em suas relações intersubjetivas. Essa marca 
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pessoal, para Stein, tem uma propriedade permanente e se encontra no que ela 

denomina núcleo da personalidade. 

 Assim, cada ser humano tem em si uma particularidade que está além de sua 

dimensão corporal, psíquica ou espiritual, que Stein afirma ser um tipo de marca ou 

selo que serviria para distinguir e identificar a peculiaridade pessoal de cada ser e 

assim atestar que aquela pessoa é única, genuína e irrepetível. 

Essas características distintivas encontra-se na essência, no mais interior, no mais 

profundo do ser da pessoa, em seu núcleo, ou como Stein prefere chamar na alma da 

alma. Desse modo, mesmo dois irmãos que sejam gêmeos univitelinos,14 que são 

semelhantes entre si, têm um núcleo que os distingue um do outro e os tornam seres 

dotados de singularidade, inconfundíveis, não como corporeidade - porque serão 

idênticos -, mas como característica originária de constituição da pessoalidade única 

e irrepetível. Logo, o núcleo pessoal seria como que uma “fonte ontogenética15 que 

se autogera e à medida em que realiza esse processo interno, adquire e dá 

consistência a todo o ser no seu contínuo desdobrar-se em direção ao exterior” 

(ALFIERI, 2014, P. 78).  

Nessa acepção, é notório que o núcleo torna a pessoa única e singular no mundo, 

mesmo que exista outros milhares de pessoas, e esse núcleo é trazido por ela como 

o centro do humano, isto é, é o elemento essencial que a distingue de todas as outras 

pessoas. Nessa perspectiva, o núcleo é único e diferente ou causa diferenciadora em 

cada ser humano e é nele que se encontra contido as limitações e as potencialidades 

de cada um. 

Nesse sentido, cada um de nós tem potencialidades individuais que existem antes 

de cada escolha consciente ou experiência educativa.  

 

 
14 São chamados gêmeos univitelinos, quando ocorre uma única fecundação, que é o encontro de 

um espermatozoide do pai com um óvulo da mãe para formar um zigoto.  Assim, no caso de gravidez 
geminar ao invés de formar uma única pessoa, o zigoto se divide e dá origem a dois zigotos 
independentes que, apesar de serem geneticamente iguais, se desenvolverão de forma independente 
e darão origem a duas pessoas.  
Disponível em: <WWW.blogue.salde.gongo.ar/indexa.Phil/geral/53895-siba-a-difereca-entre-gemeos-
univitelinos-e-bivitelinos> Acessado em 01 de julho de 2020. 

15 Ontogenia (ou ontogênese) descreve a origem e o desenvolvimento de um organismo desde o 
ovo fertilizado até sua forma adulta. A ontogenia é estudada em Biologia do Desenvolvimento. A 
ontogênese define a formação e desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação do óvulo até à 
morte do indivíduo. Disponível em: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/ontogenia>.  
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“Así parece la persona misma como lo que ella es en sí y su núcleo, parece ser lo que tiene 
dimensión de profundidad y es decisiva para la determinación de lo profundo de sus actos, 
hábitos y potencias”16 (STEIN, 2007, P. 373). 
 
 

Consequentemente, o eu pessoal vive, por assim dizer, sobre a crista da onda dos 

seus atos, mas não vive em todos os seus atos em igual medida. Em geral, a vida 

atual é atravessada pela participação do eu, com a qual ele é conduzido em direção 

a determinados conteúdos materiais. Isso significa que o eu pessoal é apreendido ou 

apreende os mais diversos conteúdos, sejam eles sensoriais, emotivos ou valorativos, 

com seus variados graus de profundidade. Contudo, essa profundidade não deve ser 

entendida pelo seu sentido espacial, pois, trata de um tipo de espacialidade própria 

da alma, que não é assimilável àquela tridimensional já estudada. Sobre isso diz Edith 

Stein: 

 
 El núcleo de la persona misma como lo que ella es en sí, no es nada espacial, ni tan siquiera 
es un compuesto de partes, de manera que se podría colocar la relación espacial de la 
superficie y de la profundidad sin más en un análogo espacial. Aquí parece oferecerse la 
possibilidad de una analogía con lo espacial. El acto intencional parece tener dos polos: un 
del yo y otro del objeto; y donde tiene lugar el contacto con el objeto, parece justificado hablar 
de superficie. Donde se deslizan impresiones internas, ciertamente se perciben las cosas, 
pero no hacen ninguna impresión, entonces hay algo que recuerda el contacto en la 
superficie de dos cuerpos. Pero también algo, que toca desde fuera, introducirse 
directamente en la profundidad17.(STEIN, 2007, P. 370). 
 

 
Dito isso, podemos apurar que a interação entre o conteúdo e a marca profundante 

(o núcleo), isto é, a apreensão do objeto, por meio da qual ele pode se fincar no 

profundo com maior ou menor força. Nesse sentido, uma leitura e elaboração 

puramente materialista dos dados sensíveis estão completamente fora de cogitação 

para Edith Stein, pois se assim fossem estariam distorcendo os dados 

fenomenológicos, isto é, os modos pelos quais a apreensão dos conteúdos podem ser 

diferentes, mantendo-se a identidade dos mesmos conteúdo. Por essa razão a 

diferença entre as diversas apreensões não pode ser explicadas apenas pelo plano 

 
16 Assim a própria pessoa aparece como o que é em si mesma e no seu âmago, parece ser o que 

tem dimensão de profundidade e é decisiva para a determinação da profundidade de seus atos, hábitos 
e potências. (Tradução livre) 

17 O núcleo da própria pessoa, como o que é em si mesma, não é nada espacial, nem mesmo um 
composto de partes, de forma que a relação espacial da superfície e da profundidade pudesse ser 
simplesmente colocada em um análogo espacial. Aqui, a possibilidade de uma analogia com o espacial 
parece ser oferecida. O ato intencional parece ter dois polos: um do self e outro do objeto; e onde ocorre 
o contato com o objeto, parece justificado falar de superfície. Onde as impressões internas deslizam, 
as coisas certamente são percebidas, mas não causam nenhuma impressão, então há algo que lembra 
o contato na superfície de dois corpos. Mas também algo, que toca de fora, para entrar diretamente 
nas profundezas. (Tradução livre) 
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sensível-material. Pois, o núcleo se expressa em atos espirituais que se configuram 

como liberdade, o ser humano é livre porque é capaz de mergulhar no mundo e na 

sua interioridade, transcendendo-se, e porque é capaz de tomar decisões de acordo 

com sua vontade.  

Porém, tal liberdade não é infinita e sem fronteiras, ela esbarra nas essências que 

são próprias do ser humano, isto é, existem limitações espaço-temporais e 

existenciais que bloqueiam as ações dessa liberdade. No entanto, pelo fato de o ser 

humano poder adentrar em sua interioridade, transcende a si mesmo e projeta um 

futuro, nesse sentido, a pessoa se torna totalmente e unicamente responsável por 

seus atos. 

Essa responsabilidade conduz, indispensavelmente, sua liberdade, a pessoa 

nessa perspectiva pode priorizar as tendências que fruem de seu núcleo e 

desenvolver suas potencialidades, ou pode também ignorá-las e se redirecionar para 

outros caminhos, mas a responsabilidade sempre segue atos livres. Por ter essa 

liberdade e optar por fazer uso dela, a pessoa humana pode e deve formar a si mesmo 

e essa autoformação pessoal perpassa pela decisão livre de se estabelecer diante 

das qualidades originárias, aceitando umas e desconsiderando outras, delineando 

assim, seu caráter e propiciando a autoformação como pessoa e espírito. 

Dessa maneira pode-se concluir que as reflexões sobre o ser individual humano 

perpassa “na mais íntima consciência de si mesmo e na teoria que se deriva dela, a 

da forma universal do ser pessoal” (STEIN, 2019, P. 519) e assim, podemos admitir a 

unicidade do mais interior de toda a alma humana, e com isso, reconhecer a pessoa 

humana inteira, na proporção em que é formada por essa mesma interioridade. 

 

3.3. AS VIVÊNCIAS ESPECÍFICAS DA SINGULARIDADE 
 

Partindo do pressuposto que as nossas vivências são manifestações de nossa 

singularidade, Edith Stein na obra Einführung in die Philosophie (Introdução à 

Filosofia) diz que: 

 

se por um lado falamos de uma individualidade de todas as vivências, por outro notamos 
que nem todas têm uma peculiaridade pessoal; portanto, pode não ser a mesma 
individualidade que aqui e ali constitui o momento distintivo. (STEIN, 1991, P. 133)  
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Para melhor explicitar pensemos no “eu puro”, que para Husserl seria o consciente 

imediato, que é o ponto onde se origina todas as vivências e onde a pessoa se 

encontra consigo mesmo e se constitui como um indivíduo absoluto que contém em 

si um timbre completamente singular. É nesse ponto originário do viver desse “eu” que 

a individualidade reside, além disso, é desse mesmo ponto originário que o indivíduo 

desperto pode sentir a cada uma das suas vivências apreendidas do centro do seu 

ser, melhor dizendo, do seu núcleo pessoal portador de uma singularidade própria. 

Nesse sentido, “o ‘eu’ desperto é condição indispensável para vivenciar a 

singularidade, a qual por natureza, não é ligada a nenhuma dimensão espaço-

temporal, uma vez que se refere somente às essências qualitativas das nossas 

vivências” (ALFIERI, 2014, P. 73).  

Edith Stein diz que uma vivência individual “não é algo que perdura, antes, é 

acabado, e concluído imediatamente, constituindo-se como um interior” (STEIN, 1991, 

P. 107), nesse sentido para a fenomenóloga o que importa é “ver que o eu vive em 

cada vivência e que não se pode eliminar dela. Pois este é inseparável do conteúdo 

vivencial, mas propriamente não deve ser considerado como uma parte desse 

conteúdo” (STEIN, 2019, P. 75), como, por exemplo, a alegria provocada por um boa 

notícia ou por um encontro com algum ente querido, que a muito não se via, 

representa essa unidade do conteúdo, pois, pressupõe a percepção compreendida da 

mensagem e o conhecimento de sua simpatia, mas esse conhecimento não pertence 

à unidade da alegria enquanto tal. Assim, mais justo seria dizer que cada uma das 

vivências lhe pertence, isso seria o mesmo que dizer que o eu vive em cada vivência 

e a corrente na qual se vão formando sempre novas unidades de vivências é a sua 

vida.  

Isso significa que, todos os conteúdos de vivência pertencem ao eu puro, pois, é “o 

eu que vive e a vida que constitui sua vida” (STEIN, 2019, P. 76), por isso podemos 

dizer que vivo agora na alegria, mas pode ser que daqui a pouco viverei na aflição, e 

mais tarde novamente experienciarei uma nova reflexão, segundo Stein essas 

experiências são muitas vezes vividas simultaneamente nos diversos conteúdo da 

vivência, mas em todo caso sempre acabam: a alegria se afugenta, a aflição passa e 

o pensar se esvai, mas o eu não passa nem termina pelo contrário ele vive em cada 

agora. Não que ele seja eterno, mas que fica indicado que não começa nem acontece 

como as unidades de vivências (alegria, reflexão, fúria etc.), mas que é algo vivo e 

que sua vida se preenche com diferentes conteúdo. 
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Contudo, Edith Stein diz que “o ser consciente de si mesmo não é um movimento 

que permanece sempre idêntico durante todo o viver, tem um grau de consciência; a 

‘luz interior’ pode iluminá-lo mais ou menos claramente” (STEIN, 1991, P. 108), dessa 

forma, a única viabilidade de incorporar as particularidades das vivências individuais 

é a contínua assimilação da vivência, que em sua perpetuidade, manifesta seus traços 

essenciais e permite, portanto, ser novamente apreendidas de modo sempre mais 

claro com renovados preenchimentos. Ainda assim permanece um questionamento: 

quais são as vivências que pertencem a nossa individualidade? 

As vivências que segundo Stein permanecem em nossa individualidade são as das 

inclinações sensíveis e as vivências do intelecto, pois, estas pertencem às condições 

externas do desenvolver humano, não consistindo assim, em uma peculiaridade.  Ao 

passo que tenho sensações ou realizo uma atividade intelectual, estou consciente 

dessas vivências de modo irrefletido; Conforme Alfieri (2014, P. 76) a consciência 

originária não está atuando nessas vivências, uma vez que não sou consciente de 

mim mesmo como um indivíduo com características propriamente singulares. Dessa 

maneira apenas as vivências provindas pela vida afetiva18 podem trazer o timbre da 

singularidade como diz Edith Stein: 

 

[...] está presente na essência de algumas vivências, o fato de que venham 
do profundo da alma e carreguem a marca da singularidade. Na realização 
de tais vivências, percebo essa ‘nota individual’, sinto que a origem está a 
uma profundidade determinada e sinto também o grau de profundidade” 
(STEIN, 1991, P. 176) 
 

 

Dessa forma, fica claro, que as vivências trazem a marca da vida afetiva da 

singularidade do ser humano, as quais, segundo Stein, correspondem a qualidade 

plena do nosso viver. Tão somente estas vivências arraigados na profundeza do ser 

são portadoras da individualidade da pessoa humana. Entendido essas vivências é 

preciso agora voltarmo-nos à fonte originária na qual elas são geradas, a nascente do 

viver do indivíduo, isto é, o núcleo ou centro da sua personalidade. 

Dessa maneira, percebe-se que a vida espiritual consiste fundamentalmente nos 

atos cognitivos, valorativos, de prazer, de dor etc., mas na vida espiritual dos seres 

subjetivos, isto é, dos homens, encontra-se sempre em certa nuance de matéria e um 

 
18 É necessário que explicar que as vivências afetivas nesse contexto não é sentimento, mas uma 

qualidade com a qual uma pessoa direciona a suas ações. Nesse sentido, as vivências afetivas trazem 
consigo o como e não o quanto daquilo que a vivência é portadora. 
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primeiro estrato material é identificado na abertura fundamental constituída pela 

intencionalidade. Haja vista, que os homens são essencialmente finitos eles são 

projetados e abertos em direção a algo ou alguma coisa diferente deles, isto é, são 

pensados para ir em direção ao transcendente, entendido como Deus. 

O núcleo da pessoa é uma entidade contínua, situada no mais profundo do ser da 

pessoa, permitindo que alguns de seus hábitos venham à superfície na forma de atos 

que, geralmente, manifestam o seu caráter. Consequentemente, o núcleo se torna o 

polo mais profundo ao redor do qual se fundamenta o caráter da personalidade 

individual; é a partir do caráter que se irradiar-se-á a coloração que facultará a 

tonalidade pessoal a cada ato vivenciado, permitindo assim, que a constante 

atualização das potencialidades individuais se realize em cada pessoa. Nessa 

acepção, o viver e o dirigir-se para algo, constituem dois polos onde se torna 

perceptível a especificidade individual do eu, que está em ininterrupto estado de vigília 

e isso deixa em evidência que o eu é a todo momento ativo e está perpetuamente em 

ação.  

A reflexão acerca do núcleo nos permite ver que o eu alcança a plena harmonia da 

sua vida com base na tomada de consciência do seu incessante autogerar-se. Para 

Stein, as qualidades individuais exprimem “a absoluta unicidade, a nota individual, que 

carregam em si a característica pessoal” (STEIN, 1998, P. 142). 

O fato de que o núcleo não possa ser modificado nem mesmo destruído nos leva 

a uma questão: quando que essa marca pessoal termina? A resposta é simples: 

Nunca! Pois mesmo quando não compreendemos ou não conseguimos assimilar o 

que se passa ao nosso redor não podemos parar o curso de nossa vida ou o curso da 

vida de uma outra pessoa, porque isso acarretaria uma série de problemas como 

problemas éticos e morais, como por exemplo, a eutanásia que é um problema ético-

moral, pois, viola o princípio intrínseco do direito à vida e negando esse princípio nega-

se o núcleo pessoal. 

Não se pode evitar o sofrimento, porque assim como a felicidade a dor também faz 

parte da vida. Ora, se aceitamos o sentimento de alegria, por que não aceitar 

igualmente o sofrimento? Viver a relação consigo mesmo implica viver momentos de 

alegria e de sofrimento. Nesta perspectiva, Edith Stein entende que para ver a luz da 

verdade, é preciso antes estar disposto a atravessar a escuridão que existe dentro de 

cada um de nós.  
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4. PESSOA E COMUNIDADE 
 

4.1. A ESTRUTURA ÔNTICA DA COMUNIDADE 
 

Edith Stein nos fala que, mesmo o ser humano sendo um indivíduo singular, ele 

não deixa de ser comunitário, isto é, o homem precisa viver em coletividade. Parece-

nos, em um primeiro momento, serem dois os elementos que se contradizem e se 

anulam, mas em Stein vemos que tanto a singularidade quanto a comunidade são 

dois aspectos que se complementam no homem. 

Stein viveu essa experiência de comunidade em diversos níveis: primeiro, pela 

pertença em uma forte comunidade familiar; segundo pela pertença a uma 

comunidade filosófica onde seu pensamento e suas teorias foram desenvolvidas a 

partir de diálogos fecundos com Edmund Husserl, mas não só com este que fora seu 

mestre como também com personagens importantes em sua trajetória como: Hedwig 

Conrad-Martius, Alexander Pfänder, Max Scheler, Jean Hering, Alexander Koyré e 

Gerda Walther; e por fim, mas não menos importante, a pertença a um povo, que se 

constitui por uma participação ativa na vida política atual que representa a história que 

estava sendo escrita. Essa participação ativa nos acontecimentos políticos significava 

para Edith Stein conformar seus projetos pessoais aos acontecimentos históricos e ao 

bem comum. Essa pertença a diferentes comunidades exprime em Stein uma 

solidariedade fundamental para com toda a humanidade com respeito à dignidade da 

pessoa humana que exigia de Stein uma profunda resignação de si mesma e a leva a 

doar toda a sua vida.  

Nesse sentido, a comunidade pode ser reconhecida objetivamente como “la 

vinculación natural e orgánica entre los indivíduos”19 (STEIN, 1970, P. 344) em outras 

palavras, a comunidade seria uma forma de agrupamento social como são as famílias, 

os povos, as comunidades científicas - no caso de Edith Stein filosófica20 -, contudo a 

pesquisa que Stein faz acerca da comunidade dar-se partindo da experiência de cada 

pessoa, identificando aquelas vivências consideradas como propriamente 

 
19 o vínculo natural e orgânico entre os indivíduos. (Tradução livre) 
20  Não que a filosofia não seja considerada uma ciência, pois, esta é sim uma ciência enquanto 

busca a totalidade das coisas por suas causas últimas, adquiridas pela luz da razão. Dessa forma a 
filosofia é uma ciência porque antes de tudo é um conhecimento por causas, isto é, o saber filosófico 
não é apenas constatação de fatos, nem um conhecimento de caráter mágico, pelo contrário ela se 
opõe a conhecimentos fragmentados da realidade. A filosofia visualiza, nessa perspectiva, a totalidade 
de todas as coisas e não apenas de suas partes.  
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comunitária. Dessa forma, a definição do tipo de conjunto social que se observa, 

apenas pode ser identificada através da análise do tipo de vivências dos indivíduos 

que fazem parte desse conjunto com os outros. Logo, a forma em que as vivências 

são compartilhadas, acolhidas e manipuladas, definirá o caráter típico do 

agrupamento social identificando-o como comunidade, sociedade ou massa. 

Nessa perspectiva, partindo da análise das vivências pessoais, Stein constata que 

a dimensão social e intersubjetiva são constitutivas da pessoa humana. Porém, a 

pessoa não é absorvida pela comunidade, como diz Ales Bello: 

 

Cada eu individual vive como pessoa e como comunidade. Uma vez que no segundo nível, 
nós não somos absorvidos pela comunidade, pois permanecemos sempre como eu pessoal. 
Assim vivemos de modo pessoal aquilo que a comunidade vive. (ALES BELLO, 2015, P. 88)  

 
 

Assim, nota-se que mesmo sendo identificados traços especificamente 

comunitários na pessoa, mesmos que esses traços sejam de caráter semelhante aos 

dos demais membros, ainda assim ela preserva sua peculiaridade individual. Isso 

porque o “ser humano vive singularmente, mas também vive na comunidade, onde se 

estabelece”. Assim vê-se que “não existe uma consciência da comunidade, pois a 

consciência é apenas individual, todavia, a consciência que é individual pode viver as 

vivências comunitárias” (ALES BELLO, 2015, P. 89). 

Fazendo uma análise das vivências de uma pessoa, pode-se verificar que existem 

algumas experiências que são consideradas como individuais e outras que são 

consideradas como supraindividuais, as primeiras se referem apenas a um significado 

pessoal e nesse sentido não se encaixam na constituição das vivências comunitárias, 

e a segunda se refere àquelas vivências que entram na constituição propriamente 

comunitária.  Para clarear um pouco tomemos o seguinte exemplo: 

 

La tropa en la que yo presto servicio militar, se encuentra apesadumbrada por la pérdida de 
su capitán. Si comparamos con ello el duelo que yo siento por la pérdida de un amigo 
personal, entoces vemos que los dos casos se diferencian en varios aspectos: 1) El sujeto 
de la vivencia es distinto; 2) la estrutucra de la vivencia es diferente; 3) la corriente de 
vivencias en la que se integra la vivencia, es de género distinto.21 (STEIN, 1970, P. 347) 

 

 
21 A tropa na qual sirvo nas forças armadas está triste com a perda de seu capitão. Se compararmos 

com isso a dor que sinto pela perda de um amigo, veremos que os dois casos diferem em vários 
aspectos: 1) O assunto da experiência é diferente; 2) a estrutura da experiência é diferente; 3) a 
corrente de experiências em que a vivência se integra é de outro gênero. (Tradução livre) 
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Note que nesse exemplo encontramos traço que identificam que a vivência da 

perda do comandante não é uma perda puramente individual, mas uma perda que 

devido a seu significado, carrega a marca da comunidade da qual se pertence, que 

aqui no caso é a comunidade militar. É interessante ainda notar que em Stein, os 

aspectos essenciais da relação pessoa-comunidade não fazem com que 

 
[...] a adoção de uma ou outra postura de defesa perante a sociedade por parte do indivíduo, 
nem a adoção de estratégias de controle dos seus membros da parte da comunidade, mas 
antes, significa reconhecer que elas são interdependentes no processo de tornarem-se si 
mesmas e que este processo só pode acontecer a partir de uma abertura recíproca.” 
(JÚNIOR; MAHFOUD, 2006) 

 
Desta forma, a dicotomia existente na relação pessoa-comunidade é superada na 

descrição do fenômeno comunitário, identificando a interdependência ontológica 

como fator essencial dessa relação.  Assim, torna-se visível que não há contradições 

entre os caracteres comunitários e singulares de cada pessoa. 

 

4.1.1. O SUJEITO DA VIVÊNCIA COMUNITÁRIA 
 

Podemos considerar a especificidade das vivências propriamente comunitárias 

simplesmente pela análise de quem é o sujeito destas vivências, no nosso exemplo 

da vivência da morte do capitão da tropa, temos que o eu individual sendo um sujeito 

que abarca uma pluralidade de “eus” individuais está cheio de sentimentos de dor. 

Porém, eu não me sinto sozinho nessa tristeza, mas a experimento como “nossa” dor, 

pois a vivência está colorida essencialmente pelo simples fato de que outros 

participam dela, ou melhor, porque “eu” participo dela, mas somente participo como 

membro de uma comunidade. Sobre isso Stein fala que “nosotros estamos afectados 

por la pérdida y sentimos tristeza por ella, y este “nosostros” no sólo abarca a aquellos 

que tienen sentimientos de duelo como yo, sino que abarca a todos los que forman 

parte de la unidad del grupo”22 (STEIN, 1970, P. 347). Dessa forma, observamos que 

quando sinto uma dor por perder um amigo essa dor é absolutamente minha pessoal, 

mas “fazendo parte de um batalhão, estou triste e outros também estão tristes, 

estabelecendo assim uma relação de comunidade; assim também vivo a dor de uma 

 
22 Nós estamos afetados pela perda e sentimos tristeza por ela e este “nós” não somente abarca 

àqueles quem tem sentimentos de dor como eu, mas abarca a todos os que formam parte da unidade 
do grupo. (Tradução livre) 
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comunidade, todos nós juntos participamos da constituição da vivência da 

comunidade” (cf. ALES BELLO, 2015, P. 90).  

Igualmente o “eu” enquanto sujeito desta vivência, participa como membro da 

comunidade, deste entristecimento da comunidade dos soldados; “eu” experimento 

em grupo e posso identificar, nos outros membros, a mesma vivência de perda. Neste 

caso não se pode falar de um “eu” comunitário, mas sim de uma vivência comunitária, 

pois, o indivíduo da vivência comunitária vive através de nós, e se atualiza em minhas 

vivências.   

Nessa perspectiva, quando fazemos parte de uma comunidade que funciona esta 

apresenta um fluxo de vivências comunitárias, proporcionando um entrelaçamento de 

vivências, sejam elas tristes como no nosso exemplo ou como sentimentos de alegria 

e euforia.  Dessa maneira, podemos afirmar que as vivências comunitárias implicam 

um reconhecimento de uma experiência de “nós”, uma experiência de pertença, ou 

melhor, uma experiência que pertencemos a uma comunidade mesmo sendo 

indivíduos dotados de uma singularidade genuína e irrepetível. 

 

4.1.2. A ESTRUTURA DA VIVÊNCIA COMUNITÁRIA 
 

Continuando com a discussão acerca do exemplo da tropa de soldados que perdeu 

seu comandante, Stein, enuncia que toda vivência apresenta alguns elementos que 

são estruturais, tais como: o conteúdo da vivência, que pode ser considerado como 

egológico23 ou não-egológico; o vivenciar o conteúdo, que se refere à capitação do 

conteúdo pelo sujeito e a consciência deste vivenciar que acompanha a intensidade 

da vivência. 

Sobre o primeiro ponto, Stein nos diz que 

 

el contenido de la vivencia comunitaria tiene su propria colaración vivencial, que abarca el 
núcleo de sentido y que en su índole propria está determinado por la peculiaridade de los 
contenidos de las vivências individuales que participan en la constitución de la vivencia 
comunitaria.24 (STEIN, 1970, P. 351) 

 

 

 
23 A egologia segundo Husserl seria a esfera própria do ego obtida mediante a Epochè egológica, 

com a qual, no campo da experiência fenomenológica, se abstrai de tudo o que pertence aos outros 
“eus”. (ABBAGNANO, Nicolas, 2007, P. 360)  

24 O conteúdo da experiência comunitária possui seu próprio agrupamento experiencial, que engloba 
o núcleo de sentido e que, em sua própria natureza, é determinado pela peculiaridade dos conteúdos 
das experiências individuais que participam da constituição da experiência comunitária. (Tradução livre) 
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Assim, podemos falar de uma mesma dor da comunidade dos soldados, porque 

todos estão voltados para o mesmo correlato de sentido, isto é, à perda de um membro 

importante da tropa.   

Já no segundo aspecto, o das vivências dos conteúdos, podemos afirmar como 

Stein, que  

 

cada individuo siente el contenido de manera diferente, y estas diferencias del sentir, las 
diferencias ‘noéticas25’, tienes sus correlatos en las diferencias ‘noemáticas’26, a saber, em 
aquellas múltiples coleraciones de la vivencia del contenido del sentido.27 (STEIN, 1970, P. 
351) 
 
 

Dessa forma, identificamos que as variações na forma como as pessoas vivenciam 

o núcleo comum, estas vivências remetem, então, sempre a um núcleo comum de 

significado comum resguardando sempre sua tipicidade comunitária, mesmo que haja 

diferenças nessa forma de vivências.  

 

[...] el vivenciar según su plena consistência, no es absolutamente individual. Así como el 
contenido de sintido está revestido de una coloración vivencial, así también el vivencias, por 
otra parte, está determinado por el sentido del contenido. Cada contenido exige, por su 
sentido, un vivencias de índole enteramente determinado.28 (STEIN, 1970, P. 352)  
 

 

E isto, nos permite afirmar que alguns tipos específicos de vivências podem ser 

considerados simultaneamente como individuais e comunitárias, as primeiras porque 

é um “eu” quem vivência segundo sua coloração; as segundas devido ao correlato 

significativo comum que no nosso exemplo é a dor sentida devido a perda do 

comandante da tropa de soldados. 

 
25 Parte da lógica que estuda as leis fundamentais do pensamento, que são os quatro princípios: 

identidade, contradição, terceiro excluído e razão suficiente. (ABBAGNANO, 2007, P. 834) 
26  Na terminologia de Husserl, este seria o aspecto objetivo da vivência, ou seja, o objeto 

considerado pela reflexão em seus diversos modos de ser dado, isto é, o percebido, o recordado, o 
imaginado. O noema é distinto do próprio objeto, que é a coisa; por exemplo, o objeto da percepção da 
árvore é a árvore, mas o noema dessa percepção é o complexo dos predicados e dos modos de ser 
dado pela experiência: por exemplo, árvore verde, iluminada, não iluminada, percebida, lembrada etc. 
(ABBAGNANO, 2007, P. 834) 

27 Cada indivíduo sente o conteúdo de maneira diferente, e essas diferenças de sentimento, as 
diferenças “noéticas”, têm seus correlatos nas diferenças ‘noemáticas ’, isto é, nessas múltiplas 
coleções da experiência do conteúdo de significado. (Tradução livre) 

28 [...]experimentar de acordo com sua consistência total não é absolutamente individual. Assim 
como o conteúdo do feltro é coberto por uma coloração experiencial, também as experiências, por outro 
lado, são determinadas pelo significado do conteúdo. Cada conteúdo requer, por seu significado, uma 
experiência de natureza inteiramente determinada. (Tradução livre) 
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Levando em consideração o terceiro ponto característico das vivências 

comunitárias, a saber, a consciência do vivenciar, não podemos identificar uma 

consciência própria e estrita da comunidade. Isso porque  

 

[...] el individuo vive, siente y actua como miembro de la comunidad y, en la medida en que 
hace eso, la comunidad vive, siente y actua en el y por medio de el. Pero cuando el llegar a 
ser consciente de su vivencias o reflexionar sobre el, entonces no es la comunidad lo que 
que es consciente de lo que ella vivencia, sino que el individuo llega a ser consciente de lo 
que la comunidad vivencia en el.29 (STEIN, 1970, P. 353) 

 

Nessa perspectiva, a vida consciente da comunidade só pode nascer de um “eu” 

individual e é apenas na medida em que as pessoas membros desta comunidade 

tomam consciência das suas vivências comunitárias é que a comunidade se torna 

consciente da sua vida. Portanto, a comunidade não vive, não age e não sente por si 

mesma, mas o faz de forma indireta e pessoal através de seus membros. 

 

4.1.3. O FLUXO DA VIVÊNCIA COMUNITÁRIA 
 

Retomando nosso exemplo, identificamos uma especificidade no que se refere ao 

gênero do fluxo das vivências ditas propriamente comunitárias. Assim, temos que “las 

vivencias de la comunidad se reúne en una unidad, al igual que las vivencias del 

individuo, de tal manera que con todo derecho podemos hablar de una corrente de 

vivencias de la comunidad”30 (STEIN, 1970, P. 354). Dessa forma, o fluxo de tais 

vivências é constituído por todas as vivências individuais que possuem um correlato 

supraindividual, ou seja, o fluxo é constituído pelas vivências das pessoas membros 

que compõe a comunidade na medida em que visam o núcleo de significado comum, 

ao mesmo tempo em que inserem sua singularidade. 

Igualmente, no fluxo de vivência comunitária, estão presentes todas as tomadas de 

posição da comunidade referentes ao seu mundo, de forma que este fluxo congrega 

não só a diversidade do posicionamento de seus membros, como também uma 

diversidade que é acumulada no tempo através da tradição que ultrapassa a 

temporalidade da vida individual. 

 
29 o indivíduo vive, sente e atua como membro da comunidade e, na medida em que faz isso, a 

comunidade vive, sente e age nele e por meio dele. Mas quando eles tomam conhecimento de suas 
experiências ou refletem sobre elas, então não é a comunidade que está ciente do que ela experimenta, 
mas sim o indivíduo se torna ciente do que a comunidade experimenta nela. (Tradução livre) 

30  As experiências da comunidade são reunidas em uma unidade, como as experiências do 
indivíduo, de tal forma que com todo direito podemos falar de um fluxo de experiências da comunidade. 
(Tradução livre) 
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O fluxo de vivência comunitária ainda abarca as vivências interiores comuns, isto 

é, além de implicar um voltar-se para o externo ocorre um voltar-se dos membros uns 

para os outros, em uma tomada de posição espontânea e voluntaria entre as pessoas 

que constituem a unidade da comunidade. 

 

[...] tal formacion se diferencia primeiramente de la corriente de la vivencia de un individuo, 
porque, según su constitución, remite a la original vida de la conciencia de una pluralidad de 
sujeitos individuales. Pero, prescindiendo de eso, existe una diferencia entre los elementos 
de los que se compone la una y la otra unidad. 31 (STEIN, 1970, P. 354) 

  

Nessa perspectiva, as vivências comunitárias são constituídas pelo 

posicionamento pessoal dos integrantes que compõe a comunidade. Os tipos de 

colocação pessoal que institui as vivências comunitárias podem variar de acordo com 

o modo em que a pessoa disponibiliza e compartilha suas vivências individuais, 

influenciando não somente a especificidade de tais vivências, como também a própria 

característica da comunidade. Nesse sentido, Stein afirma que esta diferença “se 

encuentra ya expresión de modo puramente externo en el hecho de que las vivencias 

de una comunidad puedan extenderse ulteriormente a través de una duración mucho 

más amplia que la de las vivencias de un individuo”32 (STEIN, 1970, P. 354). Assim a 

pessoa pode compartilhar o significado de seus posicionamentos de duas maneiras: 

os posicionamentos chamados espontâneos, isto é, o núcleo de sentido apreendido 

nos sentimentos que nela são despertados ao encontrar com a realidade, e também 

temos os posicionamentos voluntários, onde tomamos decisões a partir de motivos 

comuns ou pela maneira como nos posicionamos em relação aos outros membros da 

comunidade a qual fazemos parte. 

 

4.2. COMUNIDADE E SOCIEDADE 
 

Uma das questões que Stein se propõe a discutir é sobre o tipo de vivência que 

está na base da constituição das relações sociais, que são denominadas como atos 

sociais. Para isso Stein faz uma diferenciação entre comunidade, sociedade e massa. 

 
31 Tal formação difere primordialmente da corrente da experiência de um indivíduo, pois, segundo 

sua constituição, se refere à vida originária da consciência de uma pluralidade de sujeitos individuais. 
Mas, independentemente disso, há uma diferença entre os elementos que compõem uma e a outra 
unidade. (Tradução livre) 

32 Se encontra já se expressa de uma forma puramente externa no fato de que as experiências de 
uma comunidade podem posteriormente ser estendidas por uma duração muito mais longa do que a 
das experiências de um indivíduo. (Tradução livre) 
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Por comunidade, escreve Edith Stein,  

 

son las vinculaciones naturales y orgánicas entre los individuos, y por sociedad, se entiende, 
la vinculación racional y mecânica. En la sociedad cada un se halla absolutamente solitário, 
es una mónada33 sin ventanas . Entretanto en la comunidad reina la solidariedad.34 (STEIN, 
1970, P. 344) 

 
Assim, a comunidade pode ser definida como a estrutura orgânica onde seus 

membros vivem sua interdependência e são afetados pelo tomada de posição que 

cada pessoa adota dentro da comunidade através seus atos sociais. Esta tomada de 

decisão, portanto, poderá ser considerada como tomada com base em laços de 

afetividade ou positivo - que é o caso das amizades, amor, reconhecimento - e com 

base negativa que seria o surgimento de sentimentos odiosos e antipáticos - entre os 

membros da comunidade, de acordo com os efeitos que produzem para a construção 

ou degradação dos relacionamentos interpessoais concretos. 

Nesse sentido, “a finalidade desta comunidade será semelhança a finalidade de um 

organismo, isto é, que se refere ao desdobramento de algo que lhe é próprio e para o 

qual contribuem suas partes” (cf. MAHFOUD, Miguel; FILHO, Juvenal Savian, 2017, 

P. 126). Dessa forma, podemos notar que a comunidade ao contrário da sociedade 

não está a serviço de uma finalidade externa, mas o seu propósito consiste em uma 

finalidade imanente da própria formação e desenvolvimento de sua disposição 

originária. 

Nessa perspectiva, a finalidade da comunidade se dará no “bem-estar de seus 

membros a ponto de que os laços que os unem os indivíduos entre si poderem 

expressar uma solidariedade que pode até se transformar em amor” (cf. MAHFOUD, 

Miguel; FILHO, Juvenal Savian, 2017, P. 127). Dessa maneira, as pessoas vivem uma 

totalidade de uma vida comum alimentando-se de motivos e objetivos comuns, e 

assim elas podem se posicionar comunitariamente, agindo e criando um certo tipo de 

cultura compartilhada. A isso, Stein identifica como sendo o ato de solidariedade, ou 

um posicionamento de abertura diante do outro que é considerado como fundamental 

para a comunidade. 

 
33 Para Stein a mônada segue o mesmo significado dado por Giordano Bruno que concebia a 

mônada como o minimum, como unidade indivisível que constitui o elemento de todas as coisas. 
(ABBAGNANO, 2007, P. 793) 

34 são os elos naturais e orgânicos entre os indivíduos e, pela sociedade, entende-se, o elo racional 
e mecânico. Na sociedade, cada um é absolutamente solitário, ele é uma mônada sem janelas. 
entretanto, na comunidade reina a solidariedade. (Tradução livre) 
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Já na sociedade, Stein identifica que as pessoas se relacionam em função de 

objetivos pré-definidos. Isto é, a pessoa é considerada como um objeto para o outro, 

devido ao caráter mecânico e puramente racional da sociedade. Assim, cada pessoa 

é avaliada por sua capacidade de contribuir para realização dos fins que a sociedade 

propõe que podem ser nobres ou vulgares. 

Entretanto, para que o sujeito possa ser considerado e tomado como objeto, a 

sociedade deve considerá-lo primeiramente como sujeito. Dessa forma, Stein afirma 

que “la comunidad sin una sociedad es posible, pero que no lo es la sociedad sin una 

comunidad”35(STEIN, 1970, P. 345). Assim, a comunidade pode ser caracterizada por 

um “viver com” que implica uma abertura interpessoal, uma capacidade de viver 

experiência em que os “eus”, comunga com um “nós”, sem que essa cumplicidade 

possa abolir as individualidades, as quais permanecem distintas. 

Concluímos assim, que a diferença existente entre uma comunidade e uma 

sociedade se fundamenta no sentido que a sociedade se baseia em uniões fabricadas, 

voluntárias, com fins instrumentais extrínsecos, nesse sentido seria um viver para 

atingir determinados fins que não seriam possíveis se os indivíduos estivessem 

isolados ou vivessem apenas em comunidade. 

Mas tal distinção não deve, contudo, ser vista de modo rígido, na medida em que 

uma associação deriva de uma comunidade menor ou inicial, ao menos enquanto toda 

sociedade pressupõem, a compreensão, do que caracteriza uma comunidade, isto é, 

as relações interpessoais sem as quais uma sociedade sequer teria uma chance de 

perdurar por muito tempo. 

 

4.3. COMUNIDADE E MASSA 
 

A massa enquanto agrupamento social, se apresenta através de seus membros em 

uma atitude diferente a respeito das pessoas que constituem uma comunidade ou uma 

sociedade. Nesse sentido, Ales Bello vai dizer que: 

 

[...] na massa domina uma atitude totalmente diversa daquela da comunidade e da 
sociedade, isto porque, os indivíduos que estão juntos dentro da massa não se confrontam 
um com o outro, não se observam reciprocamente como objetos além disso, não sacrificam 
um pelo outro, como acontece a um sujeito que vive comunitariamente, eles não realizam 
ato algum fundamentado em uma possível unidade de compreensão. (BELLO, Ales, 2015, 
P. 96)  

 
35  “A comunidade sem sociedade é possível, mas o que não é a sociedade sem comunidade 

(Tradução livre) 



  41 

 

 

Dessa forma, a massa é definida como “uma combinação de indivíduos que se 

comportam de modo uniforme” (MAHFOUD, Miguel; FILHO, Juvenal Savian, 2017, P. 

128), a partir dessa definição podemos dizer que a massa é, então, fundada da 

excitabilidade ou dos estímulos da psique individual, e assim desses estímulos surgirá 

formas diferentes de contágio psíquico. O relacionamento das pessoas na massa não 

implica liberdade de posicionamento das pessoal, mas uma postura reativa marcada 

nos estímulos comuns e pelo entusiasmo. Nessa perspectiva, é notório que na massa  

 

a vida psíquica atua somente de modo uniforme à dos outros e todos estão na mesma vida 
psíquica. Assim, falta à massa a verdadeira unidade interior da qual o conjunto vive, não se 
pode falar, portanto, de uma psique da massa, mas sim de uma psique individual que se 
uniformiza com a dos outros. (STEIN, apud. BELLO, Ales, 2017, P. 97) 

  

Porém, nem todas as pessoas que se encontram em determinada massa se 

encontram em contágio psíquico. Alguns podem permanecer fora do contágio, 

podendo, assim, influenciar os outros a comandá-los como quiserem, conhecendo o 

que lhes interessa.  

Destarte, podemos dizer que a massa se distingue da comunidade por ser formada 

de um vínculo da psique, por contágio psíquico e por falta de atividade espiritual que 

as regule. No entanto, é muito difícil de encontrar uma comunidade e uma sociedade 

pura, no geral, encontramos formas mistas de associações, o que significa que em 

uma associação social empírica podemos encontrar tantos elementos típicos de uma 

comunidade quanto elementos próprios de uma vida de sociedade, coexistindo 

simultaneamente. Por exemplo, quando analisamos a vida escolar, encontramos 

elementos próprios de uma relação de comunidade e, simultaneamente, identificamos 

os traços característicos e essenciais de uma relação de sociedade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Partindo dos conceitos formulados por Boécio e posteriormente reformulado por 

Santo Tomas de Aquino, Stein vai nos trazer uma nova visão acerca dessa estrutura 

da pessoa humana, pois para ela a pessoa já não é mais apenas um sínolo, ou seja, 

a junção de corpo e alma ou matéria e forma, - como pensavam os filósofos antigos -, 

mas sim que a pessoa humana é a junção de corpo, alma e espírito, apresentando, 

assim, uma tripartição da pessoa humana, não que a pessoa humana seja uma coisa 

separada, mas sim que por possuir uma unidade, a pessoa é dotada dessas três 

qualidades intrínsecas. Onde o corpo que não é apenas pura massa corpórea, mas 

um corpo animado; a alma que é a conexão do corpo ao espírito sendo partícipe da 

vida sensível e da vida espiritual; e o espírito que é a essência do homem, essência 

esta que permite a este mesmo homem adentrar no até então desconhecido mundo 

interior de si mesmo. 

Além da composição de corpo, alma e espírito Edith Stein fala também da 

singularidade da pessoa humana, e que esta é uma característica central do que ela 

denomina “núcleo da personalidade”. Segundo Stein, o homem possui em si uma 

liberdade garantida ontologicamente que merece ser reconhecida. E dessa maneira, 

a pessoa humana tem a chance de crescer quando explora seu verdadeiro potencial 

e toma consciência de si, e tomando consciência de si o homem chega ao núcleo de 

sua personalidade. Dessa forma, o homem não seria apenas um produto social que 

se submete a manipulações exteriores, mas sim que esse movimento contínuo de 

recomeço faz com que preservemos à nossa maneira de ser, impedindo assim que 

sejamos condicionados pelo ambiente em que nos inserimos.  

Essa concepção de liberdade que Edith Stein fala ela alcança a partir da leitura da 

obra prima de Santa Teresa d’Avila que segundo ela a alma seria um castelo com sete 

moradas e que ao ascender-se no desenvolvimento pessoal, a pessoa adentra 

sempre mais na agudez de si mesma e se aproxima cada vez mais de seu núcleo. 

Entretanto, pode acontecer que a pessoa fique apenas nas adjacência, isto é, ao redor 

dos muros deste “castelo”, e acabe por viver a maior parte do tempo de sua vida 

ancorada neste muro de vedação sem nunca alcançar a profundeza de si mesma.  

Contudo, Edith Stein nos assegura que mesmo o ser humano sendo um indivíduo 

singular, ele não deixa de ser comunitário, isto é, o homem precisa viver em 

coletividade. Parece-nos em um primeiro momento serem dois aspectos ou caracteres 
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que se contradizem e se anulam, mas em Stein vemos que tanto a singularidade 

quanto a comunidade são dois aspectos que se complementam no homem. Desta 

forma, a dicotomia existente na relação pessoa-comunidade é superada na descrição 

do fenômeno comunitário, identificando a interdependência ontológica como fator 

essencial dessa relação.  Assim, torna-se visível que não há contradições entre os 

caracteres comunitários e singulares de cada pessoa. 
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