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RESUMO 

Cardoso, C. R. D. A psique entre a natureza e a cultura em Edith Stein e William Stern, 2016. 

Texto de defesa da Tese – Doutorado em Psicologia – FFCLRP, Universidade de São Paulo. 

Ribeirão Preto. 

Esta pesquisa na linha de investigação de história da psicologia teve por objeto o estudo 

histórico conceitual de algumas obras de dois autores que se destacaram no contexto alemão 

do início do século XX: Edith Stein (1891-1942) e William Stern (1871-1938). São elas: 

Contribuições à fundamentação filosófica da psicologia e das ciências do espírito (1922), de 

Edith Stein; Psicologia e Personalismo (1917) e Psicologia geral desde o ponto de vista 

personalístico (1938), de William Stern. Entre os dois autores existem semelhanças no que 

diz respeito aos tópicos estudados e também uma precisa relação histórica destacada em suas 

biografias: Stern lecionava psicologia em Breslau e Stein frequentou suas aulas como aluna 

em 1911-1912. Apesar disso, pesquisas que retomam a relação teórica entre ambos são 

escassas. O objetivo da pesquisa foi apreender a elaboração do conceito de psique e das 

relações desta com a natureza e com a cultura nas propostas de psicologia científica que os 

dois autores formularam nessas obras. Para a análise das mesmas, foi utilizado o método 

histórico-conceitual: foram utilizadas como fontes primárias as edições em língua alemã, 

espanhola e inglesa das obras de Edith Stein e de William Stern; fontes secundárias foram 

utilizadas para o aprofundamento do contexto histórico da filosofia e psicologia alemã da 

época. As questões que nortearam a pesquisa se referiram a: 1) entender como cada um dos 

dois autores concebeu o objeto da psicologia na interface entre o mundo natural e o mundo da 

cultura; 2) evidenciar as semelhanças, as diferenças e as eventuais contribuições que estas 

perspectivas podem trazer para a psicologia contemporânea. Ao realizarem suas respectivas 

análises filosóficas e científicas, ambos os autores se colocaram diante do contexto filosófico, 

psicológico e político da época. Diante de um quadro histórico complexo e diversificado, 

especialmente na Alemanha, a psicologia recém proclamada ciência ainda buscava firmar-se 

de acordo com os modelos das ciências experimentais. Pudemos evidenciar possibilidades de 

diálogo entre a proposta fenomenológica de Edith Stein no que concerne a fundamentação da 

psicologia científica e algumas questões epistemológicas que William Stern buscou responder 

ao longo de sua trajetória intelectual. O ponto principal de encontro entre ambos é a proposta 

de fundamentação da psicologia a partir do conceito de Pessoa. Se as definições divergem, 

contudo, o ponto de partida é compartilhado: as preocupações com a redução da ciência da 

alma ao mecanicismo das ciências da natureza. Edith Stein e William Stern advertem-nos para 

uma verdade atemporal a respeito dessa ciência: não há como separá-la da filosofia sem 

reduzi-la, por um lado, ao naturalismo cientificista (representado atualmente pelo campo das 

neurociências) e, por outros, às ciências humanas (hoje orientadas pelos movimentos pós-

estruturalistas relativistas). Somente uma elaboração filosófica (rigorosa) do conceito de 

Pessoa poderá integrar natureza e cultura sem reduzir uma à outra e, portanto, fornecer à 

Psicologia uma fundamentação válida e autonomia no diálogo com as demais ciências 

naturais ou culturais. 

Palavras-chave: Edith Stein, Fenomenologia, causalidade psíquica, William Stern, Pessoa. 



 

 

ABSTRACT 

 
The present research was realized in accordance with the history of psychological field. Its 

object was the conceptual and historical study of some works of two German intellectuals 

from the beginning of the 20th century: Edith Stein (1891-1942) and William Stern (1871-

1938). Those works are: Contributions to the philosophical foundation of psychology and the 

human sciences (1922) by Edith Stein; Psychology and Personalism (1917) and General 

Psychology from the personalistic point of view (1938), by William Stern. Between the two 

authors there are similarities in respect to the topics they‘ve studied and also a precise 

historical relationship highlighted in their biographies: Stern taught psychology in Breslau 

and Stein attended his classes as a student in 1911-12. Nevertheless, researches that takes up 

the theoretical relationship between the two are scarce. The objective of this thesis was to 

learn the elaboration of the concept of psyche and its relation with nature and culture in the 

proposals of scientific psychology that the two authors formulated in those works. For our 

analysis, the historical-conceptual method was used: the German, Spanish and English 

editions of the works of Edith Stein and William Stern were used as primary sources; 

secondary sources were used to deepen the historical context of German philosophy and 

psychology of the time. The questions that guided the research referred to: 1) understand how 

each of the two authors conceived the object of psychology at the interface between the 

natural world and the world of culture; 2) to highlight the similarities, differences and 

possible contributions that these perspectives can bring to contemporary psychology. In 

carrying out their respective philosophical and scientific analyzes, both authors put 

themselves before the philosophical, psychological and political context of the time. Faced 

with a complex and diverse historical picture, especially in Germany, the psychology just 

proclaimed science still sought to establish itself according to the models of the experimental 

sciences. We were able to evidence possibilities of dialogue between the phenomenological 

proposal of Edith Stein regarding the foundation of scientific psychology and some 

epistemological questions that William Stern sought to answer throughout his intellectual 

trajectory. The main point of encounter between both is the proposal of foundation of the 

psychology from the concept of Person. If the definitions diverge, however, the starting point 

is shared: concerns about the reduction of soul science to the mechanics of the natural 

sciences. Edith Stein and William Stern warn us of a timeless truth about this science: there is 

no way to separate it from philosophy without reducing it, on the one hand, to scientific 

naturalism (currently represented by neurosciences), and, on the other hand, to the human 

sciences (now oriented by relativist, post-structuralist movements). Only a rigorous 

philosophical elaboration of the concept of Person can integrate nature and culture without 

reducing one to the other and, therefore, provide to Psychology a valid foundation and 

autonomy in the dialogue with the other natural or cultural sciences. 

 
Key words: Edith Stein, Phenomenology, psychic causality, William Stern, Person. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación en la línea de la historia de la psicología tenía por objeto el estudio 

conceptual histórico de algunas obras de dos autores que han se destacado en el contexto 

alemán de principios del siglo XX: Edith Stein (1891-1942) y William Stern (1871-1938) . 

Ellas son: Las contribuciones a los fundamentos filosóficos de la psicología y la ciencia del 

espíritu (1922), Edith Stein; Psicología y el personalismo (1917) y la psicología general desde 

el punto de vista personalista (1938), William Stern. Entre los dos autores hay similitudes con 

respecto a los temas estudiados y también una relación histórica precisa destacada en sus 

biografías: Stern, enseñó psicología en Breslau y Stein asistió a sus clases como estudiante en 

el 1911-1912. Sin embargo, las investigaciones que retoman la relación teórica entre ellos es 

escasa. El objetivo de la tesis fue comprender el desarrollo del concepto de la psique y de sus 

relaciones con la naturaleza y la cultura en la psicología científica que los dos autores 

formulan en estas obras. Para el análisis, se utilizó el método histórico y conceptual: se 

utilizaron como fuentes primarias ediciones en alemán, español e inglés de las obras de Edith 

Stein y William Stern; fuentes secundarias fueron utilizadas para profundizar en el contexto 

histórico de la filosofía y la psicología alemana de la época. Las preguntas que guiaron la 

investigación se refieren a: 1) entender cómo cada uno de los dos autores diseñaron el objeto 

de la psicología en la interfaz entre el mundo natural y el mundo de la cultura; 2) resaltar las 

similitudes, diferencias y posibles contribuciones que estas perspectivas pueden aportar a la 

psicología contemporánea. En el desempeño de sus respectivos análisis filosófico y científico, 

ambos autores se colocaron en el contexto filosófico, psicológico y político de la época. 

Frente a un contexto histórico complejo y diverso, especialmente en Alemania, la psicología 

recién proclamada ciencia también trató de establecerse, de acuerdo con los modelos de las 

ciencias experimentales. Hemos demostrado las posibilidades de diálogo entre la propuesta 

fenomenológica de Edith Stein en relación con la fundamentación de la psicología científica y 

algunas cuestiones epistemológicas que William Stern intentó responder a lo largo de su 

carrera intelectual. El principal punto de encuentro entre ellos es la propuesta por la 

fundamentación de la psicología acerca del concepto de persona. Si las definiciones son 

distintas, sin embargo, el punto de partida es compartido: se refiere a la reducción de la 

ciencia del alma al mecanismo de las ciencias naturales. Edith Stein y William Stern nos 

advierten de una verdad intemporal sobre esta ciencia: no hay manera de separarla de la 

filosofía sin reducirla, por una parte, al naturalismo cientificista (representado actualmente por 

el campo de las neurociencias), y otros, las ciencias humanas (ahora guiadas por el 

movimiento posestructuralista relativista). Sólo una elaboración filosófica (estricta) el 

concepto de persona puede integrar la naturaleza y la cultura sin reducir la una a la otra y por 

lo tanto proporcionar a la Psicología una base válida y la autonomía en el diálogo con otras 

ciencias naturales o culturales. 

 

Palabras clave: Edith Stein, fenomenología, causalidad psíquica, William Stern, persona. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O tema da presente pesquisa referiu-se ao conceito de psique e das relações desta com 

a natureza e com a cultura nas propostas de psicologia científica segundo Edith Stein e 

William Stern, dois autores alemães, cujas produções filosóficas encontram-se circunscritas 

ao contexto intelectual alemão do final do século XIX e inícios do século XX. A escolha por 

esse objeto de pesquisa veio em continuidade com o trabalho de mestrado defendido em 2012, 

cujo tema abordado tratou-se das considerações de Edith Stein acerca da fundamentação da 

psicologia presentes em sua obra ―Introdução à Filosofia‖. Dentre as questões que sucederam 

ao fim do mestrado, colocava-se a busca por um diálogo mais direto entre a fenomenologia 

proposta pela autora e a ciência empírica da psicologia, que anunciava como objeto os 

processos psicológicos básicos (ainda nos inícios do século XX). Por esta razão, optei por 

buscar a possibilidade de um diálogo entre a fenomenologia de Stein e a psicologia de um 

renomado autor da época, cujas contribuições foram essenciais para a consolidação desta 

ciência na Alemanha. A proposta de uma psicologia científica de William Stern fora, 

portanto, escolhida também como objeto de análise, primeiramente, devido à relação histórica 

entre ele e Edith Stein – como seu professor de psicologia em 1911 e 1912. Mas também, pelo 

fato de se referir a um cientista, cujas grandes contribuições foram reduzidas às suas 

colocações sobre inteligência humana, ou simplesmente negligenciadas historicamente.  

Como se tratou de um estudo histórico conceitual, foi necessário ter em vista que, ao 

realizarem suas respectivas análises filosóficas e científicas, ambos os autores se colocaram 

diante do contexto filosófico, psicológico e político da época – início do século XX. 

Especialmente na Alemanha, a psicologia recém proclamada ciência ainda buscava firmar-se 

de acordo com os modelos das ciências experimentais. Diante de um quadro histórico 

complexo e diversificado, optamos por apresentar a proposta para uma psicologia científica de 

William Stern, em diálogo com Edith Stein, tendo em vista a colocação da mesma questão, ou 

seja, a fundamentação epistemológica da psicologia.  

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi apreender a elaboração do conceito de psique 

e das relações desta com a natureza e com a cultura nas propostas de psicologia científica que 

os dois autores formularam em algumas de suas obras (Contribuições para a fundamentação 

filosófica da psicologia e das ciências do espírito, de Edith Stein e Psicologia e Personalismo 

e Psicologia Geral do ponto de vista personalístico, de William Stern). Para tanto, fora 

retomado o percurso por meio do qual ambos os autores propuseram suas respectivas análises 
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a respeito da definição do objeto da psicologia, bem como as consequentes implicações que 

tal definição possibilitaram levantar para as discussões epistemológicas desta ciência – a 

delimitação dos métodos científicos e a discussão sobre seu status em meio às demais 

ciências.  

O procedimento da pesquisa, em um primeiro momento, contemplou a descrição da 

história da Alemanha a partir do século XIX, com a finalidade de compreensão do contexto 

originário do pensamento intelectual da época, no qual os autores estiveram inseridos. Os três 

primeiros capítulos do presente texto se referiram, portanto, a esse momento. No terceiro 

capítulo, em especial, foram apresentados alguns aspectos culturais do pensamento alemão e 

suas consequências práticas para as instituições de ensino e pesquisa – em especial, para as 

áreas da fenomenologia e da psicologia. Esses primeiros capítulos foram especialmente 

importantes para uma melhor compreensão inclusive da autobiografia de ambos os autores (o 

apêndice da tese apresenta os itinerários biográficos e intelectuais de ambos, inseridos em 

seus respectivos contextos históricos). Tais capítulos compuseram a parte introdutória do 

trabalho, no que diz respeito à contextualização do tema da pesquisa.   

Os próximos capítulos abordaram, mais especificamente, ao surgimento da proposta 

fenomenológica no final do século XIX, o contexto de sua formulação, bem como da 

psicologia experimental no mesmo período. Os mesmo alicerces que proporcionaram a 

fundação da psicologia experimental, também forneceram as bases para os movimentos que a 

tiveram sob escrutínio crítico e que surgiram no mesmo período, sendo a fenomenologia 

enfatizada. 

A fenomenologia de Edith Stein foi escolhida para a análise (em específico, neste 

primeiro momento, sua obra sobre Causalidade Psíquica), tendo em vista a sua formação e 

busca pessoal pela fundamentação da psicologia, área na qual fora introduzida por William 

Stern. Stein declarou que a fenomenologia seria capaz de fornecer os fundamentos da 

psicologia. Por essa razão, a finalidade da presente pesquisa foi buscar encontrar um diálogo 

possível entre a fenomenologia e a abordagem psicológica e filosófica de William Stern. 

Ambos buscaram estabelecer as bases da psicologia a partir da concepção de Pessoa – cada 

qual a seu modo.  

William Stern personificou a busca do intelectual alemão do final do século XIX, no 

que diz respeito principalmente à sua busca por uma Weltanschauung. Por sua vez, a figura de 

Edith Stein representou uma ruptura – apesar, é óbvio, das heranças de uma tradição filosófica 

– pautada no descrédito a modelos idealistas. É preciso enfatizar, porém, que este trabalho não 

almejou reduzir as produções de ambos os autores apenas como frutos de uma determinada 
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história e cultura. Na pesquisa histórica, é válido destacar as continuidades e diálogos 

estabelecidos com as tradições teóricas, mas também apontar as descontinuidades e as 

contribuições pessoais de cada um à sua época – o que pode contribuir para problematizar ou 

colocar em perspectiva questões atuais. 

O capítulo seguinte da tese consistiu na apresentação da temática da causalidade 

psíquica segundo Edith Stein. Os próximos capítulos apresentaram um aprofundamento da 

proposta de William Stern a respeito de uma psicologia pautada no conceito de Pessoa. E, por 

fim, algumas considerações levantadas ao longo de todo o percurso da tese. 
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1) O IMPÉRIO GERMÂNICO 

(das Deutsche Reich) – 1871-1918 

 

1.1. Antecedentes históricos 

Apresentar uma descrição, mesmo que sintetizada, da história da Alemanha no final do 

século XIX até meados do século XX não constitui tarefa simples de realizar. Isso porque 

existem diversas frentes as quais poderiam ser tomadas como pontos de partida, considerando 

aspectos culturais, institucionais, políticos, sociais, religiosos, militares, etc. Dada a natureza 

multifacetada dos mesmos, a sua abordagem constitui uma complexa empreitada, impossível 

de se realizar de modo minucioso por quem não é historiador da Alemanha neste período 

histórico. 

Os aspectos acima citados, apesar de serem multifacetados, são denominadores 

comuns a quaisquer territórios do planeta. O que fornece um alto grau de complexidade à 

história alemã são os acontecimentos políticos e sociais ocorridos durante todo o século XX e 

que deixaram marcas indeléveis na história da humanidade. Também não constitui tarefa 

simples a escolha de um ponto original a partir do qual emergiram os desdobramentos 

políticos deste mesmo século. A chegada do Nacional-socialismo ao poder em 1933 de fato 

inaugura um novo tempo na Alemanha – e no restante do mundo – contudo, a elevação de 

Hitler ao poder não foi um fato isolado, e somente pode ser compreendido à luz de 

acontecimentos políticos e culturais passados, datados a partir dos movimentos para a 

unificação germânica no século XIX, da instituição do Império Alemão (1871-1918) e dos 

desdobramentos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e da República de Weimar (1919-

1933). 

Nos primeiros anos do século XIX, os territórios germânicos ainda faziam parte do 

Sacro Império Romano-Germânico. Após a autoproclamação e coroação de Napoleão 

Bonaparte como imperador dos territórios franceses (1804), alguns reinados germânicos do 

sul (dentre eles, Bavária, Wüttemberg, Baden e Hesse-Darmstadt) decidiram, em 1806, deixar 

o antigo Império e permanecer sob a proteção de Napoleão. No mesmo ano, o Sacro Império 

Romano-Germânico foi abolido e a Prússia, maior reinado germânico de então, decidiu 

proclamar guerra contra a França. O território foi derrotado por Napoleão na conhecida 

Batalha de Jena (1806), e perdeu os territórios do oeste do rio Elba para a França, assim como 

alguns outros territórios do leste prussiano (Fulbrook, 2008).  
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Com a derrota, entretanto, a Prússia se engajou em diversas reformas políticas e 

institucionais. Segundo Fulbrook (2008, p. 98, tradução nossa), já havia planos prévios de 

reforma anteriores à Batalha de Jena, porém, dentre as reformas efetivadas no período após a 

derrota, ―[algumas] medidas foram tomadas como forma de ‗modernização defensiva‘, ou 

especificamente para lidar com exigências atuais, particularmente em conexão com assuntos 

econômicos e militares‖. Em um território ainda estruturado segundo o modelo feudal, 

algumas mudanças foram sendo paulatinamente instituídas, como a abolição da servidão dos 

camponeses e a possibilidade de mobilidade social e de trabalho (os nobres poderiam realizar 

atividades da classe-média e, em teoria, os burgueses e os camponeses poderiam comprar 

territórios dantes pertencentes aos nobres). 

Outra reforma prussiana que se deve destacar ocorreu no âmbito da educação. 

Fulbrook (2008) aponta que houve uma ampliação e uma propagação do ensino básico 

compulsório (iniciado no século XVIII), acompanhado por escolas técnicas secundárias. Às 

escolas básicas e técnicas foram adicionadas e disseminadas por toda a Prússia as escolas 

secundárias voltadas para a elite, denominadas Gymnasia. Também neste período, na segunda 

década do século XIX, foi fundada a Universidade de Berlim (1810) sob o modelo do filólogo 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) (Ash, 2006). Nas palavras de Fulbrook (2008, p. 99, 

tradução nossa), ―o sistema educacional da Prússia iria produzir grandes conquistas no curso 

do século XIX, desde avanços na dianteira de pesquisas ao treinamento eficiente de uma das 

mais bem educadas forças de trabalho na Europa industrial‖. Nesse sentido, ainda de acordo 

com a mesma autora, a derrota da Prússia na Batalha de Jena acabou fazendo com que aquele 

território germânico emergisse mais bem preparado para os desafios que o novo século 

haveria de colocar à Prússia, mas também à Alemanha como um todo. 

O primeiro dos desafios logo surgiu em 1813, em uma nova batalha contra o exército 

de Napoleão. O Imperador francês havia derrotado também a Áustria em 1809, porém, havia 

perdido uma batalha em territórios russos em 1812. No ano seguinte, Rússia, Prússia e Áustria 

formaram uma coalização que conseguiu derrotar Napoleão na cidade de Leipzig (na Saxônia) 

e mandá-lo para o exílio (Fulbrook, 2008).  

Com o intuito de redefinir o mapa geopolítico europeu e de assegurar a paz no 

continente, governantes de toda a Europa reuniram-se em 1814 para o início do Congresso de 

Viena, na Áustria. Dentre diversos acordos firmados neste Congresso, a Prússia obteve o 

domínio de uma parte da Saxônia e de Westfalia, assim como de alguns territórios poloneses. 

Foi estabelecida a Confederação Alemã (Deutscher Bund) que substituiu o Sacro Império 

Romano-Germânico e foi composta por trinta e oito estados (trinta e nove, a partir de 1817), 
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contando com os territórios austríacos, sendo trinta e quatro monarquias e quatro cidades 

livres. A Confederação foi governada inicialmente pelo chanceler austríaco Klemens Wenzel 

von Metternich (1773-1859) (Fulbrook, 2008).  

A Confederação Alemã, contudo, não tinha um representante comum do Estado, 

tampouco tinha órgãos administrativos ou executivos comuns. Também não havia um sistema 

jurídico unificado, sendo enfraquecido por constituir-se de estados tão diversos politica e 

culturalmente. As unidades estatais, todavia, eram fortes e autônomas em relação ao restante 

da Confederação. O Estado da Prússia, beneficiado pelo Congresso de Viena, destacou-se em 

importância política, econômica e militar – o que não significou, contudo, uma possibilidade 

de unificação alemã sob os domínios da Prússia, dado que outras grandes regiões também 

desenvolveram seus próprios sistemas de poder locais (Fulbrook, 2008). 

Fulbrook (2008, p. 107) descreve os anos seguintes ao Congresso de Viena (1815 em 

diante) e à instituição da Confederação Alemã, como sendo ―politicamente apáticos‖ e 

―repressivos‖. Contudo, nas décadas de 1820 e 1830, algumas tendencias políticas 

conservadoras e liberais começaram a emergir. Diversamente dos liberais europeus, muitos 

dos liberais germânicos eram profissionais de classe média e não proprietários de terras de 

classe média. Diferenciavam-se também entre si, os liberais mais conservadores, que 

buscavam restaurar os direitos dos antigos estados; e os liberais radicais, que defendiam de 

fato a liberdade individual e a limitação dos poderes dos governantes. Surgiram movimentos 

(Deutschtümelei) que fomentavam um nacionalismo romântico, cuja pauta estruturava-se na 

glorificação e idealização do Império Medieval e das produções culturais alemãs. Data 

também deste período o surgimento de partidos católicos e de movimentos radicais que 

contribuíram para a composição do socialismo (Fulbrook, 2008). 

Fora do âmbito político, os estados germânicos logravam avanços provenientes das 

reformas educacionais. Da mesma forma, a região da Germânia se destacou grandemente nos 

âmbitos filosófico, científico, acadêmico e cultural, com contribuições de importantes 

personalidades reconhecidas mundialmente – por exemplo, Friedrich Hegel (1770-1831), Karl 

Marx (1818-1883), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), os compositores Ludwig van 

Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828), etc (Fulbrook, 2008).  

No âmbito social e econômico, tendo início em meados do século XIX (década de 

1830), os territórios germânicos passaram por um crescente processo de industrialização e 

urbanização, que marcou mudanças de organização do trabalho na sociedade e também um 

aumento populacional. Novamente, o Estado da Prússia ganhou notoriedade econômica (ao 
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aderir ao livre comércio), em relação às políticas conservadoras da Áustria (Prússia e Áustria 

eram os ‗carros-chefe‘ da Confederação Alemã) (Fulbrook, 2008). 

A notoriedade e o desenvolvimento econômico da Prússia, contudo, não foram 

suficientes para evitar o descontentamento da população com o regime político ainda 

absolutista. O ano de 1848 foi marcado por revoluções em toda a Europa central e na 

Germânia não foi diferente. Os partidos liberais exigiam uma reforma política com a criação 

de um parlamento e uma reforma constitucional. Houve insurreições camponesas e motins de 

artesãos, de modo que os governadores temendo ameaças maiores de uma guerra civil, tendo 

em vista as insurreições em outros países e em especial na França, rapidamente fizeram 

algumas concessões – o que acabou enfraquecendo a revolução nos territórios alemães. Na 

Áustria, por sua vez, devido às insurreições camponesas, o chanceler Metternich renunciou a 

seu cargo e exilou-se na Grã-Bretanha. O Imperador austríaco convocou uma assembleia para 

fazer a Constituição e diversos governadores conservadores dos estados do sul e oeste da 

Germânia foram substituidos por liberais (Fulbrook, 2008). 

Neste mesmo ano, houve uma tentativa de reforma política também na Prússia, sendo 

organizado um parlamento composto por liberais moderados e radicais em Frankfurt, cujas 

deliberações apoiavam políticas econômicas individualistas, livre comércio, uma doutrina de 

direitos fundamentais e a unificação dos estados germânicos sob um governo federativo com 

o Imperador e um parlamento eleito. Foi votado e aprovado o sufrágio masculino universal. 

Tal parlamento de Frankfurt, contudo, foi dissolvido, pois não foi possível resolver a questão 

da unificação dos Estados, tendo em vista a resistência da Áustria e as desavenças com 

territórios dinamarqueses e poloneses. O poder centralizado, então, foi restaurado nos 

reinados (estados) (Fulbrook, 2008).  

O que parece ter sido uma derrota dos movimentos de 1848 nesta região, Fulbrook 

(2008) avalia que a Revolução logrou mais êxitos que fracassos. Isso porque após este ano, as 

relações feudais de posse de terras foram abolidas e não retornaram após a derrocada; o modo 

da vida econômica liberal favoreceu um rápido crescimento econômico nas décadas que se 

seguiram; houve um aumento de agrupamentos nacionais orientados politicamente, o que 

favoreceu a organização de partidos políticos e a promoção de atores políticos, sendo Otto 

von Bismarck (1815-1898) uma dessas figuras. 

Nas décadas de 1850 e 1860, alicerçada no crescimento econômico, houve uma 

expansão da vida cultural na Alemanha, com a criação de museus, galerias, teatros, etc. e o 

estabelecimento de uma cultura burguesa, ainda que houvesse ―uma incerteza pairando sobre 

sua [burguesa] identidade, não apenas devido à questões não resolvidas sobre a unificação, 
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mas também a respeito de uma identidade nacional e relações com o passado e o futuro‖ 

(Fulbrook, 2008, p. 124, tradução nossa).  Nessa mesma época houve também um 

crescimento da educação e da crença na ciência e no progresso.  

A respeito do que se convém definir como ―burguesia‖, Retallack (2008) destaca a 

grande diversidade que caracterizava esta classe social na Alemanha. O autor afirma que a 

chamada burguesia não era homogênea, mas plural, podendo ser entendida a partir da figura 

de estratos – com diferentes níveis de influência na vida econômica e cultural. Ademais, 

diferentemente dos demais países europeus, as também chamadas ―classes médias‖ alemãs 

harmonizavam-se mais aos interesses governamentais, apesar de não serem totalmente 

coniventes com os Estados. A este respeito e acerca da vida ordinária dos alemães, o mesmo 

autor acrescenta, ―os apuros socioeconômicos dos alemães comuns moldaram suas atitudes 

em relação às mudanças culturais e políticas [desta época de profundas mudanças políticas e 

sociais]‖ (Retallack, 2008, p. 11, tradução nossa). 

O crescimento econômico e a expansão da cultura burguesa, contudo, não eram 

aspectos homogêneos em todos os estados da Confederação Alemã, de modo que a Prússia 

liderava os demais estados e tinha interesses em uma unificação alemã sob sua dominação. 

Otto von Bismarck era o primeiro-ministro da Prússia desde 1862, quando a rivalidade entre a 

este Estado e a Áustria aumentava (Fulbrook, 2008; Lerman, 2008).  

Em 1866, a Áustria – juntamente com alguns estados germânicos do sul, tais como a 

Baviera, a Saxônia, Wüttemberg, Frankfurt, Baden, Hesse-Darmstadt – declarou guerra à 

Prússia (conhecida como Guerra Austro-Prussiana) devido às divergências resultantes da 

divisão de terras dinamarquesas (Guerra dos Ducados, 1864) entre os dois reinos. Bismarck 

saiu vitorioso e, como resultado,  a Confederação Alemã foi extinta e, em seu lugar, foi criada 

a Confederação da Alemanha do Norte (Norddeutscher Bund), composta por vinte e dois 

estados e liderada pela Prússia. Foram anexados à Prússia alguns dos estados do sul; a Áustria 

foi definitivamente separada da Alemanha; Otto von Bismarck foi eleito o chanceler da nova 

Confederação e a Alemanha estava à um passo de ser unificada sob os domínios do Reinado 

da Prússia (Fulbrook, 2008; Lerman, 2008).  

O passo derradeiro para a unificação veio com a Guerra Fanco-Prussiana (Fulbrook, 

2008; Lerman, 2008). Em 1870, a França se opôs à união dos tronos espanhol e prussiano, 

fazendo oposição também ao expansionismo da Prússia. Após uma série de tentativas mal 

sucedidas de diplomacia – Bismarck sabia das vantagens que um conflito com a França 

ocosionaria para a unificação da Alemanha, pois nesse caso, os estados germânicos do sul se 

uniriam à Prússia contra os franceses (Fulbrook, 2008) – a guerra teve início. Lerman (2008) 
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aponta a supremacia do exército prussiano e o importante papel que o mesmo teve como 

reflexo de unidade entre os povos germânicos, ao incitar um certo ‗sentimento de identidade‘ 

alemã por parte da população. Nas palavras da autora, ―a partir de então, o exército poderia 

reinvidicar ser ambos, o guardião e aquele que garantiria a unidade nacional da Alemanha, 

contudo, sua posição preeminente dentro do novo Império também lançaria uma grande 

sombra sobre o desenvolvimento político do país‖ (Lerman, 2008, p. 20, tradução nossa). 

Com o fim da guerra em 1871, os estados do sul foram anexados à Prússia, assim 

como a região francesa da Alsácia-Lorena, sendo proclamado o Império Alemão (das 

Deutsche Reich) em 18 de janeiro do mesmo ano, em uma cerimônia no Salão de Espelhos do 

Palácio de Versalhes. O rei da Prússia, Guilherme (Wilhelm) I foi coroado Imperador (Kaiser) 

da União e Bismarck, seu primeiro-ministro. Também foi proclamado um parlamento 

nacional (Reichstag) e uma Constituição sob o domínio da Prússia. A proclamação do Império 

foi o desfecho de uma série de movimentos unificadores que, de fato, aconteciam desde 1815. 

Lerman (2008, p. 21, tradução nossa) avalia que  

seu [do Império] nascimento violento passou à frente de décadas de debate e 

discussão entre a classe média escolarizada nas assembleias parlamentares, 

burocracias estatais, salões sociais e a pressão acerca do futuro contorno de 
um Estado Nacional Alemão. Ele acabou com quaisquer expectativas que 

poderiam ainda ter existido para uma emergência pacífica de uma Alemanha 

moderna por meio da convergência lenta e orgânica dos interesses políticos e 
econômicos dos estados alemães. De fato, quase da noite para o dia, o que 

havia sido desde muito tempo reconhecido como um complexo problema 

político foi aparentemente dispensado simplesmente pela aplicação da força 
militar. 

 

 

1.2. A constituição do Império: a Era Bismarckiana (1871-1890) 

 

Em relação às suas principais características, o Império Alemão – também 

denominado Segundo Império – constituiu-se de uma monarquia semiparlamentar 

constitucional, com 41 milhões de habitantes (que cresceu para 65 milhões em 1914) 

(Retallack, 2008). Os Estados originais (formado por reinados, grão-ducados, ducados, 

principados e cidades livres) mantiveram suas próprias monarquias, que detinham amplos 

poderes internos. Por sua vez, em se tratando de questões políticas internacionais, o 

Imperador era soberano (Fulbrook, 2008). 

O Império Alemão, contudo, apresentava múltiplos problemas sociais, uma vez que 

anexara territórios dantes pertencentes à França e à Polônia – havendo, portanto, que 

desenvolver estratégias para lidar com as populações dos respectivos Estados, que 
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representavam as minorias –, e deixou de fora dos seus limites outros territórios cuja 

população era originariamente de etnia germânica. Além disso, a unidade nacional não 

conseguiu ocultar as divisões regionais e confessionais internas (Lerman, 2008).  

Segundo Lerman (2008), a Alemanha, no ministério de Bismarck (1871-1890), teve 

um papel decisivo no desequilíbrio do jogo de poder das potências europeias, provocando 

desestabilidades e animosidades – especialmente por parte da França – o que em última 

instância, acabou por resultar na Primeira Guerra Mundial no início do século XX.  Neste 

período anterior à Guerra, a Alemanha unificada se tornou uma grande potência da Europa, 

com poder econômico e militar significativos. Bismarck, por sua vez, é apontado pela mesma 

autora como um conservador inveterado e colérico, cuja meta era preservar o poderio da 

monarquia da Prússia contra possíveis incursões liberais. Sua política externa – na década de 

1860 apelidada de ―política de sangue e ferro‖ – não poupava a utilização das forças militares. 

 Ademais, o poderio militar alemão acabou por reacender os ânimos dos nacionalistas 

que entendiam a vitória da Unificação de 1871 como o início da expansão alemã no 

continente – a começar pelos territórios germânicos que permaneciam fora das fronteiras do 

Império. Ainda assim, em um panorama europeu de frequente desestabilidade, Bismarck era 

ciente da vulnerabilidade territorial na qual se encontrava a Alemanha, estando 

constantemente sobressaltado pelas possíveis ameaças de invasões e desintegração do país. O 

primeiro-ministro vivia constantemente às voltas de reassegurar às demais potências 

(desconfiadas) que não tinha pretensões imperialistas (Lerman, 2008). 

Ao final do século XIX, a Europa vivia às voltas de eminências de guerras. Com o 

intuito de assegurar a estabilidade alemã na conjectura internacional europeia, Bismarck 

firmou, em 1882, alianças com a Áustria e a Itália (Tríplice Aliança). Firmou também um 

tratado com a Rússia
1
, em 1887, em um jogo duplo no qual desrespeitava acordos com a 

Áustria – uma vez que a Áustria e a Rússia disputavam a região dos Balcãs. A política externa 

dúbia – ―a diplomacia contraditória‖ – de Bismarck acabou por contribuir para o aumento das 

desconfianças e a instabilidade na Europa (Lerman, 2008, p. 30, tradução nossa). 

Já em relação às políticas internas, Bismarck distanciou-se do Partido Nacional 

Liberal, que o tinha apoiado na Unificação. Também buscou neutralizar o poder do 

parlamento, que contava com representes do partido católico (Partido Central Alemão) e com 

o partido dos trabalhadores de inspiração marxista – estes partidos faziam oposição às 

políticas ministeriais de Bismarck. Nos primeiros anos de seu governo, com o intuito de 

                                                             
1 Denominado Tratado Secreto de Resseguro. Após a resignação de Bismarck em 1890, seus sucessores não 

renovaram este tratado, o que acarretou na aliança da Rússia com a França, em 1894. 



24 

 

fortalecer a unidade do Estado, o primeiro-ministro instituiu a Kulturkampf (batalha cultural), 

na qual promoveu uma grande perseguição à Igreja Católica da Alemanha, considerada 

subversiva por incitar seus fiéis a realizarem oposição ao governo. Houve uma secularização 

da educação, dos casamentos e a expulsão dos jesuítas, que foram considerados inimigos do 

Estado (servidores de outro poder estrangeiro). Outro grupo de inimigos, os socialistas 

(Partido Democrata Social), também foi perseguido, uma vez que Bismarck afirmava que os 

mesmos não favoreciam uma lealdade ao Império, mas incitavam uma solidariedade 

internacional entre as classes trabalhadoras (Lerman, 2008).  

Na década de 1880, Bismarck introduziu a legislação do seguro social, favorecendo, 

deste modo, o crescimento da classe operária alemã. O que o primeiro-ministro acreditava ser 

uma medida contra a infiltração dos ideais socialistas, porém, não foi realizado. Além disso, 

outras medidas preventivas contra os ―inimigos da nação‖ que ameaçavam a segurança do 

Império – as minorias polonesas, francesas e dinamarquesas – foram tomadas. Essas medidas 

– dentre elas, a imposição da língua alemã nas escolas e também dos costumes alemães para 

as outras etnias; o favorecimento de compras de territórios antes pertencentes aos poloneses 

pelos alemães, etc. – foram apoiadas pelos partidários do Nacional Liberal, que definiam a 

nacionalidade alemã baseada na linguagem e na etnia (Lerman, 2008).  

Tais medidas adotadas pelo governo favoreceram o aumento da intolerância e da 

xenofobia na Alemanha, o que foi reforçado pela grande insegurança econômica da época. 

Durante este período, a Alemanha passava por um crescente processo de industrialização e 

urbanização e, nesse sentido, ocorreram rápidas mudanças sociais, sustentadas pelo modelo 

capitalista. Entretanto, houve uma Grande Depressão (1873-1896), na qual a classe operária 

foi a principal afetada. Nessa época de inseguranças socioeconômicas, houve também um 

aumento dos ressentimentos antissemitas (Lerman, 2008; Retallack, 2008; Fulbrook, 2008).  

Ao final dos anos 1880, o governo parecia estagnado e Bismarck estava envelhecido. 

As expectativas do Partido Liberal eram de que em breve o chanceler alemão deveria deixar o 

cargo para que a Alemanha se revigorasse. Em 1888, o Imperador Guilherme I morreu, 

deixando o trono para o seu filho Frederico III. Este, por sua vez, encontrava-se em um 

estágio terminal de câncer na garganta, vindo a falecer três meses após seu pai. O trono foi 

passado então para o seu filho, Guilherme II. Devido à desavenças tanto pessoais quanto 

políticas – o novo Imperador não aceitava os amplos poderes do primeiro-ministro – entre 

Guilherme II e Bismarck, este acabou por renunciar a seu cargo de chanceler em 1890, dando 

início, então, à Era Guilhermina (1890-1918) (Lerman, 2008; Fulbrook, 2008). 
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1.3. A Era Guilhermina (1890-1918) 

 

Para Hewitson (2008, p. 41, tradução nossa), diante do panorama político, social e 

econômico herdado pela Era Bismarckiana, o novo governo de Guilherme II deparava-se com 

grandes desafios de elevar à fase adulta o Império Alemão, na virada do século. Um dos 

desafios descritos pelo autor se referiu à colocação do seguinte questionamento ―quais seriam 

os efeitos de mudanças econômicas e sociais aceleradas, e quais políticas poderiam ser 

concebidas para atenuar ou aproveitar tais efeitos?‖. O autor também cita dois sociólogos 

alemães contemporâneos a este período, Max Weber (1864-1920) e Georg Simmel (1858-

1918), que afirmavam serem as mudanças econômicas pautadas no modelo capitalista, as 

grandes responsáveis também pelas mudanças culturais e até mesmo psicológicas (alienantes) 

da época. 

Sendo, porém, a história permeada de continuidades para além das descontinuidades, 

Hewitson (2008) aponta que o núcleo central da sociedade permanecia sendo a família, assim 

como há um século, base de segurança, valores e renda, em uma época de mudanças. As 

instituições religiosas, da mesma forma, apesar da crescente secularização, continuavam a 

exercer a formação das atitudes das pessoas. Nas palavras do autor,  

Quando consideramos o efeito cumulativo desses relativamente estáveis 

vínculos sociais e marcadores de identidade, não devemos nos surpreender 
ao concluir que muitos alemães buscavam preservá-los como forma de isolar 

a si mesmos do tumulto e da efemeridade das grandes cidades, dos 

movimentos artísticos de vanguarda e do jornalismo sensacionalista. A 
política, em um sentido mais limitado – pois ela também permanecia aberta 

às influencias tradicionais e locais – era moldada por elementos similares de 

ordem e continuidade (Hewitson, 2008, p. 43). 
 

Na mesma linha das continuidades, o mesmo autor enfatiza que a estrutura política 

mantida nesta época também foi fundamental para o desenvolvimento dos Estados, que 

permaneceram autônomos, responsáveis pela infraestrutura da vida pública, pela educação, 

saúde e bem-estar de suas respectivas populações. O governo nacional, por sua vez, era a 

garantia da estabilidade das instituições estatais, o que lhe conferia legitimidade. A batalha 

entre governo e partidos políticos (católicos, socialistas e liberais) cessou com o término da 

desconfiança de que os mesmo seriam ‗inimigos do Estado‘ (Hewitson, 2008). Segundo 

Fulbrook (2008), foi neste contexto que houve a ascensão do Partido Social Democrata (SPD) 

que, eventualmente, em 1912, alcançaria a maior representação no Parlamento. 

Pode-se dizer que nesta época, em continuidade com políticas anteriores, a Nação 

Alemã prosperou grandemente em termos de melhorias sociais, com programas de seguros 
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sociais, leis trabalhistas, previdência, educação, saúde e infraestrutura urbana (saneamento 

básico, eletricidade, transporte, comunicação) e administração municipal. Liberdades civis 

eram garantidas, apesar de haver algum nível de censura – no teatro e na literatura, por 

exemplo, ofensas ao Imperador resultavam em prisões (Hewitson, 2008). Apesar disso, houve 

grandes avanços nos âmbitos científicos e tecnológicos, além da constante ascensão de artistas 

de vanguarda, que gerou uma rica contribuição cultural para o restante da Europa (Retallack, 

2008). 

Após os dezenove anos de Bismarck no poder, a Alemanha teve outros quatro 

chanceleres: Leo Von Caprivi (1831-1899), que governou por quatro anos, de 1890 a 1894; 

Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901) governou por seis anos, de 1894 a 1900; 

Bernhard von Bülow (1849-1929), pelos nove anos seguintes, de 1900 a 1909; e, finalmente, 

Theobald von Bethmann-Hollweg (1856-1921), por oito anos, de 1909 a 1917. O Parlamento 

nacional (Reichstag) exercia o direito de legislar sobre assuntos do exército (tais como o 

orçamento do mesmo) e a função de interferir também em assuntos da corte que diziam 

respeito ao Kaiser (imperador), além de cuidarem de assuntos referentes à política 

internacional (Hewitson, 2008). 

No interior do Parlamento, entretanto, havia rivalidades entre partidos de diferentes 

tendências – como os partidos liberais e os de origem socialista –, o que acabou gerando 

impasses políticos e aumento dos poderes imperiais e do exército, a partir principalmente de 

1912, resultado das disputas parlamentares (Fulbrook, 2008). Outras dificuldades enfrentadas 

pelo Parlamento, segundo Hewitson (2008), diziam respeito ao envolvimento não apenas dos 

partidos políticos, mas também da imprensa e da opinião pública em assuntos estrangeiros. 

Além disso, havia uma grande incerteza e instabilidade acerca do lugar da nação alemã diante 

do panorama internacional que se formava: 

A posição cada vez mais dominante da Alemanha no Continente, sua falta de 
boa vontade para ceder a Alsácia-Lorena a busca das ambições da Alemanha 

e da Áustria no sudeste da Europa, provocavam ansiedade e raiva em Paris, 

São Petersburgo e Londres. Esses temores foram intensificados pela corrida 
da Alemanha para adquirir colônias e [portanto] uma forte armada marinha, 

como políticas feitas no esforço para obter status de império e poder 

mundial, que parecia necessário a eles [à Alemanha] num período marcado 
não apenas pelo imperialismo britânico e francês, mas também pela 

expansão russa, norte-americana e japonesa (Hewitson, 2008, p. 51, tradução 

nossa). 

 

Em 1905, os atritos entre a Alemanha e a França ganharam novos contornos com a 

Primeira Crise Marroquina, na qual o país germânico defendeu a independência de Marrocos 

– então colônia francesa divida com a Grã-Bretanha – em uma clara postura revanchista, já 
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que tinha ficado excluída de acordos e pretensões imperialistas sobre o país africano. Esta 

posição da Alemanha não logrou sucesso diante da diplomacia internacional, o que acabou 

resultando no fortalecimento do alinhamento entre França e Grã-Bretanha, por um lado, e o 

isolamento da Alemanha – e da Áustria, único país a apoiar a Alemanha – por outro. Em 

1911, uma nova Crise Marroquina eclodiu, acirrando ainda mais a rivalidade entre Alemanha 

e França. Desta vez, Guilherme II quis interferir na intervenção francesa em uma insurreição 

popular marroquina. Após negociações entre os dois países e auxílio diplomático europeu, a 

questão foi resolvida quando a Alemanha se retirou definitivamente do Marrocos, aceitando, 

em troca, um território francês no Congo (Fulbrook, 2008; Hewitson, 2008). 

Ambos os episódios fomentaram a realização de alianças entre os países, de um lado, a 

Tríplice Entente, composta pela Grã-Bretanha, França e Rússia; e do outro lado, a Tríplice 

Aliança, acordada entre Alemanha, Áustria e Itália
2
. Ademais, os episódios contribuíram para 

o incitamento dos ânimos dos nacionalistas radicais alemães e para a corrida armamentista 

dos países implicados, tendo em vista o crescente aumento da desconfiança diplomática na 

Europa (Fulbrook, 2008; Hewitson, 2008).  

Em 1913, diante de toda uma agitação militar, havia na Alemanha um constante clima 

da eminência de uma guerra. Como aponta Hewitson (2008), os representantes da população 

germânica, tanto parlamentares como editores de jornais, previam que o expansionismo dos 

poderes alemães somente poderia ser almejado se se evitasse quaisquer guerras que não 

fossem absolutamente necessárias e defensivas.  

O estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, contudo, adveio do assassinato 

do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando (1863-1914) pelo 

bósnio-hezergovino Gavrilo Princip (1894-1918)
3
. O assassinato ocorreu em Sarajevo, capital 

da Bósnia, porém, o motim foi apoiado por um grupo de nacionalistas sérvios (Fulbrook, 

2008). À Áustria interessava entrar em guerra contra a Sérvia, devido a interesses 

expansionistas. Contudo, uma declaração de guerra provocaria a entrada da Rússia para 

combater do lado sérvio. A Alemanha, por sua vez, ávida desde o início do Império por uma 

guerra na qual pudesse demonstrar seu poderio bélico para o restante da Europa, apoiou a 

Áustria. Temerosa de que a França entrasse para fornecer apoio à Rússia, a Alemanha decidiu 

invadi-la atravessando a Bélgica – que, por sua vez, tinha uma neutralidade garantida pela 

                                                             
2 A Itália, porém, não entrou na Primeira Guerra ao lado da Alemanha e Áustria – mas, ao lado dos Aliados –

devido a um desacordo com esta última. 
3
 Quando a Bósnia proclamou sua independência em 1908, o Império Austro-Húngaro declarou a anexação da 

Bósnia e Herzegovina aos seus territórios, o que suscitou oposição da Sérvia e da Rússia que, também tinha 

interesses naquela região dos Bálcãs. A Alemanha apoiou o Império Austríaco neste episódio, o que impediu que 

a Rússia declarasse guerra à Áustria. A Sérvia, por sua vez, alinhou-se à Bósnia contra o Império Austríaco.  
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Grã-Bretanha. Finalmente, no dia 4 de agosto de 1914, teve início a guerra que todos estavam 

aguardando e que cujo principal motivo fora, dentre outras coisas, a política expansionista 

alemã proveniente de uma multiplicação de valores militares e nacionalistas na sociedade 

germânica de Guilherme II (Fulbrook, 2008). Nas palavras de Retallack (2008, p. 4), foram 

indispensáveis para a promoção da Primeira Guerra Mundial ―a ânsia [da Alemanha] em ser 

uma potência mundial, se necessário, através de aventuras estrangeiras imprudentes; o 

afrouxamento de esforços para implementar uma democracia parlamentar; e a crença que a 

cultura germânica poderia ser preservada somente por meio de uma guerra de proporções 

titânicas‖.  

 

1.4. A Primeira Guerra Mundial e a República de Weimar 

 

Verhey (2008) aponta que a Primeira Grande Guerra do século XX foi o desfecho das 

tensões europeias do século anterior. Também chamada de ―guerra do povo‖ (p. 243, tradução 

nossa), a expectativa pela declaração do conflito que tomaria proporções inimagináveis 

provocou o ânimo e o patriotismo de muitos jovens alemães. A entrada na guerra, contudo, 

não foi fruto de decisões parlamentares, mas de posições militares e imperiais. A população 

em geral conhecia o posicionamento da Alemanha em meio às acirradas disputas europeias e 

sabia da parceria entre o país germânico e o austríaco. Na crise que se instaurou em julho de 

1914, a manchete de jornal que traria a resposta da Sérvia frente às demandas exigidas pela 

Áustria (em resposta ao assassinato de Francisco Ferdinando) foi ansiosamente aguardada e, 

posteriormente, frente à negativa da Sérvia, foi festejada por um grupo de patriotas que 

acreditavam no poderio militar alemão. Devido a esta crença e também ao sucesso das tropas 

alemães no primeiro mês do conflito, muitos acreditavam que as mesmas estariam de volta ao 

lar, vitoriosos, em tempo para os festejos de Natal (Fulbrook, 2008). 

O entusiasmo pela guerra não era, porém, equivalente em todos os setores sociais. 

Cidades grandes como Berlim, Hamburgo e Munique contavam com a maioria da população 

jovem e universitária apoiando o conflito. A classe operária nessas mesmas cidades e também 

nas demais, não demonstrava igual fervor, assim como a população das áreas rurais. O 

período, entretanto, favoreceu a emergência de um sentimento de uma ―unidade nacional que 

transcendia as diferenças regionais e de classe enquanto a maioria dos alemães abraçasse um 

senso de dever nacional para preservar a terra de seus pais em uma guerra defensiva‖ 

(Verhey, 2008, p. 244, tradução nossa). Ainda de acordo com o mesmo autor, esse sentimento 
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de unidade nacional (Burgfrieden) favoreceu não somente o apoio do partido dos 

trabalhadores (SPD), antes contrários a quaisquer medidas militares, mas também: 

O reconhecimento de um destino comum, no qual o bem-estar de uma 

pessoa dependia dos esforços de todos os outros alemães, [o que constituiu] 

uma profunda mudança no panorama político. Não é de se surpreender que 
muitos contemporâneos esperavam que esse reconhecimento pudesse 

contribuir para a superação das profundas divisões internas entre os 

operários e a burguesia, a cidade e o campo, e as diferentes religiões [...]. 
Alguns até mesmo esperavam que neste ‗espírito de 1914‘, a ‗sociedade‘ 

alemã se tornaria uma ‗comunidade‘ alemã. (ibdem). 

 

Com o apoio adquirido de grande parte de sua população, o exército alemão dispunha 

de estratégias mais psicológicas que propriamente militares para o embate com os inimigos. O 

exército buscava evitar uma guerra de fronteira – todavia não de maneira eficaz, visto que ela 

acabou acontecendo em batalhas contra a França – e buscava intimidar moralmente os seus 

oponentes ao tentar demonstrar uma força que não tinha ou provocar um grande medo na 

população inimiga, levando-a ao enfraquecimento psíquico e ao clamor pela paz. A Alemanha 

conseguiu ameaçar uma tomada de Paris no final de agosto de 1914, contudo, no início de 

setembro, a França recebeu auxílio dos ingleses e a Alemanha foi derrotada na conhecida 

Batalha de Marne. Apesar da derrota, o exército alemão obteve mais sucesso nas investidas 

contra a Rússia, no leste europeu. A derrocada final alemã somente veio com a entrada dos 

Estados Unidos na guerra e o envio de milhares de soldados norte-americanos à Europa em 

1918 (Verhey, 2008).  

Há de se destacar, contudo, com maior veemência, as consequências sociais que a 

guerra inaugurou no país. Ainda em 1914, pode-se dizer que a Alemanha conseguiu o apoio 

da maior parte de sua população também por uma via mais psicológica. A sociedade – em 

especial, foi intimada toda a população masculina em idade suficiente para produzir, de 17 a 

60 anos – logo se voltou ao trabalho para o suprimento das necessidades das tropas (seja para 

a produção de materiais de guerra, como também para a produção e estocagem de provisões 

básicas). Nesse contexto, o ―negativismo‖ e o prejuízo ao Burgfrieden eram, de fato, 

censurados e punidos, sendo até mesmo considerados ―ameaças à segurança nacional‖. Para 

Verhey (2008, p. 248, tradução nossa), ―a percepção de que a sociedade alemã era justa e que 

as dificuldades eram igualmente partilhadas, que a comunidade da guerra criada no ‗espírito 

de 1914‘ não estava sendo explorada por quaisquer influências individuais ou grupais – tudo 

isso era uma precondição essencial para [a Alemanha] lutar essa guerra‖. 

O corporativismo foi consolidado no país e a classe operária e os sindicatos ganharam 

sua representação no parlamento. Apesar disso, durante a guerra, houve um aumento enorme 
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do custo de vida e aumento da inflação, o que fomentou a queda da posição social de muitos 

operários e trabalhadores da classe média – dentre eles, muitos professores. Por outro lado, 

houve um aumento sem precedentes de pessoas que se inscreveram como voluntárias em 

trabalhos cuja finalidade era o apoio às tropas. Esse tipo de trabalho foi realizado em grande 

parte por mulheres que se disponibilizavam a oferecer serviços nas enfermarias dos hospitais, 

nos trabalhos sociais e nas fábricas – nestas últimas, principalmente, para preencher as vagas 

masculinas daqueles que estavam na guerra (Verhey, 2008). Outro fator destacado pelo 

mesmo autor se referiu ao aumento da religiosidade dentre essas mesmas mulheres.  

O patriotismo era considerado, portanto, um fator imprescindível para a vitória alemã 

– acreditava-se que este promoveria a coesão do povo e o seu apoio (trabalho em prol da 

guerra) às tropas e às políticas propostas a partir de então. Uma dessas políticas consistia na 

declaração dos objetivos da guerra, ganhando destaque no contexto, a defesa da expansão 

territorial, defesa esta anunciada pelo Partido da Pátria Alemã. Este e outros partidos 

considerados conservadores de Direita, opunham-se a reformas constitucionais e chegavam a 

apoiar uma possível ditadura militar sustentada pelas massas – o que não era de se espantar, já 

que apesar de se constituir em uma monarquia constitucional (na qual, teoricamente, os 

poderes monárquicos são limitados pelo parlamento), na verdade, o sistema político favorecia 

o autoritarismo militar, bem como os arbítrios do imperador Guilherme II. Os partidos 

considerados esquerdistas, por sua vez, apoiavam uma reforma constitucional pautada em 

valores mais democráticos e um regime parlamentar que, segundo esta posição, ―poderia 

legitimar a ideia de uma guerra popular‖, fundamentada em uma maior proximidade entre o 

povo e o governante (Verhey, 2008, p. 255, tradução nossa). Apesar de terem sido feitas 

algumas tentativas de concessões à Esquerda, por fim, em meados de 1917, o Kaiser acabou 

por enfraquecer o Parlamento ao indicar chanceleres inaptos
4
 para o cargo e indefesos diante 

da liderança militar, o que acabou por contribuir para persistência da Alemanha na guerra – já 

que os militares ainda acreditavam na possibilidade de vitória. 

No período da guerra houve falta de alimentos – devido ao bloqueio feito à Alemanha, 

que até então importava 25% de seu consumo – e, consequentemente, um racionamento de 

farinha, carne (por fim, diversos outros alimentos) e, também carvão. O racionamento desses 

mantimentos acabou por acarretar a emergência de mercados negros que os comercializavam. 

O Estado teve de interferir na economia e no mercado. Até então, a população havia se 

resignado a tais condições, tendo em vista o horizonte comum de que todos padeciam 

                                                             
4 George Michaelis (1857-1936) e George Von Hertling (1843-1919). 
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igualitariamente. Contudo, esse sentimento foi se esgotando à medida em que a guerra 

avançava e, consequentemente, as demonstrações de insatisfação aumentaram. Muita 

insatisfação advinha também da longa duração do conflito e do frequente aumento das perdas 

humanas no mesmo (Verhey, 2008; Fulbrook, 2008). 

Em 1917, o Partido Social Democrata, que até então havia apoiado as tropas devido ao 

sentimento patriótico de 1914, dividiu-se em dois – um que continuava a apoiar a guerra, 

(Partido da Maioria Social Democrata – SPD); e outro que começou a realizar forte oposição 

ao conflito (Partido Social Democrático Independente – USPD). Em razão do racionamento 

de comida, no mesmo ano houve uma grande greve de operários em Berlim, cuja participação 

contou com trezentas mil pessoas. As greves foram cada vez mais comuns no ano seguinte, 

mas acabaram sendo administradas e controladas pelo primeiro partido (Verhey, 2008). 

Para Verhey (2008), outro relevante aspecto social a ser destacado acerca desse 

mesmo período, diz respeito à disseminação das propagandas (feitas por órgãos 

governamentais) em seus mais diversos suportes, por meio de panfletos, jornais, revistas, 

sermões dominicais nas igrejas, ensino nas escolas básicas, etc. Claro era que o Estado 

controlava as mídias e tudo o que era publicado, de modo que, já em 1915, tornaram-se 

volumosas as propagandas em prol da guerra. Há de se destacar também que muitas vezes, o 

conflito era ilustrado como uma oposição entre aspectos culturais diversos, por exemplo, 

contra o ‗ateísmo francês‘ e o ‗individualismo britânico‘ (p. 256, tradução nossa). Toda a 

tentativa de preservar o sentimento patriótico alemão se sustentava a partir da crença de que o 

país somente poderia sair vitorioso se mantivesse a fé e a unidade, e se continuasse lutando 

até a desistência dos inimigos – o que se acreditava ser perfeitamente possível. Os engodos 

dessa mensagem, ainda segundo relata Verhey (2008), se estruturavam a partir da crença de 

que a ―vontade de ganhar‖ seria suficiente para a vitória, apesar da visível superioridade dos 

aliados; ademais, tal crença poderia favorecer a destituição dos problemas políticos, 

econômicos e militares da responsabilidade pela derrota. 

Entre 1917 e 1918, a Alemanha logrou vitória sobre a Rússia, tendo em vista a 

dispersão das tropas russas devido à Revolução em andamento no país. Isso fez com que o 

país germânico concentrasse esforços no campo de batalha ao oeste. A esta altura, ainda no 

ano de 1917, os partidos Social Democrata, Liberal e Católico anunciaram no parlamento a 

resolução para a negociação da paz, em oposição aos partidos da Direita e às forças militares 

do Supremo Comando Alemão. Paul von Hindenburg (1847-1934) e Erich Ludendorff (1865-

1937) que, na época, eram os comandantes do mesmo, haviam pressionado a substituição do 

então chanceler Bethmann Hollweg por Georg Michaelis e, posteriormente, por Georg Von 
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Hertling. O Supremo Comando Alemão descartava as medidas de negociação, defendendo 

que a paz somente poderia advir da vitória na guerra (Verhey, 2008).  

Em 1918, todavia, ficava cada vez mais evidente que uma vitória não se concretizaria, 

já que as tropas aliadas eram mais numerosas e o apoio norte-americano estava a caminho. 

Finalmente, com numerosas perdas, a Alemanha teve de reconhecer a derrota. Hindenburg e 

Ludendorff aconselharam, então, o Kaiser a aceitar os termos do acordo que havia sido 

proposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Thomas Woodrow Wilson (1856-

1924), cuja demanda principal era a exigência do estabelecimento de um sistema político 

democrático. Esta tática de ambos os comandantes, segundo Verhey (2008), foi elaborada 

com o intuito de encobrir a responsabilidade do Império e das tropas pela derrota, deixando-a 

nas mãos do novo governo democrático e do Parlamento. 

Em outubro do mesmo ano, o Kaiser Guilherme II nomeou o Príncipe Maximiliano de 

Baden como no chanceler do Império e a notícia da derrota alemã foi dada à população. Ao 

fim do mesmo mês, o Parlamento aprovou mudanças constitucionais, que promoviam a 

alteração do sistema até então monárquico constitucional para uma monarquia parlamentar, 

aumentando os poderes do Reichstag. Outra exigência norte-americana previa a abdicação do 

imperador (Verhey, 2008).  

Em novembro de 1918, os comandantes da Marinha alemã Franz von Hipper (1863-

1932) e Reinhard Scheer (1863-1928) decidiram, sem o aval do Supremo Comando, investir 

em uma última e heroica batalha contra a Marinha Britânica. Seus subordinados, contudo, 

negaram-se a lutar novamente e, como resultado, foram presos. Diante de tal quadro, outros 

soldados e marinheiros se revoltaram e tomaram os navios, no que ficou conhecida como a 

Revolta dos Marinheiros. De cunho popular, a revolta dos soldados espalhou-se em todo o 

Império em pouco tempo e, no dia 9 de novembro, chegou à capital Berlim. Diante das 

manifestações da população civil extenuada pela guerra, as forças policiais e militares 

apresentaram sua rendição e diversos soldados aderiram às manifestações – que, contudo, 

eram de natureza pacífica. O príncipe Maximiliano de Baden, então, apresentou sua demissão 

e anunciou a abdicação de Guilherme II, nomeando o líder do Partido Social Democrata 

Alemão, Friedrich Ebert (1871-1925), como novo chanceler (Verhey, 2008; Fulbrook, 2008). 

Verhey (2008, p. 260, tradução nossa) destaca o pronunciamento do editor de um 

jornal liberal Berliner Tageblatt, no dia 10 de novembro. Nas palavras do autor:  

A admissão da derrota pelas autoridades surpreendeu enormemente a 

população alemã: até então, ela havia acreditado na propaganda oficial 

exageradamente otimista. Quando as pessoas se deram conta de que estavam 
sendo enganados, eles não apenas desistiram da guerra; sua ofensa por terem 
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sido tratados como sujeitos não pensantes (Untertanen) por líderes 
autoritários e presunçosos, levou-a a rejeitar o sistema que tinha falhado no 

que dizia respeito à sua dignidade básica. 

 

O surgimento da República de Weimar (nome da cidade na qual a Constituição foi 

concluída) somente ocorreu após diversas disputas internas, principalmente entre os partidos 

de tendências socialistas. De fato, como aponta Layton (2009), o Partido Social Democrata 

Alemão (SPD), de cunho moderado, almejava a criação de uma república social baseada na 

democracia parlamentar. O partido criado a partir da cisão interna do primeiro, Partido Social 

Democrático Independente (USPD), defendia uma república socialista governada por 

conselhos de operários e militares em conjunto com o parlamento. Já um ramo mais radical 

deste último, surgiu enquanto uma liga revolucionária de cunho marxista, que pregava a 

criação de um Estado sem parlamento, somente tutelado pelos conselhos de operários e 

militares – denominada Liga Spartacus e liderada por Rosa Luxemburgo (1871-1919) e Karl 

Liebknecht (1871-1919). Após a supressão das revoltas e a morte dos líderes socialistas em 

15 de janeiro de 1919, houve a primeira reunião da Assembleia Constituinte em 19 de janeiro 

e eleições em 6 de fevereiro, de modo a oficializar finalmente a República parlamentar, cujo 

primeiro presidente eleito foi o líder do SPD, Friedrich Ebert. 



34 

 

2) A REPÚBLICA DE WEIMAR – 1919-1933 

 

2.1. Consequências da Guerra 

 

O otimismo da época imperial pré-guerra foi completamente subjugado e esquecido na 

Alemanha no pós-guerra (Verhey, 2008; Fulbrook, 2008). Milhares de pessoas perderam suas 

vidas e outras milhares tiveram prejuízos econômicos e pessoais – seja pelas sequelas físicas e 

psicológicas, ou por terem sustentado economicamente a guerra. Em junho de 1919, foi 

realizado o Tratado de Versalhes, pelo qual a Alemanha teve de ceder 13 por cento de seu 

território
5
, as colônias que possuía, além de arcar com uma dívida indenizatória de bilhões de 

dólares para os Aliados. Em certo sentido, segundo aponta Verhey (2008, p. 261, tradução 

nossa), a guerra foi um grande fator de modernização, pois ―reformulou as normas e os 

valores dominantes das tradições culturais e sociais alemãs‖. Ademais, o mesmo autor 

acrescenta, ―as instabilidades econômicas que afligiram a Alemanha de Weimar, a expansão 

do papel do Estado, o novo investimento emocional na nação ao invés da região de origem – 

tudo isso foi consequência das mudanças que começaram ou se aceleraram durante a guerra‖ 

(ibdem). 

Ao final de 1918, o Supremo Comando Alemão difundira a ideia de que as tropas 

haviam sido ―apunhaladas pelas costas‖, em uma tentativa de justificativa da derrota, seja 

pelos motins populares que surgiram, seja pela desistência e deserção de muitos combatentes, 

mas também, pelos ―inimigos internos‖, os judeus e os socialistas (Fulbrook, 2008). Ainda 

apegados a esta explicação, alguns ―conservadores revolucionários‖ (Verhey, 2008, p. 262) 

acreditavam que as falhas ocorreram ao nível moral, devido à falta de união (cooperação) e 

vontade por parte da população e das tropas. Tal tendência, dita conservadora, defendia a 

concepção de que uma ditadura das massas, com uma força popular maior e mais 

―efervescente‖ poderia ter levado à vitória ao invés do fracasso (ibidem).  

A concepção de que a força em potência de uma coesão popular poderia alterar os 

rumos da história, acabou por favorecer o panorama no qual o nazismo se sustentaria 15 anos 

mais tarde, ao propagar a Volksgemeinschaft (comunidade do povo). Nas palavras de Verhey 

(2008, p. 262, tradução nossa), ―para milhares de homens do campo [e também da classe 

média], a virada ao nazismo em 1933, somente foi possível não apenas por causa 

                                                             
5
  A região da Alsácia-Lorena foi devolvida para a França; a Prússia Ocidental e partes da Silésia foram anexadas 

à Polônia e também o corredor polonês, separando a Prússia oriental do restante do país. Além disso, os pactos 

entre Alemanha e Áustria foram proibidos, o exército limitado e o Banco do Reino, submetido à supervisão dos 

Aliados (Fulbrook, 2008). 
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propriamente da guerra, mas também pela tentativa ineficaz de compreender o seu significado 

e aceitar o seu legado‖.  

 

2.2. A lenta recuperação 

 

Em 1924, contudo, a economia e a política alemãs começaram a se estabilizar, 

sobretudo no que disse respeito à retomada do papel da Alemanha no cenário internacional. 

Gustav Stresemann
6
 (1878-1929) fora designado ministro de assuntos estrangeiros, cargo que 

exerceu até 1929. Devido a sua política voltada às questões internacionais, foi possível 

adquirir certa regularização das relações entre os países europeus – a Alemanha, tendo 

cumprido as exigências feitas a ela após a guerra – foi reconhecida como um dos membros da 

Liga das Nações e recebeu algumas indulgências, tais como a assinatura de um acordo com a 

Rússia, que manteve em aberto a revisão das fronteiras ao leste do país (Fulbrook, 2008). 

O período compreendido entre o ano de 1919 a 1923 foi, de certa maneira, um período 

de ajustes e reparações. Com o governo do SPD encabeçado por Ebert e tendo por ministro 

das relações internacionais Stresemann (DVP), a Alemanha dirigia-se a restauração. De 1924 

a 1929, antes do colapso da bolsa de Nova York, o país contava principalmente com 

investimentos e empréstimos norte-americanos, de modo que, neste período, a Alemanha 

chegou até mesmo a alcançar uma maior estabilidade (ainda que muito frágil, todavia) 

econômica (Fulbrook, 2008; Layton, 2009; Collier & Pedley, 2000).  

Em meio a disputas partidárias no Parlamento, Ebert faleceu em 1925. O cargo 

executivo foi então preenchido pelo conservador e ex-comandante de guerra Paul von 

Hindenburg (op. cit., p. 15), fato que foi apontado por Fulbrook (2008) como reflexo de 

anseios ao retorno do Império – tendo em vista que a época imperial no pré-guerra havia sido 

um período de desenvolvimento econômico e de grandes mudanças sociais. Collier e Pedley, 

(2000), por sua vez, apontaram a eleição de Hindenburg como a ameaça mais perigosa para a 

democracia.  

A Alemanha no período Weimar foi considerada por alguns historiadores (Fulbrook, 

2008; Layton, 2009; Collier & Pedley, 2000) como uma república artificialmente organizada 

para um contingente de pessoas com ideais não republicanos, em um contexto social esgotado 

pelas consequências da guerra. Diante de um complexo quadro político e de uma frágil 

                                                             
6 Segundo Fulbrook (2008), Stresemann era membro do partido de direita DVP (Partido Popular Alemão), tendo 

apoiado a República – tornou-se um Vernunftrepublikaner (republicano racional) – meramente por questões 

práticas e não por possuir princípios republicanos. 
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situação republicana, Layton (2009) chegou a sugerir que os partidos considerados da Direita 

e aqueles da Esquerda, discordavam mais a respeito do tipo de governo autoritário que deveria 

ser adotado (se uma ditadura militar ou uma ditadura do proletariado), em um contexto de 

fragilidade do Parlamento. Partidos políticos com tendências extremistas foram criados, 

dentre eles, o KPD (Kommunistische Partei Deutschlands – Partido Comunista Alemão), de 

orientação esquerdista, em 1918; o DNVP (Deutschnationale Volkspartei – Partido Popular 

Nacional Alemão), de extrema-direita, criado também em 1918, com tendências nacionalistas, 

antirrepublicanas, racistas e antissemitas; e, finalmente, o NSDAP (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei – Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou Partido 

Nazista), criado em 1920. 

O período compreendido entre o final da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do 

Nazismo ao poder (1919-1933), foi marcado, então, pela tentativa de reconstruir um país que 

fora devastado física e moralmente. Alguns autores (Fulbrook, 2008; Retallack, 2008; Verhey, 

2008; Layton, 2009; Collier & Pedley, 2000) enfatizaram a falta de ‗vocação‘ alemã para o 

desenvolvimento e a manutenção de um sistema parlamentar democrático – fato até mesmo 

explicitado na orientação dos dois presidentes eleitos, que eram reconhecidamente 

monarquistas. Neste período, ocorreram diversas manifestações e greves contrárias ao sistema 

republicano. Em meio a crises econômicas e um aumento homérico da inflação (Ringer, 

2000), outras tantas manifestações continuaram ocorrendo, tendo em vista reivindicações 

trabalhistas. Os ânimos permaneciam acirrados e o país ainda buscava pelos ‗culpados‘ da 

decadência moral alemã. 

Em suma, pode-se dizer que em um período de tempo relativamente curto (da década de 

1870 à de 1920), o país germânico passou por rápidas transformações que imprimiram 

profundas perturbações culturais. Diante de um quadro histórico complexo com mudanças 

políticas (unificação do Império, fortalecimento militar, formação de um parlamento nacional 

e de um regime monárquico parlamentar, instituição de uma república democrática no pós-

guerra), econômicas (grande desenvolvimento econômico e industrialização anterior à guerra, 

colapso e grandes dificuldades durante e após a mesma) e sociais (aumento populacional, 

diferenciação entre classes, manifestações populares, etc.), a Alemanha assistiu à ascensão do 

sentimento patriótico de seus cidadãos e a prevalência de tendências à ortodoxia, por um lado 

e, por outro, o crescente processo de massificação cultural (Ringer, 2000).  
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3) HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NA ALEMANHA 

 

3.1. Da Wissenschaft à Weltanschauung  

 

É preciso destacar que as raízes e razões dos projetos de Weltanschauung dos 

acadêmicos não se direcionaram apenas ao âmbito filosófico ou científico, mas também ao 

plano sócio-cultural, configurando-se a partir de uma mentalidade fortemente arraigada dentre 

os intelectuais alemães do século XIX e XX. Tal mentalidade, ultrapassando as próprias 

fronteiras de seu seleto grupo, chegou a encontrar-se, inclusive, na base de políticas públicas 

educacionais desenvolvidas nos mesmos séculos (até a República de Weimar), envolvendo a 

sistematização dos ginásios (escolas secundárias) e do ensino superior; além de outras esferas, 

tais como em questões discutidas nos âmbitos dos partidos políticos, como era o caso do 

colonialismo alemão, por exemplo, dentre outros (cf. Ringer, 2000).  

No caso específico da Alemanha, em um momento histórico (século XIX) marcado 

por um grande crescimento econômico e colonialista de países europeus recém 

industrializados como França e Inglaterra, erguia-se e se consolidava uma ―casta‖ social 

composta pelos intelectuais germânicos, denominados por Ringer (2000), de mandarins, em 

referência aos mandarins chineses – altos funcionários de cargos públicos. De fato, estes 

―homens cultos‖, por vezes, exerciam funções burocráticas governamentais, além de estarem 

inseridos na academia e serem seus principais arquitetos.  

Estes homens, contudo, não compunham uma ―classe econômica‖, não se inseriam em 

uma classe operária, uma burguesia ou até mesmo aristocracia – mesmo porque, a burguesia e 

a aristocracia não buscavam, necessariamente, uma formação universitária clássica. 

Constituíam uma espécie de ―classe média instruída‖ (Ringer, 2000, p. 30) – composta por 

burocratas, funcionários públicos, acadêmicos e teólogos – que, todavia, não se tratava de um 

grupo homogêneo que compartilhava as mesmas origens ou práticas científicas e/ou 

partidárias – apesar de serem, em geral, provenientes de famílias com tradições universitárias 

e com tendências conservadoras. O laço que os unia e os distinguia enquanto grupo 

característico foi a raiz
7
 que compartilhavam: o idealismo. 

O idealismo filosófico, que pregava a supremacia do espírito e da racionalidade 

humana no processo de conhecimento do mundo, com certeza, desempenhou o papel principal 

como origem de uma ―ideologia‖ mandarim na Alemanha. Como expoentes do idealismo, 

                                                             
7 Nem todos os mandarins eram filiados do idealismo, entretanto é preciso salientar que ainda nesse caso, a fonte 

do posicionamento filosófico era a mesma, já que mesmo em assumida oposição, era necessário, 

inevitavelmente, dialogar com essa tradição.  
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podemos citar a influência marcante de alguns nomes, como Friedrich Wilhelm Joseph von 

Schelling (1775-1854), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) e George Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770-1831). Outros movimentos afins, todavia, também atuaram como coadjuvantes 

deste contexto intelectual, tal é o caso do romantismo, cujo maior expoente foi Johann 

Wolfgang von Goethe (1749-1832); e do neo-humanismo alemão que, dentre outras coisas, 

resgatava a formação espiritual do indivíduo sustentada pela experiência estética e pela 

racionalidade (Freitas, 2013; Ringer, 2000; Hauser, 2003; Merz, 1896). Alguns de seus 

principais expoentes foram Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769-

1859), Friedrich Schiller (1759-1805) e Johann Friedrich Herbart (1776-1841).  

A este mesmo respeito, Merz (1896, p. 168) esclareceu nos seguintes termos que: 

Hábitos de pensamento e qualidades intelectuais nunca se tornam 

propriedade de um grande número de pessoas a não ser que assumam uma 

forma definida; por meio desta, elas se tornam um artigo propagado que 
pode ser comunicado e transmitido [...]. Cada escola tem a sua palavra de 

ordem, na qual seu pensamento chefe, seu ideal é incorporado. A 

amplamente dispersa, ainda assim, intimamente conectada comunidade de 
trabalhadores intelectuais representada pelo sistema universitário alemão, 

que abrange com sua rede de universidades e escolas de ensino médio nos 

países europeus de língua alemã, tem desenvolvido seu próprio ideal especial 
durante o período de sua maior influência, expressando-o em uma palavra 

singular: Wissenschaft. 

 

O ideal norteador da ideologia mandarim, expresso na palavra alemã Wissenschaft, 

cujas raízes remontam ao idealismo e outros movimentos clássicos, não encontrou 

correspondente em outros centros de excelência do pensamento europeu, tais como a 

Inglaterra ou a França. A própria tradução da palavra não significa ipsis literis a análoga 

science em inglês ou francês, uma vez que esta última pressupõe uma série de procedimentos 

metodológicos específicos – o método científico das ciências naturais. Ademais, Ringer 

(2000, p. 108) diferencia até mesmo a expressão eine Wissenschaft – com o artigo indefinido 

uma – da die Wissenschaft – com o artigo definido a. A primeira se referia a uma disciplina 

acadêmica, enquanto um grupo de informações organizadas; por sua vez, a segunda estava 

atrelada à sapiência como uma espécie de erudição partilhada. A palavra die Wissenschaft, 

portanto, expressava o ideal da Universidade e de todos os níveis de ensino alemães.  

Outro conceito crucial que norteava os princípios mandarins e sustentava seus ideais 

de educação era expresso pela palavra Geist. Este termo, de fato, tornou-se fundamental em 

meados do século XIX em diante, em um período de crescentes tendências materialistas e 

cientificistas. O século XIX – em especial, a partir da década de 1840 – assistiu a explosões 

revolucionárias por toda a Europa, que reivindicavam mudanças dos modelos políticos e 
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sociais e uma maior participação popular na vida das nações – mais precisamente, uma 

abertura aos diversos âmbitos sociais, em especial, na política (no Reichstag) e na exigência 

de uma educação para todos. Em um contexto de reivindicações para a popularização da 

educação, a maior preocupação dos intelectuais alemães voltava-se para a emergência 

crescente de escolas secundárias (as Realschulen) direcionadas a questões não clássicas, à 

resolução de problemas práticos e a um materialismo progressivo. Por esta razão, os ideais do 

Geist da cultura alemã eram fortemente defendidos e a propagação das Realschulen, 

menosprezada pelos intelectuais alemães, na medida em que dificilmente alunos provenientes 

dessas escolas eram aceitos para frequentarem as universidades (Ringer, 2000). 

Em realidade, a palavra Geist fornecia o fundamento do entrelaçamento entre os ideais 

de ciência (no sentido de um saber erudito), cultura, sociedade e educação. Por fim, era o 

suporte para qualquer projeto de uma Weltanschauung. Ainda de acordo com Ringer (2000, p. 

93), as raízes deste espírito remontam às bases racionalistas e ao movimento do Iluminismo 

alemão (Aufklärung) de Christian Thomasius (1655-1728), Christian Wolff (1679-1754) e 

Immanuel Kant e ―se afirmava por meio de uma insistência na importância espiritual do livre 

exercício do intelecto‖. Em miúdos, isso significava o valor estabelecido de uma supremacia 

do exercício racional em detrimento à ―superficialidade e vulgaridade‖ do mero pragmatismo 

científico. Nesse sentido, o modelo da Universidade alemã foi edificado a partir desta 

referência – sendo a Universidade de Berlim, criada em 1810 a partir do modelo de Wilhelm 

von Humboldt, seu reflexo maior (Ash, 2006).  

Dessa forma, consolidou-se o ideal de educação dos mandarins alemães, expresso pelo 

termo Bildung. Este, por sua vez, foi relacionado com a concepção de Kultur (cultura) que, 

segundo Ringer (2000, p. 96), ―referia-se ao cultivo da mente e do espírito‖ passando, mais 

tarde, a designar ―seu sentido mais geral de síntese de todas as realizações do homem 

civilizado na sociedade‖. Em um sentido mais amplo e estreitamente relacionado ao conceito 

de Geist, a Kultur expressava ainda ―uma genuína espiritualidade ou cultivo da sabedoria‖, 

referindo-se mais a uma ―condição interior e às realizações dos homens cultos‖ (ibid., p. 

97/98).  

A Kultur alemã fazia oposição à denominada Zivilisation francesa. Os intelectuais da 

Alemanha entendiam que a civilização francesa, com seus ditames de comportamento 

aristocrático e costumes da Corte eram por demais mundanos e refletiam uma sociedade 

sustentada pelo pragmatismo de uma racionalidade transformada em técnica. Enquanto a 

Kultur refletia uma condição interna com origens morais, a Zivilisation era ―o produto da 

formação factual, racional e técnica do homem‖ (ibid., p. 98). Foi neste sentido, e a partir da 
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ênfase no aspecto da formação interna do homem, é que foi destacado o conceito de Bildung 

enquanto formação que abarcasse uma finalidade formativa espiritual. A enciclopédia Der 

große Brockhaus (1928-1935 citado por Ringer, 2000, p. 95, grifos nossos) assim definiu o 

termo: 

[...] Bildung significa formar a alma por meio do ambiente cultural. Bildung 
requer: a) uma individualidade que, como ponto de partida único, deve 

desenvolver-se numa personalidade formada ou saturada de valor; b) uma 

certa universalidade, implicando riqueza mental e pessoal, que é obtida por 

meio do entendimento e do vivenciamento empáticos [Verstehen und 
Erleben] dos valores culturais objetivos; c) totalidade, significando unidade 

interior e firmeza de caráter. 

 

 A educação baseada nesses termos, portanto, não se tratava apenas de uma instrução 

aplicada, mas supunha a condução do indivíduo à participação no mundo espiritual, 

relacionava-se com o cultivo da vida interior da pessoa (cultura) e a formação de seu caráter 

de maneira integral. A partir desta explicitação, era de se esperar que alguns mandarins 

alemães declarassem que a Bildung deveria estar orientada à ―aquisição pessoal de uma 

Weltanschauung‖, considerando-a em sentido amplo não apenas como um sistema de 

orientação filosófica e epistemológica, mas também e principalmente, como ―uma postura 

emocionalmente ativa perante o mundo, uma síntese pessoal das observações e juízos de valor 

na qual os objetivos dos indivíduos estariam relacionados com seu entendimento do universo‖ 

(Ringer, 2000, p. 110).  

 

3.2. A Educação no contexto alemão 

 

O século XIX presenciou mudanças políticas e econômicas drásticas no território 

alemão. O prestígio político dos mandarins – até então vinculados ao funcionalismo público e 

a burocracia estatal – foi perdendo fôlego principalmente a partir das movimentações da 

década de 1840. A partir de 1848, houve uma expansão de projetos para a realização de uma 

reforma educacional – que, todavia, nunca chegou a ser concretizada, mas que, de qualquer 

forma, entraram como uma contraposição ao modelo clássico dos intelectuais – cujos frutos 

foram a difusão das Realschulen no cenário da educação secundária. Essas escolas, também 

denominadas ‗escolas da burguesia‘, ‗municipais‘ ou simplesmente ‗escolas modernas‘ 

propunham a inserção em seus currículos de disciplinas consideradas ‗não clássicas‘, técnicas, 

voltadas à resolução de problemas práticos, além de línguas estrangeiras consideradas 

mundanas – enquanto que nos Ginásios clássicos, o ensino do latim era priorizado (Ringer, 

2000). 
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Na verdade, o atrativo maior das Realschulen, além, é claro, de estarem abertas a um 

número maior de alunos sem pretensões acadêmicas ou universitárias, é que elas 

correspondiam melhor às demandas profissionais de uma sociedade que caminhava rumo à 

crescente industrialização em um contexto de disputas e trocas comerciais com outros países 

europeus. Ainda assim, para os intelectuais mandarins do século XIX, isso significava uma 

importante perda do ―ideal germânico‖, em detrimento às exigências modernas movidas por 

interesses econômicos – novamente, uma cópia do modelo francês. Enquanto os Ginásios 

representavam aquele ideal, sendo apoiados por sua origem idealista, as Realschulen tinham 

por princípio a ―‗utilidade no sentido vulgar‘ e ‗a utilidade para a vida cotidiana‘‖ (ibid., p. 

42) e nenhum espaço para uma formação espiritual e cultural que sustentasse a elaboração 

adequada de uma Weltanschauung. 

Para Britto (2012), a defesa dos ideais clássicos não refletia apenas um 

posicionamento de natureza teórica. No âmbito da educação, o século XIX foi marcado por 

esta disputa entre o dito ideal clássico e o moderno modelo de formação, em outras palavras, 

entre o idealismo vinculado ao neo-humanismo e os valores crescentes de mercado. No 

entanto, no fundo destas questões, a resistência dos intelectuais refletia a dualidade de um 

período de rápidas transformações, marcada pela modernização da sociedade, de um lado e, 

do outro, pelo apego à tradição e à identidade cultural germânica.  A própria concepção 

difundida de Bildung era proveniente da necessidade de uma busca pela emergência e 

estabilidade de um povo e de uma nação. Em suas palavras, 

A Bildung, tanto em um nível psicológico quanto em um nível institucional, 
foi o que permitiu aos alemães, pela primeira vez, resgatar certa unidade 

simbólica, uma imagem como nação. Somente a ideia de uma cultura que 

nasce dos indivíduos e que se estende sob a forma de um espírito popular, 
um Volksgeist, parecia ter força ideológica suficiente para recuperar uma 

identidade cultural que para a Alemanha, como uma série de estados 

independentes e gradualmente fragmentados, era particularmente difícil 

(Britto, 2012, p. 220). 
 

Principalmente com o início da Era Guilhermina, a Alemanha conheceu uma grande 

prosperidade econômica, o que acabou refletindo em novos investimentos para a educação. 

Em especial as universidades viveram um período de grande expansão e um aumento 

considerável do número de matrículas na primeira década do século XX, fato que perseverou 

mesmo durante e após a Primeira Guerra. Tal expansão, contudo, advinha também de alunos 

que haviam se formado nas Realschulen, dado que as mesmas conheceram um maior 

crescimento no mesmo período, maior que as escolas de ensino secundário clássicas. Para 

entrarem nas universidades, os alunos recém-formados das escolas secundárias, deviam 
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submeter-se a um exame chamado Abitur – originalmente, este exame havia surgido no 

contexto dos ginásios, porém, foi incorporado pelas outras escolas. Tal panorama acabou por 

contribuir com a gradual alteração na estrutura social estudantil nas universidades (Ringer, 

2000). 

Se, por um lado, o número de matrícula dos alunos aumentava, a obtenção dos cargos 

de docentes catedráticos nas instituições universitárias, era dificultado pelo próprio sistema. O 

funcionamento interno das universidades estruturava-se a partir de uma hierarquia acadêmica 

que contava, no nível mais alto, com os professores catedráticos (ordentlicher Professor, ou 

Ordinarius); no nível intermediário, com os professores associados (ausserordentlicher 

Professor, ou Extraordinarius); e, no nível mais baixo, com os professores particulares ou 

instrutores (Privatdozent). Estes últimos não recebiam salários, mas dependiam dos recursos 

provenientes de suas aulas particulares. Nesta altura, faz-se interessante sinalizar que, mesmo 

nesta época, os professores de origem judaica dificilmente deixavam de ser instrutores – para 

ascenderem na hierarquia, era necessária uma carta de recomendação de um catedrático não 

judeu
8
 (Ringer, 2000). 

A entrada dos docentes nas universidades também era mediada por um sistema de 

exames e ―direitos‖ estatais, denominados Berechtigung – estes, por sua vez, não se 

delimitavam apenas à área acadêmica, mas serviam como instrumentos para a ordenação de 

todos os profissionais da sociedade (Ringer, 2000). No caso dos professores, era necessária a 

submissão a dois exames principais – o de doutorado e o chamado venia legendi, que os 

autorizava à habilitação (Habilitationsschrift).  

No âmbito referente aos exames estatais, tornava-se mais claro a influência que os 

intelectuais exerciam na sociedade alemã, em conjunto com o governo. De fato, as 

universidades alemãs não possuíam autonomia em relação ao governo, concernente às suas 

questões administrativas, apenas em relação à formação curricular. Todavia, essa era uma 

troca interessante para ambos os lados, tanto por parte do governo quanto para os catedráticos 

que, dessa maneira, poderia exercer seu grau de influência na educação (Ringer, 2000). Nesse 

sentido, eram os próprios professores universitários, enquanto funcionários públicos, que 

elaboravam os exames estatais, de acordo com seus princípios e propósitos. Tais exames eram 

especialmente importantes para a seleção dos professores dos Ginásios e incluíam saberes em 

filosofia, pedagogia e psicologia (Araújo, 2013; Gundlach, 2013; Ringer, 2000).  

                                                             
8 Ringer (2000, p. 136) cita como exemplo o caso de Ernest Cassirer (1874-1945), filósofo neokantiano judeu, 

que contou com a ajuda de Wilhelm Dilthey (1833-1911) para obter o venia legendi. 
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Segundo Ringer (2000, p. 48), a maior ―importância das Universidades alemãs por 

volta de 1885 advinha de sua estreita ligação com as burocracias, da participação ativa no 

sistema de exames e privilégios do Estado e do papel tradicional de guardiães do ensino 

puro‖. Entretanto, seguia-se ao final do século XIX, o acirramento da ―disputa‖ entre os 

intelectuais (funcionários públicos, burocratas, acadêmicos, teólogos) e os empreendedores, 

―homens de negócios‖, burgueses e proprietários do setor industrial. Este último grupo 

ganhou espaço econômico que foi acompanhado por uma maior presença no sistema político 

do país. Os mandarins tiveram seus papéis no Reichstag diminuídos gradativamente, até não 

possuírem mais representatividade política na década de 1910.  

A perda de espaço político acabou por refletir também a diminuição das influencias do 

pensamento mandarim na organização da sociedade e na educação. Eventualmente, os 

visionários idealistas acabariam por perder muito de seu prestígio, com as novas 

configurações políticas que o novo século inaugurava na Alemanha (Ringer, 2000). Claro 

estava que as mudanças não emergiriam apenas devido a fatores externos ao próprio 

pensamento mandarim, mas também à revisão dos próprios valores que os intelectuais 

acabaram por terem de se deparar nessas novas configurações – que exigiam dos mesmos 

posicionamentos diferentes no plano teórico, por exemplo, a admissão de disciplinas 

aplicadas, como no caso da psicologia de William Stern; e também no plano político, com as 

agitações da Guerra
9
. De qualquer modo, neste momento inicial do declínio, muitos 

professores ainda creditavam os desafios acadêmicos e a gradual perda de espaço à endêmica 

ideologia mecanicista e pragmatista semeada nos delineamentos da nova sociedade moderna. 

 

3.3. Da Weltanschauung ao Allgemeinbildung ou da individualidade à universalidade 

 

Como já foi anteriormente explicitado, a concepção de Bildung trazia consigo o apelo 

de uma formação cultural. Esta, por sua vez, abrangia uma ação orientada ao indivíduo – e, 

portanto, primava a noção de individualidade
10

 e a educação do caráter pessoal – mas também 

                                                             
9 A este respeito, em uma carta para Jonas Cohn (1869-1947), datada de 05 de outubro de 1916, William Stern 

expressou seu lamento sobre o abandono das questões filosóficas: ―Mas quando a humanidade irá novamente se 
interessar por estes problemas [referentes às questões da psicologia e da filosofia]? Tem se tornado cada vez 

mais difícil pensar para além dos próximos dias, e se ocupar com coisas que não tem diretamente nada que ver 

com a questão da sobrevivência da Alemanha [na Guerra]‖ (Luck & Löwisch, 1994, p. 102, citado por Lamiell, 

2003, p 19). 
10 A noção de individualidade não se resumia a pessoas, mas também a fatos históricos, a determinados 

momentos históricos e sustentava a tradição da historiografia alemã, cujo iniciador foi Leopold von Ranke 

(1795-1886). A empatia era delineada como alicerce metodológico para a compreensão do passado a partir dele 

mesmo, além de realçar a necessidade de se estabelecer um método próprio às ciências do espírito, distinto do 

das ciências naturais. Nas palavras de Ringer (2000, p. 105), o objetivo da disciplina histórica defendido por 
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almejava a universalidade, pressupondo como seu fundamento a compreensão [Verstehen] de 

valores culturais por meio de vivências [Erleben] empáticas. Dito de outra maneira, o caráter 

pessoal de um indivíduo deveria erguer-se a partir de uma formação alicerçada no Geist 

objetivo e universal (expresso pelos valores culturais).  

O princípio da individualidade, na verdade, assegurava certa concepção de sociedade 

estruturada a partir de seus membros constituintes. Para explicá-lo, recorria-se à metáfora de 

uma orquestra sinfônica (Ringer, 2000, p. 107), que necessita de elementos distintos e 

diversos que, juntos, comporão a melodia – ainda que esta seja diferente da mera soma dos 

instrumentos. Cada instrumento exerce sua potencialidade, de modo que, na falta de algum, o 

resultado da música não será o mesmo. 

O ideal de educação era, então, uma dimensão da Geisteswissenschaft – ou, de um 

saber acerca do espírito. Por esta razão, o ensino não poderia distanciar-se da filosofia, já que 

somente esta poderia aproximar o espírito humano de uma ―verdade total‖ (ibid., p. 111). A 

Bildung somente poderia produzir cultura se, desprendido das finalidades utilitaristas e 

técnicas, almejasse à apreensão do espírito universal. O idealismo e o neo-humanismo 

prezavam o desenvolvimento da personalidade de acordo com estes valores, de modo a 

sustentarem que somente uma formação inclinada aos saberes do Geist poderia garantir uma 

―cidadania livre, conscienciosa e intelectualmente alerta‖ (ibid., p. 109). Dessa maneira, como 

colocado por Ringer (2000, p. 109), ―repetidas vezes, os mandarins expressaram seu interesse 

pelo impacto moral da educação, por seu efeito sobre a totalidade da pessoa‖.  

O valor supremo da Bildung – como foi expresso anteriormente, a formação de uma 

Weltanschauung – definia a direção que a sociedade deveria se encaminhar, visando o ideal 

do desenvolvimento cultural. Todas as demais questões de aspecto prático, fossem elas de 

cunho econômico ou político, deveriam sustentar-se a partir desta mirada, submetendo-se às 

reivindicações exercidas pela Cultura. 

Nesse sentido, a valorização da filosofia constituía-se um ponto fundamental para não 

desvencilhar a educação de sua meta, em especial, no final do século XIX e início do século 

XX, quando as instituições universitárias começaram a se deparar com uma maior demanda 

da especialização e profissionalização das áreas do saber. Neste contexto, tal preocupação 

                                                                                                                                                                                              
Ranke era considerar ―a cultura e todo o ‗espírito‘ de uma época como um complexo singular e autossuficiente 

de valores e ideias‖. As ações históricas não poderiam ser explicitadas por meio de leis naturais, uma vez que 

eram dependentes da intencionalidade dos sujeitos históricos e, por esta razão, era necessário resgatar-lhes o seu 

significado. Tais concepções historiográficas e epistemológicas exerceram grande influência em Wilhelm 

Dilthey e outros intelectuais da época. 
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com o Saber – com letra maiúscula, indicando a Wissenschaft – pode ser ilustrada nas 

seguintes palavras de Karl Jaspers (1923, citado por Ringer, 2000, p. 111): 

Vitalidade em Wissenschaft só existe em relação a uma totalidade. Toda 

disciplina isolada é uma dessas totalidades e tem, nessa medida, um caráter 

filosófico, e a disciplina individual existe em relação à totalidade do 
conhecimento wissenschaflich

11
como tal. Portanto, o objetivo da 

universidade é instilar em seu aluno a ideia de totalidade do conhecimento 

[Erkennen]. Nesse sentido, todo homem que é movido pela educação é 
―filosófico‖. [...] [A formação profissional] carece de Geist e torna os 

homens desumanos em suas ocupações, se ela não for dirigida para a 

totalidade. [...] [É possível compensar as deficiências de informação]. Mas se 

esse fundamento, [...] a orientação para as totalidades ou para as ideias, 
estiver ausente, então todo o resto perde a sua razão de ser. 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, toda formação ―é filosófica, desde que não 

esqueça o fim pelos meios, não se submerja em [...] técnicas e meros detalhes e não perca de 

vista a ideia. [...] Na ideia de universitas, na totalidade filosófica reside o aspecto espiritual 

[geistig] da erudição‖ (Jaspers, 1923, citado por Ringer, 2000, p. 111). Desse modo, pela 

educação
12

 filosófica, seria cumprido o ideal da Bildung enquanto formação integral da pessoa 

humana, por meio da aquisição da Allgemeinbildung (cultura geral). 

Interessante destacar que tal exigência, quando aplicada ao âmbito político, levou à 

elaboração de um Estado Cultural (Kulturstaat), ou mais especificamente, uma maneira 

cultural de discutir questões governamentais. Os intelectuais se opunham à concepção – e à 

prática – de um governo paternalista, pois entendiam que tal abordagem constituiria um 

obstáculo à cultura (um obstáculo à liberdade espiritual). Por esta razão, nas universidades 

fundadas a partir deste modelo, havia uma clara distinção entre provimentos governamentais 

em questões administrativas burocráticas, e a liberdade de ensino (Ringer, 2000).  

Outro ponto relevante a ser destacado também, diz respeito às origens de tais 

elucubrações, apontadas por Ringer (2000) como provenientes do período anterior à 

unificação germânica. Na ausência de uma delimitação estatal, a nação definia-se em termos 

exclusivamente culturais, em uma época descrita pelo historiador Friedrich Meinecke (1862-

1954), como berço da emergência de um sentimento nacionalista cuja criação e perpetuação, 

segundo o mesmo autor, fora obra dos intelectuais. Ademais, também as filosofias idealistas e 

o movimento do Romantismo forneceram uma segurança moral ao nacionalismo – refletido 

por um sentimento de orgulho nacional da cultura germânica com a elevação das figuras de 

                                                             
11

 Adjetivo referente ao saber erudito. 
12 Tais questões a respeito da educação levantaram a indagações sobre a aptidão para o aprendizado – e a 

consequente emergência de disciplinas que se ocupassem de tais indagações, sendo a pedagogia e a psicologia 

(dando aqui destaque aos trabalhos de William Stern sobre o desenvolvimento cognitivo infantil) algumas delas.  
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grandes filósofos, artistas, escritores, compositores musicais, etc., no cenário europeu. 

Novamente aqui, a estrutura da orquestra sinfônica, expressando a relação entre 

individualidade e universalidade, fornecia a imagem ideal da organização de um Estado 

Nacional. Nesse sentido, também a partir desta estreita ligação entre a individualidade e a 

universalidade, eram expressos os vínculos entre a pessoa e o povo (Volk), entre a Bildung 

pessoal e a Allgemeinbildung (enquanto cultura geral nacional) e, por fim, ―entre a nação e a 

humanidade‖ (Ringer, 2000, p. 120). 
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4) SURGIMENTO DA PROPOSTA FENOMENOLÓGICA E O CONTEXTO DA 

PSICOLOGIA E DA FILOSOFIA NOS SÉCULOS XIX E XX NA ALEMANHA 

 

É amplamente conhecida a crítica de Edmund Husserl (1859-1938) à psicologia 

científica ao final do século XIX e inícios do século XX. A fenomenologia inicialmente 

proposta pelo filósofo vai de encontro às suas críticas a respeito do psicologismo presente na 

filosofia alemã e do naturalismo e positivismo crescentemente adotados no âmbito científico 

como norte epistemológico no século XIX. O marco do surgimento da fenomenologia de 

Husserl foi a publicação de sua obra Investigações Lógicas, em 1900, na qual o autor buscou 

uma fundamentação para a Lógica pura e para a Epistemologia (Zahavi, 2003). 

O trajeto intelectual do filósofo incluiu sua formação acadêmica com alguns pioneiros 

da ciência psicológica que se formava naquele século, dentre eles, Franz Brentano (1838-

1917) e Carl Stumpf (1848-1936). Matemático de formação, Husserl estudara nas 

Universidades de Leipzig (1876), Berlim (1878) e Viena (1881), onde obteve seu doutorado 

sob a orientação do matemático Leo Königsberger (1837-1921) em 1883. Foi também em 

Viena que Husserl assistiu às aulas de filosofia de Franz Brentano, tendo sido grandemente 

influenciado por ele. De Viena, partiu para a Universidade de Halle (1886) onde, sob as 

orientações de Stumpf, obteve a Habilitationsschrift para a docência de filosofia naquela 

mesma Universidade, com a obra Über den Begriff der Zahl (Sobre o conceito de número). 

Neste texto de 1887, Husserl se interessara pela temática da genética dos números e buscara 

na psicologia, enquanto filosofia empírica segundo a tradição de Brentano e Stumpf, a sua 

explicação. Em 1891, também em busca da fundamentação da Matemática, Husserl publicou 

Philosophie der Arithmetik (Filosofia da Aritmética), ao que foi contundentemente criticado 

pelo filósofo e matemático Gottlob Frege (1848-1925), que apontara o que até então indicava 

ser uma postura psicologista de Husserl. Atento às críticas de Frege, Husserl reelaborou seu 

projeto filosófico e, em 1900/1901 publicou os Prolegomena zur reinen Logik (Prolegômenos 

à Lógica Pura) e as Logische Untersuchungen (Investigações Lógicas), bases de sua 

fenomenologia, em que expressou suas críticas ao psicologismo e apontou o conceito da 

intencionalidade da consciência – por sua vez, já presente na psicologia de Brentano.  

Husserl descreveu o novo sistema filosófico, a fenomenologia, em termos de uma 

psicologia descritiva. Nesta esteira, podemos apontar também a denominada corrente 

descritiva (descriptive view) que influenciou diversos filósofos e cientistas naturais do século 

XIX, dentre eles, Ernest Mach (1938-1916), Ewald Hering (1834-1918), Ludwig Bolzmann 

(1844-1906), Richard Avenarius (1843-1896) e o próprio Brentano (Fisette, 2009). A esse 
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respeito, Husserl proferiria mais tarde, em uma palestra em Amsterdã, em 1928, que o método 

descritivo já havia sido praticado por outros filósofos e cientistas anteriormente à 

sistematização fenomenológica, ainda que nas ciências naturais (Husserl, 1962/1977).  

Fisette (2009) aponta ainda que no século XIX, berço da psicologia científica, o 

método descritivo foi proposto e utilizado dentro de um contexto em que se discutia tanto na 

ciência quanto na filosofia, a natureza da percepção. Carl Stumpf, em sua obra ‗Sobre a 

origem psicológica da representação do espaço‘ (1873) retomou o debate entre Hermann von 

Helmholtz (1821-1894) e Ewald Hering a respeito da descrição da percepção espacial 

proveniente dos sentidos visual e tátil. A posição nativista de Hering sustentava que a 

capacidade perceptiva era inata, enquanto que a posição empirista de Helmholtz admitia a 

percepção do espaço como produto da aprendizagem, ou da associação de processos 

psíquicos. Em outros termos, para os empiristas – como Helmholtz e Wilhelm Wundt (1832-

1920) –, a percepção de espaço seria fruto de processos psicológicos e de condicionamentos 

da aprendizagem. Por sua vez, a posição nativista defendia que a espacialidade era decorrente 

de apercepções inatas.  

As discussões acerca da natureza da percepção espacial ocorreram em um contexto 

filosófico (em parte influenciado pela filosofia kantiana e em outra parte, pelo empirismo 

inglês) em que se buscavam os fundamentos do conhecimento humano – daí a grande 

preocupação dos filósofos do século XIX com a Lógica, a Epistemologia e a Psicologia. A 

partir de René Descartes, no início da Idade Moderna, os problemas filosóficos dos quais se 

ocupavam os filósofos passaram a ter uma ênfase mais epistemológica que ontológica 

(metafísica da qual se ocupavam os filósofos antigos e medievais) (Porta, 2007). Nesse 

sentido, pode-se dizer que para a psicologia sustentada pela corrente empirista, o 

conhecimento humano era considerado produto de associações e de operações mentais, ou 

seja, fruto de construções mentais, cuja origem remonta às sensações; para a corrente 

nativista, por sua vez, o conhecimento sucede ao passo da descrição do objeto percebido, que 

não é uma produção mental fruto da experiência empírica pautada nas sensações. 

A consequência do empirismo foi a persistência do psicologismo. Os pilares dessa 

posição filosófica encontram-se no princípio de imanência postulado por John Locke (1632-

1704), filósofo empirista do século XVII. Esse princípio consistia em uma determinada noção 

de objetividade, de acordo com a qual se afirmava a impossibilidade de apreensão dos objetos 

reais em si mesmos. Estes somente poderiam ser apreendidos e conhecidos pela mediação das 

representações mentais e, portanto, via acesso imanente. Segundo Porta (2004), o aspecto 

constitutivo do psicologismo é a redução da objetividade às contingências da subjetividade. 
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Resultado dessa redução é o postulado da impossibilidade de conhecimento dos objetos 

externos à consciência – isso significa dizer que para serem conhecidos, os objetos externos 

devem ser representados na consciência por meio dos atos psíquicos. Com certeza, esse 

postulado forneceu as bases de surgimento do psicologismo, tendo em vista que a 

consequência lógica da afirmação de que os atos psíquicos, de certa maneira, constituem os 

objetos resulta na alegação de que, portanto, a psicologia deveria fornecer a fundamentação de 

todas as demais ciências e da própria filosofia.  

Nas palavras de Porta (2004, p. 115): 

A essência do psicologismo, pois, é o reducionismo. [...]. A disputa entre 

psicologismo e antipsicologismo se concentra no reconhecimento ou 

desconhecimento de uma esfera lógica específica e autônoma ou, dito de 

outra forma, no reconhecimento ou desconhecimento de uma diferença entre 

o objetivo e o subjetivo. O psicologismo reduz o lógico ao psicológico 

porque reduz o objetivo ao subjetivo. A consequência disto é o idealismo, o 

solipsismo e, em definitivo, o ceticismo. [...] o psicologismo conduz a uma 

negação da objetividade. 

É compreensível então, que Husserl tenha combatido veementemente o psicologismo, 

que ameaçava colocar a Lógica subordinada à psicologia. Como lógico e matemático, Husserl 

não poderia admitir que disciplinas formais fossem fundamentadas por uma ciência empírica. 

A este respeito, Zahavi (2003, p. 09, tradução nossa) argumenta: 

A Lógica (tal como, por exemplo, a matemática e a ontologia formal) não é 
uma ciência empírica e não está, de forma alguma, preocupada com a 

existência factual dos objetos. Ao contrário, ela investiga estruturas e leis 

ideais [formais], e suas investigações são caracterizadas pela certeza e 

exatidão. A Psicologia, por sua vez, é uma ciência empírica que investiga a 
natureza factual da consciência, e seus resultados são, portanto, 

caracterizados por serem vagos e [pautados] na mera probabilidade que 

marca os resultados de todas as demais ciências empíricas. Reduzir a Lógica 
à Psicologia é consequentemente, um erro categorial que ignora 

completamente a idealidade, apodidicidade (certeza indubitável), e 

aprioridicidade (validade não empírica) características das leis lógicas 
formais. Tais aspectos não podem nunca estar fundamentados ou explicados 

pela referência à natureza empírica-factual da psique. 

 

É nesse sentido também que se compreende a adoção da via descritiva pela 

fenomenologia, adoção esta que foi sem dúvida influenciada por Brentano, mas que também 

era adotada por outros cientistas naturais da época. A via descritiva, portanto, constituía uma 

alternativa metodológica, por meio da qual era possível exercer uma oposição ao 

psicologismo. É necessário esclarecer, contudo, que a descrição sugerida por Husserl nas 

Investigações Lógicas não dizia respeito à descrição de atos psicológicos empíricos (reais) – 
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cuja tarefa se ocuparia a psicologia empírica – , mas dos atos intencionais da consciência, que 

apreendem objetos ideais (Peres, 2013).   

O século XIX também assistiu ao aflorar de outros movimentos herdados do 

empirismo filosófico. Por um lado, o naturalismo, que emergiu como consequência lógica do 

psicologismo. O naturalismo consistiu no argumento para a redução da psicologia à fisiologia 

neural, pautado no cientificismo positivista cuja proposta consistia em destronar a filosofia em 

prol das ciências naturais, derivada de uma concepção histórica de progresso natural. Santos 

(2010, p. 41) aponta alguns trabalhos científicos daquele século que contribuíram para 

reforçar a tendência naturalista cujas implicações favoreciam a biologização da psicologia e 

da filosofia. Dentre eles, os experimentos de Helmholtz sobre a velocidade do influxo 

nervoso, em 1850; a publicação da Psicologia Médica de Rudolf Hermann Lotze (1817-1881) 

em 1852; a publicação de Princípios da Psicologia, do naturalista Herbert Spencer (1820-

1903) em 1855; a publicação da Origem das espécies, de Charles Darwin (1809-1882) em 

1859; os estudos de Paul Broca, em 1860 sobre localizações de funções cerebrais; a 

publicação de Elementos da Psicofísica de Gustav Theodor Fechner (1801-1887); os trabalhos 

genéticos de Gregor Mendel (1822-1884) em 1865 e August Weismann (1834-1914) em 

1888; os trabalhos experimentais de John Stuart Mill (1806-1873), Wilhelm Wundt, Hermann 

Ebbinghaus (1850-1909), William James (1842-1910) e a construção dos primeiros 

laboratórios de psicologia experimental; os trabalhos de medicina experimental de Claude 

Bernard (1813-1978) em 1865 e de Camillo Golgi (1843-1926) em 1873; Albert Dastre 

(1844-1917) e Jean-Pierre Morat (1846-1920), e a lei de Dastre-Morat em 1884; Jean-Martin 

Charcot (1825-1893), em 1885, Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) em 1894; os estudos 

sobre reflexos de Wladimir Bechterew (1857-1927), em 1900.   

Por outro lado, temos também a busca de alguns ramos da psicologia do século XIX, 

por uma fundamentação naturalista, ou seja, pautada nos métodos e pressupostos das ciências 

naturais. Destaca-se, nesse contexto, além das já citadas áreas da psicofísica e psicofisiologia, 

a psicologia elementarista (ou associacionista) a qual, ancorada nos preceitos empiristas, 

buscava os elementos mais simples da constituição psíquica, a partir dos quais seriam 

estabelecidas leis regentes da estrutura psíquica. Tais leis seriam orquestradas por princípios 

físicos, como a atração/repulsão, facilitação/inibição, leis da associação, a partir das quais os 

elementos mais complexos seriam compostos a partir dos mais simples (a filosofia de Johann 

Friedrich Herbart e David Hume sustentaram essa posição científica) (Stern, 1938/1951, p. 

41).  
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Para além do naturalismo cientificista, o século XIX também foi marcado por outro 

movimento intelectual presente no contexto alemão e que, do mesmo modo, exerceu alguma 

influência em abordagens psicológicas que estavam a surgir – por exemplo, a psicologia 

histórica (Stern, 1938). Este movimento foi denominado historicismo e suas raízes remontam 

ao neokantismo (Baiser, 2011). O historicismo buscava fornecer os pilares e a autonomia da 

ciência histórica, apartada do idealismo e da metafísica – e do naturalismo. Alguns expoentes 

desse movimento foram Wilhelm Windelband (1848-1915) e Heinrich Rickert (1863-1936), 

integrantes da chamada Escola de Baden, cuja pretensão se estendia à fundamentação da 

história e às críticas ao idealismo hegeliano. Outro importante expoente do historicismo foi 

Wilhelm Dilthey (1833-1911), cujos colóquios com Husserl marcara profundamente a posição 

filosófica de ambos.  

Dilthey se comprometera, em sua filosofia sobre a história, a resgatar o aspecto 

vivencial (Erleben) humano que, segundo ele, encontrava-se refém do naturalismo e do 

positivismo. Por meio desse resgate, almejava devolver a autonomia metodológica ao âmbito 

dos fenômenos históricos, fundamento da vida espiritual. Em suas palavras, a respeito de sua 

trajetória intelectual, ele afirmou: 

Quando me aproximei da filosofia, o monismo idealista de Hegel havia sido 

substituído pelo predomínio das ciências naturais. E quando o espírito que 

inspira as ciências naturais tornou-se filosofia, [...] tentou conceber o espírito 

como um produto da natureza e o fez emudecer (Dilthey, 1911 citado por 

Rovighi, 2011, p. 270). 

Para o filósofo, a característica principal do espírito que o distingue da natureza é a 

temporalidade e sua capacidade de ser vivenciado de maneira imediata – enquanto a natureza 

somente pode ser conhecida a partir da apreensão externa e mediada. Para Dilthey, a 

historicidade é apreendida no pulsar da vida concreta (no vivenciar) e, portanto, sua filosofia a 

respeito da vida (Lebensphilosophie) enraizou-se em uma determinada concepção de 

psicologia de cunho analítico e descritivo – em oposição à psicologia com vieses explicativos. 

Dilthey propôs uma inovação metodológica, ao defender que as ciências humanas haveriam 

de adotar uma metodologia distinta daquela adotada pelas ciências naturais. Os fenômenos 

humanos, segundo o filósofo, seriam passíveis de serem compreendidos, ao invés de 

exaustivamente explicados em termos de causas e efeitos (Baiser, 2011; Peres, 2013). Mesmo 

porque, a mudança metodológica deveria ser orientada a partir da natureza do objeto visado 

por cada ciência – a psicologia associacionista, ao contrário, transformara os fenômenos 

psíquicos em modelos atômicos a fim de serem analisados de acordo com princípios físico-
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químicos, ao passo que uma compreensão integrada da psique não poderia admitir esse tipo de 

tratamento.  

Husserl compartilhara com Dilthey a convicção da elaboração de uma psicologia de 

cunho descritivo – em contraste com a psicologia explicativa que construía a sua hegemonia 

nos laboratórios de pesquisa experimental. Ambos os filósofos buscaram, dentre outras coisas 

e em seus respectivos itinerários intelectuais, dissertar, então, sobre a constituição das 

vivências. A este respeito, Husserl em sua obra Philosophie als strenge Wissenschaft 

(Filosofia como ciência rigorosa, de 1911) chegou a caracterizar a filosofia de Dilthey como 

relativista (Baiser, 2011), uma vez que o mesmo havia definido a estrutura das vivências em 

conformidade com as funções da vida concreta e direcionadas às necessidades do cotidiano. 

Tendo em vista que as necessidades mudam conforme as circunstâncias, a constituição das 

mesmas vivências estaria, portanto, atrelada às contingências dessas mudanças. Desse modo, 

Dilthey admitia que as vivências seriam constituídas por uma natureza psíquica e estariam 

condicionadas historicamente.  

Ademais, para Dilthey, a filosofia consistia em um sistema que não poderia escapar de 

suas raízes culturais. Husserl o questionou a respeito da impossibilidade de se afirmar uma 

universalidade filosófica nesses termos de uma especulação da vida concreta condicionada a 

diversidades históricas e culturais. Dilthey, por sua vez, ressentido com as duras críticas, 

respondeu a Husserl que o trabalho de sua vida fora buscar a possibilidade de uma verdade 

universal para as ciências humanas, assunto que os unia a despeito das demais controvérsias 

(Baiser, 2011).  

A este respeito, Ales Bello (1998) descreve a declaração de Husserl como uma forma 

de apontar o reducionismo na proposta de Dilthey que acabaria por conduzir a filosofia às 

circunstâncias culturais ou à cosmovisão de uma determinada cultura. Entretanto, para a 

autora, a diferença mais marcante entre os dois filósofos consistiu no fato de que Dilthey 

buscara enraizar na disciplina psicológica e histórica o fundamento das vivências. O caminho 

que Husserl assumiu, por outro lado, foi o da investigação das estruturas da consciência em 

um plano não psicológico, mas ideal – ou no plano das essências. O problema da 

fundamentação da filosofia foi explicitado por Husserl em uma carta que ele escrevera a 

Dilthey, em 29 de junho de 1911 (citado por Ales Bello, 1998, p. 28, grifos nossos), 

Toda validade objetiva [...] remete a uma validade ideal e, portanto, a 

princípios absolutos („absolutos‟ em certo sentido), portanto, a um a priori, 
que enquanto tal não pode ser delimitado de alguma forma mediante 

facticidades histórico-antropológicas. Justamente até onde se estende o 

domínio desse a priori, cuja elucidação do ponto de vista ontológico e 

especialmente fenomenológico, constitui a grande tarefa da filosofia [...]. 



53 

 

Finalmente, diante de um panorama sem dúvida diversificado, Husserl definiu a 

fenomenologia, em textos posteriores, nos termos de um Doppeldeutigkeit
13

 (duplo sentido), 

ou seja, ao mesmo tempo como um programa filosófico, uma teoria do conhecimento de 

combate ao naturalismo; e também um método que, ancorado no método descritivo, irá 

englobar, mais tarde, as reduções eidética e transcendental (Fisette, 2009). O projeto 

fenomenológico de Husserl almejava, então, preservar para filosofia e a Lógica, o seu lugar 

formativo, ao propor a retomada da questão da razão humana diante do conhecimento e dos 

diferentes modelos científicos concebidos para se atingir o mesmo. É certo que Husserl 

também se posicionava diante das divergências (Mülberger, 2012) existentes dentro da 

psicologia científica que, apesar dos avanços provenientes das pesquisas experimentais, não 

sustentava (assim como até hoje não sustenta) a almejada unidade epistemológica, o que 

ameaçava o seu status científico.  

Nesse sentido, para além das questões teóricas conflitivas entre as ciências emergentes 

do século XIX (as ciências humanas e a psicologia) e a filosofia, é necessário mencionar o 

contexto político e institucional germânico que também incentivava calorosos conflitos 

acadêmicos. Dentre eles, Ash (1980a; 1980b) apontou algumas dificuldades financeiras nas 

quais os primeiros laboratórios de psicologia experimental se encontravam nos inícios do 

século XX, na Era Guilhermina – período anterior à Primeira Guerra –, apesar do grande 

crescimento das universidades e do aumento dos investimentos estatais. Desde a fundação do 

primeiro laboratório de psicologia experimental, em 1879, por Wundt em Leipzig, outros 

expoentes da disciplina também fundaram os respectivos laboratórios: Georg Elias Müller 

(1850-1934) em Göttingen, em 1881; Hermann Ebbinghaus (1850-1909) em Berlim e 

Breslau, em 1886 e 1894, respectivamente; Hugo Münsterberg (1863-1916) em Friburgo, em 

1888; G. Martius em Bonn, em 1891; Stumpf, em continuidade com Ebbinghaus, assumiu o 

laboratório de Berlim em 1893; Oswald Külpe (1862-1915) em Würzburg, em 1896; H. 

Cohen em Marburgo, em 1896; B. Erdmann em Halle, em 1897 (Sprung & Sprung, 2001).  

De acordo com Ash (1980b), o sistema universitário da Alemanha permitiu a 

institucionalização da psicologia, mas não sem dificuldades. Em uma conferência em 1914, 

Müller, por exemplo, denunciou a falta de verbas governamentais para as provisões de seu 
                                                             
13 O termo também se refere à duplicidade da vivência de si mesmo, em termos transcendentais e psicofísicos. 

Isso não significa que a vivência seja ‗separada‘ ou que aponte para duas entidades distintas (dois sujeitos 

distintos), a psicofísica e a transcendental. Conforme Husserl define na obra Phänomenologische Psychologie 

(Psicologia Fenomenológica, 1925): ―The transcendental field of being, as well as the method of transcendental 

reduction which provides the access to it, is parallel to the phenomenological-psychological field along with the 

method of psychological reduction which provides the access to it. Parallel means here a parallel with regard to 

all and every specifications and connections, a separateness of a quite peculiar sort and yet not a being-outside-

one-another or being-separated-from in any naturalistic sense‖. (Mohanty, 1985, p. 143). 
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laboratório em Göttingen – ao contrário do que ocorria em Leipzig ou Berlim, que recebiam 

maiores investimentos. À época do Império Alemão e, desde o início do século XIX, as 

universidades alemãs formavam a elite intelectual imperial (não necessariamente econômica), 

em um contexto favorável à filosofia e aos professores que ensinavam filosofia. Desde 1890, 

as universidades viviam um período de expansão e investimentos governamentais (Ash, 

1980a). Desse modo, os filósofos que ensinavam psicologia empírica não necessitavam de 

uma designação diversa enquanto classe profissional, dado que a psicologia estava 

plenamente inserida na filosofia.  

Ainda de acordo com Ash (1980b), foram personagens como Johannes Müller (1801-

1858) e Hermann von Helmholtz que, advogando em contradição das disciplinas puramente 

filosóficas e filológicas, institucionalizaram o método experimental para o estudo da fisiologia 

das sensações e formaram, assim, a ponte para a psicologia experimental. Não apenas em 

relação à militância política-institucional, mas em termos de alcançarem de fato algumas 

cadeiras acadêmicas, o período foi frutífero para os cientistas experimentais, pois havia 

significativos investimentos governamentais para as ciências biomédicas em meados do 

século XIX. Este foi um dos motivos pelos quais, já na década de 1870, as ciências naturais 

haviam se consolidado no ambiente acadêmico, bem como os laboratórios de pesquisa 

experimental. As pesquisas em fisiologia, biologia, e áreas vinculadas à saúde, em geral, 

estavam em ascensão, devido aos seus valores clínicos práticos, em relação às políticas 

sanitárias e também industriais. Por outro lado, o início do século XX viu diminuir 

paulatinamente o predomínio (institucional) da filosofia na vida acadêmica alemã.  

Wilhelm Wundt, por sua vez, ainda que desenvolvesse pesquisas experimentais, tinha 

metas com certeza filosóficas (Ash, 1980b; Araújo, 2010). Ele havia trabalhado junto a 

Helmholtz, mas fora em Leipzig que encontrara um ambiente ainda propício à busca 

filosófica de uma Weltanschauung (visão de mundo). Segundo consta (Ash, 1980b), Wundt 

não defendia a separação institucional da psicologia experimental em relação à filosofia. Ao 

contrário, afirmava que ela não poderia subsistir de maneira autônoma devido à falta de 

implicações práticas e que, portanto, haveria de estar atrelada principalmente à pedagogia 

(Ash, 1980b). Wundt também reconhecia o grande problema institucional que a separação 

acarretaria, visto as disputas dos novos psicólogos por cadeiras universitárias para a disciplina 

de filosofia – que, naturalmente, pertenciam aos filósofos.  

É nesse contexto, por exemplo, que se insere o manifesto dos filósofos alemães contra 

a psicologia experimental, documento escrito em 1913 (Araújo, 2013) e assinado por mais de 

uma centena de filósofos, dentre eles, Husserl e Adolf Reinach (1883-1917), ambos 
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fenomenólogos. Husserl, inclusive, junto de outros cinco filósofos – Heinrich Rickert 

(Friburgo), Paul Natorp (Marburgo), Rudolf Eucken (Jena), Alois Riehl (Berlim) e Wilhelm 

Windelband (Heidelberg) – expressaram publicamente o descontentamento por verem 

psicólogos experimentais assumindo cátedras de filosofia, e iniciaram o movimento de 

divulgação do manifesto e busca por assinaturas nas universidades dos territórios de língua 

germânica (que contava, além da Alemanha, com a Áustria e a Suíça). Em verdade, o 

manifesto – publicado inicialmente na Revista Logos – requisitava das instituições que essas 

criassem cátedras de psicologia experimental para que fossem assumidas pelos psicólogos 

experimentais e mantivessem as cadeiras de filosofia com os filósofos. Entretanto, as 

exigências do manifesto perderam forças ao terem a relevância de sua discussão política 

passado para segundo plano, diante da emergência da Grande Guerra e de outras questões de 

ordem pública.   

Ash (1980a) aponta mais um elemento da emergência da psicologia científica na 

transição do século XIX para o século XX: a criação de revistas de psicologia e de 

comunidades acadêmicas. Dentre as revistas, a Zeitschrift für Psychologie und Phisiologie der 

Sinnesorgane (Revista de psicologia e fisiologia dos órgãos sensoriais), criada em 1890 por 

Ebbinghaus e Arthur König (1856-1901) e Archiv für die gesamte Psychologie (Arquivo de 

psicologia geral), criada por Ernst Meumann (1862–1915) em 1900. Já a criação da Sociedade 

de Psicologia Experimental em 1904, contou com diversos profissionais, como professores 

universitários de filosofia e fisiologia, professores do Ginásio, médicos e psicólogos 

experimentais.  

Em suma, a psicologia experimental floresceu num contexto de expansão política e 

econômica das instituições universitárias alemãs – e do Império como um todo. Dentre outras 

coisas, a emergência da disciplina ocorreu principalmente pela construção de novos 

laboratórios, ou seja, pela aquisição de espaços físicos específicos voltados para o estudo da 

psicologia; a contratação de psicólogos experimentais nas universidades; bem como a criação 

de revistas e comunidades acadêmicas. Vale destacar também o intenso intercâmbio entre os 

acadêmicos, seja em termos de discussões no âmbito filosófico e científico, mas também no 

plano pessoal, concreto. Diversas figuras citadas até o momento tiveram um itinerário 

diversificado, circulando por diferentes instituições, desenvolvendo parcerias. Podemos citar 

como exemplo, além das correspondências entre Dilthey e Husserl, a participação ativa que 

aquele teve na contratação de Carl Stumpf em Berlim, em 1892. G. Müller havia sido 

considerado para a vaga, bem como para a cadeira que Stumpf ocupava em Munique, 

entretanto, ele perdera o posto para Theodor Lipps (1851-1914) em Munique e para Stumpf 
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em Berlim, por ser considerado parcial em demasia, para o lado da psicologia experimental, 

em detrimento da área da história da filosofia; por outro lado, Dilthey acreditava que Stumpf 

seria seu aliado na defesa da autonomia metodológica das Geisteswissenschaft (Ash, 1980a). 

Nesse sentido, podemos afirmar também, que a essa altura, a relação entre psicologia e 

filosofia ainda era muito estreita – diversas cátedras contratavam o mesmo profissional para 

assumir ambas as disciplinas. Além de Wundt, muitos psicólogos experimentais se negavam a 

se distanciar da filosofia, tal foi o caso de William Stern. Por outro lado, outros psicólogos 

admitiam uma cisão mais imediata, como Müller e Ebbinghaus. No entanto, em síntese, pode-

se afirmar que nas primeiras décadas do século XX, não havia a contratação de professores 

para a cátedra específica de psicologia – os contratos implicavam também o ensino de 

filosofia e da história da filosofia. Nas palavras de Ash (1980a, p. 282, tradução nossa), 

[...] a psicologia experimental permaneceu de maneira ambígua alojada 

dentro da filosofia pelas primeiras quatro décadas de existência na 

Alemanha. O novo campo foi capaz de ganhar um lugar no estabelecimento 

científico de sua época, mas somente sob a condição de que seus praticantes 
assumissem uma identidade dupla, como ―homens educados em psicologia e 

filosofia, repletos de interesses filosóficos‖.   

  

Esse cenário começou a mudar quando a conjuntura política e social favoreceu a 

criação de novos espaços intelectuais, dessa vez, assessorados pela psicologia aplicada, como 

foi o caso dos institutos de tecnologia e das áreas comerciais. Tal mudança tornou-se mais 

clara a partir de 1914, não sendo coincidência as iminências da Guerra. Alguns laboratórios 

de psicologia experimental voltaram-se para os estudos em psicotécnica, como foi o caso do 

laboratório de Walter Moede (1888-1958) em Leipzig (1918), Otto Lippman (1880-1933) em 

Berlim e o de William Stern em Breslau (1915) e posteriormente, em Hamburgo (1919). 

Novos objetos de investigação foram desenvolvidos, assim como novos instrumentos para 

apreendê-los – por exemplo, a aptidão profissional e os testes vocacionais – e a psicologia 

tornou-se associada de novas áreas, como a industrial (armamentista) e a do trabalho. 

Importante destacar que nesse contexto, a psicologia aplicada – que, contudo, havia surgido 

nos primeiros anos do século XX, voltada principalmente para a área da psicologia do 

desenvolvimento infantil e, portanto, associada à pedagogia – encontrava-se a serviço do 

governo, seja na época da Guerra, ou no pós-Guerra, quando foi preciso reconstruir o país 

(Stern, 1930; Ash, 1980a; Sprung & Sprung, 2001). 

 Para Ash (1980a, p. 282), a área da psicologia aplicada
14

, por um lado, fornecia um 

motor a mais para a autonomia da psicologia em relação à filosofia – a Sociedade de 

                                                             
14 A psicologia aplicada aqui não se refere à aplicação clínica e nem à área da saúde mental.  
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Psicologia Experimental, por intermédio de dois de seus integrantes, William Stern e Otto 

Lippman, havia criado o Institut für Angewandte Psychologie und psychologische 

Sammelforschung (Instituto para Psicologia Aplicada e pesquisa em Psicologia Geral) já em 

1906; em 1908, Stern e Lippman fundaram a Zeitschrift für angewandte Psychologie (Revista 

de Psicologia aplicada). A profissionalização da psicologia na época da Grande Guerra veio 

acompanhada da institucionalização da psicologia aplicada nos cursos universitários. A 

recém-criada Universidade de Hamburgo (1919) fora umas das pioneiras a contar com cursos 

de psicologia aplicada, tendo em vista que um dos seus principais fundadores fora o próprio 

William Stern, que assumiu tanto a direção do laboratório de psicologia experimental, como 

também as cadeiras de filosofia (sendo auxiliado por Ernest Cassirer (Hardesty, 1976)) e 

pedagogia. Em 1921, Carl Stumpf formou a Divisão de Psicologia Aplicada no Instituto de 

Psicologia da Universidade de Berlim, onde eram conduzidos estudos de psicologia industrial 

e psicotécnica em cooperação com indústrias (Sprung & Sprung, 2001).  

Por outro lado, segundo Ash (1980a), a proximidade da psicologia com o setor 

industrial por meio da psicologia aplicada representava um elemento a mais para a crise de 

identidade da disciplina que, em sua origem havia sido proposta como uma ciência ―pura‖ 

(die Wissenschaft), orientada filosoficamente e desvinculada de qualquer pragmatismo. 

Alguns psicólogos fornecerem sua própria solução ao ―dilema‖, recorrendo mais uma vez à 

filosofia e à busca de uma Weltanschauung que pudesse contemplar inclusive a psicologia 

aplicada que exerciam. Tal fora o caso de William Stern, segundo o qual, em sua obra 

Vorgedanken zur Weltanschauung (Reflexões preliminares sobre visão de mundo, publicada 

em Leipzig em 1915), proclamava que ―somente uma Weltanschauung firme e inteira poderia 

dar a seus compatriotas a força para dominar a nova tecnologia sem perder sua humanidade‖ 

(Ringer, 2000, p. 240).  

A psicologia científica na Alemanha caminhou em meio a profundas mudanças 

socioculturais. Primeiro, durante a Era Guilhermina do período Imperial, viu ascender a sua 

construção enquanto disciplina ainda que atrelada à filosofia. Com a Primeira Guerra 

Mundial, a psicologia se viu às voltas de exercer sua aplicação social, tendo sido instaurada a 

sua profissionalização durante este período (Sprung & Sprung, 2001). Entretanto, se a 

psicologia enquanto disciplina caminhava a passos largos rumo à sua definitiva consolidação, 

isso não significou a mesma sorte para muitos dos psicólogos que contribuíram para edificá-

la. Na década de 1930, com a ascensão do Nazismo ao poder, a economia alemã se 

recuperava, porém, diversos precursores da psicologia foram vitimados pelo antissemitismo – 

discriminados, perseguidos e demitidos de seus postos por serem judeus ou por apoiarem 
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colegas judeus. Algumas escolas de psicologia foram mais prejudicadas que outras, não por 

razões de conteúdo científico ou filosófico, mas por causa das pessoas envolvidas. Muitos 

desses psicólogos judeus haviam fundado escolas de psicologia ou de filosofia, como foi o 

caso, por exemplo, de Sigmund Freud (1856-1939), fundador da psicanálise; Stern, fundador 

da psicologia diferencial; Max Wertheimer (1880–1943), Wolfgang Köhler (1887–1967), e 

Kurt Koffka (1886–1941), fundadores da Psicologia da Gestalt; Kurt Lewin (1890-1947), na 

área da psicologia social, fundador da teoria dos campos; Edmund Husserl, dentre outros.  

Da mesma forma como acontecera durante a Primeira Guerra, na qual muitos 

estudantes e doutores de filosofia e psicologia foram mortos, como Adolf Reinach (1883-

1917) – que morreu em campo de batalha – , por exemplo, e possivelmente, de maneira mais 

ampliada, diversas vidas foram ceifadas prematuramente, interrompendo trabalhos 

importantes iniciados. Otto Lipmann, por exemplo, apesar de não ser judeu, contava com a 

presença e colaboração de William Stern em seus trabalhos, acabou cometendo suicídio em 

1933, assim como outra colega sua, Martha Muchow (1892-1933), devido à associação com 

Stern. Muitos outros psicólogos e filósofos foram silenciados e diversos exilados. Ainda 

segundo Sprung & Sprung (2001), 14% dos membros da Sociedade de Psicologia 

Experimental fugiram da Alemanha em 1933, o que representou, com certeza, uma perda 

enorme do potencial científico do país – lembrando que diversos cientistas de outras áreas do 

saber, além da psicologia, também emigraram.  

O juízo que Stern (1915, citado por Ringer, 2000, p. 240) havia fornecido a respeito 

dos primeiros anos do novo século, já denunciava a profunda desorientação da sociedade 

alemã daquele período anterior à Guerra que, para o autor, era fruto da falta de uma 

Weltanschauung, cuja consequência provocava uma devastadora superficialidade técnica da 

ciência, e o empobrecimento espiritual da sociedade – cuja consequência última decorrera nas 

atrocidades da Guerra e posterior dominação nazista. Em uma carta escrita para Jonas Cohn 

(1869-1947), em 6 de janeiro de 1933, poucas semanas antes de ser demitido e afastado de 

todas as suas ocupações acadêmicas, e de ter seus colegas e pessoas próximas afastadas e 

ameaçadas, Stern mais uma vez declarara a necessidade da retomada de uma 

Weltanschauung, em uma época cada vez mais distante dos valores culturais pautados em 

uma racionalidade objetiva, que haviam edificado a história alemã.  

Neste trecho que se segue da carta, ele se referiu ao manual de Psicologia Geral 

(Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage [Psicologia Geral do ponto de vista 

personalístico]) que estava criando, mas que haveria de terminar apenas em 1938, nos Estados 

Unidos:  
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Eu espero que para além da satisfação em ver o livro acabado na sua frente, 
você terá uma satisfação ainda maior em constatar o impacto que este livro 

terá sobre pessoas aqui por perto ou distantes... porque o presente imediato 

não é exatamente favorável para trabalhos de tal natureza fundamental, que 

sem ser radical ou cheio de ilusões de grandeza, dirigem-se às questões mais 
decisivas da humanidade. Ainda assim, nós devemos ter a esperança de que 

esses tempos [propícios] retornarão, pois de outra forma, todos os nossos 

objetivos e realizações dos últimos 50 anos terão sido para nada! A História 
simplesmente não pode ser tão sem sentido! (Lück & Löwisch, 1994, p. 166 

citado por Lamiell, 2003, p. 20, grifos do autor). 

 

 

Nota sobre as fontes que serão analisadas 

 

As obras de Stein (Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der 

Geisteswissenschaften, 1922) e Stern
15

 (Die Psychologie und der Personalismus, 1917), 

portanto, foram elaboradas nesse período de conflitos entre psicologia e filosofia, entre 

psicólogos e filósofos, bem como no contexto de ascensão da psicologia aplicada e das 

mudanças socioculturais da Alemanha no início do século XX. A segunda obra analisada de 

Stern (Psicologia Geral, 1938) compreende o período da emergência de novas escolas 

psicológicas (como a Gestalt), bem como da ascensão do nazismo na Alemanha e do 

acirramento da perseguição contra os judeus – quando Stern a publicou, já se encontrava 

exilado nos EUA.  

Podemos afirmar que a definição do objeto (psíquico) em suas relações com a natureza 

e a cultura, está diretamente vinculada ao problema da situação da filosofia e da psicologia, 

sobre o que se tornaria da alçada de cada disciplina e qual seria a relação entre ambas a partir 

daquele momento. Em um panorama epistemológico mais abrangente, o esclarecimento do 

mesmo objeto dizia respeito também às discussões sobre o lugar das Naturwissenschaft e 

Geisteswissenschaft, em um contexto de crescente distinção metodológica e adoção dos 

pressupostos das ciências naturais pela psicologia.  

 

                                                             
15 Vale ressaltar que as demais obras de William Stern (1900; 1911), bem como o conjunto de suas cartas 

trocadas com Jonas Cohn que foram mencionadas ao longo dos próximos capítulos, foram citadas indiretamente 

devido a sua indisponibilidade de acesso no Brasil.  
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5) O PERÍODO PRÉ-FENOMENOLÓGICO DE EDITH STEIN E O 

PERSONALISMO CRÍTICO DE WILLIAM STERN: 

VISÕES DE MUNDO CONFRONTADAS 

 

A obra ‗Contribuições para a fundamentação filosófica da Psicologia e das Ciências do 

Espírito‘ é composta por dois ensaios que Edith Stein elaborou nos anos de 1918 e 1919. O 

primeiro, chamado Psychische Kausalität (Causalidade Psíquica), Stein o escrevera para ser 

publicado na edição de comemoração dos 60 anos de Husserl na Revista Fenomenológica 

(Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung). A almejada publicação 

celebrativa, entretanto, somente foi concretizada em 1922. Nela, Stein pode concluir o 

segundo estudo Individuum und Gemeinschaft (Indivíduo e Comunidade) e publicá-los juntos, 

o segundo como o complemento do primeiro. 

Stein havia trabalhado como assistente de Husserl em 1917, após a defesa de sua tese 

de doutorado em Friburgo. Em inícios de 1918, como nos apontou em algumas cartas 

enviadas a amigos
16

, começara a retomar suas análises filosóficas, cuja temática se 

direcionava à constituição da pessoa humana. Naquele mesmo ano, ela pleiteava obter a 

Habilitationsschrift para a docência na Universidade de Göttingen, onde ela própria havia 

estudado nos anos de 1913 a 1916. Entretanto, tal solicitação lhe fora negada, devido a 

questões políticas e teóricas. Seu trabalho não chegou a ser nem mesmo avaliado. Stein 

confiara a seu amigo Fritz Kaufmann (1891-1958) em uma carta de 8 de novembro de 1919, 

que o principal responsável pela barreira fora Georg Elias Müller, seu antigo professor, cuja 

crítica acusara a obra Causalidade Psíquica de tentar desbancar a Psicologia praticada naquela 

universidade. Müller, entretanto, não teria dado o único impedimento. O próprio Husserl, na 

carta de recomendação enviada aos catedráticos de Göttingen em fevereiro de 1919, apesar de 

tecer muitos elogios a respeito da capacidade intelectual de Stein, terminou o texto declarando 

que ―se a carreira acadêmica estivesse aberta para as mulheres
17

, ela seria a pessoa 

recomendada em primeiro lugar [...]‖ (Stein, 2002, p. 1658). Stein também havia considerado 

pleitear vagas em Friburgo e Kiel, bem como em Hamburgo, onde estava seu antigo 

professor, William Stern. Entretanto, julgou que não haveria espaço na Universidade recém-

                                                             
16 Em uma carta a Fritz Kaufmann, de 09 de março de 1918, ela escreveu: ―Ao que se refere a meu trabalho 

como assistente, dir-lhe-ei que pedi a Husserl que me deixasse livre para a próxima temporada. Ordenar 

manuscritos, ao que minha tarefa tem se limitado há meses, pouco a pouco chegou a resultar-me algo quase 

insuportável e, além disso, não julgo tão necessário que devido a isso, tivesse que renunciar a [minha] atividade 

própria. Assim, pois, segundo já lhe contei, atualmente trabalho na análise da pessoa‖. (Stein, 2002, p. 607, 

tradução nossa). 
17 A carreira acadêmica abriu-se finalmente para as mulheres em novembro daquele mesmo ano, após entrar em 

vigor a Constituição da República de Weimar.  
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criada, pois nela já se encontravam dois professores associados judeus, o próprio Stern e Ernst 

Cassirer
18

 (1874-1945). 

Como se sabe, Stein tecera uma forte crítica à psicologia da época quando, antes de 

concluir seus estudos em Breslau, abandonara a formação psicológica para se dedicar ao 

estudo da fenomenologia com Husserl. Até então, a autora havia estudado psicologia com 

William Stern na Universidade de Breslau, nos anos 1911 e 1912 e planejava obter o 

doutorado com ele. Foi em uma das aulas de Stern que Stein entrara em contato com a obra de 

Husserl, Investigações Lógicas – Stern havia proposto aos seus alunos que apresentassem 

trabalhos a respeito do método utilizado pelos expoentes da então Escola de Wüzburg. Ao 

estudá-los, Stein, com os apontamentos de um colega, Georg Moskiewicz (1878-1918), 

constatou que tais autores faziam muitas referências a Husserl. Moskiewicz, que já havia 

assistido às suas aulas em Göttingen, indicou a Stein que lesse os dois volumes da obra, o que 

ela fez. Impulsionada, então, pelos apontamentos de Husserl, ela decidira estudar um semestre 

em Göttingen – mais tarde, decidirá completar seus estudos em fenomenologia, ao invés de 

voltar para Breslau. Em suas palavras
19

 (Stein, 1964/2002, p. 331), ela declarou: 

Todos os meus estudos de psicologia me haviam convencido de que esta 

ciência era infantil; que faltava o fundamento necessário de ideias básicas 

claras, e que esta mesma ciência era incapaz de elaborar estes pressupostos. 
Ao contrário, o que até o momento conhecia de fenomenologia, havia me 

entusiasmado, porque consistia fundamental e essencialmente num trabalho 

de esclarecimento, e porque desde o princípio, ela mesma havia forjado os 

instrumentos intelectuais de que necessitava. 

 

Ainda assim, alguns autores (Paolinelli, 2001; Sawicki, 2000) consideram que William 

Stern teve um importante papel na formação intelectual de Stein, mesmo que ela tenha 

caminhado por vias opostas a partir do encontro com as Investigações Lógicas de Husserl. 

Sawicki (2000) sugere que o apêndice do texto de Stein sobre Causalidade Psíquica, intitulado 

―Sobre a possibilidade de uma dedução das categorias psíquicas partindo da ideia de uma 

psicologia exata‖, faz alusões ao trabalho que Stern publicou em 1906, inícios de seu sistema 

teórico do Personalismo Crítico (primeiro volume de Person und Sache) sem, contudo, citá-lo 

                                                             
18 Na mesma carta a Kauffman, ela escreve: ―Ich fahre von hier aus zu meiner ältesten Schwester nach Hamburg 

und werde mich dort noch einmal mit meinem alten Freunde W. Stern beraten. Bitten mag ich ihn ja nicht 
darum, sich für mich zu verwenden, weil die Philosophie in Hamburg bereits durch jüdische Ordinarien vertreten 

ist‖ (Selbstbildnis in Briefen I (1916-1933), Edith Stein – Gesamtausgabe, Band 2, p. 30). 
19 Mein ganzes Psychologiestudium hatte mich ja nur zu der Einsicht geführt, daß diese Wissenschaft noch in 

den Kinderschuhen stecke, daß es ihr noch an dem notwendigen Fundament geklärter Grundbegriffe fehle und 

daß sie selbst nicht imstande sei, sich diese Grundbegriffe zu erarbeiten. Und was ich von der Phänomenologie 

bisher kennen gelernt hatte, entzückte mich darum so sehr, weil sie ganz eigentlich in solcher Klärungsarbeit 

bestand und weil man sich hier das gedankliche Rüstzeug, das man brauchte, von Anfang an selbst schmiedete 

(Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobiographische Beiträge, Edith Stein – Gesamtausgabe, 

Band 1, p. 134). 
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diretamente. Sabe-se pela própria descrição de Stern (1930), sobre sua tentativa de superar 

modelos dicotômicos na psicologia, sejam baseados em tradições empíricas versus aquelas de 

raízes idealistas. Para Sawicki (2000, p. XIV), o Personalismo Crítico de William Stern fora a 

―primeira inspiração‖ de Edith Stein, além de tê-lo seguido em diversas outras formas de 

tratamento do objeto psíquico. Dentre essas, destaca a ênfase no realismo e a preocupação 

com a caracterização de pessoas reais; a tentativa de conciliar tendências meramente 

naturalistas da consideração do objeto psíquico com aquelas que possuem em conta a 

constituição cultural do mesmo. Neste sentido, também pode ser citada a aproximação com 

uma concepção de psicologia do desenvolvimento (que coloca em perspectiva o ser humano 

em seu desenvolvimento), bem como a descrição das qualidades inatas pessoais, as 

predisposições constituintes do dinamismo psíquico e a abertura para a aquisição de novas 

qualidades. Sawicki (2000, p. XIV) cita, ademais, ―a insistência [de Stein] para priorizar o 

‗ego‘ pessoal em contraposição ao impessoal [...] e o foco na energia vital‖ como ênfases que 

também a aproximariam da abordagem de William Stern. A autora admite, contudo, que Stein 

superou Stern na ampliação adquirida por sua teoria quando trata da análise da comunidade.  

Paolinelli (2001), por sua vez, concede tônica diversa acerca do período em que Stein 

estudara com William Stern e acerca das possíveis influências que psicólogo pudera ter tido 

sobre ela. Em primeiro lugar, o autor chama de fase pré-fenomenológica de Edith Stein aquele 

período de convivência entre a filósofa e Stern, em 1911 e 1912. Essa denominação se 

justifica por ainda não ter ocorrido o encontro de Stein com Husserl e, também – como sendo 

suma relevância, segundo Paolinelli (2001) – com Max Scheler (1874-1928), o qual a teria 

provocado em termos de sua abertura à fé. Portanto, esse período ―pré-fenomenológico‖, seria 

caracterizado, dentre outras coisas, pelo ateísmo de Stein, ou à indiferença à fé religiosa, 

como ela mesma descrevera em sua autobiografia.  

O mesmo autor (Paolinelli, 2001, p. 73) comenta que o período em que Stein se 

considerava ateia, iniciado aos 14 anos de idade, foi resultado de sua personalidade 

indagadora e que, portanto, não se limitava à esfera da vida cotidiana, mas admitia um caráter 

teórico, pautado em uma visão de mundo assumida por ela – influenciada por um ―mundo 

hebraico secularizado‖ personificado nas figuras de sua irmã Elsa e de seu cunhado, também 

em alguns amigos de sua adolescência. Algumas leituras tiveram grande influência sobre 

Stein nessa época, como ela mesma descrevera em sua autobiografia, dentre as quais, os 

dramaturgos e poetas Franz Grillparzer, Christian Friedrich Hebbel, Henrik Ibsen e William 

Shakespeare, além do filósofo Arthur Schopenhauer – a ponto de sua família preocupar-se 

com sua saúde mental. Stein relata que fora obrigada a devolver o livro de Schopenhauer à 
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biblioteca sem lê-lo, por imposição de sua família. Mais tarde, já na Universidade, lera 

Spinoza e ajudava sua irmã Rosa na leitura de Nietzsche.  

Ainda de acordo com Paolinelli (2001), por meio do testemunho de três mulheres, 

Philomene Steiger, Edvige Boenisch e Waltraud Herbstrith, que conheceram Stein ao longo 

da década de 1910, foi possível traçar as influências de William Stern na admissão do ateísmo 

da filósofa. Para Steiger, Stein admitira, em 1917, que não sabia o que fazer com sua religião 

judaica, apesar de sempre acompanhar a mãe nas celebrações do Sabbat, e que havia decidido 

seguir na esteira do ateísmo do professor Stern. 

Edith Stein, contudo, não fora apenas atraída pelo secularismo de William Stern. Para 

o autor (Paolinelli, 2001), a impressão deixada por Stern estava destinada a durar
20

, seja pelos 

estudos realizados também na área da pedagogia com o Grupo Pedagógico orientado por ele, 

além do interesse expresso de Stein por psicologia, e por tê-lo inicialmente escolhido por 

orientador de doutorado, seja por tê-lo considerado anos depois para o pedido de uma vaga na 

docência na recém-criada Universidade de Hamburgo. Em Breslau, William Stern se ocupava 

da filosofia, psicologia e pedagogia, ainda que nos anos em que Stein lá estudou, ele se 

dedicava principalmente à psicologia. Desde a publicação do primeiro volume de sua obra 

filosófica, em 1906, havia publicado, entre outras, obras sobre desenvolvimento infantil: Die 

Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung (Monographien 

über die seelische Entwicklung des Kindes, Band 1) [A linguagem infantil. Uma investigação 

psicológica e linguística (Monografia sobre o desenvolvimento mental da criança, volume 1)], 

em 1907, com Clara Stern; Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit 

(Monographien über die seelische Entwicklung des Kindes, Band 2) [Memória, testemunho e 

mentira na primeira infância (Monografia sobre o desenvolvimento mental da criança, volume 

2)], em 1909, também com Clara Stern; Die differentielle Psychologie in ihren methodischen 

Grundlagen [A psicologia diferencial em seus fundamentos metodológicos], em 1911; 

Forschung und Unterricht in der Jugendkunde [Pesquisa e ensino para jovens], com Otto 

Lippman, em 1912; Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung und deren 

                                                             
20 Também permanecera, de certo modo, a impressão que Edith Stein deixara em William Stern. Em uma carta 

endereçada ao seu amigo filósofo Jonas Cohn, que lecionava em Friburgo, no período em que lá estava Edith 
Stein, em 1917, Stern escrevera: ―Jetzt ist eine ehemalige Schülerin von mir in Freiburg, die du natürliche schon 

kennen gelernt hast. Edith Stein. Sie ist ein sehr stiller Mensch, aber wie ihre Doktorarbeit zeigt, 

ausserordentlich scharfsinning und in die Gedankengänge ihres Meisters augenscheinlich vorzüglich 

hineingewachsen. Hat sie Aussicht, in Freiburg weiterzukommen? [Encontra-se agora em Friburgo uma antiga 

aluna minha que você naturalmente já conheceu. Edith Stein. Ela é uma pessoa muito retraída, mas como mostra 

sua tese de doutorado extremamente afiada e esplendidamente desenvolvida óbvio que de acordo com os 

pensamentos do seu Mestre [Husserl]. Essa perspectiva [fenomenologia] tem progredido em Friburgo?]‖ (Lück 

& Löwisch, 1994, p. 108). Esse trecho da carta mostra, ademais, que Stern, além de conhecer a fenomenologia 

husserliana, tinha lido a tese de doutorado de Stein sobre o problema da empatia.  
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Anwendung an Schulkindern [Os métodos psicológicos de teste de inteligência e sua aplicação 

a crianças em idade escolar], em 1912. É muito provável que Stein entrara em contato com 

algumas dessas obras pela leitura das mesmas (em sua obra ‗Contribuições‘, de 1922, e na 

‗Estrutura da pessoa humana‘, de 1932, ela citou a ‗Psicologia Diferencial‘ de Stern) ou pelas 

aulas expositivas de Stern – a respeito dessas últimas, como descreveu em sua autobiografia, 

Stein (2002; 2010) as considerava fáceis e um tanto desapontantes.  

Como nos relata, Stein (2002; 2010) considerou realizar o trabalho de doutorado com 

William Stern, pois acreditava que ele lhe daria plena liberdade de ação, tendo em vista suas 

atitudes de acolhimento das críticas e questionamentos que os alunos lhe faziam em sala de 

aula e também nas atividades do Grupo Pedagógico. Contudo, essa atitude de maior abertura 

não se mostraria verdadeira quando das orientações de fato. Para Stein, Stern era muito 

convicto de seus próprios postulados e procurava orientandos para trabalharem em favor de 

suas teorias. Ele havia lhe proposto trabalhar com o tema do desenvolvimento do pensamento 

infantil e com a metodologia utilizada pela Escola de Wüzburg, trabalho antes realizado por 

Moskiewicz. Paolinelli (2001) sustenta que a decisão primeira de Stein em tentar doutorar-se 

com Stern deu-se por consideração à pessoa de Stern e não ao conteúdo (e métodos) da 

psicologia – diante dos quais, já de início, mostrava-se incrédula.    

De qualquer maneira, segundo o mesmo autor, estes breves anos do período ―pré-

fenomenológico‖ de Stein evidenciam que a jovem estudante expressava uma particular visão 

de mundo que contemplava uma ―atitude mental, cultural e espiritual‖ (Paolinelli, 2001, p. 79, 

tradução nossa) e que este posicionamento sustentará inclusive sua escolha por bases mais 

sólidas como a fenomenologia – e, posteriormente, o próprio Cristianismo. Incluída nessa 

visão de mundo, o autor aponta o ateísmo, marcado pelas influências de Stern. Incluía 

também um senso de autonomia, um ―sério empenho pessoal de busca intelectual, e de adesão 

com a vontade àquela ‗verdade‘ ética que ela crê capaz de dar sentido e plenitude à vida‖ (p. 

80, tradução nossa). 

Edith Stein (2002; 2010) escreveu que nessa época era movida por um forte idealismo 

(que aqui não deve ser entendido no sentido filosófico) ético que a orientava na busca do bem 

e do verdadeiro. Por esta razão, desenvolveu grande interesse pela política, valida de sua 

paixão pelas disciplinas históricas que, segundo nos relata, impulsionava uma ―participação 

apaixonada nos sucessos políticos presentes, como uma história que está sendo realizada. 

[Além de uma] extraordinária e forte consciência de responsabilidade social, um sentimento 

em favor da solidariedade com todos os homens, mas também a comunidades pequenas‖ 

(Stein, 2002, p. 302, tradução nossa). Junto a essas pequenas comunidades, Stein lutou a favor 
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do voto feminino e da emancipação das mulheres. Foi essa mesma atitude que a levou, mais 

tarde, a trabalhar com a Cruz Vermelha, oferecendo serviços voluntários à enfermaria de um 

hospital de doenças infecciosas durante a Primeira Guerra.  

De qualquer modo, de volta aos anos de formação em sua cidade natal, ela relatou ter 

dedicado grande parte de sua vida acadêmica às pautas do Grupo Pedagógico, cuja ênfase se 

voltava a questões de ordem da prática pedagógica, visto que a Universidade, segundo Stein, 

não fornecia aos alunos as bases para a prática didática. Em suas palavras, ―um grupo de 

jovens aos quais devo o mais valioso [período] da minha etapa estudantil em Breslau‖ (Stein,  

2002, p.303, tradução nossa). Stein dedica várias páginas de sua autobiografia ao descrever o 

Grupo Pedagógico. Há de se ter em conta que a escrita desse texto ocorreu 20 anos após a sua 

convivência com este grupo e que, portanto, a descrição reflete a permanência da impressão 

que Stern e seu grupo a deixaram. O Grupo era composto, segundo as palavras de Stein (2002, 

p. 303, tradução nossa): 

Principalmente de alunos e alunas procedentes do seminário de Stern. Estes 

futuros mestres e mestras consideravam insuportável que na Universidade 
não se fizesse nada específico para a preparação daqueles que mais tarde 

haveriam de exercer o ensino. Certamente havia classes teóricas de 

pedagogia e a necessidade de aprovação na prova do Estado exigia alguns 
conhecimentos dessa matéria; mas não se prestava uma viva atenção às 

grandes interrogações pedagógicas e nem à prática escolar. [...]. Assim esses 

jovens começaram a tentar a se ajudar uns aos outros. Stern, com sua 

bondade característica, dispôs o seminário de psicologia como o lugar de 
reunião. 

 

As reuniões eram semanais, ocorriam durante 2 horas no período da noite, até a hora 

de fecharem a universidade, quando o grupo voltava a se reunir no parque da cidade ou em 

cafés. Durante esse período, eram discutidas questões pedagógicas e os alunos chamavam 

alguns professores para que falassem sobre suas experiências didáticas. William Stern 

participava das reuniões ao menos uma vez por semestre. Discutiam também a leitura das 

obras de alguns educadores reformistas tais como Friedrich W. Förster, Georg 

Kerschensteiner, Hugo Gaudig, Gustav Wyneken, além dos próprios trabalhos que estavam 

realizando.  

O Grupo promovia visitas a instituições escolares (de crianças deficientes, 

abandonadas, e reformatórios) e mantinha um posicionamento ‗secularizado‘, fato este que 

recordou Stein ao descrever um evento no qual esteve presente. Uma das impressões que 

Stein recordou no relato foi de uma visita que fizeram a um orfanato cuidado por religiosas da 

Fundação ―Mutter Eva‖, em Miechowitz, na Alta Silésia. Nesta visita, repararam em como as 

crianças que haviam sido abandonadas eram cuidadas, dispostas em pequenas ―famílias‖ de 
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crianças mais velhas juntas as mais novas – ―as famílias tinham nomes de flores e os quartos 

eram pintados com os nomes das flores correspondentes‖ (Stein, 2002, p. 305, tradução 

nossa). Nesta visita, uma das Irmãs responsáveis contou-lhes das necessidades que passavam 

e como eram atendidas pela Providência Divina. Stein relatou que, sendo seu grupo composto 

por ―livres pensadores‖ (Freigeister), ainda assim, não zombaram das afirmações da Irmã, 

mas, ao invés, ―todos inclinamos a cabeça ante essa confiança tão infantil‖ (ibid.). Esse relato 

demonstra a atitude dos alunos, incluso Stein, incompatível com o pensamento religioso. 

A seguir, ela citou alguns amigos integrantes do Grupo, dentre eles, o seu fundador, 

Hugo Hermsen, que lhe provocara grande admiração, seja pelos ideais pedagógicos – era 

contra educação moderna e massificante e a favor da Hofmeistererziehung
21

 – seja por 

reconhecer nele e recordar após 20 anos, a afabilidade do seu caráter. Em suas palavras, 

―creio que desde a minha infância nenhuma pessoa exerceu tão forte influência [sobre mim] 

como ele.‖ (Stein, 2002, p. 306, tradução nossa). De acordo com Stein, fora Hermsen quem 

primeiro a surpreendeu no sentido de tê-la provocado a uma maior autoconsciência de suas 

atitudes sustentadas por seu idealismo ético: ―[Eu] vivia em um ingênuo autoengano de que 

tudo em mim era correto, como é frequente [acontecer com] as pessoas incrédulas, que vivem 

em um tenso idealismo ético.‖ (Stein, 2002, p. 307, tradução nossa). Ele a repreendeu ao 

dizer-lhe que ela era demasiado crítica e exigente ao se despedirem quando de sua ida a 

Göttingen. Pouco tempo depois, acabou morrendo na Guerra. 

Outra figura importante do Grupo, para Stein, fora Hermann Popp. Ele havia realizado 

seu doutorado com William Stern, acerca da temática da associação, mas portava-se como 

pensador independente – e ―radical‖, segundo Stein, já que não admitia meio termos nas 

cotidianas discussões e eventuais discordâncias com Stern nos seus seminários. Era Popp 

quem sempre acompanhava Stein à sua casa após as reuniões do Grupo para com ela discorrer 

sobre questões de psicologia e teoria do conhecimento. Havia também Alfred Mann, de quem 

ela recorda principalmente por sua postura política, no Grupo que segundo sua descrição, era 

apolítico. Mann tinha convicções democráticas e críticas acerca do governo da época, porém 

era de humor instável e individualista. Por fim, George Moskiewicz, era já formado em 

filosofia e medicina, e começara a sua formação em psicologia com Ebbinghaus, com quem 

pleiteava obter a habilitação nesta ciência – até a morte de seu orientador em 1909, quando se 

juntou informalmente a Stern. Moskiewicz trabalhava com o método interrogativo 

desenvolvido pela escola de Wüzburg, para a investigação dos processos do pensamento. 

                                                             
21 Estilo de ensino particular, que não necessariamente ocorre dentro da sala de aula, mas ao ar livre. Era o 

modelo de ensino para os filhos dos representantes das cortes germânicas do século XVIII. 
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Tinha, contudo, profundas críticas a respeito da validade de tais práticas, o que acabou 

levando-o a abandonar o projeto. 

Todos os integrantes do Grupo e amigos próximos a Stein eram mais velhos que ela e 

seguiam com suas metas de realizar o Exame de Estado e obter a habilitação nas respectivas 

áreas de formação. Stein, que ainda estava no primeiro ano de formação acabou seguindo-os, 

de forma a participar de seminários e discussões mais avançadas e a não ter tanto em conta os 

princípios mais básicos do curso. Segundo ela, isso representou uma fragilidade de sua 

formação que, contudo, não chegava a ser um problema, mas uma distorção de prioridades na 

época. Por outro lado, fora a partir de sua participação ativa nesse Grupo, que ela pôde 

aprimorar suas críticas à psicologia daquele período – e, há de se enfatizar, não estava sozinha 

nas mesmas, já que o principal professor não parecia se incomodar com as críticas realizadas 

por seus alunos. 

Segundo as descrições minuciosas de Stein, William Stern ―representava um tipo 

específico do humanismo judeu‖. Ela recorda as feições do professor, com ―seu rosto pálido 

rodeado de uma barba castanha; os olhos inteligentes e bondosos e a expressão de seu rosto e 

o som de sua voz sumamente doces e afáveis.‖ Ademais, ainda que se ocupasse cada vez mais 

da psicologia experimental, criticava o crescente distanciamento desta ciência com a filosofia 

e ―afirmava sempre que era filósofo no mais profundo de seu coração [...] e que sua grande 

obra filosófica Person und Sache lhe era o mais importante que tudo o mais.‖ Stein era 

consciente de que, contudo, o reconhecimento da comunidade científica de então pelos 

trabalhos do professor, não provinham de seus escritos filosóficos, mas de seus trabalhos 

sobre a linguagem infantil e o pensamento na primeira infância – obras cujas traduções foram 

editadas ―em todos os idiomas cultos‖, segundo Stein. Como não poderia deixar de ser, ela 

destacou o método adotado por seu professor quando da elaboração de suas principais obras 

sobre o desenvolvimento infantil, que constava da observação de seus próprios filhos e da 

anotação das mesmas observações em ―minuciosos diários [produzidos por] sua inteligente e 

encantadora esposa [Clara Stern], que era sua mais fiel colaboradora.‖ (Stein, 2002, p. 308, 

tradução nossa).  

É notável também que Stein tenha descrito em sua autobiografia mais um pormenor 

sobre os trabalhos de William Stern: as críticas que o professor recebera tanto de seus alunos 

como de colegas da instituição, como fora o caso de Richard Hönigswald (1875-1947), diante 

dos métodos de medição da inteligência e do proclamado Quociente de Inteligência. 

Hönigswald substituiu Stern em Breslau a partir de 1916, quando o último se mudou para 

Hamburgo. Até então, ele era o responsável pelas disciplinas de filosofia, psicologia e 
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pedagogia na Universidade, passando as duas últimas disciplinas para o colega a partir 

daquele ano.  

Stein descreveu que os métodos de medição da inteligência serviram como 

fundamento da abordagem de Stern sobre as aptidões profissionais para jovens que ele havia 

iniciado a se ocupar em Breslau e, plenamente desenvolvido em Hamburgo. Sabe-se que estes 

estudos foram fundamentais para a aplicação da psicologia nas escolas. Ainda segundo suas 

palavras, ―nós [os alunos] tínhamos fortes reservas contra essas coisas, assim como contra seu 

princípio geral do ‗dourado termo médio‘ [QI]. [...] Os mais amargos inimigos de Stern eram 

precisamente seus mais assíduos alunos‖ (Stein, 2002, p. 309, tradução nossa). Ela também se 

recorda das críticas de seu outro professor, Hönigswald, proferidas à Stern, em relação à 

prática de uma psicologia escolar: ―o psicólogo escolar será o homem mais poderoso do 

Estado. Ele determina a cada homem o que ele deve ser e, se tiver especial empatia por 

algum, o destinará a ser psicólogo escolar‖ (ibid.).  

De qualquer maneira, para Paolinelli (2001, p. 86), as experiências de Stein neste 

período e contexto universitário evidenciam a visão de mundo da autora em conformidade a 

um determinado – e, pode-se até mesmo dizer rígido – senso de moralidade, busca do bem 

(comum, político) e do verdadeiro e também pela busca de uma harmonia estética. 

Poderíamos afirmar que, nesse sentido, Stein inseria-se plenamente em conformidade com o 

contexto cultural do pensamento alemão de sua época
22

. Tudo isso desvinculado de qualquer 

interesse por questões religiosas, para além do mero respeito pelas pessoas, amigos e 

familiares, que professavam alguma fé. Para o mesmo autor, tal ―profissão de fé‖ no 

idealismo ético, somente irá esmorecer, na medida em que ao longo dos próximos anos, Stein 

se deparar com novos desafios e dores pessoais diante das rápidas mudanças sociais vividas 

pela Alemanha naqueles poucos anos em que se seguiram à Guerra e as consequentes 

mudanças políticas: ―Substancialmente, Edith Stein faz a experiência do limite e da 

impotência do homem, do fato de que não basta ver o bem, desejá-lo e se empenhar para 

realizá-lo, e portar a ordem, bondade e beleza no mundo: para salvar o mundo.‖ (ibid.).  Tal 

experiência de limite se contrastava à sua própria vontade em realizar coisas, desde as 

dificuldades em escrever sua tese de doutorado e cumprir outras tarefas até à impotência em 

auxiliar pessoas, por exemplo, diante das inúmeras perdas sofridas pela Guerra.  

Edith Stein aos poucos abandonou o idealismo ético por encontrar-se diante de uma 

dissonante contradição devido ao reconhecimento da impotência humana em salvar-se a si 

                                                             
22 Cf. capítulos introdutórios da presente tese, em especial, o capítulo 3. 
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mesmo, por meio da evidenciação dos limites das próprias capacidades e da própria vontade. 

Não é de se espantar, porém, que esta visão de mundo estivesse difundida na cultura 

acadêmica alemã naquele período em que se creditava confiança plena nas faculdades 

espirituais humanas – compreende-se aqui plena confiança na razão. Edith Stein sintetiza essa 

visão anos mais tarde, em uma obra com finalidades pedagógicas. Ela o faz com a intenção de 

apontar as deficiências de tal concepção para a educação dos jovens
23

. Em suas palavras, 

Tal como concordam em assim vê-lo Lessing, Herder, Schiller e Goethe 

(apesar de todas as diferenças que podem ser destacadas entre eles), [o 

homem] é livre, é chamado à perfeição (que denominam ―humanidade‖) e é 
um membro da cadeia formada por todo o gênero humano, que se aproxima 

progressivamente ao ideal de perfeição. Cada indivíduo e cada povo tem, em 

razão de seu peculiar modo de ser, uma missão especial no curso do 
desenvolvimento do gênero humano. (Esta última ideia, que na realidade 

ultrapassa o classicismo, é a contribuição própria de Herder ao ideal de 

humanidade). (Stein, 1932, p 563, grifos da autora, tradução nossa).  

 

Edith Stein buscou, então, superar os limites do idealismo ético. William Stern, por 

sua vez, não pôde enxergar para além dele, o que pode ser reconhecido na sua procura 

sistemática por uma Weltanschauung que compreendesse um retorno à metafísica como 

disciplina que englobasse a vida e as produções filosóficas e científicas humanas (Stern, 

1930).  A Weltanschauung que Stern propunha admitia uma reformulação dos problemas 

filosóficos esboçados até então a partir da Idade Moderna, com a cisão promovida por 

Descartes entre alma (espírito) e corpo (natureza). Para o autor, em suas palavras, ―a 

necessidade de uma orientação filosófica apareceu-me não somente como um desejo [próprio] 

subjetivo, mas como uma desesperada necessidade daquele tempo‖ (Stern, 1930, p. 352, 

tradução nossa).  

Stern se referia, a essa altura, às concepções epistemológicas que sugeriam cada vez 

mais uma separação não apenas entre a psicologia científica e a filosofia, mas também em 

relação ao próprio objeto psicológico, cuja consideração se via às voltas da atomização, ou 

seja, da fragmentação do objeto inteiro em suas partes constitutivas menores, por um lado; e 

da afirmação de uma unidade abstrata sustentada por leis causais expressas matematicamente, 

por outro. Em suas palavras, no primeiro caso, ―a heterogeneidade em retalhos parecia 

destruir toda possibilidade de unidade; no segundo, a falácia da [busca por uma] simplificação 

                                                             
23 Ela (Stein, 1932; 2010) busca rebater a tese do idealismo no campo pedagógico, que afirma pleno otimismo na 

possibilidade de o homem (no caso, os alunos), via apenas esforço pessoal, atuar com liberdade e 

responsabilidade rumo ao próprio aperfeiçoamento. Ela descreve que o idealismo havia perdido forças ao longo 

do século XIX devido às influências do materialismo e naturalismo, mas havia recuperado seu prestígio no início 

do século XX e, em especial, perseverou na área da educação, para ver-se finalmente derrotado após a Primeira 

Guerra. Para Stein, o empenho pessoal do aluno não seria suficiente para se atingir a meta, sendo necessária 

também a Graça divina. 



70 

 

excessiva privava a realidade de sua totalidade; ciência e vida eram ou divididas ou 

esvaziadas de seus conteúdos.‖ (ibid.).   

A sua proposta de uma Weltanschauung assumia contornos que podiam ser 

considerados idealistas – no sentido anteriormente citado, não em termos filosóficos, mas um 

posicionamento diante da existência – , na medida em que pautava-se na defesa de alguns 

postulados da cultura mandarim alemã da época, principalmente, a supremacia do Geist e a 

luta pela superação do tecnicismo mecanicista. Baseava-se no resgate de uma metafísica, 

segundo a descrição do autor, porém, de uma metafísica crítica, que contemplasse ―[...] não as 

causas da realidade, mas o seu significado‖ (Stern, 1930, p. 352, tradução nossa). A proposta 

de retomada da metafísica surgiu em uma época que, segundo ainda sua descrição, era hostil a 

esse tipo de abordagem, seja devido ao predomínio das influências das ciências naturais, seja 

devido ao ranço da própria filosofia que há muito havia abandonado enfoques metafísicos – 

com a exceção de Gustav Fechner, citado por Stern, o qual o inspirou na mesma busca. 

Também nas palavras escritas em sua autobiografia, ele admitiu: ―uma influência imediata [à 

sua visão de mundo] – como vejo isso agora em retrospectiva – foi aquela das ciências exatas 

e de certas tendências culturais da época. As ciências orgânicas e as inorgânicas apresentavam 

uma figura que eu conhecera na psicologia: por um lado, a tentativa última de mecanização 

[...], por outro, um tímido protesto contra tal ambição.‖ (Stern, 1930, p. 353, tradução nossa).  

Ao mesmo tempo em que poderia assumir horizontes idealistas, a proposta de Stern 

representou uma novidade, não devido à repetida tese da realidade dual, ou seja, a colocação 

da mesma realidade em termos sempre dualistas (espírito/matéria, alma/corpo, psíquico/físico, 

idealismo/materialismo, por exemplo), mas ao fato de ter colocado tais questões exatamente 

no centro da proposta (Paolinelli, 2001). Sem recusar totalmente os determinismos 

mecanicistas dos objetos impessoais, mas enfatizando a sua complementariedade com os 

elementos pessoais, ele não descartou as dualidades entre a ordem de coisas impessoais e 

aquelas pessoais. Stern colocou, portanto, no âmago de sua Weltanschauung, uma concepção 

de pessoa, de maneira proposital, desvinculada de uma definição ―fenomenológica‖, ou seja, 

referente apenas à especificação do sujeito pessoal como sujeito consciente.  

Para Stern, a definição de Pessoa engloba também o sujeito humano consciente, mas 

não apenas. ―A pessoa é um ser existente tal que apesar da pluralidade de suas partes, 

constitui uma unidade real, única, dotada de um valor próprio e, como tal, apesar da 

pluralidade das funções de suas partes, realiza uma atividade própria unitária e [com uma 
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finalidade] determinada
24

.‖ (Stern, 1906, p. 16, tradução nossa). Ele enquadra a pessoa nos 

termos de uma unitas multiplex, devido a essa constituição plural e, no entanto, unitária. Isso 

significa que pessoa denomina todo ser existente que, mesmo constituído por inúmeras 

―partes‖, constitui uma unidade – para além das mesmas partes – que é dotada de um valor 

próprio, além de ter a sua existência voltada a alguma meta (e, com isso, Stern afirma o 

sentido teleológico de toda existência pessoal). Segundo ele, o termo ‗pessoa‘ não se 

identifica nem com a substância material (por exemplo, com o corpo) e nem com a anímica 

(psique ou espírito) e nem mesmo com a consciência. Denota, ao contrário, um âmbito 

próprio do Ser que é ontologicamente neutro. 

O seu postulado fundamental não se encerra, contudo, nesta definição, mas conta com 

o esclarecimento daquele nível da existência que se encontra no polo oposto, ou seja, o nível 

impessoal, o das ‗coisas‘. ―A coisa é o contrário da pessoa. É um ser existente que, formado 

de múltiplas partes, não constitui uma unidade real, única e dotada de um valor próprio, e que, 

funcionando em múltiplas funções, não exerce uma atividade própria, unitária e voltada a um 

determinado fim
25

‖ (ibid.). A Weltanschauung proposta por Stern parte, portanto e, desde o 

princípio, a partir de contrários pré-estabelecidos: pessoa e coisa, alma e corpo, unidade e 

agregados, atividade e passividade, teleologia e mecanicismo, constituição valorativa 

intrínseca ou não. Contudo, almeja transcender esta tese, afirmando acima de tudo, a unidade 

da Pessoa, em cujo Ser, integra toda a dualidade.  

Em sua obra Person und Sache (no primeiro volume), Stern (1906) retomou o 

problema filosófico antigo precisamente acerca das já citadas divisões estabelecidas entre os 

(a partir dali diversos, ou melhor, ao menos dois) domínios ‗ontológicos‘ cartesianos e que 

resultaram na separação desses domínios – cuja consequência epistemológica originara as 

múltiplas propostas de se abordar o objeto psíquico no século XIX, tal como lamentava Stern 

também em sua autobiografia. Ele retoma a discussão de que a partir daquele momento, as 

diferentes epistemologias ora enfatizavam o estabelecimento dos aspectos naturais (físicos ou 

corpóreos) em detrimento dos espirituais, ora realizavam o contrário. Entretanto, naquele 

momento, os aspectos espirituais (gnosiológicos) que estavam sendo priorizados, enfatizavam 

mais os caracteres fenomenológicos (as discussões limitadas ao âmbito dos conteúdos da 

                                                             
24Eine Person ist ein solches Existierendes, das, trotz der Vielheit der Teile, eine reale, eigenartige und 

eigenwertige Einheit bilde, und als solches, trotz der Vielheit der Teilfunktionen, eine einheitliche, zielstrebige 

Selbsttätigkeit vollbringt. 
25 Eine Sache ist das contradictorische Gegenteil zur Person. Sie ist ein solches Existierendes, das, aus vielen 

Teil bestehend, keine reale, eigenartige und eigenwertige Einheit bildet, und das, in vielen Teilfunktionen 

funktionierend, keine einheitliche, zielstrebige Selbsttätigkeit vollbringt.  
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consciência do sujeito cognoscente, ou seja, das suas representações mentais
26

), deixando de 

lado outras qualidades espirituais, tais como aquelas que fazem referência à individualidade 

(unidade anímica que corresponde ao caráter, em contraposição ao corpo, indiferente 

agregado de matéria), às questões teleológicas (o espírito visa a uma finalidade, enquanto o 

corpo está submetido a leis mecânicas), e as questões axiológicas (o espírito é a referência 

valorativa e portador, ele mesmo de valor; em oposição à neutralidade do corpo), as quais ele 

busca retomar com a proposta do Personalismo Crítico.  

Segundo Paolinelli (2001), a questão fundamental, portanto, da nova Weltanschauung 

que Stern propôs não se refere apenas a um problema gnosiológico, mas ontológico, 

teleológico e axiológico da consideração do mundo. Stern descreveu seu Personalismo Crítico 

como um sistema filosófico realista. A premissa básica desse sistema, nas palavras de Stern, é 

sustentar que ―a cosmologia, a ciência e a vida devem ter suas raízes na metafísica, e que a 

categoria fundamental para o tempo presente e o próximo dever ser àquela da ‗pessoa‘‖ 

(Stern, 1930, p. 368, tradução nossa). Ademais, ele esclarece que por metafísica, quer dizer 

―não a posse completa da verdade, mas uma fé na busca do ser e do valor; eu creio num 

mundo que ao mesmo tempo existe e é portador de valor; e eu busco esse mundo‖ (ibid.). 

Em termos das implicações epistemológicas derivadas dessa concepção, Stern 

reafirma a premência de uma criticidade da metafísica, por meio da qual se almeja buscar o 

valor e o significado do mundo. Trata-se da consideração de um a priori da existência real do 

mundo e do valor da verdade dessa proposição, porém não ingênua, mas orientada de forma 

consciente como tal.  O mundo concreto transcende a consciência do sujeito que o conhece e é 

passível de ser descrito, por meio de progressivas aproximações. Além disso, para o autor, o 

conhecimento desse mesmo mundo pressupõe a transcendência da oposição entre o 

conhecimento empírico (por meio de experiências sensitivas) versus o racional. Para Stern, 

tanto o racionalismo quanto o empirismo abarcaram uma compreensão inadequada do 

problema do conhecimento, pois partiram de uma concepção impessoal do mesmo: ―a 

totalidade individual concreta permanece fora da esfera de sua aplicação‖ e, nesse sentido, 

                                                             
26 O que Stern chama de fenomenológico não se refere à fenomenologia de Husserl, mas antes, às doutrinas 
psicologistas daquele século. A este respeito, ele afirma: "[Man darf] nicht glauben, daß meine 

Spezielwissenschaft Betätigung auf dem Gebiet der Psychologie dem System [des kritischen Personalismus] das 

Gepräge gebe.  Eher gilt das Gegenteil: ich bekämpfe den Psychologismus, der die Bewußtseinswissenschaft zur 

Herrin über die Philosophie machen will, und ordne die psychologischen Kategorien als durchaus sekundäre den 

metaphysischen unter, welche zugleich 'metapsychische' sind." [Não se deve acreditar que a atividade da minha 

ciência especial no campo da psicologia forneça uma alteração no sistema – do Personalismo Crítico. Pelo 

contrário: eu luto contra o psicologismo que almeja tornar a ciência da consciência dona da filosofia e [quero] 

ordenar as categorias psicológicas como bastante secundárias em relação à metafísica, já que estas são ao mesmo 

tempo, metapsíquicas] (Stern, 1906, p. vii). 
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―diversos possíveis objetos do conhecimento (especialmente históricos e culturais, mas 

também alguns objetos de outras ciências) permanecem epistemologicamente desabrigados‖ 

(Stern, p. 369-370, tradução nossa). Por essa razão, o Personalismo Crítico dialoga com 

aquelas tendências da teoria do conhecimento que admitem outras categorias de compreensão, 

como as que enfatizam a intuição, a fantasia, a criatividade e a concepção holística da 

apreensão do mundo concreto.  

Por fim, esse sistema não descarta a categoria da substancialidade, pois entende que 

esta foi simplesmente substituída por aquela da funcionalidade, o que gerou o declínio 

epistemológico refletido na supremacia de concepções abstratas e impessoais nas teorias do 

conhecimento – e, portanto, abstraídas de sentido e valor. Para Stern, contudo, a categoria da 

substancialidade está vinculada à fonte da direcionalidade das metas às quais um organismo 

está voltado, o que abrange também as relações funcionais deste mesmo organismo com o 

meio. As funções derivam o seu significado das substâncias e as substâncias são a meta final 

das relações funcionais. Nesse sentido, ambas as categorias, substância e função, são 

indissociáveis e, além disso, expressam uma terceira categoria, na medida em que denotam 

uma individualização do objeto. Acresce-se, dessa forma, a categoria da individualidade às 

outras duas: ―não há nada além de uma causalidade substancial e da substância ―funcionante‖ 

efetiva. [...] A causalidade aqui significa, primariamente, atividade intencional e, somente 

secundariamente, relações funcionais entre eventos. Assim, a causa final torna-se a forma 

fundamental [...]‖(Stern, p. 370-371, tradução nossa) da qual é derivada um novo sentido de 

causalidade, alicerçada em uma legalidade teleológica. 

Se substância e função pertencem a uma mesma e única totalidade, a conclusão de 

Stern é que os aspectos impessoais das coisas são, na verdade, constituintes da totalidade do 

Ser pessoal – ou partes dele. Com essa asserção, ele acredita ter ultrapassado o antigo 

dualismo entre matéria e espírito (ou corpo e mente), afirmando a constituição teleo-mecânica 

das relações entre o todo e as partes, além da neutralidade psicofísica do Ser – ou seja, o 

termo pessoa não denota uma realidade física e nem psíquica, mas reafirma o seu ser próprio. 

Stern, ademais, defende que o significado dessa neutralidade admite proporções universais e, 

portanto, uma forma de tratamento própria e diversa da maneira como as relações entre os 

diferentes tipos de causalidade vinham sendo tratados. Ainda em suas palavras, ―a questão em 

pauta sempre tem sido se o indivíduo vivo deve ser considerado uma junção mecânica de 

todas as suas partes, ou como portador de uma atividade imanente intencional. Mas a questão, 

há muito tempo, deixou de estar confinada às fronteiras do domínio biológico e tornou-se um 
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problema da causalidade natural como tal‖ (Stern, 1930, p. 374, tradução nossa, grifos do 

autor).  

A tarefa do Personalismo Crítico, portanto, é demonstrar a autonomia das conexões 

teleo-mecânicas em relação àquelas provenientes da dicotomia entre os âmbitos psíquicos e os 

físicos (submetidos à causalidade mecânica ou outro tipo de causalidade). O ‗par‘ 

teleologia/mecanicismo, para Stern, possui um significado próprio, que é universal: ―[essa] 

dicotomia encontra-se presente sob diversas denominações e nos mais diversos campos do 

conhecimento e, portanto, nossa meta deve ser uma solução universal
27

 [...]‖ (ibid.).  Por essa 

razão, ele destaca que o primeiro passo do sistema é o esclarecimento do fenômeno e 

explicação acerca do problema da teleologia em si, justamente para diferenciá-la de outros 

tipos ingênuos de teleologia. O segundo passo é o aprofundamento do significado de ―teleo-

mecânico‖. Tal forma de causalidade, segundo Stern é intrínseca à constituição de Pessoa e, 

portanto, não sugere uma contraposição dualista, mas monista. A teleologia emerge como 

nível explicativo primário, a partir do qual qualidades dos objetos tais como magnitude, 

quantidade e uniformidade são explicadas. As explicações teleo-mecânicas ultrapassam as 

mecanicistas que, por sua vez, compreende as mesmas qualidades objetivas como o ponto de 

partida explicativo nas relações de causalidade. Stern afirma, então, uma ordem (hierárquica) 

valorativa contrária – que se inicia no Ser Pessoal como totalidade, a partir do qual se 

fundamentam as partes, e termina com as coisas que, além de estarem submetidas à 

causalidade mecânica, não possuem valor em si mesmas, mas apenas a partir do todo. Em 

suas palavras, ―a coisa é o oposto do valor; a causa é o oposto do fim‖ (Stern, 1906, p. 64). 

William Stern enfatiza a distinção entre o seu sistema do Personalismo Crítico e o que 

ele denomina ―personalismo ingênuo
28

‖, que é também capaz de refletir intuições e 

simbolizações acerca [da] ―importância essencial do mundo daquilo que é ‗pessoal‘‖ (Stern, 

1906, p. 22), mas não chega a sua compreensão conceitual, filosófica e crítica. Ele coloca as 

religiões e as filosofias dualistas nessa categoria. Ademais, o personalismo ingênuo admite 

que as causalidades ao nível da esfera pessoal ocorrem devido a um fator externo à Pessoa 

                                                             
27 E não apenas vinculada a um campo ou outro do conhecimento. Stern cita o exemplo do campo da Biologia, 

no qual ele distingue a atitude personalística daquela vitalista: ―Mas o vitalismo [parceiro do personalismo na 
luta contra a explicação mecânica dos processos dos organismos vivos] limita-se a assumir uma causalidade 

intencional a indivíduos vivos; e concebe essa causalidade via algum fator especial (impulso vital, dominante, 

fator anímico) – que imortaliza o dualismo entre a causalidade teleológica e mecânica. Nesse sentido, o vitalismo 

é um ‗personalismo ingênuo‘.‖ (Stern, 1930, p. 374, tradução nossa).  
28 Uma das três formas de lidar com a questão das relações entre pessoa e coisa. As outras duas são o 

impessoalismo – que compreende um mundo onde tudo é coisificado, que nada possui um princípio explicativo 

imanente, mas externo a si, e que ―sua particularidade concreta possa ser exaustivamente explicada por meio de 

uma fórmula abstrata universal; nesse sentido, o racionalismo filosófico também é uma forma de impessoalismo‖ 

(Stern, 1906, p. 26) – e o Personalismo Crítico. 
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(por exemplo, Deus), enquanto o Personalismo Crítico afirma uma causalidade imanente, ou 

seja, uma teleologia imanente à Pessoa. Segundo Paolinelli (2001), o Personalismo Crítico é 

uma visão de mundo incompatível, portanto, com concepções teístas e religiosas – com a 

concepção de uma divindade extramundana e as conclusões decorrentes dessa crença, tal 

como a tese da imortalidade da alma. Esta tese seria, para Stern, nada mais que a manifestação 

de uma simbologia, ou a expressão de um objeto meramente intuitivo (Paolinelli, 2001). 

Ainda segundo Stern, a crença em postulados anímicos confere validade de existência a uma 

estrutura que transcende a própria pessoa, transformando-a em parte de si própria, o que 

resulta em sua coisificação – são-lhe retirados os seus valores próprios, estando estes 

condicionados, ao invés, à estrutura anímica. Por isso a sua crítica e afastamento desse nível 

explicativo da realidade – o Personalismo Crítico deveria ultrapassar as explicações ingênuas 

da realidade. 

Para Stern, o desejo de uma visão de mundo (Sehnsucht nach Weltanschauung) 

corresponderia, portanto, à proposta de uma nova metafísica, distinta em suas metas, das 

metafísicas tradicionais. Aqui, não se almeja a busca de uma verdade suprema em si, mas da 

verdade para nós: para o homem e para a cultura daquele dado momento histórico, com suas 

exigências específicas. Isso não quer dizer, contudo, que tal metafísica seja relativista, mas 

que, ao contrário, deve ser expressão do percurso espiritual humano ocorrido até ali, bem 

como deve ser capaz de fornecer um aparato coerente que sirva para a continuidade da 

jornada no futuro. No período de seu surgimento, o Personalismo Crítico, admitidamente, 

colocou-se também como uma alternativa a postulados do positivismo e do materialismo, da 

coisificação da natureza e do espírito. Para o autor, a doutrina positivista era incapaz de 

fornecer uma razão à totalidade da experiência humana. (Paolinelli, 2001).  

Stern (1906, p. 76) descrevera aquele período como uma ―época coisal‖ na qual 

ocorria uma despersonificação em massa da ciência, mas também da cultura e da vida. O 

impessoalismo, refletido principalmente pelo positivismo e pelas decorrentes doutrinas 

naturalistas e materialistas da época, representava, para o autor, um fechamento da realidade, 

um empobrecimento da mesma e, até mesmo, uma violência, pois omitia (ou era indiferente a) 

diversos aspectos importantes, como o reconhecimento da existência do mundo dos valores 

reais. É precisamente neste aspecto que é possível reconhecer alguma semelhança com a 

trajetória intelectual de Edith Stein e com as decorrentes críticas que ela realizara à própria 

psicologia científica naquele momento histórico. Com o Personalismo Crítico, Stern 

pretendeu se acercar de um duplo propósito: o primeiro, de estabelecer seu sistema filosófico 

como uma nova metafísica que abrangesse uma nova teoria do conhecimento (de oposição ao 
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positivismo e às filosofias modernas da consciência); o segundo, propô-lo como base para 

uma nova prática científica, capaz de fornecer fundamentos à psicologia, mas também às 

ciências humanas, à matemática e as demais ciências exatas – o que, de maneira semelhante, 

consistiu na mesma busca de Stein (com exceção da busca por uma metafísica ou visão de 

mundo formal), em seu itinerário próprio com a adesão à fenomenologia.  

Paolinelli (2001, p. 119) ainda sustenta que, ainda que não haja uma nítida evidência 

textual da influência de Stern sobre Edith Stein, há pelo menos alguma convergência teorética 

entre ambos, tal como já foi notado, além do comum interesse pedagógico de ambos e da 

proximidade de Stein com a psicologia diferencial de Stern.  Outras semelhanças expressam-

se também em relação a uma ―entonação idealista notadamente anti-materialista, anti-

naturalista e anti-mecanicista de suas ideias, que são acompanhadas por uma forte ênfase na 

centralidade da pessoa e da dimensão do valor, ademais, com a exigência de um empenho por 

uma realização prática, uma expectativa fundamentalmente otimista na capacidade do 

homem‖. Como já foi dito, Edith Stein, mais tarde, demonstrará ter superado tal visão 

―idealista‖, ao passo que William Stern não conseguirá admitir tal virada. Foi por essa razão, 

inclusive, que, segundo seu filho Günther, Stern teve uma grande dificuldade em reconhecer 

os reveses ou a prevalência da irracionalidade humana e existencial na época das perseguições 

nazistas e de seu consequente exílio. 

 

Abordou-se até aqui, o tema da visão de mundo e da pessoa de uma forma geral. Nos 

próximos passos, seguiremos a especificidade das análises de Stein e Stern acerca da 

personalidade humana e, por fim, de seus respectivos projeto para a psicologia científica. 

Vimos que Stern admitia um tipo diverso de legalidade para a ordem dos acontecimentos 

específicos ao nível da Pessoa, ou seja, a teleologia.  O que ele havia sinalizado era o fato de 

que a esfera pessoal deveria admitir um tipo de tratamento diverso daquele das leis de 

causalidade mecânica. Edith Stein, por sua vez, dedicará toda uma obra para analisar o mesmo 

tema, ou seja, o tema da causalidade psíquica. 
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6) EDITH STEIN E A CAUSALIDADE PSÍQUICA 

 

6.1. A questão da causalidade e a fenomenologia 

 

A abordagem de Edith Stein é fenomenológica desde o início da exposição da obra. 

Sendo um dos princípios da fenomenologia a redução eidética, é possível acompanhá-la 

plenamente nas descrições que realiza, já que ao sustentar a epoché, ou seja, a colocação entre 

parênteses de todas as demais teorias científicas e filosóficas acerca do objeto que almeja 

analisar, para partir da manifestação do fenômeno em si mesmo (Sachen selbst), Stein é muito 

clara nas análises que realiza. Contudo, claro está que este passo metodológico não a impediu 

de dialogar com o momento científico no qual estava inserida. Ela partiu da colocação de um 

problema contemporâneo: o problema das vinculações do acontecer psíquico e discutiu com 

filósofos e psicólogos
29

 que haviam apresentado aspectos que a ajudaram a abordar esta 

questão. Stein partiu inclusive de seu próprio itinerário intelectual que, segundo suas palavras, 

levou-a a discorrer sobre o tema da pessoa humana em seus trabalhos filosóficos.  

Discutir o tema da causalidade psíquica, segundo os próprios apontamentos de Stein 

em sua obra, portanto, estava em pauta em inícios do século XX, na psicologia. A temática 

era pertinente, pois resultava no levantamento de importantes questões de ordem metafísica, 

gnosiológica e científica. Para Stein, estava claro que as discussões sobre a causalidade 

psíquica orientavam o enfoque admitido e seguido pelas diversas teorias psicológicas que 

estavam a emergir naquele período. Por um lado, a admissão da esfera psíquica como 

pertencente unicamente à natureza (e, portanto, partindo-se daí, os problemas referentes às 

interações entre psique e corpo); por outro lado, questionamentos sobre se a psique admitiria 

um tratamento específico, tendo em vista a sua constituição própria e, portanto, uma 

organização em termos de sua natureza específica, com suas conexões necessárias. Tal é o 

ponto, inclusive, que subjaz às discussões a respeito das conexões, ou seja, o estabelecimento 

de leis psicofísicas causais necessárias de um lado e o reconhecimento de uma ordenação que 

admitiria outro tipo de legalidade (necessária ou não) e que possuiria uma legitimidade 

específica, por outro lado. Stein descreve os princípios associacionistas da psicologia de então 

                                                             
29 Johann Friedrich Herbart (1776-1841); Immanuel Kant (1724-1804); David Hume(1711-1776); H. Conrad-

Martius (1888-1966); D. von Hildebrand (1889-1977); Theodor Lipps (1851-1947); Max Scheler (1874-1928); 

Adolf Reinach (1883-1917); Henri Bergson (1859-1941); Edmund Husserl (1859-1938); Alexander Pfänder 

(1870-1941); William James (1842-1910); Wilhelm Wundt (1832-1920); Hugo Münsterberg (1863-1916); Karl 

Lamprecht (1856-1915); Wilhelm Dilthey (1833-1911); Eduard Spranger (1882-1963); Heinrich Rickert (1863-

1936); Karl Jaspers (1883-1969); William Stern; Wilhelm Wildelband (1848-1915). 
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como tentativas de legitimar uma legalidade própria do âmbito psíquico, bem como aqueles 

que se referem ao âmbito da motivação. Essas duas formas de elaboração do acontecer 

psíquico, contudo, segundo a autora, não esclareciam de maneira definitiva no que consistia o 

próprio objeto psíquico, deixando, por esta razão, de respaldar o seu próprio fundamento.  

As teorias da psicologia também não pareciam demonstrar muita clareza sobre o que 

era a causalidade em si.  As abordagens psicológicas já traziam como pressuposto a busca por 

uma conexão causal da natureza. Nesse sentido, não se preocupavam em retomar no quê 

consistia essa relação entre os eventos e, por essa razão, deixavam de verificar se uma 

explicação causal corresponderia de fato ou não, à estrutura do almejado objeto (psíquico). 

Nesse sentido, essa temática possuía fundamental relevância para as discussões 

epistemológicas nas ciências naturais e ciências do espírito.  

Segundo Stein, o problema da causalidade foi primeiro tematizado por David Hume e 

posteriormente por Immanuel Kant, que a retomou em diálogo com o filósofo empirista. De 

acordo com a formulação de Stein, Hume partira da observação ingênua da natureza, em que 

se verificava uma ―sequência necessária de eventos‖ (Stein, 2010, p. 7, tradução nossa). A 

partir da verificação dessa sequência, o filósofo pretendia investigar os traços peculiares da 

consciência que elaborava aquele vínculo entre dois aconteceres sucessivos no tempo, bem 

como de analisar se tal vinculação era de caráter racional. Para Stein, a colocação do 

problema da causalidade partindo meramente da consciência que o apreende, estava 

incompleta – tanto no caso de Hume, como também na posterior dedicação de Kant ao tema. 

Stein considerara inviável abordar o tema partindo de uma dedução transcendental kantiana. 

Para se abordar de um modo apropriado essa temática, ela sugeriu ―um método de análise e 

uma descrição dos fenômenos, ou seja, dos objetos em toda a sua riqueza e concretude que 

eles se nos apresentam, e da consciência que a eles corresponde‖ (Stein, 2010, p. 7, tradução 

nossa). Ela está se referindo, portanto, ao método da fenomenologia de Husserl. Stein 

sustentou ainda que ―somente no terreno da fenomenologia, parece-me, portanto, que um 

tratamento frutífero sobre a causalidade psíquica pode ser possível‖ (Stein, 2010, p. 8, 

tradução nossa). 

Com esta última afirmação, ela enfatizou ser somente [nur] no campo da 

fenomenologia que a admissão da problemática poderia ser esclarecida. Além disso, ela quis 

reafirmar a originalidade da fenomenologia em relação à tradição filosófica alemã e a 

oposição dessa filosofia ao psicologismo, ao declarar as diferenças essenciais entre psicologia 

e fenomenologia e, por fim, ao reafirmar a inviabilidade de a psicologia científica lidar com a 

questão (filosófica) da causalidade psíquica. Em primeiro lugar, enquanto a referida frase 
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também poderia sugerir uma filosofia que pretende discutir a psicologia ―do lado de fora‖, 

Edith Stein demonstrou, ao contrário, estar em contato constante com as formulações 

psicológicas de sua época.  Ela advertiu que para toda obra de psicologia publicada, os autores 

forneciam uma formulação própria do objeto psíquico. E não eram poucos os autores (no 

contexto alemão) que buscam fornecer uma elucidação efetiva dos domínios da psicologia. 

Dentre os quais, ela citou Franz Brentano, Hugo Münsterberg, Paul Natorp. Segundo ela, as 

questões sobre a definição do objeto e método da psicologia foram abordadas por esses 

pensadores, porém, todos eles caíram no mesmo equívoco, que consistiu na imprecisão em 

diferenciar a esfera psíquica da esfera da consciência. Em suas palavras ainda, ―somente 

quando essa distinção for elaborada de maneira nítida – o que tem sido um passo fundamental 

da formação do método fenomenológico – poderemos avaliar retamente o que cada uma 

dessas obras [psicológicas] anteriores revelam em termos da promoção de resultados 

valiosos.‖ (Stein, 2010, p. 8-9, tradução nossa).  

Além disso, também é postulado pela fenomenologia de Stein, como expresso em 

outras obras (Stein, 1917; 2005a), a qualificação da psicologia como uma ciência pautada em 

uma atitude ingênua, ou dogmática diante da realidade. Para quaisquer ciências empíricas, não 

é dado questionar a tese da realidade do mundo tal como ele é apreendido pelas mesmas 

ciências por meio de seus métodos específicos. Os psicólogos creem na existência do mundo 

natural tal como ele se nos mostra diante dos nossos sentidos [ou por meio de modelos 

explicativos que são produzidos na tentativa de explicar os fatos da realidade], bem como na 

existência dos seres vivos, de modo a ser tarefa da psicologia, ocupar-se da esfera psíquica, 

aquela que distingue os seres humanos e os animais dos demais seres naturais e inanimados. É 

a esfera psíquica também que fornece singularidade aos organismos que a detêm. Essa atitude 

(ingênua diante da realidade), porém, incorre na desconsideração do chamado ―problema da 

constituição‖, ou à questão da emergência dos mesmos objetos à consciência.  

Os objetos somente são considerados como tais, pela fenomenologia, pois se 

encontram diante de uma consciência. De outra maneira, não seriam objetos
30

. Novamente, 

nas palavras de Stein, ―uma legalidade ideal regulamenta as conexões entre a consciência 

constituinte e os objetos constituídos. A investigação dessa legalidade é a tarefa da 

fenomenologia transcendental pura: tem como objeto a consciência e seus correlativos.‖ 

                                                             
30 A própria palavra ‗objeto‘ refere-se ao latim ob-jectum, que significa estar/ter diante de (Gomes Ferreira, 

1985) e que exige, portanto, um complemento, no caso, diante da consciência que o apreende. Ter diante de si o 

objeto corresponderia à atitude objetiva, não sendo propriedade apenas da ciência, mas também da filosofia, 

teologia, etc. Nesse sentindo, o termo objeto não é utilizado apenas para fazer referência a coisas físicas ou 

materiais, mas também às imateriais, psíquicas, espirituais. 
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(Stein, 2010, p. 10, tradução nossa). Essa é a primeira fonte de confusão entre psicologia e 

fenomenologia: o objeto psíquico (meta das investigações da psicologia) é um dos 

correlativos da consciência e, portanto, passível de ser analisado pela fenomenologia. 

Entretanto, é também aqui que se distinguem ambas as disciplinas, pois a fenomenologia visa 

esclarecer à psicologia, precisamente sobre o que se trata a psique. Ademais, a psique, 

enquanto correlativa da consciência, não é um objeto natural, mas foi submetido à redução 

fenomenológica, de modo que se apresenta como que despido das contingências de sua 

realidade concreta – e, portanto, como correlativo ―puro‖. É o objeto tal como se manifesta à 

consciência, sem mediações de teorias ou outros pressupostos – sem a mediação, inclusive, de 

sua existência concreta. Tampouco diz respeito à psique de um indivíduo real. Essa última, 

sim, é o objeto das investigações psicológicas.  

Referimo-nos aos objetos como correlativos da consciência. A fenomenologia segue, 

por conseguinte, como a ciência de um domínio específico, justamente aquele da consciência, 

porém não de sua existência factual concreta, mas de seu domínio puro (não-natural e não-

mundano). É tarefa primordial da fenomenologia a descrição das estruturas puras [vivências] 

da consciência, bem como de seus correlatos, tal como expressa o primeiro volume das 

Ideen
31

 de Husserl (Alves, 2013) e citado por Stein nesse contexto. Nesse sentido, também a 

esfera psíquica (enquanto um objeto factual) é entendida como objeto correlativo da 

consciência e, portanto, ―constituída‖ a partir dela (tal como foi descrito a respeito do 

problema da constituição); emerge, enquanto fenômeno, ―segundo conexões da consciência 

bem regulamentadas‖ (Stein, 2010, p. 10, tradução nossa). É tarefa da fenomenologia a 

investigação dessas conexões. 

Os correlativos da consciência podem ser de índole factual ou formal. Em relação ao 

primeiro caso, o objetivo da fenomenologia aproxima-se das então denominadas ontologias 

regionais como é o caso da análise fenomenológica da psique. Nestes casos, refere-se ao 

correlativo da consciência como o noema e qualidades noemáticas, àquelas qualidades 

sensíveis ―inferiores‖ que constituem o objeto (cor, textura, etc.). Noéticas, por sua vez, são as 

vivências puras às quais os objetos são correlatos, por exemplo, a percepção para o caso da 

apreensão dos objetos factuais. Existem, por outro lado, também as ontologias formais (não 

factuais), aquelas que se voltam para as formas essenciais que independem da vivência 

perceptiva (como no caso da matemática). 

                                                             
31 Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine – 

Einführung in die reine Phänomenologie (Husserl, 1913) [Ideias para uma fenomenologia pura e para uma 

filosofia fenomenológica. Primeiro Livro: Geral – Introdução à Fenomenologia Pura]. 
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Com esta exposição, Stein almeja verificar se ao nível das vivências da consciência é 

possível depreender algum tipo de causalidade, levando em consideração a sua conformação 

em um fluxo contínuo. O objetivo aqui é analisar como se dá esse fluxo de vivências, o que 

justifica sua sequência e o que contribui para a permanência das vivências, bem como para o 

seu eventual desaparecimento do mesmo fluxo.  

 

6.2. Fluxo de consciência e causalidade  

 

A consciência original, que possui a si mesma como seu correlato, mostra-se como 

sendo constituída por um fluxo contínuo de vivências, no qual não é possível discernir um 

início e nem um fim. Desse fluxo não se diferencia fases ou mesmo um agrupamento de 

vivências – de modo que o início de uma fase corresponda ao término de outra – mas, um 

constante fluir indiviso das mesmas. As vivências não emergem segundo uma progressão 

ordenada e específica e, por essa razão, não se pode falar em causalidade neste nível. Em suas 

palavras (Stein, 2010, p. 11-12, tradução nossa): 

Não temos a sucessão de umas fases por outras no sentido de que com o 
aparecimento de uma nova fase a antiga desapareça sempre e se submerja no 

nada. Se isso acontecesse, então teríamos sempre uma só fase, e não surgiria 

uma corrente uniforme. Não sucede tampouco que o gerado em cada caso 
permaneça rígido em seu devir e que como ser duradouro persista morto, 

fixo e inalterado, enquanto surja incessantemente algo novo e seja acrescido 

ao anterior (como acontece, por exemplo, na geração de uma linha). Há algo 

de ambos e, no entanto, não há nada de ambos. 
 

É possível apreender esse fluir, tendo em vista que alguma vivência já decorrida pode 

ainda ser experimentada como ―viva‖, como presente agora, juntamente com uma nova 

emergência. Depreende-se, dessa maneira, a unidade dessas experiências vividas no fluxo. 

Tais unidades passam, terminam, porém sem submergirem-se totalmente, ou seja, sem 

desaparecerem de vez. Da mesma forma, uma vivência pode perder sua vitalidade e, no 

entanto, permanecer ainda uma consciência vazia da mesma, de modo que possa reaparecer 

em outro momento. Se ela não desaparece, é acrescida por outras vivências sucessivas que são 

experienciadas contemporaneamente (por exemplo, a percepção de um som, e a visão de uma 

cor, a sensação de bem estar), ou seja, em um mesmo instante; esse mesmo instante pode ser, 

portanto, preenchido muitas vezes por diversas vivências que estão, ora a surgir, ora a 

desaparecer, ora a permanecer naquele instante.  

As fases de uma vivência estão sempre sendo acrescidas por outras. Stein fornece o 

exemplo da vivência (percepção, por exemplo) de um som, na qual o mesmo pode continuar 
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ressoando e sendo percebido, ainda que a experiência inicial já esteja ―vazia‖, ou seja, já 

tenha transcorrido e terminado. Outras vivências são acrescidas, como a percepção da 

mudança de intensidade, e outras qualidades noemáticas também vão sendo vivenciadas. 

Mesmo após terminado, o som pode ser lembrado, o que constitui ainda uma vivência em 

unidade com aquela mesma fase do fluxo. Quando se deixa de pensar no som, contudo, aquela 

fase do fluxo referente às vivências de um som, esvanece – sem, no entanto, desaparecer 

totalmente, pois sempre existe a possibilidade de retomá-lo, torná-lo presente novamente ou 

―presentificá-lo‖ – ao mesmo tempo em que outras vão surgindo. 

 Foi mencionado que as unidades do fluxo, ou seja, as vivências de diversas índoles 

podem ocorrer de modo simultâneo, por exemplo, ouvir um som, ver uma imagem, sentir-se 

bem. Tais vivências, apesar de se manifestarem em conjunto, podem ter durações também 

diversas, ainda que se deem de maneira contemporânea. Stein se questiona, então, a respeito 

do que faz com que tais vivências permaneçam juntas, ou melhor, o que contribui para a sua 

associação – e também, é claro, o que as leva a dissociarem-se em algum momento e 

posteriormente virem a acontecer de novo. Aqui, novamente, além de diferenciar os diversos 

tipos de vivência, Stein evidencia que um mesmo tipo de vivência pode possuir variações 

dentro de um mesmo gênero (a percepção das oscilações de intensidade de uma dada 

qualidade, por exemplo). Tais variações podem ocorrer de modo contínuo ou abrupto (a cor 

vermelha que gradativamente se torna roxa; ou a mudança abrupta da captação entre o 

vermelho e o azul). Claro está que não há possibilidade de um tipo de vivenciar se torne outro 

(a sensação de prazer não se transforma em uma cor) e, portanto, tais variações somente se 

dão em um mesmo âmbito da vivência.   

 Do mesmo modo, como já foi dito, ainda que as vivências cessem, a consciência não 

deixa de ter em si a presença de ―campos‖ (de audição, visão, de estados ou sentimentos 

vitais) os quais correspondem àqueles gêneros de vivência e que permanecem contínuos ainda 

na falta dessas. Os campos podem ser ou não preenchidos, contudo, permanecem constituintes 

do fluxo: ―eu sempre ‗me encontro de algum modo‘, e também no estado de indiferença, no 

qual não me encontro nem bem e nem mal, existe um estado inteiramente determinado, e não 

um algo como um ‗não encontrar-se‘‖ (Stein, 2010, p. 14, tradução nossa). Também é 

possível que um determinado tipo de campo nunca seja constitutivo de uma consciência (por 

exemplo, o auditivo), porém uma vez presente, não é possível que se o perca. Ele permanece 

vazio. Tal é o caso, por exemplo, quando se perde totalmente a habilidade de escutar sons. Há, 

por outro lado, a possibilidade de o campo permanecer cheio, porém, sem que a vivência 

ocorra de modo intencional, como quando não prestamos atenção em um determinado som 
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quando a nossa atenção está focada no cumprimento de uma determinada tarefa. Neste caso, 

esse som não se apresenta diante de nós como objeto perceptivo, mas apenas enquanto dado 

sensorial que preenche o campo correspondente da consciência. Os campos das vivências não 

constituem correntes paralelas da consciência, mas fazem parte um uma única corrente, 

proveniente de um único Eu: ―pois o que do passado permanece vivo no futuro, isso faz com 

que em todo momento sinta brotar em si nova vida e leve consigo toda a cola do passado, ou 

seja, do Eu‖ (Stein, 2010, p. 15, tradução nossa).  

 A emergência de vivências de diversos gêneros (percepção, audição, recordação, 

sensação de bem-estar) em um dado momento manifesta como uma associação primeira das 

mesmas, ainda que não se possa falar em vinculações, mas apenas em manifestações 

concomitantes. Edith Stein denomina de ―associações por contato‖ (Berührungs-Assoziation) 

o dar-se das vivências em conjunto. Quando, originalmente, elas emergem juntas, assim 

também o será em suas posteriores aparições e eventual desaparecimento do fluxo (ou 

esvaziamento). Constituem, assim, como que um ―complexo‖ de vivências, no qual quando da 

emergência de alguma, faz com que acompanhe a outra – não de forma aleatória, porém, mas 

de acordo com a sua manifestação passada. Afirmar a constituição de complexos de vivências 

no curso do fluxo implica dizer que as mesmas vivências nunca ocorrem de maneira isolada, 

mas sempre em conformidade com o todo no qual estão originariamente inseridas. Essa é uma 

informação bastante relevante e possui implicações concretas para a psicologia científica – e 

que será retomada posteriormente. 

De qualquer maneira, as associações por contato não sugerem um tipo de causalidade. 

A emergência e o fluir de complexos não ocorre segundo uma legalidade causal, mas é 

expressão do devir próprio da corrente de vivências. Quando surgem, então, as relações 

causais entre as vivências? Surgem precisamente ao nível da esfera dos sentimentos vitais, 

quando da influência que os mesmos possuem no transcorrer (total) das vivências. Isso é 

claramente explicitado quando um sentimento de cansaço influi diretamente ou causa um 

desbotamento das demais vivências ou, ao invés, um sentimento de alegria faz com que as 

cores e sons percebidos sejam mais intensos. A mudança, portanto, de um estado vital (por 

exemplo, o cansaço) gera alteração ao nível das demais vivências.  

Esse tipo de causalidade ao nível das vivências corresponde, para Stein, ao acontecer 

causal que ocorre na natureza: é mecânico. Tal como uma bola que se choca com outra 

determina a direção e velocidade do movimento desta última, o sentimento vital determina o 

acontecer das demais vivências ―não somente a qualidade, mas também a intensidade do 

efeito depende da causa‖ (Stein, 2010, p. 16, tradução nossa).  
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A diferença entre o âmbito das vivências e a natureza está no fato de que os efeitos 

provocados no primeiro caso não são passíveis de medição matemática. Outra diferença se dá 

pelo fato de o primeiro evento (―o acontecer causante‖) na natureza constituir, segundo 

denominação específica das ciências empíricas naturais, uma variável independente [Stein não 

utiliza esse termo, mas aponta para o seu significado]; ou seja, tal evento ocorre 

independentemente de provocar um efeito ou não (uma bola lançada pode ou não se chocar 

com outra bola; se o choque ocorrer, o efeito necessariamente surge, ou seja, a outra bola 

entrará em movimento em função da aceleração da primeira bola; mas se o choque não 

ocorrer, o movimento da segunda bola não é observado, ainda que a primeira bola esteja em 

movimento).  

No caso específico do âmbito das vivências, o estado vital (o elemento causante) é 

condicionado por uma ‗causa‘ que, contrariamente aos eventos naturais, não é intermediária 

entre um e outro evento (entre o estado vital e as consequentes mudanças nas vivências), mas 

determina tanto um como o outro. Os estados ou sentimentos vitais, portanto, não são eventos 

independentes, ou seja, não podem ocorrer sem gerar necessariamente um efeito nas vivências 

e são condicionados, eles mesmos, por uma causa.  

As vivências, por sua vez, apresentam três aspectos constitutivos: um conteúdo; o 

vivenciar deste conteúdo; e a consciência (em maior ou menor grau) que acompanha o 

vivenciar de um dado conteúdo (Stein, 2010, p. 18, tradução nossa). Edith Stein faz uma 

diferenciação, ao nível da constituição das vivências imanentes ao fluxo de consciência, a 

respeito de seus conteúdos. Estes, segundo ela, podem ser não-egoicos (ichfremder), aqueles 

que correspondem aos dados das sensações (Empfindungsdaten); ou egoicos
32

, como é o caso 

da sensação de bem-estar, por exemplo. Ambos os conteúdos, porém, correspondem a objetos 

imanentes. Se, por outro lado, tratasse de objetos transcendentes, ou seja, que transcendem a 

consciência, estão fora dela, também haveria a mesma diferenciação entre as vivências não-

egoicas (ichfremder) que apreendem as coisas (Sachen) e, por outro lado, aquelas egoicas 

(ichlicher) que apreendem valores (Werte). A diferença repousa no fato do acompanhamento 

ou não do Eu naquela vivência – os conteúdos egoicos são experienciados mais nitidamente 

pelo Eu, ou como se se referissem de fato ao Eu. Isso não quer dizer que não seja o Eu a 

apreender as coisas. Entretanto, uma coisa percebida (pelo Eu) é, de fato, apreendida como 

algo distinto do Eu. Já os valores são apreendidos como constituintes do Eu. Detalharemos 

ainda essa questão mais à frente. 

                                                             
32 Na falta de uma melhor tradução, a palavra em alemão é ―ichlicher‖, algo como um adjetivo referente à 

palavra ‗eu‘. Já a palavra ―ichfremder‖, literalmente seria traduzida por ―estranho ao eu‖. 
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Ademais, as vivências não se manifestam todas de um mesmo modo. Elas podem 

diferir-se em relação aos graus de intensidade conforme a emergência de seus respectivos 

objetos. Há de se diferenciar o grau de intensidade do vivenciar, do grau de intensidade do 

conteúdo do mesmo: ―a sensação intensa do vermelho não é a sensação de um vermelho 

intenso [...]. A entrega intensa a uma dor não é a entrega a uma dor intensa‖ (Stein, 2010, p. 

18, tradução nossa). Nesse sentido, com relação ao aspecto consciente constitutivo de uma 

vivência, pode-se dizer que quanto maior a intensidade do vivenciar, mais desperta será a 

consciência que se tem dele. Por sua vez, a consciência, ela mesma, não é uma vivência e nem 

um ato de reflexão, mas ela ilumina o vivenciar – assim como ilumina os atos de reflexão. 

A intensidade do vivenciar reflete, então, no modo de apreensão de seu conteúdo, bem 

como na consciência do próprio vivenciar. Mas novamente, o que influencia a intensidade de 

uma dada vivência? É precisamente este aspecto da vivência que é o próprio vivenciar, que se 

encontra condicionado causalmente à esfera dos estados e sentimentos vitais. Uma alteração 

nesses últimos causa uma alteração correspondente no vivenciar (como já foi mencionado, por 

exemplo, um estado de cansaço
33

 faz com que a intensidade de alguma vivência seja menor; 

mas pode ser que um estado de descanso ou alegria ocasione o aumento da intensidade da 

mesma vivência). Os outros aspectos da vivência, o seu conteúdo e a consciência que a 

acompanham, são afetados não de maneira direta pelos estados vitais, mas em conjunto com o 

vivenciar diretamente influenciado. O conteúdo e a consciência da vivência são, nesse 

sentido, vitalizados (ganham nova vitalidade ou perdem) em conjunto com o vivenciar. 

 

6.3. Esfera psíquica e causalidade 

 

Os estados vitais manifestam-se à consciência e a vivência que se possui deles 

caracteriza um sentimento vital. Stein os trata até aqui como sinônimos. Entretanto, segundo 

ela, pode acontecer de um sentimento vital não chegar a ser consciente ou, ao contrário, a 

consciência de um estado não corresponder necessariamente ao sentimento que se 

experimenta em um dado momento. De qualquer maneira, em um sentimento vital (que é um 

estado vital vivenciado) se manifesta uma ―qualidade real permanente‖ (p. 237) do estado do 

Eu real, psíquico (e não puro): a energia vital. A respeito da diferença entre o Eu puro e o Eu 

                                                             
33 Stein não limita os estados vitais a dois (ou os sentimentos vitais também a dois: tristeza e alegria), ou seja, ao 

cansaço e o descanso; mas sugere que existe uma ampla gama de variações entre os dois extremos, bem como a 

existência de outros estados vitais, como a excitabilidade e o alerta (que podem inclusive ser provocados por 

fatores externos que agem sobre a estrutura psicofísica, tais como os estimulantes, por exemplo, a cafeína), 

dentre outros. De qualquer maneira, são os estados e os sentimentos vitais que se encontram em um vínculo de 

causalidade com as vivências.  
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psíquico, ela relata que enquanto a consciência ―é o âmbito do vivenciar puro e ‗consciente‘, o 

psíquico é o âmbito da realidade transcendente que se manifesta nas vivências e nos 

conteúdos das vivências‖ (Stein, 2010, p. 22, tradução nossa). Nesse sentido, como nos 

referimos anteriormente à relação de causalidade entre os sentimentos vitais e as vivências, 

tem-se agora que o acontecimento propriamente causador da relação são os modos de atuação 

da energia vital que provocam alterações nos estados vitais dos quais os sentimentos vitais são 

a manifestação consequente. Os efeitos de tal causa são as interferências nos estados e 

vivências psíquicas reais.  

Como passar de uma esfera de vivências puras àquela das experiências reais? A esfera 

dos acontecimentos reais não exerce influência no âmbito das vivências puras. Contudo, as 

mesmas vivências e os seus conteúdos correspondentes são manifestações de estados e 

qualidades reais, dos quais os sentimentos vitais também são expressão. Também a 

causalidade psíquica é manifestada na causalidade fenomênica enquanto qualidade 

permanente que chega a ser objeto da consciência e, portanto, instância pura. Por sua vez, o 

âmbito psíquico diz respeito a uma realidade transcendente ao nível da consciência, mas que 

se manifesta nos conteúdos e nas vivências da esfera da consciência. É importante destacar 

que a realidade do psíquico não se reduz a condicionamentos dos aspectos físicos, de modo 

que também a causalidade da esfera psíquica está relacionada com um maior ou menor nível 

da energia vital. Esta é sempre a mediadora do acontecer psíquico, ou seja, é a causa da 

alteração de alguma qualidade ou estado da esfera psíquica – isso quer dizer que não há uma 

interdependência das qualidades e estados da psique entre si, mas a energia vital é sempre a 

mediadora das alterações ao nível dessas mesmas qualidades e estados. Stein fornece o 

exemplo: ―a receptividade para as cores não pode ser intensificada e nem reduzida pela 

receptividade para os sons. Mas ambas podem ser intensificadas conjuntamente por meio de 

uma intensificação, independente de ambas, da energia vital‖ (Stein, 2010, p. 24, tradução 

nossa). Também pode acontecer que a alteração de uma qualidade provoque uma alteração na 

energia vital e esta, por sua vez, gera alteração na outra qualidade. 

 Um aspecto importante precisa ser destacado e se refere à diferenciação entre o 

âmbito psíquico e a natureza material externa aos indivíduos. Edith Stein já havia tratado do 

tema acerca das relações entre a estrutura material corpórea da pessoa e seu aspecto psíquico, 

bem como da unidade essencial entre ambos em outras obras (Stein, 2005a, 1917). Ao se 

manter agora na análise da causalidade psíquica, ela busca estabelecer uma diferença 

fundamental entre esta e as relações de causalidade presentes no mundo natural. Neste último, 

todo o acontecer natural está submetido à ―conexão total da natureza material, conexão da 
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qual emergem as coisas particulares como centros do acontecer‖ (Stein, 2010, p. 24, tradução 

nossa). No caso da esfera psíquica, esta não se encontra em conexão com toda a natureza, mas 

diz respeito ao estado psíquico de um indivíduo. E é o indivíduo singular – e não todos os 

indivíduos – que corresponderia analogamente à totalidade da natureza. Uma implicação 

importante dessa análise é a objeção a qualquer tentativa de generalização do acontecer 

psíquico. 

Dissemos que as vivências são condicionadas pelo estrato dos sentimentos vitais e pela 

modulação da energia vital. Deve-se incluir nessa afirmação uma dinâmica complementar, 

que diz respeito à própria manifestação da vivência e não apenas de sua intensidade. Para que 

as vivências ocorram, é preciso também um dispêndio de energia vital. Ao consumi-la, 

provocam nela, uma alteração. Nesse sentido, não há uma via única de influência entre a 

energia vital, os sentimentos vitais e as vivências, sendo essas últimas apenas modificadas 

pelas primeiras, mas também ocorre o contrário: as vivências influem na energia vital – 

podem provocar cansaço, ou um estado de euforia. ―Onde um evento desencadeia outro, uma 

conversão de energia ocorre. A coisa que produz o efeito perde algo em favor da coisa que o 

experimenta. Trata-se de uma bilateralidade que é própria de todo acontecer causal‖ (Stein, 

2010, p. 25, tradução nossa).  

Nesse sentido, Stein (ibid.) destaca que:  

Todo o acontecer causal psíquico pode ser concebido como uma 

transposição da energia vital à ação atual de vivenciar, e como a utilização 
da energia vital por parte da ação atual de vivenciar. Por conseguinte, a 

energia vital e seus modos ocupam um lugar singularíssimo na constituição 

da psique. 

 

Por sua vez, os sentimentos vitais não representam um gasto da energia vital. A esfera 

vital não se insere no fluxo das vivências, mas constitui um aspecto subjacente da corrente das 

vivências, sustentando-a e, por outro lado, originando-se dela. Também por esta razão, para 

que um estado psíquico subsista na realidade, é preciso que o seja a partir da energia 

―retirada‖ da energia vital. Sem a esfera vital e a energia proveniente dela, o âmbito psíquico 

não chega a se realizar. 

Um ponto importante a ser evidenciado a respeito da dinâmica causal da energia vital 

na constituição da psique diz respeito ao aspecto da receptividade dos conteúdos da vivência 

que influencia diretamente a diminuição ou o aumento do gasto da energia. Segundo Stein, a 

receptividade é uma qualidade permanente e mutável da psique que está sujeita a 

intensificações e estabilidades condicionadas pela manifestação das vivências. Ela é uma 

qualidade permanente, pois tende a se estabilizar quando o vivenciar que inicialmente gasta 
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muita energia vital para ocorrer (dependendo sempre de seu conteúdo), permanece no mesmo 

nível de amplitude desse gasto da energia, o esforço inicialmente realizado tende a 

desaparecer, de modo que o mesmo vivenciar poderá ocorrer sem esforço ou sem tanto 

dispêndio de energia em outro momento. E é mutável, pois essa estabilidade gerada implica 

em uma mudança da própria receptividade, por alterar a dimensão da necessidade da vivência 

em relação à energia vital. E, nesse sentido, ―quanto menor for a mudança na esfera vital 

[gasto de energia], quanto menor esforço custar –fenomenalmente – a vivência, tanto maior é 

a receptividade‖ (Stein, 2010, p. 28, tradução nossa).  

Claro está que essa receptividade se relaciona diretamente ao hábito de vivenciar um 

determinado conteúdo. Stein cita o exemplo da receptividade de sons. Inicialmente, o uso da 

energia vital é necessário para a apreensão de sons com intensidades diversas (imaginemos o 

caso de um recém-nascido), porém, com a repetição dessa recepção, a vivência tende a se 

realizar cada vez com menor esforço e, portanto, com menor utilização da energia vital. 

Segue-se a formação de uma capacidade da vida atual da psique. A capacidade é 

independente da esfera vital, efetua-se por conta própria, é uma aquisição da vida psíquica. 

Isso não quer dizer, contudo, que não há mais dispêndio da energia vital. A vida atual também 

se consome e a energia vital é necessária para repô-la, para que haja a recepção de novos 

dados conscientes, pois de outro modo, isso não seria possível e a vida da psique cessaria. De 

qualquer modo, o mecanismo psíquico é capaz de autorregular-se de maneira automática, 

tendo em vista a sua capacidade de adaptação e aquisição de novas funções. E, para que as 

mesmas ocorram, faz-se necessária a presença da energia vital, de modo que o mecanismo 

psíquico dependa inteiramente dela. Stein, portanto, enfatiza que ―não existe realidade 

psíquica sem causalidade‖ (Stein, 2010, p. 29, tradução nossa), ou seja, sem a esfera vital que 

sustenta as qualidades e os estados psíquicos reais. 

Edith Stein questiona a seguir, porém, se a causalidade mecânica é a única forma a 

qual o acontecer psíquico estaria condicionado e, tendo em vista a possibilidade de outras 

formas de condicionamento, se seria possível uma determinação (matemática e com vistas à 

predição) da esfera psíquica. Por um lado, a recepção dos dados sensíveis e a captação de sua 

intensidade tem a ver com a dimensão da energia vital e, portanto, circunscreve-se à relações 

causais. Entretanto, quais as classes de dados são buscadas (ou seja, a busca por determinadas 

classes de dados), isso não está necessariamente atrelado à energia vital, logo, escapa às leis 

da causalidade mecânica. Ademais, a relação entre o estado vital e a apreensão de um 

determinado dado sensorial não admite previsões, mas apenas averiguações por meio da 

experiência. O mesmo ocorre com o sentimento vital e o grau de tensão manifestado da 
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vivência. Também essas relações não admitem uma determinação quantitativa, pois os 

sentimentos vitais, a intensidade do vivenciar e a energia vital expressam-se, cada um, como 

campos qualitativamente diversificados, o que impede a sua redução a um denominador 

comum – dentro de um mesmo campo e não entre si – e a divisão em unidades 

quantitativamente iguais.  

Stein sugere então, um caminho diverso, ou seja, aquele de uma determinação 

qualitativa ao invés da quantitativa. Todo sentimento vital, segundo ela, ―é uma qualidade 

peculiar e poderíamos distinguir dentre as múltiplas qualidades por meio de uma atribuição 

de nomes‖ (Stein, 2010, p. 31, tradução nossa, grifos da autora). Além de ―cansaço‖, ―vigor‖, 

―fadiga maior ou menor‖ e da grande variedade de gradações entre um estado e outro, há de 

se poder valer também de analogias procedentes de campos diversos de significado. Claro 

está, porém, que pelo impedimento de haver uma redução dos sentimentos vitais e da 

intensidade das vivências a unidades firmemente estabelecidas, Stein propõe a concepção de 

um continuum – ou seja, uma ―variedade de qualidades com limites imprecisos‖ (Stein, 2010, 

p. 33, tradução nossa) – de gradações das ditas qualidades dos campos dos sentimentos vitais 

e das vivências, mas adverte que nossa linguagem comum não alcança a infinidade de 

possibilidades de descrição e distinções de sentimentos e vivências dentro de seus respectivos 

continuum, ainda que possamos experimentá-las
34

. As diferenças de intensidade do vivenciar 

e dos níveis de sentimentos vitais são, portanto, diferenças qualitativas e não quantitativas; e 

são também passíveis de serem reconhecidos em algum nível, ainda que não de modo total em 

todas as gradações, contudo, é perfeitamente possível distinguir entre cansaço e frescor, 

vermelho e azul e, também em relação aos diferentes gêneros (sentimentos vitais e 

intensidade do vivenciar): cansaço e vermelho. 

Ao partir do postulado da determinação de um contínuo constituinte da esfera dos 

sentimentos vitais e da esfera das vivências, Stein declara a possibilidade de se estabelecer 

leis causais no âmbito psíquico que corresponderiam a regras mais ou menos estabelecidas da 

relação entre as distintas esferas. As regras são ―mais ou menos‖ estabelecidas, pois tratam de 

relações prováveis. Apesar de prováveis, são evidentes e podem ser inclusive estabelecidas 

                                                             
34 Isso é interessante e válido do ponto de vista das intervenções da psicologia clínica. Apesar de Stein não 

mencionar em suas análises a aplicação da psicologia, daquelas podemos depreender a necessidade de se buscar 

uma descrição minuciosa dos sentimentos vitais das pessoas que são atendidas; bem como a relação dos 

sentimentos e estados vitais com a receptividade psíquica e a possibilidade de desenvolvimento de capacidades 

psicológicas. Dada a limitação natural da linguagem neste processo de descrição, destaca-se aqui a validade da 

busca por imagens, símbolos, figuras de linguagem ou produções artísticas (literatura, arte, música) que se 

aproximem da experiência percebida e sirvam como modelos de descrições. Ademais, ainda que se trate de uma 

experiência individual, a descrição desta por meio daqueles produtos culturais, possibilita não apenas a partilha 

da experiência, mas também admite constatar a universalidade do sentido da vivência partilhada. 
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mediante experiências cotidianas da vida prática. Por exemplo, como cita Stein, quando 

estamos cansados, somos provavelmente impossibilitados de realizar estudos avançados. As 

conexões entre uma e outra podem ser, então, essenciais e, portanto, necessárias, sem serem 

exatas ou matemáticas, como ocorre no caso dos acontecimentos da natureza material.  

Stein não admite que as leis causais psíquicas possam apontar para acontecimentos 

gerais futuros, ou seja, ela se posiciona contrariamente ao estabelecimento de uma previsão a 

respeito dos estados e sentimentos vitais e suas relações com as vivências. Ainda que 

tenhamos conhecimento da energia vital do momento presente, isso não quer dizer que se 

consiga predizer o estado futuro da mesma energia e nem seus possíveis rendimentos. As 

previsões poderiam ocorrer somente de maneira muito limitada, devido também às diferenças 

individuais em relação à presença e ação da energia vital. Se a generalização pela via da 

comparação dos níveis de energia vital entre pessoas resulta impossível, uma previsão 

possível pode ocorrer ao se analisar um único indivíduo e buscar predizer sua atividade 

psíquica futura baseada nos rendimentos passados de sua energia vital. Ainda assim, tal 

predição não é exata e possui uma validade meramente empírica.  

 

6.4. Vida espiritual e causalidade 

 

Até o momento, foi apresentado um sentido de causalidade que conduz o acontecer ao 

nível das vivências imanentes à consciência. Contudo, para que haja uma compreensão 

abrangente da psique, faz-se necessário analisar agora o âmbito das vivências intencionais – 

as quais Stein denomina por ―atos‖ – ou seja, daquelas vivências cuja constituição depende da 

presença do Eu. A presença do Eu e, portanto, a mirada intencional que ele leva consigo, 

designa já outra esfera de vivências, aquela da vida do espírito.  

A mirada intencional faz com que o Eu se volte para objetos que se encontram ―fora‖ 

do fluxo consciência, ou que são transcendentes a ele
35

; ou ainda, transforma em objetos as 

instâncias constitutivas da própria consciência, seja uma sensação ou um próprio ato, na 

medida em que também se coloca diante deles (refletindo sobre eles, por exemplo). 

Percepção, memória e empatia (dentre outros) são exemplos de atos intencionais, pois fazem 

referência à apreensão de objetos no presente, em ―carne e osso‖, ou o fazem ao se referir ao 

passado por meio de imagens ou representações. Por se tratarem de um novo gênero de 

vivências, os atos intencionais requerem a abordagem de um tipo específico de causalidade 

                                                             
35 Na verdade, os objetos transcendentes somente possuem lugar no fluxo da consciência, justamente por serem 

correlatos do Eu e do lugar que o Eu ocupa no fluxo.  
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que sustente a vinculação dos mesmos atos entre si e também com seus respectivos objetos: a 

motivação. 

Há de se diferenciar aqui a motivação enquanto lei que fundamenta a vida espiritual – 

e é, portanto, mais abrangente –, da concepção comum de motivação compreendida apenas no 

terreno dos atos voluntários e espontâneos. E, por se tratar de uma vinculação entre gêneros 

específicos de vivências – aquelas intencionais – a motivação une os atos uns em função dos 

outros, não sendo apenas um mero agregado (ou associação por contato) de vivências. Nas 

palavras de Stein (Stein, 2010, p. 36, tradução nossa, grifos da autora),  

[A motivação] é um proceder de um ato partindo do outro, um realizar-se ou 
ser realizado de um em virtude do outro, pela razão do outro. A estrutura das 

vivências que são as únicas que podem entrar na relação de motivação, é 

absolutamente decisiva para a essência dessa relação; trata-se de atos que 
tem sua origem no eu puro, que procedem fenomenicamente dele e que se 

encaminham para algo objetivo. O eixo no qual se apoia de certo modo a 

motivação é sempre o eu. Ele realiza um ato porque realizou já outro.  

 

As relações de motivação, contudo, como já foi mencionado, não se referem a uma 

vinculação necessariamente fruto de uma espontaneidade (ou escolha voluntária). Ela pode 

ser vivida de maneira explícita ou implícita. Stein fornece um exemplo no primeiro caso, no 

qual se admite uma determinada crença (em um teorema matemático) partindo de uma 

dedução realizada segundo determinados pressupostos. Já no caso de uma motivação 

implícita, pode-se crer no mesmo teorema que ainda não foi demonstrado totalmente em seus 

termos fundamentais, mas é possível intuir seus elementos. Stein também aponta que o ato 

perceptivo é motivado implicitamente – ou seja, não é necessário um caminho dedutivo e nem 

a explicitação de características do objeto que o levam a ser percebido. Uma motivação 

explícita pode vir a se tornar implícita, assim como pode ocorrer o contrário também – e, 

nesse sentido, por exemplo, pode-se elencar os motivos que conduziram à percepção de um 

determinado objeto.  

O que Edith Stein quer deixar claro aqui, neste primeiro momento de sua descrição 

acerca da motivação, é que tal vinculação entre os atos e seus objetos não precisa ser 

perpetuada por uma ação livre do Eu. Para deixar isso claro, ela descreve em pormenores a 

estrutura de uma vivência intencional e como podem ser as relações de motivação ao nível de 

uma simples percepção, por exemplo. A percepção, como se sabe, é uma vivência intencional 

na qual o Eu encontra-se voltado para um objeto no tempo presente, de ―carne e osso‖ e 

externo ao fluxo de consciência. Na percepção, é possível apreender a totalidade de um objeto 
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(seu conteúdo de sentido
36

), ainda que nem todas as suas facetas estejam imediatamente e 

concomitantemente diante do Eu, de modo que as outras facetas ‗escondidas‘ do objeto são 

coapreendidas (apreendidas de maneira vazia, para que posteriores atos perceptivos 

compreendam e integrem o objeto inteiro) com aquela que foi apreendida originariamente. 

Segundo Stein, essa co-apreensão pode motivar um eventual movimento livre que faça vir à 

vista um lado antes escondido do objeto.  

A co-apreensão como fator motivador de um movimento é apenas uma das 

possibilidades de estabelecimento da motivação na ordem de uma vivência intencional. Outra 

possibilidade: a qualidade do objeto manifestada na percepção pode constituir um motivo para 

uma tomada de posição (uma reação, ou mesmo a crença na existência do mesmo, mediante 

sua manifestação) do Eu diante desse mesmo objeto. Em nenhuma dessas possibilidades está 

expressa uma ação simplesmente voluntária do eu. Outras vinculações motivadoras que 

podem ocorrer a partir da percepção de um objeto, podem expressar, além da crença em sua 

existência concreta, a crença em um estado de coisas que esteja vinculado à existência do 

objeto, como é o caso do mundo dos valores e sua posterior integração aos objetos. Por sua 

vez, sempre no exemplo de Stein, a apreensão de um determinado valor motiva uma reação 

afetiva (―uma tomada de posição do ânimo‖ – Stein, 2010, p. 38 –―o gozo pela beleza‖, por 

exemplo) que, por sua vez, motiva a esfera volitiva e a da ação. Essas relações serão 

pormenorizadas adiante. 

Como foi possível compreender diante do exemplo citado acima, pode-se destacar 

alguns elementos essenciais implicados em toda relação de motivação: a presença do Eu, a 

vivência motivadora, a vivência motivada e os objetos correlativos das vivências. O principal 

elemento, contudo, que atua quando da ocorrência de atos motivados relaciona-se com o 

conteúdo de sentido correlato do primeiro ato. A esse conteúdo, Stein denomina ―motivo‖. É 

o relâmpago, para citar o exemplo dado por Stein (2010, p. 38), que motiva a expectativa do 

trovão e não a percepção do relâmpago; uma notícia boa motiva o vivenciar de uma alegria, e 

não o conhecimento dessa notícia, mas a notícia em si. Claro está que o fato de os objetos dos 

atos constituírem os motivos significa que também os atos a eles correlatos tem um 

importante papel nas relações de motivação, tanto os atos motivadores (a percepção do 

relâmpago) quanto os motivados (a expectativa do trovão). É possível afirmar que há entre o 

motivo e o ato motivado uma conexão de sentido, uma vez que se compreende aquele 

determinado ato em função do motivo o qual o instigou. Faz-se necessário também 

                                                             
36 Segundo Stein, ―a unidade do sentido prescreve quais complementações admitem um sentido parcial dado e, 

portanto, quais passos ulteriores podem ser motivados pelo primeiro passo‖ (Stein, 2010, p. 38, tradução nossa).   
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pormenorizar as relações estabelecidas entre um e outro, pois a conexão entre ambos pode ou 

não refletir uma posição racional do Eu que oriente tal conexão. Ademais, um motivo não 

conduz necessariamente a um determinado ato, mas é possível conceber uma série de 

possibilidades admissíveis. Nas palavras de Stein (2010, p. 38-39, tradução nossa, grifos da 

autora), 

Um estado de coisas pode entrar nas conexões lógicas mais diversas e pode 

permitir, portanto, um número correspondentemente grande de conclusões. 
Porém, delimita um âmbito de possibilidades e quando o sujeito cognoscente 

excede esse âmbito, então procede irracionalmente. De igual modo, um valor 

delimita eventualmente um âmbito de diversas tomadas de posições 
[reações] possíveis do sujeito que percebe o valor. Pode suceder então que o 

conteúdo de uma vivência não exija imediatamente um determinado [ato] 

motivado, mas sim exija um dos diversos [atos] motivados possíveis. Existe 

ainda outra possibilidade: um motivo vivenciado pode permitir diversas 
formas de comportamento, sem exigir nenhuma delas. 

  

Edith Stein introduz aqui a dimensão dos valores, cuja apreensão é fundante do mundo 

espiritual e das relações de motivação. Os valores são instâncias objetivas que expressam 

conteúdos de sentido e, portanto, constituem motivos importantes a partir dos quais outros 

atos intencionais poderão emergir. Falaremos mais a respeito dos valores no momento em que 

descrevermos as tomadas de posição do ânimo, os atos livres e as ações subsequentes na 

intrincada cooperação entre as relações de causalidade e motivação entre os atos, os impulsos 

e as tendências. 

Em se tratando da composição do fluxo de consciência, uma diferença fundamental 

entre os atos intencionais e as demais vivências imanentes do fluxo está no fato de os 

primeiros, devido a sua própria constituição em função dos objetos correlatos, deixarem de 

existir quando do desaparecimento de seu conteúdo. Diferentemente das vivências imanentes, 

quando o ato que emergira em um dado momento desaparece, ele não deixa um campo vazio 

na consciência. Ele simplesmente deixa de ser, pois a sua vinculação com outros atos, como 

foi expresso, não ocorre em um constante fluir, ou em um continuum, mas por estar um em 

função do outro, nas relações de motivação. Nas palavras de Stein, ―um ato é sempre um sair 

do fluxo; nasce dele, mas não termina nele; tende a algo que não está no curso do fluxo; segue 

sendo gerado até que se liga a ele (objeto), e cessa quando se desliga dele. [...]. Os atos são 

‗interrupções‘, ‗incisões‘ no fluxo‖ (Stein, 2010, p. 39, tradução nossa). O fluxo de 

consciência, contudo, não é interrompido pela emergência dos atos, já que existem imersos 

nele os campos das demais vivências que o preenchem. Os atos intencionais, portanto, não 

influenciam na corrente das vivências e é ainda possível que esta se dê sem a emergência 

deles.   
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Os atos intencionais, quando emergem, formam tipos específicos de complexos, ou 

unidades de vivência que, por sua própria constituição, são correlatos a unidades de objetos. 

Ou seja, a unidade de um ato intencional corresponde à unidade de objeto ao qual o ato está 

direcionado. Por esta razão, os objetos emergem ante a consciência como uma unidade 

multifacetada e não como algo parcial. Assim, também na esfera dos atos intencionais e seus 

correlatos, Stein admite a eventual ocorrência de associações por contato, tendo em vista a 

apreensão unitária da totalidade multifacetada de um objeto.  

Podemos imaginar a apreensão de um livro. O objeto livro é apreendido enquanto 

unidade, ainda que a princípio se perceba diretamente apenas a sua capa, de modo que as 

demais facetas veem dadas de modo vazio pela percepção. Apreendemos a unidade do 

formato do objeto, mas também podemos apreender em conjunto outras qualidades do 

mesmo, tal como as cores, a textura. A percepção da cor ocorre concomitantemente à 

apreensão da textura e da forma do objeto, de modo que tais vivências estão, portanto, 

associadas pelo contato proveniente das próprias qualidades do objeto – lembremos que à 

unidade do objeto corresponde à unidade da vivência intencional, como acabamos de 

explicitar. Contudo, serão as relações de motivação que irão possibilitar a apreensão do objeto 

em sua totalidade.  

Nesse sentido, a apreensão de uma das facetas do referido objeto (no caso do exemplo, 

o livro) motivará a emergência de todas as outras em conjunto, de modo que em uma posterior 

percepção (que, desta vez, pode ser de outra faceta do objeto distinta da anterior) 

impulsionará (motivará) a apreensão total do mesmo objeto. Há, portanto, uma unidade 

associativa das qualidades do objeto que corresponde aos atos aos quais é correlata e que é 

promovida pelo modo de apreensão da vivência intencional e das vinculações de motivação 

entre os atos e seus respectivos conteúdos. A vivência motivadora e a vivência motivada, 

vinculadas pela motivação, constituem também uma unidade. A motivação e o modo de 

apreensão dos objetos, dessa forma, não podem ser redutíveis às relações de associação (a 

motivação em si não se reduz à ―soma‖ do contato entre as vivências) – e, nesse sentido, Stein 

rebate os postulados da psicologia associacionista.  

Stein aqui está a se referir a uma esfera muito basilar da percepção, ou seja, de um 

modo específico de apreensão de objetos. Ela diferencia essa esfera inferior perceptiva de 

uma esfera superior da percepção, na qual está presente a mirada intencional do Eu e, 

portanto, a sua revelação desde logo à apreensão racional e à reflexão. Esse tipo de percepção 

é delineado quando, de modo consciente, voltamo-nos para a apreensão de um dado objeto. 

Nesse caso, é mais evidente o modo com o qual as relações de motivação emergem. E é 
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nítida, inclusive, a maneira pela qual a vivência perceptiva pode motivar a emergência de 

outras vivências, como uma tomada de posição diante da percepção e uma livre decisão para a 

ação. Ao contrário, o nível inferior da percepção, ainda que possa motivar a emergência das 

mesmas vivências, não tem a princípio, diante de si, as razões para a sua própria emergência. 

A percepção, nesse caso, ocorre como que de modo automático ou inconsciente, e necessita 

de uma posterior ação reflexiva para retomá-la caso se queira analisar a sua manifestação 

primeira. Essa retomada da vivência perceptiva é possível, bem como o é nos casos dos atos 

intencionais motivados. Não é possível, contudo, produzir ou reproduzir uma vivência 

submetida às relações causais provocadas pela esfera vital e nem às relações de motivação 

exatamente da mesma maneira com que ela ocorreu primeiramente – apenas por meio de um 

ato reflexivo. 

A filósofa passa a diferenciar, a seguir, a possibilidade do surgimento da razão em 

meio à esfera dos atos intencionais e das relações de motivação estabelecidas entre eles. Ao 

nível da esfera psíquica, é possível verificar um âmbito de acontecimentos ―cegos‖, ou seja, 

sem a presença do olhar intencional ou espiritual (consciente) e que se expressa por meio das 

influências dos sentimentos vitais nas vivências (que podem ser sensações e estados vitais, 

como já vimos); e é possível verificar também aquele nível de vivências que são fruto de um 

olhar desperto do Eu e que estão submetidas, portanto, não somente às relações de 

causalidade, mas àquelas da motivação. Aqui se encontra o início do domínio da razão. Em 

suas palavras, ―toda a vida dos atos está submetida às leis da razão [enquanto possibilidade] 

que levam o sujeito ao autodiscernimento e, graças às quais o último pode medir de fato o 

curso de suas motivações‖ (Stein, 2010, p. 38, tradução nossa).  

A expressão da razão surge na medida em que se torna possível converter em objeto 

de reflexão o conteúdo de sentido (motivo) correlato de uma dada vivência motivadora. Tal 

conversão do objeto, por sua vez, expressa a possibilidade de agregação de um valor a ele 

(como é o caso da crença na existência do mesmo objeto ou em sua possível atuação). De 

qualquer maneira, o objeto vem a manifestar-se enquanto tal, primeiramente por meio da 

tomada de conhecimento (Kenntnisnahme) que dele temos. Esse é um nível de vivência 

intencional anterior ainda à percepção. Um objeto se converte para nós enquanto dado 

perceptivo por meio da referida tomada de conhecimento, ―um receber simples que por si 

mesmo, não é um motivo no mesmo nível de consciência, mas unicamente em seus substratos 

sensíveis; contudo, de sua parte, pode ser motivador (ou cujo conteúdo de sentido pode se 

converter em um motivo) para uma recepção ulterior‖ (Stein, 2010, p. 42, tradução nossa). Ou 

seja, para que o Eu possa voltar-se a um dado objeto, é necessário que tenha havido já um 
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simples registro (eine gewisse Aufnahme) (uma recepção da forma do objeto) marcado 

anteriormente na consciência da presença desse mesmo objeto que, por sua vez, serve de 

estímulo para atos posteriores do Eu. Cabe ao Eu aceitá-lo ou rechaçá-lo. 

Adentramos aqui, portanto, na esfera da tomada de posição, que ocorre a partir da 

tomada de conhecimento que se tem do objeto. As tomadas de posição (Stellungnahmen), a 

princípio, são reações que se tem diante da apreensão de um estado de coisas, por exemplo, 

como já foi dito anteriormente, da crença ou descrença que se possui acerca da existência 

desse mesmo estado de coisas. Podem dizer respeito também à valoração que se atribui ao 

dado (Stein cita aqui o exemplo da apreciação que tem de uma pessoa quando do 

reconhecimento de suas qualidades). A tomada de posição é fruto de uma exigência 

provocada diante da explicitação de um dado objeto. Isso não quer dizer, contudo, que ela é 

somente desencadeada pelo dado objetivo, mas que possui o seu fundamento nele. Ela não é 

fruto de uma escolha do Eu diante da tomada de conhecimento, já que nessa última esfera, o 

Eu pode ou não voltar-se para o objeto; pelo contrário, uma vez voltado ao objeto, não se 

pode prescindir deliberadamente da emergência de uma reação diante dele, ou seja, da tomada 

de posição diante da referida objetividade. Ademais, por esta razão, o Eu não pode decidir tê-

la ou não tê-la. Segundo Stein, ―elas tomam posse de mim‖. Por outro lado, ―não posso 

proporcioná-las a mim mesma, se elas não se apresentam diante de mim‖ (Stein, 2010, p. 42, 

tradução nossa). Neste caso, ela fornece o exemplo da crença em uma fé religiosa: ainda que 

haja o arbítrio do Eu em crê-la, a fé não é fruto de uma escolha, ela se dá ou não. Não existe 

liberdade nesse âmbito. 

É possível, contudo, posicionar-se diante das reações, de modo que esse 

posicionamento expresse um novo sentido (―Ich kann zu den Stellungnahmen «Stellung 

nehmen» in einem neuen Sinn [...]‖, p. 43). É possível acolher ou aceitar as primeiras reações 

diante do objeto ou recusá-las, dar vida à crença ou neutralizá-la. Também aqui não se trata 

necessariamente de um ato livre, deliberado. Entra aqui outras relações de motivação. Dentre 

os exemplos aludidos por Stein, ela menciona o caso do afeto (ou desafeto) que uma pessoa 

me provoca, sem que eu possa impedir essa inclinação. Contudo, é possível subtrair-se a esse 

afeto, isso não significa aceitá-lo ou não (lutar contra ele), mas simplesmente neutralizá-lo, de 

modo que os posicionamentos ou inclinações posteriores se tornam ineficazes. Há, portanto, 

uma suspenção da primeira reação (tomada de posição) diante do objeto. Desse modo, em 

suas palavras, ―não somente omitirei as ações que essa inclinação motivaria, mas tampouco se 

produzirão as expressões involuntárias de uma genuína inclinação‖ (Stein, 2010, p. 44, 

tradução nossa). Ainda nesse exemplo, eu poderia declarar-me para a pessoa que me provoca 
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esse afeto ou poderia decidir-me por lutar contra ele, negando-o. Ao suspender, porém, a 

primeira reação diante dele (do afeto objetivo), interrompe-se tais possibilidades de atitudes 

posteriores. Por esta razão, a aceitação (da primeira inclinação) ou a sua recusa vitaliza ou 

neutraliza posteriores tomadas de posição ou ações diante das tomadas de posição. Outro 

exemplo citado por Stein: uma mãe que recebe a notícia da morte de seu filho por um colega 

de guerra deste, apesar de crer (primeira reação), suspende tal crença, de modo que não 

vivencia o luto pela morte.  

A concessão ou não de vitalidade à crença pode estar vinculada à relação de motivação 

que se estabelece entre a tomada de conhecimento e as posteriores tomadas de posição e ação 

ou pode ocorrer independe das mesmas relações. Se a realização de uma tomada de posição, 

seja ela a aceitação de uma crença ou a neutralização da mesma, brota de uma decisão do Eu, 

então, concede-se livremente a existência a essa mesma crença ou à sua negação. O Eu pode 

conceder ―existência à realidade crida‖ (Stein, 2010, p. 44, tradução nossa). No caso do 

recebimento da notícia da morte, a mãe pode crer na mesma e aceitar conscientemente essa 

notícia, de modo a ―fornecer‖ realidade à perda vivida. Caso contrário, é como se ao recusar a 

notícia, a mãe ―impedisse‖ que a morte de seu filho se tornasse real (ainda que) para ela.  

Possibilidades de engano ocorrem, portanto, tanto no caso da não aceitação de uma 

tomada de posição (afeto ou crença) viva, quanto no caso da aceitação de uma que não seja 

autêntica. Tanto em um caso como no outro, os posicionamentos diante das primeiras reações 

irão determinar ações ulteriores, ainda que estejam pautados em tomadas de posição que não 

tenham uma autêntica vitalidade, ou seja, que estejam em dissonância àquela primeira reação. 

De qualquer maneira, claro está que a aceitação ou a recusa das tomadas de posição possuem 

também seus respectivos motivos. A suspensão da crença na morte do filho pode ser motivada 

por não se tratar de uma fonte confiável, ou simplesmente por ser uma notícia inesperada. Em 

ambos os casos, tratar-se-iam de motivos razoáveis, ou seja, motivos que expressam alguma 

razão e que estão em conformidade a ela. A não confiança na veracidade de uma fonte pode 

ser um motivo racional, bem como a primeira negação da notícia, devido à dor que ela gera. 

Entretanto, quando o motivo e a razão não coincidem, ou quando não existe nenhuma razão, 

tem-se que a tomada de posição e as ações posteriores denotam atos irracionais ou 

incompreensíveis: ainda no mesmo exemplo, se ao receber a notícia da morte do filho, a mãe 

ficasse contente. Stein admite uma terceira possibilidade, na qual a conduta pode ser motivada 

por motivos e razões imediatamente ocultas ao sujeito:  

Pode acontecer que o sujeito se equivoque em sua conduta: faz algo distinto 

daquilo que é exigido pelo motivo dominante, e o que faz tem sua razão 
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suficiente em um estado de coisas que não lhe vem dado objetivamente. Em 
nosso caso, a inverossimilidade é um motivo racional da suspensão [da 

crença]; pelo contrário, a conduta suscitada pela contrariedade da notícia 

seria uma [...] defesa contra o comunicado; a suspensão se movimenta aqui 

como um substituto de uma defesa encaminhada a um fim. Semelhante 
―equivocar-se‖ na conduta, um desligamento entre motivo e razão, tem lugar 

principalmente quando a motivação não foi realizada explicitamente, e pode 

ser revelada por meio de uma explicitação. A implicação é, pois, fonte de 
enganos e erros, enquanto que a explicitação é o meio para assegurar o 

domínio da razão. Mas também existem motivações ―irracionais‖ que se dão 

unicamente no âmbito da razão, e que são consideradas como um engano da 
razão mesma.  (Stein, 2010, p. 45, tradução nossa, grifos da autora). 

 

Todas essas possibilidades e as descrições realizadas por Edith Stein acerca da 

constituição das tomadas de posições – em suas numerosas possibilidades – e ações 

posteriores são de especial relevância, com certeza, inclusive para a atuação da psicologia e 

de seus profissionais ao lidarem com as pessoas e suas motivações.  

 

6.5. Liberdade e causalidade 

 

Mencionamos até o momento as tomadas de posição motivadas, ainda que não 

voluntárias, ou seja, aquelas nas quais o Eu ainda não se manifesta plenamente de modo 

autônomo. Como vimos, as tomadas de posição manifestam-se primeiramente como reações 

(de crença ou descrença em um determinado estado de coisas) e, em um momento posterior, 

como atitudes diante desse estado de coisas apreendido. Diante da manifestação de algo, a 

crença em sua existência e sua aceitação, rechaço ou suspensão, são exemplos já mencionados 

dessas atitudes, que ocorrem de modo ―automático‖ – não se pode suprimi-las – ou 

inconsciente, no sentido de não estarem acompanhadas da presença do Eu. Quando, porém, o 

Eu é vivenciado na manifestação de uma tomada de posição, de modo consciente, expressam-

se os chamados atos livres, que podem inclusive ser as mesmas crenças e atitudes, porém, 

originadas a partir do Eu. 

Os atos livres, então, são originados no Eu, que se manifesta espiritualmente na forma 

do cogito – em sentido expressado por Husserl (Stein, 2010, p. 45). Stein fornece aqui o 

exemplo do ato de se afirmar algo e relaciona-o com as tomadas de posição anteriores. Para 

continuarmos no exemplo anterior, a crença ou a convicção referem-se a um estado de coisas. 

Crê-se na existência de algo, por exemplo, na notícia da morte do filho ou na existência de um 

afeto provocado por alguém. A aceitação (ou rechaço), a princípio, é uma tomada de posição 

que faz referência à crença ou convicção e não ao estado de coisas em si (a morte ou o próprio 

afeto). Dependendo de outras relações de motivação, ‗permito‘ que haja (esteja vivo) em mim 
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o efeito da crença, aceito-o. É uma permissão entre aspas, pois não é voluntária. Da mesma 

maneira como pode haver a aceitação, o rechaço e a suspensão da crença também são 

possíveis, da mesma forma, a se depender das relações de motivação. Elas se correlacionam 

então, com a crença (aceito, recuso ou suspendo a convicção a respeito de algo).  

Já a afirmação, enquanto ato livre, correlaciona-se com o estado de coisas, uma vez 

que é ele que irá ser afirmado no ato. O Eu, de maneira consciente e livre, afirma a existência 

de um estado de coisas. A mãe afirma a ocorrência da morte do filho. Eu posso afirmar um 

sentimento de (des) afeto por uma pessoa. A afirmação da existência de algo somente pode 

ocorrer a partir do reconhecimento desse algo, de modo que o reconhecimento precede a 

afirmação. O reconhecimento pode ser também um ato livre correlato a um estado de coisas, 

na medida em que confere validade à tese de sua existência. Dessa maneira, relaciona-se 

também com a aceitação ou recusa, uma vez que essas últimas significam a prestação do 

reconhecimento (ou a sua recusa) em um dado estado de coisas. De qualquer maneira, a 

aceitação ou a recusa da convicção em um estado de coisas não se referem à valoração do tipo 

aprovação ou desaprovação de uma atitude/crença. 

É grande a complexidade das relações de motivação entre todos os atos descritos e é 

por esta razão que não se tem neste âmbito relações de causalidade necessária, fixa e pré-

estabelecida. Ainda que haja a convicção em um estado de coisas e sua aceitação – e, 

portanto, reconhecimento – é possível que o Eu ainda decida por não afirmá-lo, nem para o 

mundo externo e nem para si mesmo. A recusa, portanto, também é um ato livre. Por outro 

lado, também pode acontecer de serem afirmadas coisas das quais não se tem total convicção, 

ou seja, que não estão bem fundamentadas. Interessante destacar aqui que o que Stein chama 

de fundamento dos atos livres, a princípio, encontra-se em atos – tomadas de posição – que 

não são livres ou voluntários. Ademais, a relação entre os fundamentos de uma afirmação e o 

próprio ato de se afirmar algo admitem também uma ampla gama de possibilidades, tendo em 

vista as complexas relações de motivação estabelecidas entre convicção ou crença em um 

estado de coisas, aceitação, reconhecimento e afirmação. 

Novamente, temos exemplos citados por Stein (2010, p. 46). O primeiro diz respeito a 

uma convicção que não está fundamentada em um motivo racional ou objetivo: a crença em 

uma notícia fornecida por uma fonte reconhecidamente não confiável. A afirmação e 

transmissão de tal notícia ocorreram baseadas na aceitação da crença nessa notícia. 

Entretanto, essa crença, apesar de ter um motivo, não tem um fundamento racional, já que a 

princípio, contradiz a convicção primeira de que a fonte não é confiável. A crença na notícia, 

ainda que não seja racional, pode estar motivada por outras relações e, portanto, ainda que a 
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afirmação possa ser falsa, o ato é genuíno – ou seja, procede da convicção de que a notícia 

seja verdadeira.  

A segunda possibilidade decorre da afirmação deliberada de uma notícia que se crê 

falsa. Aqui também emerge a necessidade de se recorrer às relações que motivaram esse ato. 

Pode ser que se afirme a um doente que este irá ter uma melhora significativa em seu estado, 

quando se crê o contrário, para que a outra pessoa creia nesse estado de coisas – a melhora de 

seu quadro. Nesse exemplo, segundo Stein (2010, p. 46), a motivação é racional, ainda que ―a 

fundamentação intelectual ou teórica – a crença em um estado de coisas – falte; mas enquanto 

a seu sentido prático, a segurança que dou está fundamentada em seu motivo: meu desejo de 

tranquilizar o enfermo‖. O ato da afirmação, ao contrário do primeiro exemplo, nesse caso 

não é genuíno, apesar da motivação ser racional. A existência de um estado de coisas é 

afirmado para outrem, mas não para a própria pessoa, de modo a não se referir a uma 

realidade absoluta, já que não o é para a própria pessoa que o afirma. É preciso destacar que 

Stein não está denunciando um estado de valor, ou seja, um ato considerado apropriado ou 

não.  

A terceira possibilidade, finalmente, refere-se ao ato deliberado da mentira. A mentira, 

para Stein, é a afirmação contrária à própria crença. Stein (2010, p. 47) distingue dentre: ―1) 

afirmações genuínas (fundamentadas em uma convicção), podem estar mais ou menos 

fundamentadas, ser mais ou menos corretas ou falsas; 2) seguranças oferecidas (sem 

convicção); 3) mentiras (em contradição com a convicção)‖. 

Em todos esses casos, os atos de crer, aceitar, reconhecer e afirmar que são originados 

no Eu, faz com que eles não sejam simples tomadas de posição, mas atos livres. Quando os 

mesmos atos (com exceção da afirmação que, em geral, sempre brota do Eu) não possuem 

essa origem, não são considerados livres. Isso significa dizer e esclarecer que, ainda que os 

mesmos sejam conduzidos por um motivo (do mesmo modo como ocorrem com as tomadas 

de posição) que coincidam ou não com a razão (ou objetividade de um motivo), os mesmos 

motivos, por si só, não obrigam um sujeito a atuar de tal ou qual maneira – a expressar atos 

que correspondam a ele – diferentemente das tomadas de posição não livres, as quais nunca 

podem ser suprimidas. 

Dessa forma, nas palavras de Stein (2010, p. 48), ―o Eu pode ter os motivos e 

reconhecê-los e, apesar de tudo, pode omitir os atos‖. Claro está que também tal omissão 

admite um motivo. Nesse caso, o Eu encontra-se diante de uma decisão a ser tomada entre 

motivos opostos, ou seja, entre os que o faria atuar e aqueles que o fariam recuar. Novamente, 

podem estar articuladas nessa situação, muitas outras relações entre atos e motivos. Voltemos 
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ao exemplo do doente. É possível que se omita a afirmação tanto da melhora de seu estado, 

quanto de sua piora. No primeiro caso, como vimos, a afirmação não se trataria de uma 

mentira, ainda que a convicção seja contrária (ou seja, de que o estado piora), a aceitação da 

morte iminente poderia estar em cheque. E ainda que a piora do quadro fosse aceita, as 

implicações práticas e humanas poderiam exigir a afirmação de um estado de coisas 

inexistente. A pessoa, no entanto, ainda teria a possibilidade de se recusar em afirmar algo 

não existente, ficando em silêncio, ou simplesmente afirmando o estado de coisas objetivo. 

De qualquer jeito, há de se salientar que a decisão dentre inúmeras possibilidades, cabe ao Eu.  

Para Stein, para que o Eu chegue a sustentar uma posição, é necessário um elemento 

específico, o que ela denomina fiat (Stein, 2010, p. 48). Para que aja, portanto, a ação 

(afirmação), é necessário o ―faça-se‖. Em suas palavras, a ação pode ser efetivada ―por razões 

de peso; mesmo não pesando bem os motivos; [...] e ainda que os motivos a favor ou contra 

me pareçam ter o mesmo peso. Por conseguinte, os atos livres pressupõe um motivo. Mas 

necessitam, ademais, de um impulso que não seja, ele mesmo, motivado [dependente das 

relações de motivação]‖.  

Outros atos encontram-se aqui envolvidos: o querer e o agir ou atuar. Stein descreve 

três definições do querer, segundo D. von Hildebrand (na obra Idee der sittlichen Handlung – 

Ideia da ação moral). O primeiro sentido do querer é a expressão de um ato livre que 

encaminha o sujeito à conduta desejada – diferente de outros atos livres que não 

necessariamente conduzem às ações correspondentes, como vimos no caso da afirmação. Diz 

respeito ao esforço e ao desejo por algo. Esse tipo de querer, contudo, não leva em 

consideração se o sujeito é capaz da realização da conduta almejada ou não.  

O segundo sentido do querer se expressa por meio de um propósito ou intenção 

(Vorsatz), que é realizada por meio de um comportamento, seja este uma atuação corpórea no 

mundo ou atos espirituais. Segundo Stein, as intenções (ou propósitos), apesar de estarem 

também baseadas nas tomadas de posição, não são atos livres, mas podem ser o pressuposto 

para a realização de um ato livre. O propósito sempre está dirigido a uma meta possível de ser 

realizada, de modo a apontar para uma conduta do Eu, que pressupõe, por sua vez, a 

atualização dos atos livres. É preciso salientar, porém, que nem todos os atos livres estão 

originados em propósitos, como vimos ser o caso do reconhecimento e da afirmação – apesar 

de poderem se originar em um propósito, não o são necessariamente. Nas palavras de Stein 

(2010, p. 49), ―ainda que eu possa me esforçar para chegar a tomadas de conhecimento e a 

tomadas de posição, não posso propô-las a mim mesma; [ao contrário] não necessito me 
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esforçar nunca para conseguir atos livres, mas posso propô-los [voluntariamente] a mim 

mesma‖.  

O terceiro tipo de querer está diretamente relacionado à ―realização de um estado de 

coisas‖ (Stein, 2010, p. 48).  Ele se divide em tomada de posição da vontade 

(Willensstellungnahme) ou no propósito da vontade (Willensvorsatz) e na ação própria. Desse 

modo, tem-se que para a realização de um estado de coisas, é necessário que haja uma tomada 

de posição voluntária que principia a ação propriamente dita. Destaca-se aí o papel da vontade 

enquanto motivadora dos atos posteriores e para a realização das ações. Interessante salientar 

que neste nível do querer, no qual a vontade desempenha papel fundamental, admite que ela 

enquanto propulsora da tomada de posição e do propósito pode não estar pautada em atos 

―vivos‖ ou autênticos, no sentido de uma autêntica tomada de posição ou ―uma atitude 

atualmente existente. Basta que eu reconheça e aceite como exigida racionalmente uma 

tomada de posição, sem que esta se apresente realmente.‖ (Stein, 2010, p. 50).  

Cabe aqui um exemplo que contemple os atos explicitados até o momento. Eu quero 

que meu trabalho produza bons resultados, esforço-me para isso (primeiro sentido do querer). 

Há em mim o propósito de escrever um bom trabalho (segundo sentido do querer), de realizar 

uma meta factível, possível. Mas para que a realização desse artigo de fato se concretize 

(realização de um estado de coisas), há a necessidade de serem acrescidos atos voluntários 

(terceiro sentido do querer), uma vez que tendo diante de mim o trabalho em si (tomada de 

conhecimento) e reconhecendo a sua realidade (primeira tomada de posição enquanto crença 

na realidade de um estado de coisas), uma de minhas atitudes primeiras pode ser a paralização 

diante do trabalho (segunda tomada de posição automática, no caso deste exemplo, pode ser 

uma suspensão do trabalho, devido ao cansaço, um estado vital). Essa atitude pode ser 

reconhecida e afirmada, enquanto possibilidade. E pode ser que a partir do reconhecimento da 

paralização, eu precise recorrer a uma atitude voluntária que, inicialmente, não é autêntica ou 

viva em mim, já que minha atitude mais autêntica fora a paralização primeira. 

Voluntariamente me coloco à disposição da realização do trabalho; por meio da atualização da 

vontade, volto o meu propósito ou intenciono-me para isso (terceiro sentido do querer). 

Agora, o terceiro sentido do ato volitivo contempla, além das atitudes voluntárias, a 

ação propriamente dita. A ação origina-se, como já foi mencionado, com um fiat, ou ―um 

impulso interno a partir do qual o fazer começa a transcorrer‖ (Stein, 2010, p. 50). O fiat é um 

passo para a realização da intenção voluntária
37

. Para Stein, somente os atos livres podem se 

                                                             
37 Edith Stein menciona que o mesmo impulso está presente também em ações que são forçadas, ou seja, nas 

situações em que indivíduos são obrigados a agir de tal ou qual maneira. Ela cita os apontamentos de Adolf 
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originar de propósitos e serem conduzidos a partir desse impulso originário que ela 

denominou como fiat. 

 

6.6. Mecanismo psíquico, autorregulação e motivação 

 

Cabe ressaltar que, em meio às discussões a respeito da potencialidade da vontade e do 

querer, Edith Stein acrescenta em sua descrição da dinâmica psíquica, aquelas vivências que 

normalmente são consideradas opostas aos atos livres: os instintos ou impulsos (Trieb) e as 

tendências ou anseios (Streben). Em consonância com as tomadas de posição não voluntárias 

(reações e atitudes primárias), os impulsos e as tendências não são frutos de um 

posicionamento do Eu, ou do querer, mas são-nos dados. Diante desses, contudo, ainda temos 

a possibilidade de posicionamento, de aceitação e permissão da atuação dos mesmos no Eu, 

ou a rejeição dos mesmos. Aqui, Stein delimita três possibilidades de se lidar com as 

tendências: a primeira refere-se à eliminação da mesma; a segunda, à possibilidade de relegá-

la ao segundo plano, ao desviar a atenção da mesma; e a terceira, a permanência da tendência 

como ―desejo obscuro que persiste indefinidamente‖ (Stein, 2010, p. 54). 

A tendência, como todas as vivências, é constituída pelo conteúdo ao qual o vivenciar 

está dirigido e pelo próprio vivenciar (tender). Por exemplo, Stein cita o anseio pela 

realização de uma viagem de férias. Neste caso, pode-se permitir que esse anseio torne-se um 

desejo, porém, se contradiz a obrigação do término de um trabalho, esse desejo pode ser 

deixado de lado, permanecendo latente, e ser retomado em um momento posterior. Pode 

ocorrer que, passado o tempo, não apenas o conteúdo referente à vivência deixe de despertar a 

tendência (no caso, por algum motivo, a viagem já não pareça mais estimulante ou possível); 

mas o próprio vivenciar se ―esfrie‖. A tendência, portanto, não chega a ser um querer (em 

seus três sentidos, como um esforço, ou uma intenção e, muito menos uma ação), mas 

constitui um impulso ou instinto quando este se direciona a algo.  

A fonte das tendências são as tomadas de posição e os estados puros do Eu. Dessa 

forma, ainda no exemplo de Stein, um anseio de uma viagem de férias pode surgir a partir de 

uma reação que se tem diante da contemplação de uma imagem bonita (em um folder de 

                                                                                                                                                                                              
Reinach a respeito do tema. Quando não há uma intenção própria e nem uma tomada de posição da vontade, mas 

a pessoa é levada assim mesmo a agir conforme os mandamentos de outrem há, conforme explicitado por Stein, 

duas possibilidades: a ação (ainda que contrária às próprias inclinações e propósitos) livre, ou seja, a escolha por 

obedecer, para escapar de ameaças, por exemplo; ou uma ação totalmente submetida aos preceitos alheios, por 

medo excessivo, em que não há liberdade. De qualquer maneira, há de se considerar para esses casos, a análise 

sobre relações intersubjetivas, a respeito das quais comentaremos mais adiante.  
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propaganda, por exemplo), juntamente com o cansaço que se sente diante da rotina cotidiana. 

Em suas palavras (Stein, 2010, p. 55):  

Do estado de cansaço brota o impulso por me libertar da atividade que me 

exige tanto esforço e a esse impulse se ‗adere‘ a viagem de férias. Ao me 

imaginar intuitivamente nas férias, os traços que me parecem tão importantes 
são ressaltados e conferem à viagem um caráter ‗sedutor‘. E então, surge em 

mim o vivo desejo de realizá-la. O impulso indeterminado converte-se na 

tendência dirigida à meta.  

 

A tendência, ademais das tomadas de posição e dos estados do Eu (estados puros ou 

vitais), podem estar fundamentadas em algo objetivo, como no nosso caso em que citamos um 

folder de propaganda. Nesse caso, algo (objeto natural) que se encontra fora do Eu, mas que 

suscita tomadas de posição e, juntamente com o estado anímico, favorece o emergir da 

tendência. Pode acontecer, porém, que a própria tomada de posição, enquanto reação, 

desfavoreça a emergência de uma tendência. Lembremos que as tomadas de posição dizem 

respeito às vivências relativas à crença e à aceitação de um estado de coisas. Se, por algum 

outro motivo, eu não aceito o apelo de uma viagem, o anseio pela mesma não atuará de modo 

eficaz em mim.  

É possível que esclareça melhor um exemplo a respeito do relacionamento entre as 

pessoas. A tendência a não me relacionar com alguém pode ser inteiramente afetada pela não 

aceitação de alguns traços de caráter seus e, portanto, pela não aceitação da totalidade da outra 

pessoa. Desse modo, eu me afasto dessa pessoa, busco não me envolver com ela. No entanto, 

enquanto prevalecer certos estados anímicos meus (o cansaço do isolamento; ou sentimentos 

vitais, tais como a tristeza), a tendência a me relacionar com a mesma pessoa pode seguir 

existindo de fato, se ainda tenho em vista a meta de estar com alguém. Se o estado anímico 

cessa de existir, ainda que o fundamento objetivo permaneça (ainda que aquela pessoa esteja 

disponível), o anseio do relacionamento também cessa de existir.  

Segundo Stein, o estado de esgotamento vital (estado extremo de cansaço) deixa de 

constituir a fonte de uma tendência e passa, ao contrário, a sufocá-la. Se o cansaço pode me 

abrir ao anseio a uma viagem ou ao início de um relacionamento, o esgotamento pode me 

fechar a ambas as possibilidades. As implicações psicológicas desta afirmação são, portanto, 

claras. Pode-se dizer que em um estado de esgotamento psíquico (uma depressão, por 

exemplo), as tendências e anseios das pessoas se encontram esmorecidos. Não conseguem ser 

expressos, ou melhor, não chegam a ser vividos. Depreende-se, dessa forma, a grande 

relevância que o vivenciar das tendências e anseios possuem para a dinâmica da vida psíquica. 

Interessante destacar que neste caso do estado de esgotamento, o desaparecimento dos anseios 
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ocorre sem a presença do Eu, ou seja, não é fruto de um posicionamento, ou e atos livres, mas 

de uma ordem causal. Naturalmente que a perda de um anseio também pode ocorrer via 

motivação e controle voluntário (no caso do adiamento da viagem, por exemplo). Ademais, 

também pela via da motivação e dos atos voluntários, é possível o enfrentamento do próprio 

estado vital, ou seja, no caso do cansaço, a perseverança da busca pelo fim (pelo desejo da 

viagem). 

Stein sumariza, portanto, que a vontade pode desempenhar seu papel em três 

momentos da manifestação das tendências: na retirada voluntária da atenção ao fundamento 

objetivo da tendência (viagem); no esforço contra (ou a favor, no caso da entrega total e 

consciente a uma tendência) a atuação da ordem causal na manifestação dos anseios; e, 

finalmente, no desdobramento da relação causal em si (já que o desempenho da vontade pode 

interferir nas vinculações causais).  

Diferentemente das tomadas de posição, que sempre são fundamentadas objetivamente 

(a partir da tomada de conhecimento de um estado de coisas), as tendências não precisam o 

ser, já que se tratam basicamente de estados subjetivos da pessoa. Outra diferença entre as 

tomadas de posição e as tendências consiste no fato de que as primeiras, por se referirem a 

objetos, possuem a característica em potencial de serem racionais – ou seja, de 

corresponderem às exigências dos estados de coisas aos quais se referem – enquanto que as 

tendências não o são necessariamente. Por fim, quando da não emergência de uma tomada de 

posição, ou quando de sua suspensão, por meio da atuação voluntária, é ainda possível fazer 

emergir um posicionamento. Ao contrário, quando não existe a manifestação de uma 

tendência, não é possível adquiri-la voluntariamente.  

A vontade, portanto, pode desempenhar papel na constituição de uma tomada de 

posição, mas não na de uma tendência. O papel da vontade nas tendências, como 

mencionamos, encontra-se na decisão de como manejá-las após a sua emergência. Dessa 

forma, podemos reconhecer até que ponto a constituição das tendências é caracterizada por 

associações causais e, até que ponto emergem relações de motivação entre o surgimento e a 

permanência de uma tendência.  

Já mencionamos também a caracterização de uma tendência como um impulso 

direcionado. Caberia explicitar então, os impulsos não direcionados, ou seja, aqueles que não 

se dirigem para uma meta, são constituídos originalmente a partir dos estados vitais e, 

portanto, submetidos às leis da causalidade. Um exemplo mencionado por Stein refere-se ao 

impulso de expressão de um movimento – sem nenhuma finalidade, tal como um salto, ou 

qualquer outra atividade que expresse um estado de excitação (podíamos enquadrar os 
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―tiques‖ nessa categoria). Esses movimentos dependem, portanto, da disponibilidade da 

energia vital. Quanto mais forte é um impulso, maior será o gasto da energia vital e, 

consequentemente, mais rápido se consumirá por ser totalmente dependente dessa energia – 

estamos nos referindo aqui fundamentalmente à esfera psíquica, que é sustentada pela energia 

vital e que constitui uma ―atividade vital atual‖ (Stein, 2010, p. 58), diferenciando-a dos 

estados puros do Eu
38

.  

Nesse sentido, tem-se que os impulsos são originados diretamente a partir da esfera 

vital e, por esta razão, estão condicionados pelos sentimentos e estados vitais 

(Lebensgefühlen) e dependem da energia vital (Lebenskraft). Esta última se consome, então, 

tanto por meio da emergência do impulso quanto a partir de atividades geradas por ele – que 

podem ser uma ação ou um estado do sujeito. Plenamente inseridos na dinâmica de um 

mecanismo psíquico, os impulsos podem sinalizar uma atuação cujo efeito será regulador da 

energia vital disponível. A autora nos narra em seu exemplo (Stein, 2010, p. 59), 

Existe um desejo de descanso [de paz] que se satisfaz quando cessa o assédio 

das impressões externas em que se encontrava exposto o sujeito. Este vivo 
desejo tem sua origem fenomênica em um sentimento de cansaço. Nesse 

sentimento se manifesta uma redução da energia vital e no vivo desejo se 

manifesta, ademais, uma necessidade de que essa energia seja completada. 
[esse desejo consome energia vital e conduz à ação em direção ao descanso]. 

Uma vez que se produza o descanso, extingue-se o desejar. Mas o descanso 

não significa apenas o cessar [do dispêndio] da energia vital, mas também a 

sua complementação, um preencher da energia existente que, por sua vez, se 
manifesta no desaparecimento do estado de cansaço [...]. 

 

Neste exemplo, o impulso (o desejo de descanso) sinaliza uma necessidade da própria 

dinâmica psíquica, de renovar a sua energia. Se pudermos afirmar uma direcionalidade de um 

impulso, definiríamos então, que ele se orienta para a sua própria satisfação. As tendências, 

por sua vez, dirigem-se ao conteúdo requerido para a satisfação dos impulsos. Elas também se 

originam da esfera vital, enquanto vivências, e dela dependem para a sua efetivação. A 

orientação das mesmas, entretanto, encontra-se fora delas, ou seja, em seu conteúdo que 

determina, então, a sua direção – como no exemplo da Stein, o desejo de paz orienta o 

descanso no sentido do retirar-se de ambientes cheios de estímulos.  

Podemos dizer, no entanto, que a origem de uma tendência também possa ser 

encontrada em seu conteúdo quando a mesma está fundamentada objetivamente – como no 

                                                             
38 Lembramos aqui das elucidações a respeito do método fenomenológico: ao descrever as vivências puras da 

consciência, em específico, aquelas vivências que se referem ao Eu (que possuem conteúdos egoicos – ichlich, 

como explicitamos anteriormente) são desveladas nelas as circunstâncias reais do sujeito psíquico. Há, nesse 

sentido, uma diferenciação entre o impulso enquanto uma vivência da consciência (e que pode ser consciente) e 

o aspecto psíquico que se manifesta nele e que se refere à disponibilidade da energia vital. 
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caso da emergência da ânsia por uma viagem de férias devido à influência de uma 

propaganda. Nesse caso podemos falar em uma relação de motivação, ainda que os motivos 

(fundamento objetivo) não sejam necessariamente racionais, ou seja, ainda que não 

correspondam àquilo que lhes é requerido. Por exemplo, o contato com a propaganda pode 

suscitar o desejo pela viagem de férias, ou ainda, a iniciativa de logo concluir o trabalho para 

a realização da viagem. Contudo, o conteúdo da propaganda objetivamente pode se referir a 

algo que não tenha relação nenhuma com férias; digamos que se trate de um folder sobre 

seguro de vida.  

A principal diferença entre uma tendência fundamentada objetivamente, cuja 

emergência ocorre a partir de uma relação de motivação entre o seu conteúdo e o vivenciar 

correspondente, e um ato livre como o querer, está na manifestação do fiat. Enquanto os atos 

livres possuem esse ímpeto decisivo a partir do qual é produzida a ação, uma tendência não 

apresenta este aspecto. Ainda assim, Edith Stein admite que é possível constatar relações de 

motivação nas tendências, bem como nos atos livres fundamentados a partir das tomadas de 

posição (voluntárias).  

Cabe destacar, agora, algumas distinções entre a tendência e o querer. A principal 

diferença consiste no fato do querer referir-se sempre a uma ação própria correspondente ao 

conteúdo da vivência querida. A tendência, ainda que apresente a consciência do que é 

desejado, não conduz necessariamente a uma ação. Em suas palavras (Stein, 2010, p. 62): ―a 

tendência pode dirigir-se a muitas coisas que racionalmente não se podem querer: por 

exemplo, as tomadas de posição (a uma crença, a um amor, a um deleite), que unicamente são 

concedidas a mim, mas que eu não posso proporcioná-las a mim mesma‖. 

A tendência pode conduzir à ação diretamente, quando a pessoa é possuída pelo anseio 

de algo – por exemplo, a viagem – ainda que não haja a presença do Eu e do propósito da 

vontade (como no caso das conduções das massas
39

). Trata-se, portanto, de uma ação 

impulsiva e não fundamentada em um motivo ou em uma tomada de posição da vontade. É 

possível também que o desejo não seja realizado por algum outro motivo (medo, falta de 

dinheiro, ou seja, por motivos incompatíveis), ou ainda, que a ação não se concretize ainda 

que não haja motivos contra a sua realização. A diferença, portanto, entre a tendência e o 

querer também está nesta esfera da presença do Eu que acompanha as tomadas de posição 

voluntárias e a predisposição à ação.  

                                                             
39 Tipo de agrupamento de pessoas. 
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É necessário citar ainda que o querer pode agir a favor de uma tendência ou reprimi-la, 

além de favorecer um ou outro anseio, no caso de tendências conflitantes (―Eu posso me 

decidir a favor de um motivo, que é mais importante ou posso decidir-me a favor de uma 

tendência, por ser mais intensa‖ – Stein, 2010, p. 63). Em todos estes casos, é preciso 

averiguar se a decisão está a considerar o conteúdo da vivência ou o próprio vivenciar uma 

tendência: daí a escolha entre o motivo (que se refere ao conteúdo) ou a intensidade do 

vivenciar. Neste caso, encontra-se em jogo outra vivência, a qual Stein denomina 

―discernimento‖
40

 (Einsicht), na qual o Eu guiado por um propósito, participa da decisão ao 

pesar as alternativas que possui diante de si. Se os motivos possuem ―peso‖ semelhante, 

decide-se por aquela tendência que possui maior intensidade. Quando as mesmas também 

estão equiparadas, o impulso é o ativador da decisão. Em todas essas opções, presume-se que 

a decisão esteja pautada nas relações de motivação racionais. É possível vislumbrar também 

decisões irracionais, quando se anseia por algo, mas decide-se por outra coisa – se os motivos 

dessa decisão alternativa não justificar a escolha
41

. Mesmo nos casos de uma decisão pautada 

em motivos irracionais, segundo Stein, ―não se pode falar de uma ausência de motivos, 

porque a decisão se inclina sempre unicamente em favor de algo que, em si, é capaz de 

desencadear uma tomada de posição da vontade.‖ (Stein, 2010, p. 64). 

Por fim, não podemos dizer, então, que o ato do querer seja uma espécie de evolução 

das tendências ou que as mesmas tendências são ―transformadas‖ em querer (assim como 

denominamos tendências aos impulsos orientados para uma meta). Pelo contrário, o querer 

exige um posicionamento do Eu diante de um objeto e, ademais, exige também o fiat – que 

Stein define como um impulso livre (Stein, 2010, p. 64) – proveniente do Eu e não redutível 

aos motivos (externos ao Eu). Já as tendências são concretizadas em relação à esfera vital e 

dispensam a presença do Eu. 

 

6.7. Cooperação entre as relações de causalidade e motivação 

 

                                                             
40 No sentido de perspicácia, entendimento, porém, ainda não se trata de um ato propriamente reflexivo. Trata-se 

de um penetrar no sentido do que é considerado de maior relevância naquele dado momento da decisão. É claro 
que isso vai depender do estado psíquico atual (do sujeito real) como um todo. Nas palavras de Stein (2010, p. 

63): ―O ‗discernimento‘ consiste aqui em um vivo sentir a preferência [Vorzug] que um motivo tem em relação a 

outro [não no sentido de uma consciência originária, mas como conhecimento de uma preferência], e dela 

[preferência] brotar a tomada de posição da vontade, com a qual o Eu volente intervém no jogo que ele havia 

contemplado até então como espectador. A preferência sentida é aqui o motivo da decisão [Entscheidung].‖ 
41

 Stein não especifica as decisões injustificadas, mas poderíamos nos referir àquelas decisões extremas 

desproporcionais ao motivo e à tendência emergente. Poderíamos supor como um exemplo extremo, o ato do 

suicídio. É discutível o debate sobre se o autoextermínio trata-se de uma ação proveniente de uma tendência ou 

se se trata de um ato livre – se podem ou não estar presentes elementos do querer.  
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Dissemos que os atos intencionais se vinculam por meio da motivação, ou seja, 

emergem ou desaparecem do fluxo em função dessas relações de motivação que descrevemos 

até o momento – lembrando que se trata de uma compreensão ampliada acerca do que se trata 

a motivação, como já mencionamos. Contudo, o fato de os atos participarem do fluxo de 

vivências da consciência submete-os também a um condicionamento causal, ou seja, fá-los ser 

dependentes da esfera vital. De fato, ao nível psíquico, o próprio surgimento dos atos depende 

da disponibilidade da energia vital, bem como o vivenciar dos mesmos. Poderíamos afirmar 

com isso, por exemplo, que em um estado de cansaço, a mirada intencional ocorre com menor 

vivacidade. O desencadear de um ato em outro ocorre via motivação, mas a constituição do 

ato e o seu vivenciar psíquico são condicionados causalmente, condicionados pela 

disponibilidade da energia vital.  

Stein sugere que existem atos que são dados de fato (sachgebenden Akte) – ou seja, 

atos que se dirigem para coisas – tais como a percepção, a recordação e os atos do 

pensamento, os quais são dependentes da esfera vital para emergirem, mas quando ocorrem, 

não interferem na própria esfera, ou seja, não geram o dispêndio de energia vital e não 

interferem nos sentimentos vitais. Ela distingue, porém, outros atos cuja emergência se 

vincula ao âmbito dos sentimentos vitais e que, portanto, quando ocorrem, interferem nesta 

esfera. São as chamadas emoções (Gemütsbewegungen) ou sentimentos (Gefühle). As 

emoções e os sentimentos constituem um posicionamento (reação ou atitude) diante dos 

objetos aos quais estão vinculados, de modo que Stein os caracteriza como tomadas de 

posição ante os valores (Wertstellungnahmen). Ela cita a alegria (emoção) diante do 

recebimento de uma boa (valor) notícia (objeto) (Stein, 2010, p. 65).  

Conforme nos esclarece, tais tomadas de posição ante os valores são condicionados 

pelo estado disponível da energia vital, de modo que as reações (no caso, a alegria) podem 

ocorrer com maior ou menor vigor. Desse modo, por exemplo, em um estado de esgotamento, 

é possível que a alegria não chegue a afetar o sujeito
42

, apesar de o mesmo reconhecer o valor 

positivo dessa notícia. Os sentimentos vitais vinculados aos valores são, portanto, segundo as 

palavras de Stein (2010, p. 65), ―uma nova corrente que, desde fora se derrama na corrente 

vital, a agita e influencia em seu ulterior transcurso, colorindo-a de modo determinado. A 

índole da influência será distinta de acordo com a índole do sentimento‖. Nesse sentido, 

                                                             
42 É possível depreender, como viemos apontando até o momento, algumas implicações para a psicologia 

aplicada e, em especial, para a psicologia clínica. Um quadro clínico de depressão poderia ser compreendido 

como uma alteração da energia vital, um esgotamento ou uma paralisação da mesma. Outros sintomas, como a 

mania podem ser caracterizados por uma grande disponibilidade de energia vital e uma grande expansão de 

impulsos e tendências, porém, com um enfraquecimento do Eu.  
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quanto maior for o valor apreendido de um objeto, maior a intensidade (ou profundidade) da 

vivência do sentimento correspondente a ele.  

Em suma, estar diante de um objeto cuja percepção admite a apreensão de um valor a 

ele vinculado suscita um sentimento que é agregado ao valor apreendido em uma relação de 

motivação – que, por sua vez, pode ou não ser racional. O objeto percebido é o motivo tanto 

da emergência do sentimento quanto da apreensão de um valor. Contudo, o sentimento vital 

correspondente vinculado ao valor percebido do referido objeto emerge a partir de uma 

relação causal, visto ser condicionado pela energia vital. O conteúdo dos mesmos 

sentimentos, tal como foi explicitado a respeito dos conteúdos dos impulsos, interferem na 

energia vital, podendo aumentá-la ou consumi-la.  

Por outro lado, atos e ações que ocorram a partir da emergência do sentimento, são por 

ele motivados. Segundo Stein (2010, p. 66), ―encontram-se constantemente entrelaçados o 

acontecer causal e o acontecer motivacional: um sentimento que me ‗domina‘ de repente, 

pode ter efeitos tão paralisadores, que o ato da vontade que esse sentimento deveria motivar 

‗propriamente‘, ‗razoavelmente‘ [motivado objetivamente] não seja capaz de surgir 

absolutamente‖. Ou ainda, é possível estar diante de um objeto cujo valor promova descanso e 

renovação das forças, como é o caso da beleza de um poema. Enquanto o vivenciar mesmo de 

um sentimento ocasiona dispêndio de energia vital, o conteúdo da mesma vivência, seu valor 

correspondente, pode atuar na renovação da mesma energia. Isso ocorre quando o conteúdo da 

vivência é egoico (ichlich Gehalt), ou seja, referente ao Eu (como já explicitamos 

anteriormente). Àquelas vivências que não estão acompanhadas do Eu não possuem essa 

possibilidade de revitalizar estados anímicos. Ainda nas palavras de Stein (2010, p. 68-69), 

O que está diante de mim, sem referência ao Eu, como um dado dos 

sentidos, isso – enquanto conteúdo – não tem nenhuma influência na minha 
vida. Da mesma maneira, os objetos que adquirem para mim uma 

objetividade em virtude de tais dados não referentes ao Eu – as ‗meras 

coisas‘ – não se encontram em conexão alguma com a esfera da atividade 

psíquica. Por conseguinte, o único que interessa aqui é a ‗esfera do ânimo‘, e 
como seu correlativo objetivo, o mundo dos valores, das metas práticas e das 

obras. Entre as vivências dirigidas a objetos e cujos conteúdos consomem 

energia vital sem renová-la, encontram-se o pânico, a angústia e os conflitos 
[que eventualmente podem paralisar os impulsos e as atividades do Eu]. 

 

As chamadas ―vivências do ânimo‖ (Gemütserlebnisse) – que são as emoções e os 

sentimentos – suscitam tomadas de posição (reações ou atitudes) que, por sua vez, são as 

fontes para as ações. Vimos que tais vivências são desencadeadas por motivos (conteúdos 

referentes ao Eu; valores), de modo que podemos dizer que os motivos fornecem energia 

necessária para a emergência das emoções e dos sentimentos e, portanto, em última instância, 
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fornecem energia (Kraft) também para a realização das ações/atividades suscitadas por essas 

emoções. É necessário, contudo, certa vitalidade para apreender e vivenciar aqueles conteúdos 

e, ademais, para a ação (motivada) requerida por ele.  

Há, portanto, aqui, a expressão tanto das relações de causalidade quanto as de 

motivação. Segundo Stein, as primeiras se expressam na transformação de um motivo 

possível em um motivo real (via energia vivificadora advinda desse mesmo motivo que, de 

fato, deve converter-se em impulso vivo ou tendência viva para que seja realizado). Em suas 

palavras, ―se o motivo não é vivo, se não promove em mim uma energia vivificadora, então 

não botará dele uma tendência viva, mas unicamente um conhecimento carente de energia, 

eventualmente um mero conhecimento de que algo deveria ser assim‖ (Stein, 2010, p. 69). Ela 

acrescenta ainda o exemplo da demonstração de gratidão pela bondade de uma pessoa. A 

bondade demonstrada por uma pessoa deveria ser o motivo objetivo para a expressão de 

minha gratidão. Contudo, se a gratidão não é viva (não existe energia suficiente para o 

acolhimento deste conteúdo da vivência e, portanto, a atitude perante o gesto, ou seja, a 

valoração do ato de bondade e o sentimento correspondente não são vivos, de modo que não 

consigam motivar a emergência da tendência ao agradecimento), sua demonstração pode não 

ocorrer – ou ocorrer de modo não autêntico. 

Ou ainda, Stein (2010, p. 72) também cita outra possibilidade, dessa vez, de uma 

tomada de posição viva não gerar a ação que seria correspondente ao conteúdo da vivência 

sentimental: diante de um evento bem sucedido, o temor (reação viva) diante do mesmo pode 

barrar ações favoráveis ao seu progresso, e alimentar uma tendência ao recolhimento. Desse 

fato depreende-se que um motivo, apesar de poder indicar a direção de uma possível ação por 

ele inaugurada, não é capaz por si mesmo de mover o Eu nessa direção. É necessário, desse 

modo, haver um impulso ou força/energia impulsora (Triebkraft) do Eu para a realização da 

ação. Stein vai definir, então, que a força propulsora do Eu se manifesta partindo de fontes 

distintas, uma vez que vivências distintas carecem de níveis distintos de energia (de 

vitalidade) dependendo das características do conteúdo ao qual estão relacionadas.  

Por esta razão, a energia necessária para a apreensão de dados sensíveis, por exemplo, 

é proveniente da vida natural e, portanto, vai requerer um tipo específico de força, a energia 

vital sensível (sinnliche Lebenskraft). Os dados sensíveis, como já vimos, são imanentes à 

consciência. Já para a apreensão de conteúdos que se encontram fora da consciência, é 

necessária uma força específica e ademais, que se lhe seja acrescentada a energia proveniente 

desses conteúdos transcendentes à consciência (que, como vimos, podem se tratar dos 

motivos e das tomadas de posição do ânimo que, por sua vez, vitalizam e, portanto, podem 
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acrescer ou diminuir a energia original). Trata-se da energia vital espiritual (geistige 

Lebenskraft). A energia vital sensível e a energia vital espiritual estão na raiz da psique e são 

manifestações de uma única energia vital constituinte da dinâmica psíquica. 

A energia vital sensível insere-se nas condições de formação das vivências corporais 

(materiais e em relação com o mundo natural) e, portanto, da corporeidade em si em unidade 

com a psique. Nas palavras de Stein (2010, p. 70), ―os estados vitais sensíveis são vivenciados 

como estados corporais. O frescor e o cansaço aparecem como que inundando o corpo e todos 

os seus membros, dando colorido às atividades que são dadas corporalmente‖. É possível 

diferenciar dos referidos estados corpóreos, o cansaço e o frescor espiritual, que são dados na 

esfera das vivências espirituais e podem também ser sentidos pelo corpo, porém, são 

condicionados pelo nível disponível da energia vital espiritual. Dessa forma, pode-se dizer 

que a energia vital espiritual é condicionada pela energia vital sensível – o contrário não se 

pode dizer, porém –, uma vez que é sabido que os estados corpóreos podem influenciar na 

manifestação de vivências espirituais. No entanto, devido à própria constituição da esfera 

espiritual, sendo ela uma abertura para o mundo externo, a energia vital espiritual também 

pode estar condicionada por aspectos externos referentes ao mundo dos objetos – incluem-se 

aí os valores objetivos.  

Há de se salientar que essa abertura da esfera espiritual, bem como a sua receptividade 

ao mundo dos objetos é condicionada pela energia vital espiritual, ―[...] porque para se 

apropriar de objetos, é necessária certa atividade espiritual, a qual não pode ser realizada sem 

uma tensão de certa intensidade (que é diversa segundo a natureza dos objetos)‖ (Stein, 2010, 

p. 71). A abertura da esfera espiritual não é totalmente condicionada pela energia vital 

espiritual, pois depende também da idiossincrasia do sujeito, tendo em vista que o setor do 

mundo de objetos ao qual o espírito se abre, varia – Stein cita o exemplo da abertura de uma 

pessoa para o mundo das teorias científicas, em um dado momento, e para as produções 

estéticas, em outro momento. A abertura a tais setores também é variável para diferentes 

indivíduos. A autora denomina essa idiossincrasia da pessoa de ―uma consistência estável que 

está subtraída do mecanismo causal‖. (Stein, 2010, p. 72). 

A energia vital espiritual, contudo, não é capaz de condicionar a energia vital sensível. 

Como Stein nos aponta, um estado de descanso espiritual não gera um estado de descanso 

corpóreo, ainda que seja possível uma regulação da energia sensível fundada em um ato 

espiritual, tal seria o caso da compreensão do mecanismo energético vital – que poderia levar 

a uma conservação da energia vital sensível e, consequentemente, também da energia vital 

espiritual. É possível também que a energia/força anímica (Triebkraft ou força motriz) 
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proveniente de um motivo seja maior do que a requerida para vivenciá-lo, de modo que essa 

energia de fonte espiritual excedente possa contribuir para o suprimento da energia vital total, 

abarcando a exigência da disponibilidade da energia sensível, ainda que apenas por um 

período.  

Edith Stein acrescenta mais uma fonte de energia que dispensa esforços pessoais e que 

também fundamenta o mecanismo psíquico:  

O descansar em Deus frente ao fracasso da atividade por carência da energia 

vital é algo completamente novo e singularíssimo. Aquele era silêncio 

próprio de mortos. Em seu lugar aparece agora o sentimento de ser acolhido, 
de estar liberado de toda preocupação, responsabilidade e obrigação de atuar. 

E quando eu me entrego a esse sentimento, começa e me preencher pouco a 

pouco uma nova vida e volta a pulsar – sem tensão alguma da vontade – a 
nova atividade. Essa vivificadora afluência [da energia] aparece como um 

derramamento de uma atividade e de uma energia que não são minhas. O 

único pressuposto para semelhante renascimento espiritual parece ser certa 

capacidade receptiva, como a que se fundamenta na estrutura da pessoa 
subtraída à ação do mecanismo psíquico (Stein, 2010, p. 73).  

 

O mesmo pode ocorrer, segundo Stein, diante de outras pessoas que ofereçam 

descanso e amor, bem como diante de pessoas com alto nível de vitalidade, que podem 

influenciar na reposição da energia vital daquela pessoa que se encontra em um estado de 

esgotamento. Essa influência da energia não pressupõe uma atividade própria da pessoa; é 

algo que ocorre simplesmente. Todas essas alternativas, segunda a autora, são possibilidades 

de restauração anímica que emergem nas vivências do ânimo ou nas emoções e sentimentos, 

cujo correlato são os valores (conteúdos de sentido vinculados a objetos que são os motivos 

dessas mesmas vivências) como havíamos salientado em um momento anterior. Nesse 

sentido, podemos sintetizar a dinâmica do mecanismo psíquico na esfera da 

complementariedade entre as relações causais e as da motivação, da seguinte maneira: é 

necessário que exista uma disponibilidade da energia vital para a apreensão dos valores que, 

por sua vez, são conteúdos motivadores de ulteriores atos e ações/atividades (que devem 

corresponder às demandas provenientes do mesmo valor, caso se trate de uma motivação 

racional).  

A esfera da energia vital em sua dinâmica de incremento ou redução, bem como dos 

elementos que contribuem para a sua regulação (por exemplo, a própria energia externa 

proveniente dos valores, que é acrescida no processo de vitalização psíquica), tudo isso se 

encontra em meio a vinculações causais e mecânicas. Normalmente, é comum que haja 

sentimentos diversos e que atuam de modo concomitante na dinâmica psíquica e, em 

decorrência, também no fluxo das vivências da consciência, de modo que diferentes energias 
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podem atuar juntas e afetar o próprio decurso do fluxo – o dar-se de cada vivência é 

condicionado pelo montante que é resultado desse compêndio de energias. Por essa razão, 

como nos aponta Stein, chegar a conhecer todas as motivações de uma determinada ação pode 

ser impraticável, tendo em vista a diversidade de elementos e relações presentes no 

desencadeamento de uma ação. Segundo suas palavras, ―toda uma série de sentimentos de 

índoles muito diversas podem viver no presente, procedendo eventualmente de uma série de 

pontos de partida situados muito remotamente na corrente [fluxo de vivências]‖ (Stein, 2010, 

p. 75). A maioria desses sentimentos pode permanecer inconsciente – não chegarem a ser 

consciente e, no entanto, continuar a provocar ações cuja motivação se encontra ―encoberta‖.  

Por fim, motivos intelectuais não atuam como impulsos, apenas os motivos de teor 

sentimental favorecem o desencadear de impulsos que interferem na dinâmica da energia vital 

espiritual. Outro elemento necessário a ser destacado é o papel que a vontade desempenha, 

por vezes, modificando a dinâmica causal. Segundo Stein, a vontade é o elemento que mais 

exige dispêndio da energia vital para ocorrer. Em específico, no caso do propósito (Vorsatz) 

(enquanto ato livre), este é capaz de provocar uma alteração do direcionamento de uma 

tendência e uma realocação da energia vital, apesar de, ao fazê-lo, exigir enorme dispêndio da 

energia. Contudo, ainda que provoque gasto da energia vital, contribui também para sua 

renovação, já que, dentre outras coisas, pode contribuir para a busca de elementos que 

efetivem a reparação da energia vital. 

Além disso, Stein (2010, p. 77) assegura que o propósito ―possui uma energia 

impulsiva própria, que não procede da esfera vital sensível e nem da vitalidade espiritual, seja 

esta interna ou externa derivada dos motivos‖. Para a autora, o propósito tem, por sim mesmo, 

a capacidade de fornecer a energia vital necessária à dinâmica psíquica que engloba o 

acontecer espiritual, quando a energia vital espiritual se esgota. Pelo propósito, ou seja, por 

uma tomada de posição voluntária, é possível permanecer realizando uma atividade espiritual 

(estudar, por exemplo), ainda que a energia vital espiritual disponível esteja paralisada devido 

aos condicionamentos causais e mecânicos que mencionamos anteriormente. O motivo 

desencadeador da referida atividade, nesse caso, pode não ser experienciado como ―vivo‖, já 

que lhe faltará vitalidade – ou a vitalidade espiritual será insuficiente para inflamar o seu 

respectivo vivenciar. Ainda assim, a atividade poderá continuar ocorrendo, devido ao impulso 

proveniente desse ato da vontade. 

 Existem momentos em que é possível reconhecer um valor e não ser afetado por ele. 

Como quando, no exemplo oferecido por Stein, reconhecemos a bondade ou a dignidade (e 

outros atributos) de uma pessoa, mas não conseguimos amá-la, ou quando sabemos da 
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coerência estética de uma obra de arte, mas não nos comovemos com ela. Para a autora, isso 

demonstra a faceta espiritual da energia vital, mas também abre a discussão para a 

possibilidade de atuação da vontade – nestes casos em que falta a tomada de posição 

correspondente, ou seja, quando os objetos e valores não suscitam reações e atitudes.  

Nos casos em que as atitudes são geradas por meio do propósito voluntário, não há 

mais vinculações causais, de modo que estas dão lugar às normas das relações de motivação, 

nas quais o Eu volta a se tornar origem da demanda. Sendo assim, o Eu é totalmente 

responsável pelo cumprimento das exigências de uma determinada relação de motivação, é ele 

que responde frente ao motivo, sendo responsável por suas consequentes ações e/ou omissões 

– ainda que não haja vitalidade ou sentimentos correlatos. 

Stein esclarece, contudo, que o propósito pode substituir a carência da energia vital 

espiritual apenas para a execução de uma determinada ação ou atividade. O propósito por si 

só, não acresce em nada a energia vital. Ele é sustentado por essa mesma energia e a consome 

na medida em que ocorre. Contudo, possui vitalidade própria – e essa análise específica, 

segundo a autora, pertence ao âmbito da filosofia da religião, ou seja, a análise sobre o 

fundamento vital do propósito –, sendo que a energia vital que se dispende, está mais 

relacionada à meta (do querer e da vontade) à qual o propósito está voltado.  

A vontade (Wille), para Stein, está condicionada pela vitalidade e também por seu 

fundamento objetivo (o motivo) que a orienta. Já a vontade considerada como propósito 

(Vorsatz), como mencionamos, é um impulso que apresenta energia própria, podendo requerer 

energia da esfera vital ou sendo ela mesma a sua própria fonte de energia. Nas palavras de 

Stein (2010, p. 79), ―em princípio, o propósito pode desenvolver sempre uma força impulsiva 

suficiente para vencer qualquer resistência‖, em um sentido que Stein denomina como 

―positivo‖ – querendo dizer com isso, em um sentido favorável ao direcionamento da energia 

(nas tendências, por exemplo, ou nas tomadas de posição voluntárias, ou seja, favorecendo o 

surgimento e processo das mesmas, em consonância com a meta da vontade).  

Stein também aponta, porém, um desempenho ―negativo‖ do propósito que ocorreria 

quando da supressão de determinadas tendências, via principalmente o desvio da atenção. A 

autora cita William James e seu texto Principles of Psychology
43

, de 1890, quando o autor faz 

uma exposição sobre o papel da atenção no dinamismo psíquico. Em consonância com James, 

Stein admite que a atenção está diretamente vinculada ao querer (voluntário). Ela acrescenta 

ainda que a excitabilidade da atenção é condicionada causalmente pela vitalidade da esfera 

                                                             
43 Publicado na versão alemã em 1909, em Leipzig – citada por Stein. 
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espiritual (elemento interno) e pelo objeto (externo), que constitui o motivo vitalizador – 

desperta o interesse da atenção. Quando falta o elemento do interesse, o propósito da vontade 

pode substitui-lo.  

O propósito também pode atuar, não apenas reprimindo uma tendência (que emerge a 

partir de seu condicionamento causal e, portanto, pode estar vitalizada pela energia vital), mas 

direcionando-a para outra meta. O propósito da vontade não atua na emergência ou supressão 

de estados vitais (como o cansaço ou o vigor), nas palavras de Stein (2010, p. 79) ―[ambos] 

não são atos livres, mas estados que se apresentam por si mesmos, ou seja, sem a minha 

intervenção‖. Contudo, por meio do propósito – e, por esta razão se diz que a vontade pode 

interferir nos condicionamentos causais – é possível buscar ações que produzam incremento 

da energia vital necessária para lograr a atividade requerida. Também no caso das tomadas de 

posição, as mesmas dependem tanto da esfera vital – da qual emergem – e também podem ser 

atualizadas por meio do propósito da vontade, como já vimos. ―[...] a tomada de posição 

requerida pelos motivos pode ser aceita voluntariamente e a ação que eles motivam pode ser 

gerada livremente‖ (Stein, 2010, p. 80).  

 

6.8. A determinação psíquica 

 

A partir do que foi exposto até então, cabe analisar até que ponto uma determinação 

(previsão) das atividades psíquicas e das ações solicitadas por elas é possível. Diversos são os 

fatores, então, que contribuem para que o indivíduo execute determinada ação (de qualquer 

natureza que essa possa ser; não falamos aqui apenas de comportamentos externos). 

Destacamos a presença da energia vital em suas formas sensível e espiritual, bem como a sua 

influência na configuração das vivências ou dos atos intencionais – e, portanto, dos 

sentimentos e estados anímicos e espirituais suscitados pela esfera vital. Tais elementos 

encontram-se atuantes em meio a relações causais. Destacamos ainda, a presentificação das 

relações de motivação, com seus motivos externos e valores. A emergência das tomadas de 

posição, dos impulsos e das tendências, bem como das emoções e sentimentos e da liberdade 

da vontade e do propósito compreendem conexões complexas e inesgotáveis. Além disso, 

outros fatores como a história individual de vida e as circunstâncias do presente, bem como a 

personalidade do sujeito e seu núcleo, tudo isso também entrará no complexo emaranhado da 

dinâmica psíquica, favorecendo as ações individuais. Seria válido questionar, então, como 

essa determinação dos processos psíquicos seria admissível, se possível for.  
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 Neste ponto, estamos tratando da questão do conhecimento que se abre na medida em 

que questionamos se é possível conhecer ações do sujeito partindo do conhecimento prévio de 

sua vida psíquica. A resposta de Stein contempla o postulado de Bergson, o qual afirma a 

possibilidade de conhecimento da psique na medida em que esta for ―experimentada‖, nas 

palavras de Stein: ―Das psychische Leben bis zu einem bestimmten Augenblick kennen, d.h. 

es durchlebt haben [A vida psíquica pode ser conhecida em um determinado 

momento[quando] se passa por isso]‖ (Stein, 2010, p. 81, grifos da autora). Depreende-se 

dessa afirmação a possibilidade de conhecer a própria vida psíquica (a esfera vital), quando 

esta for vivida, ou seja, quando a experienciamos. Mas Stein reconhece que o conhecimento 

da vida psíquica de outras pessoas somente é possível pela via da empatia. 

Se o que vivemos em um determinado momento é fruto de todo o emaranhado de 

vivências e suas relações passadas e presentes, ainda que seja possível formular alguma 

expectativa em relação ao agir futuro, não é possível determinar ou ―prever definitivamente a 

condição causal de um estado futuro‖ (Stein, 2010, p. 81, grifos da autora). Nesse sentido, 

Stein discorda de Bergson, pois segundo ela, o autor não admite que motivos específicos 

conduzam às seguintes ações. Para o filósofo, ainda segundo Stein, não é algo particular a 

definir uma ação atual, e sim toda a conjuntura passada. Para Stein, ao contrário, ―motivação é 

uma conexão de sentido em que não é qualquer vivência que entra em conexão com outra‖ 

(Stein, 2010, p. 81, grifos da autora), ou seja, um motivo pode suscitar um determinado 

campo de vivências ou ações, mas não outras não quaisquer vivências ou quaisquer ações.  

Nesse sentido, para Stein, seria possível estabelecer predições essenciais que seriam, 

por sua própria constituição, incertas – ou seja, não teriam teor definitivo, mas existiriam para 

salientar uma possibilidade, de acordo com seu sentido. Há de se destacar, nesse caso, a 

necessidade de se conhecer a conjuntura externa (também em suas conexões causais com o 

mundo externo e com as influências do mesmo, e também o estado da energia vital) na qual a 

pessoa se encontra, bem como também a condição interna da pessoa (as conexões de sentido 

presentes em sua história de vida). A esfera vital, submetida a relações de causalidade, 

somente pode ser conhecida pela experiência que dela fazemos. O conhecimento das relações 

de motivação, por sua vez, não precisa retomar as experiências individuais, pois as conexões 

de sentido ultrapassam as mesmas
44

. Além das condições externas e internas que 

acompanham a constituição psíquica de uma pessoa, Stein destaca a necessidade de 

conhecimento também de seu núcleo (origem da personalidade individual) – nas palavras de 

                                                             
44 Para Stein, somente um espírito onisciente poderia conhecer todas as conexões de sentido e prever 

definitivamente o futuro da vida espiritual. Espíritos finitos são aptos a fazer previsões finitas e limitadas. 
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Stein, ―a vida espiritual de um indivíduo se encontra codeterminada pela peculiaridade do 

núcleo‖ (Stein, 2010, p. 83). Todas essas variáveis contribuem para uma possível previsão do 

acontecer psíquico em um dado momento, bem como daquelas condutas que devem obedecer 

ao sentido delineado pelo conjunto das circunstâncias externas e internas.  

Por sua vez, o conhecimento e previsão dos atos livres pressupõe um conhecimento 

prévio do propósito pessoal. No entanto, novamente aqui, Stein afirma a impossibilidade de se 

prever aqueles atos que se originados pelo Eu. Ainda em suas palavras (Stein, 2010, p. 84-85),  

O propósito que por si mesmo entra na vida é sempre uma irrupção que 

atravessa a vida psíquica natural e, portanto, é também uma ruptura do curso 

da experiência. Devemos estar sempre preparados para que o propósito 

irrompa em um lugar onde menos esperamos e para que derrube todo nosso 
―conhecimento sobre os homens‖ e todos os nossos ―cálculos‖. 

 

A previsão acerca da energia vital também é meramente empírica, no sentido de ser 

possibilitada conforme conhecimento prévio do indivíduo e também das conexões de sentido 

presentes na dinâmica psíquica. Já a previsão de uma ação futura é ainda mais árdua devido à 

participação do propósito da vontade (que, em última instância, é imprevisível) na 

configuração da ação. 

É preciso esclarecer ainda, contudo, as questões sobre a determinação das vivências da 

consciência que estão submetidas às leis de causalidade. Stein retoma, nesse ponto, as análises 

sobre os princípios do associacionismo e a utilização que a psicologia deles se valia. Em 

contraste com a psicologia associacionista, Stein adverte que a consciência, enquanto fluxo de 

vivências, não está submetida às leis da associação. A vida da consciência, ainda que seja um 

infindável emergir de vivências, uma em conformidade com a outra, ou umas provocando a 

emergência de outras, não admite uma explicação via princípios associativos. Mas então, de 

que modo ocorreria a emergência sequencial das vivências? 

Para Stein, a sequência (Abfolge) de vivências, ainda que obedeça princípios causais – 

ou seja, que uma vivência provoque o surgimento de outra – não significa o mesmo que 

associação (Assoziation). A autora diferencia, neste ponto, o surgimento da vivência, ou 

manifestar-se da mesma do conteúdo que tal vivência apresenta. Enquanto a manifestação da 

vivência ocorre espontaneamente no fluxo, o conteúdo da mesma pode estar submetido aos 

princípios da associação. Ainda assim, ao diferenciar também as vivências originárias 

(ursprünglich) daquelas não originárias ou reproduzidas (reproduktiv erlebte), ela esclarece 

em termos de seus conteúdos aquelas vivências que se referem ao âmbito das sensações, 

percepção, sentimentos e volições – denominadas originárias por Husserl – e as que se 

referem ao âmbito das representações (ideias, segundo Hume), tais como a recordação e a 
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fantasia, mas também a empatia. Tais vivências são denominadas originárias ou reproduzidas 

em função de seus conteúdos e da maneira com a qual os respectivos objetos se manifestam. 

Por exemplo, na percepção, o objeto da mesma se apresenta ―em carne e osso‖ (Stein, 

1991/2005a), assim como um sentimento de alegria é vivenciado atualmente. Nos atos 

reflexivos (que são atos categoriais), é possível recordar a percepção vivida, de modo que tal 

percepção é tornada no objeto tanto da recordação como da reflexão. É possível vivenciar 

novamente a percepção, porém, o conteúdo da mesma que era originário, passará a ser uma 

representação.  

Nesse sentido, entende-se que a originalidade de uma vivência diz respeito à sua 

manifestação primeira, perante um objeto que se encontra diante de si. A vivência reproduzida 

denota então a repetição de um ato originário. De qualquer maneira, Stein diferencia a 

manifestação das vivências originárias e reproduzidas da concepção de Hume acerca das 

―ideias‖. Se, segundo a concepção empirista, as ideias favorecem a prerrogativa 

associacionista, o irromper-se das vivências no fluxo da consciência se opõe a tal concepção. 

Stein compreende que para Hume, as primeiras vivências (originárias) corresponderiam ao 

que o filósofo havia denominado ―impressões‖ e as segundas (reproduzidas), às ideias. É o 

esclarecimento sobre a estrutura de uma vivência, seja ela originária ou não, entre o vivenciar 

e o conteúdo da vivência, que elucida a refutação da generalidade dos princípios associativos.  

Os atos categoriais, ou seja, o pensamento e a reflexão, não seriam constituídos apenas 

por ideias ou representações presentificadas pela recordação, mas um reviver (vivenciar 

novamente) daquelas vivências que foram dadas originalmente, porém, sem a presença do 

objeto (conteúdo da vivência) original. Portanto, tem-se a representação (podemos dizer a 

ideia) do conteúdo da vivência e não de seu próprio vivenciar. Em suas palavras, ―a realização 

representante é uma repetição do conteúdo original, mas com um conteúdo não originário 

[...]‖ (Stein, 2010, p. 87).  

Em síntese, Stein apresenta-nos quatro modos de vivências: as originárias 

(ursprünglichen), as presentificadas (vergegenwärtigenden), as repetidas (wiederholten) e as 

representadas ou objetivas (gegenständlichwerden) – aquelas que são transformadas em 

objeto. Os últimos três modos de vivência estão no âmbito das vivências não originárias ou 

reproduzidas. As vivências originárias podem emergir enquanto dados primários no fluxo, 

mas também podem manifestar-se por meio da motivação – como já vimos no caso da 

percepção, entendendo a motivação do modo amplo. Por esta razão, ela descarta o dar-se de 

tais vivências pela via associativa.  
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As vivências reproduzidas, por sua vez, admitem algum tipo de associação – já 

citamos em um momento anterior as associações das vivências por contato. Havíamos 

apresentado que pela via das associações de contato, é possível que algumas vivências 

emerjam no fluxo em conjunto, constituindo uma unidade, de modo que a 

presentificação/repetição/representação de uma das vivências do conjunto sempre ocorre 

associada à outra vivência. A reprodução dessas vivências ocorre em conjunto, pois 

originalmente também se deram em conjunto. Stein afirma, contudo, que o fato de as 

vivências manifestarem-se em conjunto não é explicado pelos princípios associacionistas, mas 

constitui o fundamento mesmo do próprio associacionismo. Em suas palavras, ―o fato de que 

a reprodução mesma – ou seja, de que o vivenciar não desapareça sem deixar rastro [pela 

constituição do fluxo da consciência, as unidades de vivências não desaparecem, mas podem 

permanecer de modo vazio], mas que persiste e pode ser avivado de novo – não deve ser 

explicado por meio da associação, mas constitui a condição da mesma‖ (Stein, 2010, p. 88). 

As leis da associação proferidas pela psicologia contemporânea a Stein e herdadas do 

empirismo, poderiam, segundo a autora, explicar a distinção com que o dinamismo psíquico 

seleciona quais fragmentos do fluxo irão emergir e, por consequência, quais vivências que, 

em unidade com um determinado fragmento, também serão manifestas. Neste ponto, Stein 

esclarece que as leis da associação não são leis causais e que não podem ser definidas em 

termos de mecanismos associativos, nos moldes da mecânica física. Se houver uma 

característica mecânica dos princípios associativos, esta ocorre pelo fato de os mesmos 

ocorrerem à margem do posicionamento voluntário do Eu. Nesse sentido, Stein retoma a 

análise de Wundt
45

 acerca do sentimento de passividade decorrente do acontecer associativo. 

Portanto, para a autora, a associação das vivências ocorre sem a presença ativa do Eu. Ou 

melhor, quando as vivências estão a se manifestar estando umas associadas a outras, o aspecto 

do vivenciar está oculto ao Eu, enquanto o conteúdo das mesmas vivências
46

 emerge diante do 

seu olhar espiritual. Edith Stein esclarece ser por este motivo a aparência de que apenas os 

conteúdos das vivências se dão de forma associada. 

A autora afirma que o erro do associacionismo é supor que a consciência seria um tipo 

de caixa montada, cujas peças seriam constituídas pelas ideias, imagens ou representações 

(entendidas como o conteúdo das vivências), provenientes, por sua vez, das impressões 

                                                             
45 Em sua obra Grundzüge der physiologischen Psychologie [Fundamentos de psicologia fisiológica], Leipzig, 

1874. Edith Stein endossa a crítica que Wundt realiza à psicologia associacionista que concebia as 

representações ―como estruturas fixas e relativamente persistentes que aparecem e desaparecem e contraem 

firmes vinculações mútuas‖ (Stein, 2010, p. 89).  
46 Stein destaca não apenas as vivências imanentes, mas também os atos intencionais. Portanto, o conteúdo das 

vivências também se refere ao correlativo dos mesmos atos. 
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sensoriais armazenadas; e que vez ou outra, uma ideia emerge – trazendo consigo outras que 

lhe são associadas – à consciência. Edith Stein não descarta a totalidade dos argumentos do 

associacionismo, pois admite que haja um processo de armazenamento e de emergência, 

porém, não de ideias ou representações – ela admitidamente não utiliza esses termos, pois os 

considera ambíguos – mas de vivências ou atos intencionais (em todo caso, reproduzidos e 

não originários), cujos conteúdos ou correlativos podem estar vinculados por associação. 

Neste ponto, Stein admite duas possibilidades: é possível que tais vivências sejam 

reproduzidas sem a presença do Eu e, portanto, que seus conteúdos estejam vinculados por 

associação de contato; mas é possível que o próprio Eu busque reproduzir uma vivência e, 

neste caso, a reprodução não se dá meramente pela via associativa, mas pela deliberação, que 

é um ato espiritual. Isso implica afirmar a possibilidade de interferência do Eu na dinâmica da 

associação dos conteúdos das vivências. 

Quando falamos sobre a reprodução de vivências, diferenciando-as das vivências 

originárias, pressupomos certa estabilidade do conteúdo das mesmas. Cabe questionar, porém, 

até que ponto é possível considerar que os conteúdos reproduzidos correspondam aos 

originários. Em suas palavras, Stein (2010, p. 90) nos esclarece que, 

[...] os conteúdos da vivência, tal como a vivência mesma não permanecem 
sem mudança nenhuma. O objeto que originariamente se encontrou diante de 

nós com plena clareza encarnada [leibhaftiger Anschaulichkeit], aparece 

novamente diante de nós com clareza parcial, de forma obscura, encoberta 
ou inteiramente vazia. E, no entanto, ―ele‖ [o objeto] é o que ―retorna‖. Não 

os incorporamos espiritualmente, com seu inventário de sentido que se abriu 

diante de nós, quando ele com sua própria presença física estava diante de 

nós, mas que pode nos ser transmitida também eventualmente sem uma 
própria vivência original, e que continua agora vivendo sua vida em nós.  

 

 Em se tratando então da ―constância‖ de um objeto, ou da manutenção de sua 

integridade originária, é possível que haja sim modificações no mesmo. Pode ser que haja 

acréscimos no mesmo, ou perda de alguns de seus elementos constitutivos. De qualquer 

maneira, o objeto permanece ―em nós47‖ – nas palavras da autora – ainda que modificado pela 

apropriação que se fez dele e mesmo que a atenção não recaia mais sobre ele.  

O mesmo ocorre com aquelas vivências chamadas ―egoicas‖ (ichlich), ou seja, cujos 

conteúdos não estão ―fora‖ do Eu, mas que se referem a ele, como é o caso dos sentimentos. 

No exemplo utilizado por Stein, um afeto experimentado por uma pessoa, ainda que possa 

sofrer modificações (ter o seu sentido ampliado, por exemplo), pode permanecer 

                                                             
47

 Isso não pressupõe uma espacialidade. Para Stein (2010, p. 90-91), ―o objeto segue estando sempre em seu 

lugar e fora de mim. Mas se eu pude conhecê-lo, [...] o objeto me pertence, pertence ao meu mundo, e eu não 

tenho que sair de mim para me encontrar com ele. O fato de que ele viva em mim significa que sua posse de 

sentido se modifica enquanto eu me aproprio dele‖. 
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essencialmente o mesmo (ainda que modifique e seja ampliado, seu sentido se mantém 

preservado), enquanto ―conteúdo vivo da vivência‖ (Stein, 2010, p. 91), ou seja, enquanto 

próprio vivenciar e não apenas transformado em objeto da mirada espiritual – isso seria outra 

possibilidade. No caso das vivências referentes ao ego (sentimentos intencionais) também é 

possível vivê-las novamente na medida em que emergem motivadas por associações – quando 

um objeto nos recorda, por exemplo, da vida que partilhamos com uma pessoa, de modo que 

o afeto sentido em relação a essa mesma pessoa é novamente vivido. Stein aponta que o 

próprio motivo de se vivenciar novamente o afeto é a associação. O afeto, portanto, não é 

produto da associação, mas fruto de uma relação de motivação. Nestes casos, o conteúdo da 

vivência não é replicado, mas experienciado de modo vazio. 

Diferentemente das vivências não-egoicas e dos sentimentos intencionais, os estados 

de ânimo (que também são vivências egoicas) são passíveis de emergir diretamente pela via 

das conexões associativa, dispensando a presença de motivos. Um estado de ânimo vivido 

anteriormente pode proporcionar o reviver de uma situação passada no presente. Nas palavras 

de Stein (2010, p. 92), ―há casos em que situações passadas há muito tempo voltam de repente 

à mente ao serem relacionadas com um estado de ânimo que invade a pessoa em qualquer 

momento e que corresponde a tal situação‖. De qualquer maneira, tanto nos sentimentos 

intencionais motivados como quanto nos estados de ânimo reproduzidos, Stein aponta que a 

permanência e, portanto, a possibilidade de repetição dos mesmos ocorre devido não à 

vivência em si, mas ao conteúdo de sentido ao qual ela está vinculada e que pode ser 

apreendido de modo objetivo, ou seja, por meio do olhar espiritual. É devido, portanto, a este 

conteúdo de sentido, que o sentimento ou estado anímico podem permanecer (ainda que não 

―vivos‖) de modo vazio.  

Stein acrescenta ainda um novo processo, para além dos vínculos associativos, mas 

que estão também atrelados ao emergir de sentimentos e estados de ânimo e que dizem 

respeito ao contágio. Podemos ser contagiados por sentimentos e estados anímicos alheios, de 

modo que tal contágio ultrapassa o que se entende como a mera associação de vivências. O 

contágio é um elemento a mais a ser considerado e que contribui para a persistência das 

vivências citadas e está diretamente vinculado ao ato de vivenciar os conteúdos. As 

vinculações associativas, por sua vez, dizem respeito aos conteúdos das vivências. De 

qualquer modo, as vinculações associativas não são acontecimentos causais, já que nelas, as 

vivências não atuam umas sobre as outras, mas ocorrem de modo concomitante – falaremos 

mais sobre o processo de contágio e a discussão que ele suscita acerca da causalidade psíquica 

mais adiante. 
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Toda a problemática da associação surge a partir de questionamentos a respeito do 

âmbito das vivências que são reproduzidas – que somente são possíveis devido à persistência 

de seus conteúdos. Havíamos já esboçado a constituição originária de vivências por meio das 

associações por contado de seus conteúdos. Isso quer dizer que originariamente, o dar-se de 

algumas vivências pode ter ocorrido a partir desse tipo de conexão – como vimos, ao perceber 

um objeto, em sua multiplicidade de qualidades, por exemplo, percebemo-lo de modo 

unitário. A questão que se abriu foi a de se na reprodução da vivência (perceptiva, como no 

caso do exemplo, uma vivência não-egoica), os aspectos do objeto (conteúdo correlativo) são 

vivenciados novamente de modo unitário devido às vinculações originadas por associações. 

Vimos que para cada caso específico de vivências (egoicas, intencionais ou não; ou não-

egoicas), há distintas possibilidades, de modo que as vinculações por associação não são 

descartadas.  

A compreensão de Stein acerca do tema, no entanto, não se reduz aos princípios 

associacionistas difundidos naquele momento histórico. A autora propõe uma 

complementação desses princípios, na medida em que esclarece o papel dos vínculos 

associativos na retomada das vivências e, principalmente, o aprofundamento dessas conexões 

com as relações de motivação. Para Stein, portanto, a associação não é fundamentada por 

encadeamentos causais, mas sim pelas relações de motivação. Como a motivação procede 

nesses casos e como se vinculam as experiências passadas com o acontecer presente e futuro 

são temas também enfrentados por Stein. Como dissemos, todas essas conexões se referem 

aos conteúdos de sentido vinculados às vivências e ao contínuo decorrer das mesmas. Nas 

palavras de Stein (2010, p. 94), ―o essencial para nós é que em todas essas conexões, a 

legalidade do sentido a que estão submetidos os conteúdos das vivências desempenha um 

papel decisivo‖. E, além disso, acrescenta ainda que ―todo vivenciar é o vivenciar de um 

sentido e as consistências de sentido estão submetidas a leis que adquirem importância para o 

curso do vivenciar mesmo‖. Dessa forma, o que Stein quer enfatizar é que os processos 

associativos têm por fundamento também as conexões de sentido estabelecidas entre os 

conteúdos das vivências. Segundo a autora, as conexões de sentido podem desencadear o 

processo associativo na reprodução das vivências, de modo que fora a sua intenção 

demonstrar, então, que as leis que fundamentam os postulados associativos são as leis da 

motivação.  

A autora afirma, contudo, que as referidas conexões de sentido não se limitam a 

conexões lógicas que admitem uma compreensão apenas intelectual – e, portanto, o seu 

fundamento não é racional. As associações e reproduções das vivências, como no caso dos 
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sentimentos, não se dão a partir de um de atos lógicos ou produtos do pensamento. Eu não 

sinto porque penso sentir; ou algo que provoca o aflorar de um sentimento não é um processo 

cognitivo. Em geral, a motivação nesses casos é implícita, ou seja, ―oculta à razão‖ (Stein, 

2010, p. 95). Há de se recordar que tais vivências (sentimentos) motivam as tomadas de 

posição – reações e atitudes. Também neste ponto a autora retoma Wundt e concorda com 

seus postulados a respeito da importância dos sentimentos na realização (estrutura) da 

consciência
48

. Em suas palavras (Stein, 2010, p. 95), 

Os sentimentos tem a peculiaridade de permanecer vivos e atuantes em nós 

durante bastante tempo. Eles preenchem o nosso interior quando não 

estamos absorvidos nem por impressões externas e nem por uma atividade 

espiritual espontânea. Por isso, os sentimentos são também os que realizam 
constantemente a função de serem pontos de partida dos processos 

associativos e de não deixar que se ―oxide‖ nossa posse espiritual quando 

essa não é colocada em movimento nem por impressões externas e nem por 
uma ―reflexão‖ ativa. 

 

Se o fundamento do proceder associativo são as relações de motivação, isso significa 

que ele não é determinado por causas ou acontecimentos necessários (ou pelos princípios 

tradicionalmente propostos desde Hume, acerca da associação das ideias por semelhança, 

contiguidade temporal e espacial, causalidade), mas é delineado  por possibilidades 

essenciais. Entre um sentimento e outro, entre uma impressão e outra, é estabelecida uma 

conexão de sentido. 

A discussão apresentada até o momento referiu-se à esfera das vivências e, portanto, 

ao âmbito da consciência. Vale ressaltar a mesma organização na esfera psíquica. Nela, há de 

se retomar a presença da energia vital para a disposição das vivências psíquicas e também as 

tendências que subjazem à reprodução de uma vivência ou ato originário. A realização de 

vivências psíquicas, como já vimos, dispensa determinada quantia de energia vital. Aquelas, 

quando realizadas, tornam-se capacidades adquiridas, denominadas por Stein de schemas. 

Quando de sua repetição, o dispêndio da energia será menor para a reprodução daquela, mas 

estará atrelado à atuação de outras tantas que podem acompanhar a primeira – podemos citar o 

exemplo para a aprendizagem de novas línguas. Nas palavras de Stein (2010, p. 97), ―[...] o 

desenvolvimento psíquico aparece como uma progressiva excisão da energia vital em energias 

                                                             
48 Stein (2010, p. 95) cita a obra de Wundt Physiologische Psychologie (p. 519): ―Gerade von den begleitenden  

Gefühlsprozessen dürfen wir [...] nach der ganzen Stellung, welche die Gefühle in unserem Seelenleben 

einnehmen, von vornherein vermuten, daβ sie für die Art des Zusammenhanges der Bewuβtseinsvorgänge nicht 

weniger, ja unter Umständen wohl in viel höherem Grade kennzeichnend sind als die objektiven Inhalte der 

Vorstellungen‖. [Exatamente acerca dos processos de sentimento que ocorrem acompanhados uns dos outros, de 

acordo com a posição total que os sentimentos ocupam em nossa vida anímica, podemos suspeitar desde o início, 

que eles são o meio de conexão para as operações da consciência, não em menor grau; de acordo com as 

circunstâncias, o são em grau maior do que o conteúdo característico das representações].   
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impulsivas particulares e em uma formação de schemata incessantemente novos, que regulam 

o curso do acontecer psíquico‖.  

Nesse sentido, as capacidades adquiridas no passado influenciam o desenvolvimento 

de novas capacidades no presente – o que, para Stein, também se fundamenta nas relações de 

motivação, de modo que o conteúdo de uma vivência passada é transformado no motivo de 

uma nova vivência e na aquisição de novos schemata. Os schemata psíquicos são formados 

por conexões associativas a partir das vivências psíquicas originais. Sendo possível conhecer 

essa relação entre capacidades passadas e presentes, é também possível admitir certa previsão 

futura que esteja pautada neste conhecimento – neste caso, não só o desenvolvimento de 

certas capacidades, mas também alguma possibilidade de ação pautada naquelas.  

Somente as leis da associação, contudo, também neste caso, não são suficientes para a 

previsão inequívoca de uma condição psíquica. Isso porque elas não dizem nada acerca da 

motivação. Stein (2010, p. 98) nos sugere um exemplo, no qual é possível conhecer um 

schema com o qual a pessoa realiza um trabalho e pressupor que devido à constituição do 

mesmo, a pessoa executará o trabalho no dia seguinte. Porém, o conhecimento deste schema – 

das capacidades psíquicas necessárias para o cumprimento do trabalho (formas habituais de 

pensar e de resolver problemas, por exemplo) – nada garante a respeito desta previsão, se o 

trabalho será executado com facilidade ou se não será executado de forma alguma. Nesse 

sentido, outras relações de motivação estão atuando também. E, para além das relações de 

motivação implícitas, ainda é possível que a atuação voluntária interfira na dinâmica 

associativa.  

De qualquer maneira, um acontecimento psíquico (vivência) reproduzido remete a um 

acontecimento passado que ocorrera pela via da motivação. Dessa forma, tal como apontamos 

para o âmbito das vivências da consciência, também na esfera psíquica as vinculações de 

associação encontram-se atreladas aquelas da motivação. Isso fica claro quando recordamos 

novamente o exemplo dos processos de pensamento. Os pensamentos não são meramente 

fruto de associações, mas estão envolvidos e se originam a partir dos denominados ―motivos 

intelectuais da razão‖ (intellektuellen Vernunftmotive) (Stein, 2010, p. 98). São os motivos 

que fornecem a condição para que as conexões associativas emerjam nos processos de 

pensamento. Por exemplo, situações que me remetem a experiências passadas, tais como a 

resolução bem sucedida de um problema passado pode ser um motivo para que conexões de 

pensamento se manifestem no presente diante de uma necessidade de resolução de um novo 

problema. Neste caso, a motivação pode ser implícita, mas pode também ser explicitada e 
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averiguada segundo sua eficácia diante de um novo problema. Ainda neste caso, é possível 

haver um posicionamento voluntário e não uma mera repetição de hábitos passados. 

Todas essas possibilidades ilustram a posição de Stein a respeito do problema da 

determinação psíquica. Diante do que foi exposto, pode-se concluir que o acontecer psíquico 

não está sujeito a uma determinação exata e rigorosa. Em suas palavras (Stein, 2010, p. 98-

99), ―as leis da associação permitem formular certos enunciados sobre o que será possível, 

mas não permitem uma previsão exata [do acontecimento psíquico] [...]. A essência do 

psíquico exclui uma determinação exata‖. Para Stein, portanto, a psicologia que busca se 

enraizar nos postulados das ciências exatas está a incorrer em um equívoco teórico e 

metodológico, pois não considera a constituição própria de seu objeto. 

Vimos até aqui que o elemento fundador da psique é a energia vital. Vimos também 

que essa energia se desdobra em seus dois aspectos, a saber, a energia vital sensível e a 

espiritual. Vale lembrar que a energia vital sensível tem a sua fonte na natureza e é 

estabelecida a partir do domínio das conexões psicofísicas (das relações entre o mundo 

natural, o corpo e a psique). Contudo, a abertura da psique ao mundo é proporcionada pela 

energia vital espiritual. É a partir da abertura espiritual ao mundo, que a psique consegue 

renovar a própria energia vital, regulando assim o seu próprio acontecer. A fonte da energia 

vital espiritual, por sua vez, remete ao que Stein (2010, p. 100) denomina ―espírito objetivo‖ – 

mundo objetivo dos valores – e ao ―espírito subjetivo‖ – ou seja, ―a energia espiritual de 

outros indivíduos e o Espírito divino‖. Ambos os desdobramentos da energia vital sinalizam a 

organização de sua estrutura que é regida por leis causais e também pelas leis da motivação – 

estas últimas, que coordenam as conexões de sentido. Vimos também que as conexões de 

sentido são estabelecidas a partir dos motivos, objeto ou correlativo das vivências psíquicas.  

Em síntese, podemos dizer que o vivenciar está condicionado pela energia vital que o 

move (em meio a conexões causais), e também em função dos motivos que o incitam. A 

energia vital funda a psique, mas são os motivos que orientam e determinam o curso do 

acontecer psíquico. Dessa forma, compreender os elementos que compõem as relações de 

motivação, bem como o entrelaçamento das mesmas com os condicionamentos causais da 

esfera vital é de suma importância para a ciência que logra investigar o domínio psíquico.  

 

 

6.9. Fontes de energia vital espiritual: comunidade e sociedade 
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Retomamos aqui as análises apresentadas por Stein acerca das fontes da energia vital 

espiritual. A este respeito, a autora dedicará o segundo ensaio da obra
49

 Contribuições para a 

fundamentação filosófica da Psicologia e das Ciências do Espírito – Indivíduo e Comunidade 

– no qual ela aprofunda as análises sobre as relações entre os indivíduos e os grupos aos quais 

estes pertencem, tendo em vista que, como apontamos acima, a psique individual não é 

formada isoladamente da realidade que a cerca. Resumidamente, podemos destacar a ênfase 

dada por Stein a três tipos de agrupamento entre pessoas: as massas, a sociedade e a 

comunidade. 

Muito já se disse sobre a definição que Stein fornece a esses âmbitos (Ales Bello, 

2014, 2015; Alfieri, 2014; Bono, 2010; Crespo, 2010; De Rus, 2015; MacIntyre, 2008; 

Schulz, 2008, entre outros). Edith Stein (2010, p. 111) define como comunidade, ―a 

vinculação natural e orgânica entre os indivíduos‖. Já a sociedade, segundo a autora, refere-se 

à ―vinculação racional e mecânica‖ entre as pessoas, que se agrupam com alguma finalidade 

explícita. Neste último tipo de organização, o tratamento entre as pessoas ocorre em um 

âmbito mais ―pragmático‖, em que um sujeito concebe o outro como objeto – não em um 

sentido pejorativo, mas no sentido em que cada pessoa na sociedade desempenha um papel ou 

uma função segundo um planejamento previamente estabelecido. Podemos citar como 

exemplo, as sociedades científicas. Nas comunidades, ao contrário, os sujeitos tratam-se como 

sujeitos, pois partilham de suas vidas e, nesse sentido, partilham não apenas de seus afazeres 

habituais, mas também de suas moções vitais – seus movimentos ―internos‖. A família é um 

exemplo de comunidade. Ademais, Stein descreve que na comunidade, há solidariedade entre 

os indivíduos.  

Claro está que na realidade, existe um entrelaçamento entre a comunidade e a 

sociedade. É possível haver comunidade inserida em uma sociedade, assim como é possível 

que um indivíduo comunitário se torne um sujeito social, dependendo das funções que exerce 

em meio aos demais. Segundo a autora, o sujeito comunitário vive como que ingenuamente, 

enquanto o indivíduo social modela suas próprias ações em função de um planejamento a ser 

executado no grupo – ambos podem se tratar de um único indivíduo que ora assume suas 

funções sociais, ora apenas vive em comunidade. De qualquer maneira, vale destacar um 

ponto fundamental acerca do entrelaçamento entre comunidade e sociedade: não é possível ao 

                                                             
49 Nele, Stein cita diversos autores e sociólogos tais como Ferdinand Tönnies (1855-1936), do qual ela retoma a 

diferença conceitual entre comunidade e sociedade na qual se baseia; George Simmel (1958-1918); Alexandru 

Dimitrie Xenopol (1847-1920); além dos filósofos Max Scheler, Albrecht Bethe (1872-1954), H. Conrad-

Martius; Erich Wasmann (1859-1931); Husserl; Theodor Häring (1848-1928); Johann Joachim Winckelmann 

(1717-1768); Theodor Lipps; Adolf Reinach; Alexander Pfänder, dentre outros. 
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indivíduo tratar o outro como objeto (nas relações sociais), sem que antes não o tenha tomado 

por sujeito, ou seja, sem que antes não o tenha reconhecido como sujeito – reconhecido sua 

vida interior. Stein (2010, p. 112) afirma ser isso possível mediante apenas a ―entrega 

ingênua‖ do sujeito comunitário. Diferentemente deste, um observador externo a comunidade 

– quiçá um psicólogo –, ainda nas palavras de Stein (2010, p. 112), ―[...] utiliza racionalmente 

tudo o que a vida comunitária lhe oferece; essa pessoa passa do vivenciar ingênuo à atitude 

cognoscitiva; converte a interioridade alheia em objeto, ao invés de ―reagir‖ imediatamente 

diante dela, e utiliza o conhecimento para os fins de sua própria atuação‖.  

Vale salientar por fim, que tanto a comunidade como a sociedade são fontes da energia 

vital espiritual para a psique de um indivíduo. O agrupamento das massas, contudo, não 

alimenta o âmbito espiritual, pelo fato de a própria esfera espiritual não estar presente no 

desdobramento das massas. Neste tipo de agrupamento de pessoas, o aspecto marcado não são 

as atividades espirituais, mas a estimulação ao nível psíquico que o grupo exerce sobre o 

indivíduo. Trata-se de um contágio psíquico, não de uma partilha da vida. 

De qualquer maneira, cabe-nos deter-nos na constituição psíquica a partir de seu 

fundamento externo e intersubjetivo, sendo este o objetivo da presente pesquisa. Salienta-se, 

dessa forma, o surgimento de uma nova categoria de vivências apresentada por Stein, as 

chamadas vivências supraindividuais (überindividueller Erlebnis). Tais vivências se referem a 

um conjunto de ―Eus‖ individuais – são vivências vividas em conjunto.  

Para esclarecer melhor o que quer dizer por vivências supraindividuais, a autora aqui 

nos fornece como exemplo um episódio de guerra, no qual uma tropa sofre o luto pela perda 

de seu regente. Neste caso, pode-se afirmar que o sentimento de luto é partilhado, é vivido 

como ―nosso‖, ou seja, ao mesmo tempo em que é pessoal, transcende a própria pessoa. O 

indivíduo, neste caso, participa da vivência que é experimentada em conjunto, ou em 

comunidade. Nas palavras de Stein (2010, p. 113), ―[...] a vivência [o luto] está colorida 

essencialmente pelo fato de que os outros participem dela, ou melhor, de que eu participe 

dela, mas unicamente como membro de uma comunidade‖. Se não existe a participação na 

comunidade, a vivência não pode ser partilhada. 

Interessante notar aqui que a vida da comunidade, para Stein, bem como as vivências 

supraindividuais por ela apontadas, transcendem, de fato, os indivíduos, e podem se 

manifestar nos indivíduos que futuramente compartilharão da mesma vida. A autora afirma 

que o sujeito das vivências supraindividuais é o sujeito comunitário. Contudo, a origem do 

sujeito comunitário são os sujeitos individuais – e suas vivências individuais. As vivências 

supraindividuais não são produtos da somatória das vivências individuais, mas é uma 
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manifestação que brota da entrega de uma vida partilhada. Ainda nas palavras de Stein (2010, 

p. 114), ―o grupo é o sujeito da vivência comunitária que vive em nós, os diversos sujeitos 

individuais que pertencemos a ele. Esse sujeito, o sentimos afetado em nós quando temos uma 

vida comunitária. Eu estou em luto como membro da tropa e a tropa vive o luto em mim‖. 

Tanto as vivências comunitárias, como as vivências individuais formam a personalidade total 

de um indivíduo.  

De modo geral, as vivências supraindividuais compartilham a mesma estrutura das 

vivências particulares. Como havíamos esclarecido em um momento anterior, devemos 

distinguir nesta estrutura o vivenciar (em nosso exemplo, o sentimento), o conteúdo do 

mesmo (luto) e a consciência que acompanha o sentir (que não é necessariamente reflexiva, 

mas que pode vir a se tornar, ao objetivar a vivência). Considerando tal estrutura, pode-se 

afirmar que o conteúdo de uma vivência comunitária é sempre individual. O que parece ser 

um contrassenso, na verdade, apenas aponta para o fato de que são os indivíduos que o 

vivenciam. No caso do exemplo fornecido por Stein, o luto é pessoal, pois remete também às 

circunstâncias de vida individuais. Em síntese, cada pessoa vivencia o luto a seu modo, ainda 

que haja semelhanças das vivências de luto entre as pessoas. 

O que possibilita tratar a vivência também como comunitária é a partilha deste 

conteúdo pelos integrantes da comunidade. A sua descrição, em última instância, é a de que se 

trata do ―mesmo‖ luto vivenciado pelos indivíduos – ainda que cada um o vivencie a seu 

modo, o sentimento é o ―mesmo‖. Tal descrição somente é possível pelo fato desse conteúdo 

da vivência possuir um sentido – poderíamos dizer, em termos de uma essência – que, para 

Stein, além de ser objetivo, é fundado racionalmente. Ou melhor, por ser objetivo, o sentido é 

fundado racionalmente. Isso significa dizer que o sentido do luto é vivenciado como a perda 

de uma pessoa – a perda daquela pessoa, que é vivida pelo grupo todo lhe confere o caráter 

objetivo. O correlativo da vivência, ou o conteúdo de sentido, ou seja, o fator objetivo é o 

mesmo para todos da comunidade – trata-se de uma exigência racional expressar o sentimento 

de luto quando se perde uma pessoa.  

Há de se destacar, portanto, que nesse conteúdo de vivência faz-se presente um 

aspecto que é compartilhado por todos (o sentido) e também um aspecto individual – o luto 

que é vivenciado por uma pessoa específica. Stein cita também os casos em que a perda 

sofrida refere-se a uma só pessoa, mas os demais membros da comunidade ainda podem 

acessar o sentido do luto daquela pessoa, via atitudes de compreensão e identificação aos 

sentimentos do outro, pelo conhecimento que se tem da vida interior alheia (empatia). O 

sentimento por empatia, porém, adquire um significado individual (e não comunitário) maior 
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do que naquele caso de uma vivência supraindividual. Uma vivência supraindividual, em 

princípio, segundo Stein, pode ser vivida por qualquer membro, presente ou futuro, da 

comunidade. 

Ainda em relação à sua constituição, tal como uma vivência individual, a vivência 

supraindividual possui uma duração, bem como variações qualitativas em seu manifestar-se 

ao longo de um período. Além disso, a totalidade da vivência pode se manifestar ainda que de 

maneira vazia em não apenas um fluxo de consciência, mas em diversos fluxos, tantos 

quantos forem os membros da comunidade. Nas palavras de Stein (2010, p. 116), seguindo 

ainda o mesmo exemplo do luto,  

[...] na vivência de cada pessoa particular enlutada, há um conteúdo de 

sentido e [esta vivência] tende a algo objetivo, em virtude desse conteúdo de 
sentido: a perda à que correspondem os sentimentos de luto e tristeza. 

Porém, [no caso de os membros da comunidade não responderem à 

exigência racional da perda, ou não sentirem luto diante da perda do regente] 
somente na vivência de uma pessoa que tem os sentimentos ―apropriados‖ de 

luto, é cumprida e satisfeita a intenção [correspondente ao sentido] que 

transcende a toda vivência comunitária.  

 

De qualquer maneira, não se trata de afirmar que os conteúdos das vivências 

individuais e supraindividuais devem ser iguais (como do caso do luto, por exemplo
50

) para 

todos. O sentido sim é o mesmo, trata-se de um aspecto objetivo do conteúdo da vivência. No 

entanto, pode-se afirmar que as vivências individuais preservam sua especificidade, uma vez 

que aos conteúdos correspondem o vivenciar mesmo (o sentimento) que carrega a 

singularidade pessoal. Em termos fenomenológicos, as variações noéticas (referentes ao 

vivenciar) são correlatas das variações noemáticas (referentes ao conteúdo da vivência). 

Porém, tal como se verifica com os conteúdos da vivência, o próprio vivenciar ocorre em 

função do conteúdo de sentido da vivência – o que também admite um elemento racional ao 

vivenciar. Nas palavras de Stein (2010, p. 117), ―[...] cada conteúdo exige, por seu sentido, 

um vivenciar de índole inteiramente determinado‖. Ainda pode ocorrer, porém, que o 

sentimento individual ou comunitário não corresponda totalmente à exigência daquele 

conteúdo de sentido – pode-se não sofrer o luto por algum outro motivo. 

                                                             
50 Cabe aqui algum esclarecimento em relação à distinção entre afirmar que o conteúdo da vivência pode ser  
diverso a cada integrante da comunidade (subjetivo), ainda que o sentido deste conteúdo seja objetivo. Em seu 

relato autobiográfico (1933/2002), Stein comenta sobre a morte de seu amigo e mentor Adolf Reinach, na guerra, 

em 1917. Ela descreve que a perda desse amigo foi para ela algo vivido com muita dor. Entretanto, a autora 

descreve também que o luto vivido pela esposa de Reinach fora mais conformado que o seu próprio e repleto de 

dignidade e esperança, já que a senhora Reinach manifestava confiança na fé cristã. Desse modo, ilustra-se como 

diante de uma objetividade do sentido do luto (a perda de uma pessoa querida), o conteúdo da vivência pode ser 

diferente para as pessoas e, em decorrência, o próprio vivenciar do luto é também diverso.  



131 

 

Já em relação ao último constituinte de uma vivência (individual), ou seja, o 

acompanhamento da consciência do próprio vivenciar, Stein declara que não há uma 

―consciência comunitária‖, mas a consciência da comunidade é manifestada na consciência de 

seus integrantes. Também não há uma instância comunitária que corresponda ao Eu puro, 

origem do fluxo de vivências. A formação da vida comunitária só pode ser, portanto, o (s) 

indivíduo (s). A ênfase apresentada até o momento quis elucidar que a formação de uma 

vivência supraindividual é fundamentada nas vivências individuais. Contudo, Stein quer 

destacar neste seu estudo que é possível atribuir à entidade ―comunidade‖ uma vida que se 

manifesta nas vivências comunitárias – uma vida que é expressa por meio de seus integrantes 

e no seio dos mesmos.  

Para a autora, é lícito afirmar que a comunidade possui um fluxo de vivências 

(Erlebnisstrom der Gemeinschaft), ainda que este não denote uma ―consciência comunitária‖ 

fora dos indivíduos. Tais vivências comunitárias são constituídas a partir das vivências dos 

indivíduos em comunidade. É interessante destacar, contudo, que essas vivências possuem 

uma durabilidade e profundidade
51

 maior do que aquelas que a formaram originariamente. 

Nesse sentido, elas podem permanecer vivas nas vivências de indivíduos que nela chegam a 

participar em outros momentos. Edith Stein cita aqui o exemplo do conflito entre os guelfos e 

os gibelinos e o ódio permanente entre essas duas facções ao longo do século XIII. Facilmente 

podemos trazer o exemplo para o século XX e a persistência no século XXI do ódio entre 

judeus e palestinos – que permanece para além da sobrevivência física dos integrantes das 

respectivas comunidades. Isso apenas para exemplificar a palpabilidade e o alcance do fluxo 

de vivências comunitárias, ou nas palavras de Stein (2010, p. 119), ―[...] a formação de uma 

unidade de duração de ordem superior‖. 

Ainda a respeito da durabilidade das vivências comunitárias, Stein cita o historiador 

Georg Simmel e sua concepção de história. A autora afirma que o esclarecimentos das 

relações entre as vivências individuais e as vivências comunitárias é necessário para o 

conhecimento histórico, apesar de o mesmo ultrapassar essa discussão – a história não diz 

respeito à elucidação das relações entre os indivíduos e um sistema maior, mas, segundo 

argumenta Simmel, à sucessão de unidades de sentido mais amplas – por exemplo, a história 
                                                             
51 Stein novamente aqui se refere a um episódio de sua vida durante a guerra e descreve como o sofrimento da 

nação derrotada pesou profundamente sobre os indivíduos. Segundo a autora, o sofrimento de um único 

integrante da comunidade é partícipe do sofrimento da nação, mas sozinho, não consegue abarcá-lo totalmente 

em sua profundidade. Isso significa dizer que um indivíduo sozinho não consegue abarcar a totalidade do 

sentimento comunitário. Ela ainda narra: ―eu experimentei o estouro da guerra como uma ruptura no curso de 

minha vida pessoal e também como o nosso [da nação] destino comum. Esses modos diversos da intenção se 

encontram entrelaçados mutuamente na unidade de uma vivência e se constituem um sobre o outro. [É somente] 

Na contemplação retrospectiva, posso contemplar um sem o outro‖ (Stein, 2010, p. 119).  
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das guerras, dos governos, etc. Ainda segundo a autora, o historiador sinaliza para a distinção 

entre a realidade e a narração histórica, essa última, produto de uma reflexão historiográfica, 

cuja matéria prima são os acontecimentos reais, formulados de acordo com aquelas unidades. 

Para Stein, contudo, ainda que não sejam objetos da história, os constituintes daquelas 

formações são as vivências individuais dos sujeitos que adquirem permanência para além de 

suas vidas particulares. Nas palavras de Stein (2010, p. 121), 

[...] as unidades superiores de sentido são realidades que se encontram 

previamente, não são produtos do método histórico. As vivências individuais 

encontradas [quando se busca os constituintes do acontecer histórico] não 
são em si materiais não históricos para uma elaboração histórica, mas 

interessam unicamente para uma contemplação histórica quando 

desempenham um papel no curso da vida total, que a ciência histórica trata 

de reproduzir. 

 

Além disso, Stein diferencia os objetos que possuem importância para o estudo 

histórico, daqueles conteúdos referentes à história de um indivíduo – que não necessariamente 

possuem relevância para a disciplina histórica, mas somente ao nível de sua vida pessoa e 

para a formação de sua personalidade. Como afirma a autora, a história de um indivíduo 

isolado não constitui objeto da disciplina histórica, a não ser que esteja integrada à conexão 

dos acontecimentos históricos. As vivências de um indivíduo podem se confundir, então, com 

as vivências da comunidade a qual ele pertence, devido ao seu conteúdo de sentido – porque 

sugere, nesse sentido, o co-vivenciar de um conteúdo comunitário e denota também a conexão 

interna entre as vivências individuais e as comunitárias. É preciso salientar, contudo, que nem 

todas as vivências individuais constituem a base para as vivências supraindividuais, assim 

como nem todas as vivências comunitárias são integradas às vivências de um indivíduo da 

comunidade – todavia, aquelas podem estar presentes de maneira vazia na vida do indivíduo.  

 

6.10. A formação das vivências comunitárias 

 

Quais vivências individuais, então, contribuem para a formação das vivências 

comunitárias? Para Stein, toda a esfera sensorial e subjetiva está descartada da constituição da 

vida comunitária, tanto os conteúdos egoicos (estados anímicos) como aqueles não egoicos 

(sensações). Isso não quer dizer que, em última instância, ela não tenha papel na constituição 

das vivências supraindividuais, já que elas mesmas (as vivências sensoriais) são o fundamento 

das vivências individuais que, por sua vez, fundamentam as primeiras. Elas, contudo, por si 

mesmas não são suficientes para a fundamentação das vivências comunitárias. O pulsar da 
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vida sensorial, por exemplo, fundamenta o agrupamento de indivíduos em massa, mas não nas 

comunidades. 

Os dados de sensação, enquanto conteúdos de vivência não egoicos, podem ser 

objetivados se forem contemplados por um olhar consciente. Dessa forma, nas palavras de 

Stein (2010, p. 124), ―[...] a corrente das sensações desaparece para o sujeito em favor do 

objeto unitário que essas sensações constituem, no qual repousa agora o olhar espiritual‖. A 

formação de tal objeto unitário, para a autora, não denota um movimento apenas subjetivo. 

Nas diversas vivências, nas quais a ordenação do referido objeto se manifesta, é possível 

destacar um ―núcleo idêntico‖ (identischen Kern), o qual constitui a base comum para a 

organização das vivências. Os dados sensoriais que ora eram material irracional e subjetivo 

são transformados via ordenação, em uma unidade (objeto) detentora de sentido e que, 

portanto, pode ser transmitido para outros indivíduos, tornando-se um objeto comum aos 

mesmos. A apreensão de um mesmo objeto portador de um mesmo sentido denotaria, então, 

uma vivência comunitária.  

A vivência comunitária, nesse caso, não está circunscrita apenas ao nível da apreensão 

de um objeto – no caso, um objeto material, já que pautado nas sensações – mas refere-se, do 

mesmo modo, às experiências (Erfahrung) suscitadas a partir daquela apreensão. Tais 

experiências que também são comunitárias dizem respeito às recordações, expectativas, 

suspeitas, conclusões, de modo que o pressuposto para a manifestação das mesmas enquanto 

vivências supraindividuais é a abertura dos indivíduos à vida comunitária, pautada em um 

entendimento de trocas entre as pessoas (Welchselverständigung) – por sua vez, sustentado 

pela empatia, ou conhecimento da subjetividade alheia. Por esta razão, como nos aponta a 

autora, a constituição das experiências individuais é também fruto de uma experiência 

comunitária. Em suas palavras, ―com todo o nosso saber experiencial não somente estamos 

enraizados naquilo que percebemos com nossos próprios sentidos, mas no que escutamos em 

todos os lugares e no que recebemos da tradição‖ (Stein, 2010, p. 125). As experiências 

individuais, por sua vez, colaboram para a construção e propagação da herança das vivências 

comunitárias.  

Neste caso, a partilha das experiências em uma comunidade, bem como a constituição, 

de fato, de uma vivência supraindividual está necessariamente fundada sobre o sentido 

depreendido das vivências. As referidas experiências denotam um conjunto de vivências que, 

por sua vez, estão interligadas por relações de motivação na corrente de vivências 

comunitária. Nesse sentido, Stein destaca que a lei fundamental que rege a vida comunitária 

das vivências supraindividuais é a motivação.  
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Outra manifestação de vivência comunitária, segundo a autora, para além das 

apreensão dos objetos materiais e experiências partilhadas, dá-se ao nível da fantasia. Refere-

se, portanto aos objetos não materiais que constituem matéria prima dos mitos e das lendas 

das diversas culturas. Em um primeiro momento, as fantasias não são consideradas vivências 

comunitárias, visto tratarem-se de experiências particulares e profundamente subjetivas. 

Contudo, é justamente pelo fato de as fantasias serem o alicerce para a elaboração dos 

produtos culturais – ou seja, produções que são partilhadas em uma determinada cultura e que 

fazem parte inclusive da formação da subjetividade dos integrantes da comunidade – , que 

elas podem constituir a base para a formação de vivências comunitárias.  

Nesse sentido, os mitos e as lendas são considerados patrimônios de uma cultura, 

sinalizando para ―[...] uma qualidade permanente de nosso povo‖ (Stein, 2010, p. 127). A 

criação dos mitos e das lendas é fundamentada por atos espirituais portadores de sentidos 

presentificados para a comunidade. Por esta razão, sendo os sentidos partilhados, eles 

ultrapassam as vivências individuais. Mas as fantasias, ao contrário da percepção dos objetos 

naturais, são criações de indivíduos – por meio delas, objetos podem ser criados de modo 

inclusive arbitrários. Na medida em que são partilhadas na comunidade, podem constituir 

então a base para fantasias comunitárias. Já não pertencem a um só indivíduo, mas a toda 

comunidade.  

A fantasia guarda consigo a característica de ser, ao mesmo tempo, individual e 

comunitária. Para esclarecer essa definição, Stein destaca a diferença entre a intenção e a 

intuição da fantasia. Ela fornece o exemplo do conto da Bela Adormecida, uma produção que 

é patrimônio da Alemanha. Os traços característicos da história da personagem partiram de 

uma elaboração individual, ou seja, do autor que a imaginou. No momento em que foi 

expresso para a comunidade e partilhado, os traços específicos do conto são imutáveis – estes 

constituem a intenção da fantasia. Nesse caso, se a estória for contada de outra maneira, com 

outros personagens, por exemplo – ou com uma mudança do caráter desses personagens, 

como com uma bruxa boa e um rei maléfico – deixa de ser o conto da Bela Adormecida. Mas 

a maneira como o indivíduo imagina a estória, é individual – cada um fantasia o castelo com 

determinadas características, uma roca de uma determinada maneira, etc. Esse caráter pessoal 

que é dado ao conto constitui a intuição da fantasia. 

Outros atos comunitários que também são destacados por Stein – além da percepção, 

experiências partilhadas e fantasias – são os atos categoriais ou lógicos. Chamados também de 

atos de pensamento, essas vivências (intencionais) constituem a base para acordos em 

comunidades filosóficas, científicas e ideológicas. Stein cita alguns atos que fazem parte deste 
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âmbito: ―[...] o ato de julgar com seu correspondente sujeito e predicado, o ato de chegar a 

uma conclusão, a comparação ou a distinção com suas referências, o ato de coligar e 

enumerar, [...] as intuições essenciais da matéria [die materialen Wesenseinsichten], a intuição 

das conexões ontológicas [die Einsicht in die ontologischen Zusammenhänge] [etc.]‖ (Stein, 

2010, p. 128).  

A ―natureza‖ desses atos remete ao fato de estarem fundamentados em outras 

vivências, tais como as experiências e as fantasias que, para Stein, constituem ―intuições 

individuais‖ (individuelle Anschauungen) (Stein, 2010, p. 128). Esses dois últimos tipos de 

vivências, como vimos, estão fundamentados nas vivências da esfera da sensibilidade. Já os 

atos categoriais não estão necessariamente alicerçados sobre aquela esfera, porém, em última 

instância, baseiam-se nas vivências citadas. Stein afirma que os atos categoriais podem se 

basear em objetividades categoriais, por exemplo, em objetos e enunciados lógicos – sem a 

vinculação direta com objetos sensíveis ou vivências individuais. Contudo, em última 

instância, a sua fundamentação é sustentada pelos mesmos. Nas palavras de Stein (2010, p. 

129),  

À existência de uma vivência lógica como tal, não lhe pertence nenhum 

material sensível. Mas todo objeto categorial remete, por seu sentido mesmo, 

a objetos de nível inferior e sumamente a objetos sensíveis ou vivências 
individuais, e em consonância com isso, os atos categoriais constitutivos 

remetem a atos de intuição individual. 

 

Stein remete ao modo como a fundamentação entre os objetos e os seus respectivos 

significados é possível. Já nos referimos à organização dos dados sensíveis em uma unidade 

de sentido que permite uma apreensão comunitária de um objeto. Tal apreensão (que é 

intuitiva e, em última instância, como vimos, individual) somente ocorre mediante a captação 

do significado geral (allgemeinen Bedeutung) deste objeto que pode vir expressa diretamente 

e corresponder ao seu conteúdo do que foi apreendido, ou de modo vazio, no qual o conteúdo 

não é explícito. Para esclarecer, Stein (2010, p. 129) apresenta o enunciado: a árvore é verde. 

A ―árvore‖, enquanto objeto apreendido, possui um significado que é universal, ou seja, não 

importa de qual árvore se fala, a essência da árvore pode ser reconhecida universalmente. O 

significado deste conteúdo foi correspondente com a apreensão de uma árvore (aquela árvore) 

verde – resultado de uma apreensão direta. Já no caso em que o conteúdo específico não é 

diretamente explícito (ou seja, que não houve apreensão de um objeto específico ou de uma 

árvore específica), permanece ainda a apreensão vazia do significado de ―árvore‖. Sabe-se, 

em geral, o que é uma árvore. Ainda nas palavras de Stein (2010, p. 129, grifos nossos),  
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O significado geral, sem que importe que seja formal ou material, não é 
acrescido de um objeto externo; a elaboração lógica não circunda o objeto de 

algo que lhe seja estranho em sua essência, mas que toma de sua própria 

consistência o conteúdo de significado. Os significados refletem a estrutura 

essencial do objeto [...].  
 

Dessa forma, a base da relação entre objeto e significado reflete na fundação das 

relações entre a esfera das vivências dos dados sensíveis e os atos categoriais. A intuição 

(Anschauung) dos dados sensíveis encerra em si aquele significado universal do objeto 

apreendido. Por meio dessa intuição é possível alçar o nível das significações universais, 

ainda que falte propriamente o objeto sensível. É interessante notar que também aqui na 

manifestação dos significados universais (ainda que apreendidos por atos espirituais), não há 

necessariamente a conversão dos mesmos em objeto pela consciência reflexiva. Eles podem 

eventualmente ser objetos da reflexão.  

De qualquer maneira, a exposição até aqui das relações entre as vivências intuitivas e 

os atos categoriais ainda permaneceu ao nível das vivências individuais. Cabe ainda salientar 

a maneira como os atos categoriais individuais podem ser convertidos também a atos 

supraindividuais. Em essência, pode-se dizer que os atos categoriais já possuem um caráter 

supraindividual, na medida em que pressupõe a captação de significados que são universais e, 

portanto, acessíveis a todos os integrantes de uma comunidade. Além disso, quando 

transformado em objeto, o significado apreendido é considerado como tal, ou seja, 

considerado em seu caráter universal e não somente atrelado a uma consciência individual. 

Stein admite, contudo, que ainda que os significados sejam universais, a vivência que 

se tem deles (individualmente) possui qualidades individuais – tal como sucede nas 

experiências e nas fantasias, a expressão de qualidades individuais noéticas e noemáticas, ou 

seja, um vivenciar pessoal do conteúdo da vivência (que consiste na envoltura da vivência). 

Dentre essas, pode-se destacar o estado de ânimo que afeta a manifestação da vivência, no 

exemplo dado por Stein (2010, p. 130), o frescor de um pensamento e sua vitalidade. O 

núcleo de sentido do objeto categorial, porém, não é afetado pelas formas com as quais se o 

vivencia. Stein afirma, ademais, que é nítida a distinção entre a vivência do significado (o 

núcleo de sentido) e as formas pessoais de vivenciá-lo. 

Uma caraterística que é necessário destacar acerca da constituição da vivência 

comunitária dos atos categoriais se refere ao fato de que a composição de um significado 

complexo não é a somatória das diversas vivências individuais e também não está reduzido ao 

núcleo do significado do objeto categorial. O significado, de maneira mais abrangente 

compreende ―uma infinidade de determinações‖ que, portanto, ultrapassam somente aquele 
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núcleo ―ideal‖ da significação. Ele é então determinado por diversas matrizes e, como destaca 

a autora, ―[...] quando se pensa conjuntamente na existência de conteúdo de um objeto, então 

o significado atualmente realizado [neste objeto] não coincide por completo com ele; o 

conteúdo da vivência comunitária, constituído por meio das diversas vivências, pode 

aproximar-se muito mais intensamente [ao significado completo]‖ (Stein, 2010, p. 132).  

É uma afirmação interessante se considerarmos que isso implicaria dizer que a 

aproximação ao significado mais completo daquele objeto categorial está alicerçada em 

vivências comunitárias – e não em vivências individuais. Nesse sentido, Stein destaca a 

distinção entre o significado em si (a formação ideal), o conteúdo de significado de uma 

vivência particular e o conteúdo de significado da vivência comunitária. Seguindo mais um 

exemplo que esclarece o que foi dito, a autora nos indica a concepção da matemática, na qual 

se sucede todos os teoremas e postulados (destacados aqui como uma formação ideal). Porém, 

a matemática é exercida por sujeitos que vivenciam aquele conteúdo individualmente. E há 

ainda o ―estado atual da ciência‖, concebido como o conteúdo da vivência comunitária, 

juntamente com o modo de se pensar matematicamente, o que exemplificaria a vivência 

mesma supraindividual do conteúdo (da matemática).  

Esse modo de pensar compreende o que Stein (2010, p. 132) denomina de ―habitus 

espiritual‖ – uma forma determinada de raciocínio que permite a apreensão do conteúdo 

matemático, mas que pode facilitar também a compreensão de outros conteúdos lógicos, que 

não necessariamente a matemática – característica de uma determinada comunidade. O 

habitus espiritual denota não apenas o posicionamento espiritual dos sujeitos integrantes da 

comunidade, mas também de certa forma, determina o modo de pensar dos indivíduos que 

participarão futuramente da mesma. As vivências individuais podem ser modeladas de acordo 

com essa vivência comunitária. Há um modo de pensar filosófico que é diferente do modo de 

pensar psicológico, que se diferencia do modo de pensar das ciências agrárias, por exemplo.  

Por fim, o último âmbito de vivências que forma as vivências comunitárias é 

constituído pelos atos do ânimo (Gemütsakte), a esfera dos sentimentos vitais e das emoções. 

As vivências deste âmbito se diferenciam das demais destacadas até aqui, no sentido de que a 

consistência interna das últimas é adquirida a partir do sentido de seus conteúdos, que fornece 

a unidade implicada para a transcendência de uma vivência supraindividual. Já a unidade 

requerida para os atos do ânimo dizem respeito, não tanto ao seu conteúdo, mas ao seu 

próprio vivenciar. Tais como os atos categoriais, também os atos anímicos estão 

fundamentados objetivamente. Consistem, porém, nas reações e atitudes adotadas diante do 

objeto apreendido e, por esta razão, são sentimentos intencionais – justamente por se tratarem 
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de um posicionamento diante do objeto. Eles se fundamentam a partir de vivências egoicas – 

o que os difere dos atos categoriais, por princípio – e são constituídos por elementos hiléticos, 

caracterizados aqui por sentimentos anímicos que são vividos corporalmente, por exemplo, o 

sentimento de bem estar, de prazer.  

Stein (2010, p. 133) esclarece o equívoco da psicologia a ela contemporânea, em 

considerar as emoções e sentimentos vitais como ―produtos de complexos de sensações 

orgânicas‖. Para a autora, seria verdadeira a consideração de que os atos anímicos são 

constituídos a partir de elementos mais basilares, como as sensações, porém, o principal erro 

consistiria na desconsideração de seu caráter intencional e espiritual. Nesse sentido, o olhar 

espiritual converte tais sentimentos em objetos portadores de sentido, a partir dos quais o Eu 

pode contemplar seu mundo circundante. O mundo que se revela diante do Eu por meio dos 

atos do ânimo é o mundo dos valores. Nas palavras de Stein (2010, p. 133), ―por valor 

entendemos nesse contexto o que é ‗em si‘ valioso e o que é importante para determinado 

sujeito‖. Os valores podem estar relacionados à esfera ética, estética, religiosa, etc.  

Como havíamos já destacado anteriormente, as reações e atitudes (Stellungnahme) 

emergem sustentadas pelas tomadas de conhecimento que se tem de um objeto. É possível 

destacar agora uma relação mais explícita entre o mundo dos objetos e o mundo dos valores. 

É certo que os valores são apreendidos a partir do contato com o mundo dos objetos. Como no 

exemplo fornecido por Stein, na contemplação de uma paisagem, é possível ser afetado por 

ela e, por isso, apreender a sua beleza. Nesse sentido, é a partir de uma base que compreende 

o (re) conhecimento de um estado de coisas, que se pode vivenciar e conhecer o seu valor. O 

ato anímico, neste caso, proporciona a mediação entre o conhecimento da coisa e a vivência 

do valor. Stein busca diferenciar neste contexto o sentir e o sentimento. Neste caso, a beleza 

(o valor) é primeiramente sentida e, posteriormente, experimentada como um posicionamento 

do ânimo, ou o sentimento correspondente, no caso, a felicidade. O sentir é o motivo da 

manifestação daquela atitude emotiva. O sentimento de felicidade consiste então na resposta 

diante da avaliação do valor daquela situação. 

A avaliação de um valor está então na base do sentimento, compreendido como uma 

resposta afetiva – daí a consideração dos atos do ânimo como intencionais e espirituais. Por 

sua vez, o valor de um objeto não reside na somatória de suas características apreendidas 

pelas sensações. Como nos afirma a autora, as ―qualidades sensoriais do objeto‖ não exigem a 

princípio nenhuma reação afetiva. Pode-se reconhecer a beleza de uma paisagem e, contudo, 

não se sentir comovido diante dela. Por essa razão, depreende-se que a estima do valor está 
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atrelado ao sentir e não apenas à apreensão do conteúdo experimentado da vivência. O sentir 

exige uma resposta, uma atitude diante de si. A autora sintetiza (Stein, 2010, p. 134), 

A beleza [da paisagem] exige que eu me abra internamente a ela, que eu faça 

que meu interior seja determinado por ela. Enquanto não se estabeleça esse 

contato, enquanto eu permaneça devedor de dar a resposta exigida pela 
beleza, ela não se me revela completamente; permanece não cumprida a 

intenção inerente à simples aquisição de conhecimento. Por conseguinte, a 

plena aceitação do valor é sempre um sentir, no qual a intenção do valor e a 
reação de resposta estão unidas, e aonde falta uma participação viva do eu, 

ali esta participação se encontra representada por uma intenção não 

cumprida. 

 

Como ficou claro até o momento, pode-se afirmar que os valores, bem como os 

sentimentos por eles suscitados emergem a partir dos conteúdos egoicos – aqueles conteúdos 

vivenciados pelo Eu, como a sensação de bem estar, como vimos. Por esta razão, é possível 

que, diante de um mesmo objeto (portador das mesmas características apreendidas por 

diversas pessoas), diferentes pessoas se posicionem de modo distinto. Uma paisagem pode 

suscitar sentimentos de bem estar em um indivíduo, e não suscitar nada em outro. Isso não 

quer dizer, contudo, que a apreensão do objeto neste último caso, ocorreu sem a vivência de 

um valor. É possível que a atitude diante do objeto tenha sido de cunho intelectual e não 

afetivo, como ocorre nas vivências categoriais. Ainda assim, Stein assegura que a apreensão 

das coisas sempre vem acompanhada pela manifestação dos sentimentos, ou seja, dos dados 

egoicos. Nesse sentido, há sempre a apreensão de um valor, ainda que implícito e apreendido 

de modo vazio, quando da apreensão de um objeto. 

É por meio da vivência de conteúdos egoicos (estados do ânimo), que os valores 

tornam-se dados para nós. E, como dissemos anteriormente, também é por meio deles que os 

sentimentos se fundamentam. Uma sensação de plenitude (enquanto estado anímico) é a base 

sobre a qual um valor pode ser revelado, a beleza, por exemplo. E, ao senti-la, tal vivência 

converte-se no fundamento do sentimento de alegria. Stein destaca também que ora é possível 

entregar-se mais ao valor apreendido (apreciação da beleza), ora ao sentimento que ele 

provoca (alegria). E ainda, há a possibilidade de não ser afetado por um valor. Neste caso, a 

autora sugere que o valor esteja constituído a partir de uma captação vazia do estado anímico, 

ou seja, daquele material sensível a partir do qual o sentir está fundamentado. Vazio no 

sentido de que pode não ter sido vivenciado imediatamente pelo sujeito, mas do qual ele pode 

ter ouvido falar.  

Demarca-se aí uma possibilidade de preenchimento ulterior por meio da experiência, 

possibilidade esta que permanece até então, vazia. O valor pode ser vislumbrado ou até 
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mesmo intuído, porém, sem o afeto (vivência hilética) que normalmente o provocaria – por 

exemplo, uma experiência que se crê boa, que se compreende seu valor, mas que ainda não 

fora vivida. Stein afirma, neste ponto, que a condição, então para se viver um valor, é que o 

mesmo seja dado ao menos intuitivamente (anschauliche Gegebenheit). É também necessária 

certa disposição interna do indivíduo para apreendê-lo.  

Stein destaca algumas possibilidades em se tratando da captação ou não de valores: 

pode-se ter o objeto diante de si e não captar seu valor; diante da presença do objeto, pode-se 

não vivenciar o valor, apesar de intui-lo de forma vazia, pelo relato alheio de que aquele 

objeto é portador de valor; pode-se, ainda, diante do objeto, intuir o seu valor sem, contudo, 

ser preenchido pelo sentimento correspondente a ele. Em todas essas possibilidades, faz-se 

necessário a consideração dos conteúdos egoicos que constituem o material para a captação de 

um valor, bem como do posicionamento afetivo do sujeito. O conteúdo egoico pode ser 

constituído por sensações simples não intencionais, porém o sentimento manifestado a partir 

dele possui sempre um caráter intencional e pessoal que fora fundamentado por um valor. São 

exemplos de sentimentos intencionais, o sofrimento, a alegria, a ansiedade, o temor e a 

esperança, cada qual resultado da apreensão de algum valor apreendido diante da reação 

emotiva a uma situação.  

De qualquer maneira, o que vale destacar acerca das vivências do ânimo, cuja essência 

é o seu caráter individual (subjetivo, portanto), é que elas são suscitadas a partir da relação 

que o indivíduo estabelece com o seu mundo circundante, sendo este não apenas o mundo dos 

dados objetivos, mas também e principalmente o mundo dos valores. Cabe-nos destacar que 

também essas vivências são portadoras de um núcleo de significação (o valor considerado em 

si, como objeto supraindividual, correlato da vivência supraindividual), independente da 

envoltura da vivência em si. Este núcleo denota um conteúdo de sentido que pode ser 

partilhado e que, portanto, constitui o fundamento de vivências supraindividuais do ânimo. 

Isso permite afirmar que existem reações anímicas provenientes da captação de valores que 

são compartilhados em uma comunidade. A matéria a partir da qual os sentimentos são 

constituídos é individual, contudo, o caráter comunitário da vivência está fundamentado em 

sua intencionalidade. Stein também assegura que os conteúdos egoicos capazes de preencher 

os indivíduos são, por princípio, comunitários – diferentemente daqueles periféricos, como a 

dor, por exemplo, que são individuais.  

Em síntese, o que quisemos destacar com este item fora, na perspectiva de Stein, a 

constituição das vivências supraindividuais, sempre fundamentadas em vivências individuais. 

Para tanto, evidenciamos um aspecto importante e que caracteriza uma vivência 
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supraindividual: o fato de esta ser sempre correlata a um objeto supraindividual. Isso significa 

dizer que para ser considerada como uma vivência comunitária, o seu objeto precisa ser 

compartilhado por diversos indivíduos membros da comunidade. Claro está também que em 

diferentes comunidades, os objetos supraindividuais irão expressar conteúdos distintos – o 

que implica que um objeto supraindividual não é necessariamente universal. Isso fica claro 

quando analisamos o mundo dos valores, que mudam dependendo da cultura. 

 

6.11. O fluxo de vivências supraindividuais 

 

Cabe elucidar agora, após o esclarecimento sobre a constituição das vivências 

supraindividuais, como é estabelecido o fluxo no qual as mesmas estão inseridas, ou seja, 

como elas se vinculam umas às outras no fluxo. Como já vimos, não é possível a delimitação 

de uma consciência original supraindividual, contudo, ainda assim é possível a manifestação 

de um fluxo de vivências comunitárias que ocorre a partir da vida do fluxo das vivências dos 

indivíduos que participam de uma comunidade. Outro aspecto interessante a ser apontado a 

respeito do fluxo de vivências comunitárias é que é possível que o mesmo seja interrompido 

por alguns momentos, quando a comunidade não mais expressa uma vida comum. A 

retomada do fluxo ocorre quando da retomada das vivências supraindividuais e da experiência 

comunitária.  

A primeira forma de vinculação das vivências supraindividuais destacada pela autora é 

a associação por contato. As associações por contato estão na base dos agrupamentos das 

vivências que são dadas em conjunto. Assim como diversas vivências podem emergir por 

contato no fluxo da consciência individual, a vivência comunitária também pode ser 

concebida a partir de tais associações presentes nas vivências individuais, já que essas últimas 

constituem a origem daquelas. Isso ocorre também pelo fato de que as diversas vivências que 

são dadas por associações, no fluxo individual, possuem sua origem a partir de ―um único 

impulso gerador‖ (Stein, 2010, p. 141) – o que não pode ser encontrado no fluxo das 

vivências comunitárias. Aqui, novamente, Stein fornece o exemplo da vivência de luto, 

juntamente com a vivência do combate em uma tropa de guerra. No fluxo das vivências 

supraindividuais, é possível que diferentes indivíduos contribuam para a emersão das 

diferentes vivências, ou seja, nem todos os indivíduos necessitam expressar as mesmas 

vivências – o luto e o confronto juntos. Contudo, ainda é possível também que isso se 

verifique, de modo que a vivência supraindividual reflita de fato as vivências múltiplas e 

associadas expressas pelos combatentes individualmente.  
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A segunda forma de vinculação das vivências comunitárias ocorre por meio da 

motivação, ou seja, ―de uma conexão interna das relações de sentido entre as distintas 

vivências‖ (Stein, 2010, p. 142). Stein assegura que os processos de encadeamento de sentido 

– e nesse caso é importante lembrar que nas relações de motivação, as vivências se vinculam 

em função de seu conteúdo de sentido – ocorrem independentemente das vivências às quais 

eles estão vinculados. Isso significa dizer que não é porque alguma pessoa vivencia algo com 

maior ou menor profundidade, que esse conteúdo não tenha seu próprio desencadeamento 

lógico de sentido que exija a emergência de uma vivência adequada motivada.  A autora 

fornece o exemplo de uma teoria (conteúdo de sentido dos atos do pensamento, por exemplo) 

que pode ser vivida de diversas maneiras, ou seja, os atos capazes de realizá-la podem 

fomentar sua manifestação mais rapidamente ou não, de maneira mais clara ou obscura, a 

depender do indivíduo atuante.  

De qualquer maneira, quando a unidade de sentido se encontra presente, há uma 

vinculação de motivação entre diversas vivências, o que constitui, por si só, um complexo 

(conjunto) de vivências. Se a concretização da referida unidade de sentido depende da atuação 

de diversos indivíduos, os vínculos motivacionais extrapolam o fluxo de vivências individual, 

constituindo, então, um fluxo de vivências supraindividuais, cujo correlato é a unidade entre o 

sentido dos conteúdos das diversas vivências. Ademais, nas palavras de Stein (2010, p. 142, 

grifos da autora), ―nesse caso existe um sentido que percorre continuamente toda a corrente de 

vivências de um grupo e a congrega em uma unidade, ou seja, a conexão das vivências que 

desempenham um papel para que se forme a comunidade‖. Tal unidade é detentora, por si 

mesma, de sentido e, portanto, passível de ser compreendida. Ela não apenas é correlata da 

unidade de sentido entre as vivências individuais, mas caracteriza um aspecto específico e 

comunitário e que, por esta razão, pode motivar outras vivências comunitárias.  

A motivação somente pode ser compartilhada entre diferentes indivíduos se for 

manifestada em termos compreensíveis ao outro. Stein novamente fornece o exemplo dos atos 

do pensamento que podem ser explicitados, de modo que algum produto do pensamento, uma 

teoria, possa ser elaborada em conjunto. A unidade de sentido vivida e expressa por um 

indivíduo, quando partilhada com o próximo, suscita neste último um vivenciar que lhe é 

próprio. A segunda pessoa pode vivenciar essa unidade de sentido que lhe fora comunicada e 

elaborar também contribuições para o conteúdo do pensamento originário. A autora afirma 

que tal ―intercâmbio de ideias‖ favorece a emergência de uma vivência comum (comunitária), 

um pensamento que é vivido como ―nosso‖ (Stein, 2010, 143).  
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Outro exemplo de vivências comunitárias motivadas consiste na realização do desejo 

de outra pessoa. O desejo alheio, que tenha um conteúdo de sentido objetivo, é o motivo para 

minha ação – exemplo também fornecido por Stein. Para ser realizada, esta ação necessita não 

apenas da concordância lógica com o conteúdo de sentido, mas também de uma experiência 

afetiva que possa mover a concretização do ato motivado. O afeto vivenciado também 

contribui como motivo. Claro está que em todos esses exemplos, podem contribuir uma série 

infindável de motivações, em cujo entrelaçamento podem estar presentes tanto atos lógicos, 

quanto afetivos.  

Por essa razão, as ações individuais motivadas pelas vivências comunitárias podem ou 

não ser racionais; podem ter camadas de razão; tal como podem ser ações ingênuas, nas quais 

o indivíduo se encontra totalmente afetado e pode não reconhecer que a própria ação fora 

motivada por uma vivência alheia. De qualquer maneira, para o cumprimento ou realização de 

um conteúdo de sentido – realização esta que somente pode ser feita por indivíduos – é 

necessário o elemento vital, ou seja, uma excitação vital (individual ou comunitária) que 

favoreça a ação. Nesse sentido, podemos dizer que o desejo e a ação motivada comportam 

uma unidade de vivência. Ainda nas palavras de Stein (2010, p. 144), ―[...] as motivações 

diversas podem passar de um indivíduo a outro, tornando possível que se originem unidades 

de vivência supraindividual‖.  

Considerando os exemplos citados acima, não queremos dizer, contudo, que as 

vivências supraindividuais correspondam necessariamente às vivências individuais. Stein 

também esclarece que os motivos que orientam as vivências comunitárias em direção à ação 

podem ser distintos daqueles de um indivíduo. Nesse sentido, assim como ela nos esclarece, 

―a vivência motivadora e a vivência motivada são constituídas por vivências individuais; 

também a motivação mesma tem sua ‗origem‘ no vivenciar individual. Porém, a motivação 

das vivências comunitárias e aquelas das vivências individuais que a constituem não 

coincidem mais‖ (Stein, 2010, p. 144). 

 Ela cita o seu próprio exemplo pessoal, como filósofa alemã. Stein afirma que as 

motivações que regem uma determinada comunidade em suas realizações – por exemplo, a 

comunidade filosófica alemã em sua busca por conhecimentos verdadeiros – podem ser 

distintas daquelas que orientam outra comunidade na mesma tarefa – por exemplo, motivos de 

ordem pragmática, de construção de novas tecnologias (como era o caso das comunidades 

científicas inglesas e francesas). Como integrante da mesma comunidade, no caso, a 

comunidade científica alemã do início do século XX, Stein afirmou não ter abandonado seus 

motivos filosóficos e científicos originais (a busca da verdade) para pautar-se em motivos de 
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ordem pragmática – como acompanhar os avanços técnicos proporcionados pelas ciências 

naturais na Europa, naquele período histórico. Nas primeiras décadas do século XX, a 

Alemanha aderira, em muito, aos ideais das ciências pragmáticas – crítica apresentada por 

Edith Stein. As motivações do indivíduo, no caso, dela própria, continuariam pautadas na 

busca pela verdade científica e filosófica – ideais antigos da filosofia alemã expressos pela 

Wissenschaft, ainda que mudanças na motivação da mesma comunidade já estivessem em 

voga.  

A terceira forma de vinculação das vivências comunitárias é a causalidade. Como nos 

referimos acima, para que uma vivência motivada possa ser concretizada, ou seja, para que 

possa gerar uma ação, é necessário que haja um dispêndio de energia vital. Essa energia, 

segundo a autora é proveniente de duas fontes, a saber, o impulso proveniente do motivo e a 

energia vital da psique individual. Em se tratando então da disponibilidade da energia vital, há 

de se referir à constituição dos sentimentos vitais ou estados vitais e questionar a 

possibilidade de vivenciá-los como comunitários. Novamente nesse sentido, Stein destaca que 

um estado vital somente pode ser vivido em comunidade, se for compartilhado. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que um estado vital alheio pode ou não afetar a 

própria pessoa. Se, como no exemplo apontado por Stein (2010, p. 145-146), eu estou me 

sentindo cansada, a visita de um amigo que traga novas questões pode ou não vitalizar os 

meus sentimentos. No caso da possibilidade vir a se confirmar e o estado de excitação alheia 

realmente me afetar, isso não significa que este seja um processo consciente, no sentido de 

que eu não tenho que necessariamente dar-me conta do sentimento alheio (de forma 

consciente, transformando-o em objeto) para que me sinta contagiada por ele. A palavra 

utilizada por Stein para a definição dessa situação é justamente ―contágio‖ ou ―contaminação‖ 

(Ansteckung).  

De qualquer maneira, ainda que tal contágio não ocorra de maneira consciente, ainda 

assim, é necessário que haja uma impressão (Eindruck) do estado vital alheio, que consiga, de 

certa forma, atingir a pessoa. Segundo Stein, são as sensações que atuam neste caso, como 

pressupostas para o contágio. É preciso, portanto, um contato direto com o outro, de modo 

que aquele sentimento alheio seja de fato sentido por mim. Esse sentir pressupõe a apreensão 

da expressividade alheia por meio da percepção externa de seu corpo vivo, mas conjuga 

também a percepção de seu estado ―interno‖. Há, portanto, uma integração da apreensão de 

elementos egoicos e não egoicos no processo de ―sentir‖ o estado alheio. Isso significa 

afirmar que a percepção do outro, em seus elementos externos e internos, é conjugado com a 

compreensão do estado anímico próprio (Ichzuständlichkeit). Nas palavras de Stein (2010, p. 
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146), ―[...] os mesmos dados egoicos que me fazem vislumbrar o estado de frescor alheio 

seriam apropriados para fazer com que surja em mim um estado de frescor‖. 

Além do contágio pela via sensorial, Stein aponta que a influência de outrem é 

também possível por meio da vida espiritual. Ela (Stein, 2010, p. 147) cita a possibilidade de 

revigoramento espiritual a partir de uma leitura intrigante. Nesse caso, o revigoramento não é 

conduzido pela apreensão dos signos impressos no papel por meio dos sentidos, mas a partir 

do vigor apreendido com que o autor escreve. Aqui, Stein diferencia, portanto, o ‗sentir‘ do 

estado anímico alheio que é possível ser apreendido a partir da elaboração da obra de um 

autor (um texto ―arrastado‖, ou um texto que flui tranquilamente), do conteúdo de significado 

que é explícito no texto. Trata-se da influência de uma subjetividade em relação à outra. Se o 

conteúdo de significado da obra é o elemento vivificador, então, não se trata do mesmo 

processo.  

Em todos estes casos, Edith Stein está a se referir a acontecimentos de natureza causal 

e individual. A questão que ela levanta, porém, está ao nível das vivências comunitárias e na 

possibilidade de as mesmas serem constituídas pela transcendência das vivências individuais, 

ou se é possível um ser afetado comunitário – e, em que medida, esse ―ser afetado‖ pode ser 

uma expressão espiritual da comunidade ou tratar-se meramente de um acontecer psíquico 

supraindividual. Trata-se de saber em que medida a unidade de ações em uma comunidade 

expressa um acontecimento consciente ou um caráter apenas psíquico – como ocorre com as 

comunidades dos animais. Essa questão, para a autora, ainda está incluída nas análises que ele 

apresenta sobre as sensações – e essas análises abarcam uma grande variedade de elementos, 

dentre os quais, as questões sobre a unidade psicofísica; a natureza mesma das sensações, se 

se tratam de elementos egoicos ou intencionais, ou se ainda podem sinalizar para a 

constituição do âmbito espiritual. Stein assegura que tais vivências podem admitir uma 

constituição a partir do mundo externo – cumprindo sua função enquanto reações específicas 

a estímulos, como no caso dos reflexos (que não possuem elementos constituintes 

conscientes, mas são respostas ―mecânicas‖ a estímulos externos, tal como ocorre em animais 

inferiores, por exemplo, a reação de fechar os olhos diante de uma luz forte. Esses reflexos 

não são considerados atos psíquicos). 

Por outro lado, as sensações constituem também o fundamento do âmbito psíquico. 

Stein esclarece a sua compreensão do significado de uma reação diante de um estímulo. A 

reação, nos indivíduos psíquicos, pressupõe ―[...] a conduta do indivíduo estimulado 

fundamentada em seu ser interior‖ (Stein, 2010, p. 151). Nesse sentido, diferentemente dos 

reflexos, as reações não são fundamentadas nos termos de causa e efeito e, por essa razão, 
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portanto, não são instâncias meramente físicas. As reações são vivenciadas em sua 

manifestação corpórea, que admite a sua faceta psíquica e, em última instância, recebem a 

influência dessa esfera. Por isso não se enquadram nas relações físicas entre causa e efeito.  

De qualquer maneira, o que Stein quer deixar claro com essa exposição, é que as 

reações fundamentadas em seu caráter psicofísico – mas, em última instância, principalmente 

psíquico – podem conduzir ações que dispensam elementos espirituais ou intencionais. Ainda 

em suas palavras (Stein, 2010, p. 152), ―dessa maneira, é possível uma atividade dirigida a 

objetos sem que se os capte como objetos: como quando um bebê captura o dedo colocado 

diante dele e o segura [...]‖. Estas são ações, que segundo a autora, não possuem finalidade, 

ou não se encaminham para um fim. Já as reações que compreendem uma finalidade, nos 

exemplos da autora, a fuga de um perigo, delimitam funções espirituais. Nesse sentido, Stein 

deixa em aberto a existência de funções espirituais inferiores nos animais, na medida em que 

se encaminham para um fim, mas recusa a possibilidade de se assumir uma racionalidade e 

liberdade (caráter voluntário das ações) no mundo animal. 

Toda a discussão levantada até o momento nos serviu de cenário para a questão 

colocada pela autora em relação a se o contágio psíquico pode ser considerado como uma 

reação diante do estímulo da subjetividade alheia (enquanto estímulo sensorial), dispensando 

a apreensão espiritual da mesma. Esse contágio pode acontecer em três níveis: na imitação de 

um movimento alheio; na imitação da expressividade alheia; e o contágio dos estados 

psíquicos alheios que também compreende uma imitação da forma de expressividade alheia. 

 A primeira possibilidade está fundamentada na geração de uma tendência sustentada 

por uma relação de motivação e que é transferida para a ação. Não se trata de uma simples 

reprodução ou cópia do movimento alheio, mas é uma ―ação impulsiva‖, apesar de 

consciente. A impressão que se recebe por meio da percepção do movimento alheio serve 

como estímulo para a posterior reação desencadeada. Segundo Stein (2010, p. 153), ―a ação 

reproduz objetivamente a ação percebida, mas a ação imitadora não é experimentada como 

imitadora‖, que pode ser apreendida enquanto tal, em uma reflexão posterior. Edith Stein 

aponta que tanto a impressão recebida como a posterior ação impulsiva não possuem função 

espiritual. A imitação de uma ação, portanto, não requer quaisquer funções espirituais, ainda 

que a percepção do movimento alheio bem como a tendência suscitada no indivíduo em 

direção a uma finalidade, sejam de natureza espiritual.   

A segunda possibilidade que se refere à imitação de uma expressão com a 

possibilidade de ser compreendida ou não. Um bebê imita expressões dos adultos sem, 

contanto, compreendê-las. Nesses casos, pode-se compará-los ao que consideramos 
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anteriormente – uma tendência motivada que se traduz na ação. Se o gesto a ser imitado for 

compreendido, então, ele serve como estímulo para a imitação. O estado psíquico mesmo, o 

qual desencadeou o gesto imitado pode ser também transferido para outra pessoa ainda que 

esta pessoa não o compreenda (ou não se dê conta do contágio)? Stein nos cita o exemplo 

novamente das crianças, em que uma criança chora porque outra está também chorando – à 

parte de outros estímulos ambientais e das relações de aprendizagem por imitação. Para a 

autora, há de se considerar que se trata de um ―contágio livre de compreensão‖, ou seja, sem a 

necessidade de tornar o estado psíquico alheio em objeto (verständnisfreie Ansteckung).  

Esse tipo de contágio ocorre também quando, em suas palavras, ―nos encontramos em 

um estado de ânimo deprimido sem saber como chegamos a ele, e somente em um momento 

posterior nos damos conta de o que estado de ânimo de nosso ambiente foi o foco do contágio 

[...]‖ (Stein, 2010, p. 155). A diferença entre este tipo de contágio e aquele primeiro que 

citamos está no fato de que essa segunda forma de contaminação por um estado psíquico 

alheio toma posse do sujeito como um todo (por meio da impressão recebida via 

expressividade alheia) e pode ser transmitido para outros indivíduos. 

O terceiro caso citado por Stein compreende a manifestação de um estado genuíno, 

ainda que provocado pelo contágio de um estado psíquico alheio. Nesse caso, não há uma 

imitação, mas a possibilidade de compreensão daquele estado psíquico expressado, que por 

sua vez, pode vir ou não acompanhada pelo contágio do mesmo estado. Aqui, 

especificamente, há a manifestação da função espiritual. Ainda nas palavras de Stein (Stein, 

2010, p. 155), ―o ponto de partida para o contágio é a impressão que o indivíduo recebe da 

manifestação da expressividade alheia e do estado correspondente, a compreensão consiste 

em que a manifestação externa seja apreendida como expressão do estado interno [...]‖.    

Todas as formas de contágio citadas possuem implicações para a psicologia, no que 

tange à problemática do conhecimento de pessoas, de suas emoções e reações e como estas 

podem ter sido originadas a partir do contato com outras pessoas. Também as respostas 

emocionais, como menciona Stein, como os sentimentos de gratidão, confiança, afeto somente 

são conhecidas quando fundamentadas no reconhecimento dessas vivências provocadas pela 

comunhão entre os indivíduos. Além disso, as influências exercidas de um indivíduo sobre o 

outro estão também na base de seus comportamentos e, portanto, na base das formações de 

agrupamentos entre as pessoas que, como já explicitamos, são sintetizadas pela massa, 

comunidade e sociedade.  

Havíamos afirmado que para Stein, as relações entre estímulos e reações não ocorrem 

segundo uma legalidade causal. Entretanto, a autora sugere que há elementos causais 
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vinculados àqueles elementos. Estes elementos causais não fundamentam os atos da imitação 

ou contágio em si – como vimos e, além disso, levando em consideração a presença de 

funções espirituais quando da transformação do estado alheio em objeto – mas se fazem 

presentes na manifestação da especificidade com que uma vivência emerge – com o seu 

―colorido vital que corresponde ao estado da energia vital do indivíduo que tem a vivência 

[...]‖ (Stein, 2010, p. 157).  

Por se pautar em uma impressão, a energia contagiada (e, portanto, o sentimento e/ou 

comportamento imitados) pode ser enganosa, no sentido de não pertencer propriamente ao 

indivíduo que se depara com a expressão da vivência alheia. Mas, ainda pode acontecer do 

contágio ou imitação estarem atrelados não apenas à vivência, mas também ao seu conteúdo. 

Por exemplo, alguém pode ser contagiado pelo estado de animação e alegria de outra pessoa, 

mas esse estado, por si só não animaria o primeiro indivíduo, se não estivesse vinculado a 

uma notícia de um sucesso esperado, por exemplo.  

Nesse sentido, Stein afirma que o contágio pode influenciar o decorrer dos processos 

causais na psique individual, contudo, trata-se de uma causalidade diversa daquela encontrada 

na natureza. A influência que um indivíduo exerce sobre outro (ambos inseridos e sustentados 

em meio a uma multiplicidade de outros indivíduos) pressupõe abertura espiritual e entrega 

recíproca, e não apenas um ser afetado por impressões. Por essa razão, a autora (Stein, 2010, 

p. 157-158) destaca que, 

[...] as genuínas realidades psíquicas supraindividuais podem derivar-se 

unicamente de indivíduos espirituais e unicamente em virtude de funções 

espirituais. Aonde se verifica uma influência causal, onde um sujeito arrasta 
consigo outro sujeito e esse último se sente transportado pelo primeiro [...], 

ali se estabelece uma comunidade de sentimento vital; ―nosso‖ fazer 

comunitário avança com frescor, e o frescor como procedente de um e 

experimentado agora como algo que preenche ambos, se converte na 
manifestação de uma energia da qual se nutrem ambos e que é sua 

propriedade comum. 

 

Dessa maneira, Stein sustenta que há um provimento comum de energia, mesmo 

porque, no processo de contágio existe sempre a possibilidade de uma retroação. A fonte 

comum de energia em uma comunidade é formada pelos indivíduos mesmos, que estão em 

constante influenciar recíproco. Dessa constatação, Stein admite então a manifestação de 

elementos causais no fluxo comunitário de vivências. Para ela (Stein, 2010, p. 158), ―o 

acontecer psíquico é tradução da energia vital em vivenciar atual; isso se repete na vida da 

comunidade‖. Nesse sentido, as vivências comunitárias também expressam sentimentos e 
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estados vitais de cansaço, frescor, excitabilidade, etc., com um colorido específico da 

vivência.  

Stein aqui cita o estado psíquico comunitário presente na França no período anterior 

ao despontar da Revolução Francesa – uma excitabilidade, nervosismo, fulgor e alta 

consciência acerca de reflexões sobre a sociedade e a vida comum, que depois se tornou 

rapidamente mudança de ânimo e fracasso. Na mesma direção, poderíamos também 

mencionar as vivências que a própria Stein declarou (1933/2002) antes do anúncio de que a 

Alemanha entraria em guerra. Edith Stein e seus colegas, assim como grande contingente de 

jovens alemães expressavam grande entusiasmo patriótico e queriam contribuir para o avanço 

da nação – ao final da guerra, contudo, o sentimento alemão compartilhado pelas pessoas era 

de desolação e fracasso.  

Novamente, cabe destacar que o sentimento vital da comunidade não é somatória dos 

sentimentos vitais individuais, mas algo que os transcende em sua manifestação. Também 

aqui, o sentimento vital de um indivíduo pode não corresponder ao sentimento vital da 

comunidade, ao mesmo tempo em que pode contribuir para alimentá-lo ou mudá-lo. Por 

exemplo, um indivíduo que vive a vitalidade em uma comunidade desanimada. Neste caso, 

pode haver influências recíprocas.  

Por fim, é necessário destacar a última forma de vinculação das vivências 

comunitárias, que diz respeito à ação voluntária. A ação da vontade no indivíduo, como 

vimos, é proveniente do propósito e de energias impulsivas cuja origem pode remeter aos 

conteúdos de uma vivência motivada, por exemplo, não sendo, portanto, resultado da 

disponibilidade da energia vital. No caso das vivências supraindividuais, caberia considerar a 

atuação de um gesto ou uma ação voluntária cuja origem encontra-se fora do indivíduo. São 

as ações de colaboração, por exemplo, que estão pautadas na explicitação direta da motivação. 

 Stein (2010, p. 160) fornece o exemplo no qual ela deseja encontrar com seus amigos 

e os convida a ir a sua casa. Nesse caso, os amigos agem em conformidade a um pedido dela 

(ao propósito dela), na medida em que sua motivação (saudade, por exemplo) é comunicada. 

Aos seus amigos, por sua vez, a motivação que antes era individual, coopera em suas ações, 

bem como os elementos causais do processo psíquico também o fazem. Nas palavras de Stein 

(2010, p. 160), ―a energia impulsiva que se transforma em querer e no atuar pode afluir para 

os outros – tal como para mim – a partir do motivo‖. A energia que atua em seus amigos para 

o cumprimento da ação, neste caso, também pode ser proveniente do motivo ou de sua própria 

vitalidade individual ou, quando esta não for suficiente, pode ser proporcionada pela 

vitalidade do desejo comunicado de Stein. No primeiro caso, no qual as ações são provocadas 



150 

 

pela energia impulsionadora do motivo, Stein considera tratar-se de uma ação voluntária 

comunitária. Já no segundo caso, trata-se mais da realização da vontade de outrem, sem a 

mesma motivação interna.  

Interessante destacar que a característica propriamente comunitária presente nos atos 

voluntários está relacionada com a partilha de uma meta da vontade (Willesziel), a partir da 

qual emerge a atitude comunitária e a respectiva ação direcionada àquela meta – há a 

expressão de uma vivência comunitária unitária. Em uma comunidade, diferentes indivíduos 

contribuem de formas específicas para o cumprimento da meta, ou seja, cada um desempenha 

uma ação distinta da outra. E quando falta energia para o cumprimento da meta, o individuo 

pode recorrer à fonte comunitária de energia vital, expressa pelo propósito da vontade da 

comunidade. Ainda nas palavras de Stein (2010, p.161), ―quando a intenção de minha vontade 

é cumprida por meio da ação alheia, e o outro indivíduo vivencia sua ação como cumprimento 

de minha intenção, então toda ação se converte em ‗nossa‘ causa comum [...]‖.  

Há, contudo, ainda na referida partilha e constituição das ações voluntárias, um 

elemento que é sempre individual: o fiat que, como já esclarecemos em outro momento, 

refere-se a um impulso interno a partir do qual toda ação é desencadeada. Este impulso é, 

portanto, individual – possui a sua fonte no indivíduo – de modo que é necessário que ele 

esteja presente quando da atuação das ações comunitárias. Poderíamos afirmar então que 

implicação desse enunciado refere-se à responsabilidade pessoal de cada indivíduo inserido da 

comunidade, mesmo porque quando a energia vital proveniente do motivo (meta) e a 

vitalidade da comunidade não são suficientes para a ação, cabe ainda voltar-se à atuação da 

vontade, que também é individual. Stein, nesse sentido, é enfática ao admitir que uma 

comunidade não é um ―sujeito livre‖ e, portanto, não possui a mesma responsabilidade 

reservada ao indivíduo perante suas ações, ainda que o mesmo as realize não segundo seus 

motivos pessoais, mas a favor da comunidade. Em suas palavras, ―os indivíduos que atuam 

em nome da comunidade tem a suprema responsabilidade de suas ações‖ (Stein, 2010, p.162). 

Para Stein, existe uma corresponsabilidade entre as ações individuais e aquelas 

proclamadas em comunidade. Quando esta é constituída por indivíduos livres, é preciso que 

os mesmos respondam livremente diante de uma pressão comunitária. Neste aspecto, a autora 

dialoga com Max Scheler, levando em consideração os postulados do autor a respeito da 

solidariedade presente em cada comunidade. Para Scheler, a culpa ou os méritos individuais 

são reflexos da culpa e dos méritos da comunidade, de modo que a responsabilidade pelas 

ações individuais é não somente, mas também comunitária. Stein admite uma 
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corresponsabilidade, porém, enfatiza o papel da liberdade individual e, portanto, a 

responsabilidade maior do indivíduo diante de suas próprias ações.  

 

6.12. Algumas considerações 

 

A obra analisada de Stein, com certeza nos apresenta diversas implicações para a 

psicologia científica: sua análise pormenorizada da estrutura da psique, bem como seus modos 

de funcionamento e leis às quais está submetida (causais ou motivacionais) pode esclarecer às 

diversas abordagens atuais da psicologia os seus acertos e suas faltas (por exemplo, na 

explicitação de um determinismo psíquico – determinismo este presente em algumas 

abordagens da psicologia, tais como a psicanálise freudiana, a análise experimental do 

comportamento ou a psicologia cognitiva – porém, atestando também os limites do mesmo). 

Interessante se faz notar que a própria Stein busca tais diálogos com diversos autores nesta 

sua obra, valorizando pontos e intuições explícitas presentes em algumas propostas, mas 

também apontando lacunas. Como vimos, Stein analisa a obra de autores como William 

James, Wilhelm Wundt e Hugo Münsterberg.  

Se considerarmos outros escritos de Stein deste período, juntamente com esta sua obra 

―Contribuições para a fundação filosófica da psicologia e das ciências do espírito‖, tal como 

sua tese doutoral (―O Problema da Empatia‖), ―Introdução à Filosofia‖ e a obra ―Estrutura da 

Pessoa Humana‖, podemos encontrar nelas uma apresentação bastante completa da 

constituição do objeto da psicologia, bem como apontamentos precisos sobre os métodos por 

ela utilizados e as relações com as demais ciências empíricas. Podemos citar aqui a 

necessidade de métodos que contemplem a variedade das vivências humanas, de modo que a 

ciência psicológica possa considerar o caráter mecânico da psique, mas também as conexões 

de sentido que a constitui. Neste ponto, enfatiza-se, a premência de uma abertura das diversas 

escolas psicológicas no diálogo umas com as outras e também com as outras ciências, sejam 

elas naturais ou humanas.   

Na obra ―Sobre o problema da empatia‖ Stein define essa vivência como ato 

intencional da consciência que proporciona as condições para o conhecimento das outras 

pessoas e também a base para o conhecimento intersubjetivo do mundo.  Baseado na 

percepção, esse ato intencional nos possibilita reconhecer outras pessoas em suas respectivas 

vidas espirituais e psicológicas.  Por meio da empatia é possível reconhecer a experiência 

corpórea (corporeidade) de outras pessoas, como uma encarnação viva repleta de significado.  

Esse reconhecimento é o movimento inicial da apreensão empática, que permite a 



152 

 

subsequente coapreensão da intencionalidade dos atos de outras pessoas e, portanto, 

fundamental nas considerações metodológicas da psicologia.  

Por sua vez, em sua obra ―Introdução à Filosofia‖, a ênfase recai na definição de 

subjetividade alicerçada na unidade entre a experiência interna e externa. A fundamentação 

filosófica proposta por Edith Stein acerca do conceito de subjetividade foi resultado de sua 

análise fenomenológica minuciosa sobre a estrutura essencial da natureza e possibilidade de 

apreensão/conhecimento da mesma. A subjetividade, segundo a filósofa, compreende a 

constituição tripartida da pessoa humana, em seu aspecto corpóreo, psíquico e espiritual, de 

modo que o corpo vivo, uma estrutura que faz parte da natureza, evidencia a unidade entre o 

corpo físico e a psique, a experiência interna e a externa dos organismos – temática presente 

também na ―Estrutura da Pessoa Humana‖. A subjetividade, entretanto, não se limita à 

constituição do corpo vivo, mas é fruto também da presença indelével do espírito humano, 

responsável pela modulação daquilo que torna as pessoas o que elas são, ou seja, o 

caráter/personalidade de um indivíduo. Por esta razão, não se limita apenas ao seu 

temperamento ou aos comportamentos afetivos e reativos (que também se encontram 

presentes nos animais), mas é fruto das capacidades de juízo, avaliação/valoração, 

intencionalidade – ou, voltar-se conscientemente em direção a algo – que o ser humano dispõe 

de maneira livre. 

Finalmente, na obra ―Estrutura da Pessoa Humana‖, Stein não somente retoma e 

aprofunda as análises anteriormente realizadas acerca da constituição tripartida da Pessoa, 

mas introduz o tema a partir de suas preocupações com a pedagogia e com as diversas 

concepções de pessoa que legitimam diferentes práticas pedagógicas. Na introdução desta 

obra, Stein afirma que todas as ciências que lidam com pessoas carregam, ainda que de 

maneira não consciente, uma concepção de Pessoa a partir da qual elaboram e sustentam suas 

teorias. Isso, é claro, possui implicações nos âmbitos aplicados das ciências. Citando o caso 

da pedagogia, Stein critica as visões idealista, psicanalista e existencialista, que a norteiam, 

seja por apresentarem uma visão bastante negativa do homem e da vida sem horizonte ou 

esperança (como é o caso das últimas duas), ou positiva demais (como no caso do idealismo) 

na crença na humanidade – lembremos que Stein publicou essa obra em 1932, década da 

ascensão do nazismo ao poder e do início da Segunda Grande Guerra; o idealismo alemão, 

principalmente, segundo a autora, falhara na educação dos jovens. Além disso, nesta obra, 

Stein se dedica a uma análise do núcleo ou a alma da alma da Pessoa humana. Stein define o 

núcleo como a origem a partir da qual a vida emerge em sua constituição psicofísica e 
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espiritual. Ele contém em si as metas e a direção para o desenvolvimento da Pessoa e, aponta, 

portanto, à questão da individuação de um caráter pessoal (ou personalidade). 

Depreende-se, dessa forma, que o conjunto das obras citadas, juntamente com as 

―Contribuições‖, são notáveis no diz respeito à fundamentação da psicologia científica geral, 

já que, como vimos, abrangem temas que perpassam as diversas abordagens e escolas dessa 

ciência.  

 

Tal como Edith Stein e, na verdade, ao menos uma década anterior a ela, William 

Stern já apresentara críticas ao reducionismo mecanicista da psicologia e, portanto, à falta de 

um fundamento (uma totalidade que fosse maior do que a mera associação mecânica dos 

processos psíquicos) que sustentasse uma compreensão teleológica da psique. Tal 

fundamento, para o autor, pautava-se na consideração do conceito (metafísico) de Pessoa. A 

partir dessa crítica, ele próprio buscou fundamentar a sua proposta de uma psicologia 

científica a partir da concepção de Pessoa explicitada em seu Personalismo Crítico, que 

apresentamos anteriormente. A seguir, buscamos mostrar algumas especificidades desse 

sistema e, por fim, a sua proposta geral de uma psicologia pautada no personalismo.   
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7) PSICOLOGIA E PERSONALISMO: CONCEPÇÃO DE PESSOA SEGUNDO 

WILLIAM STERN 

 

7.1. Do problema da individualidade ao Personalismo 

 

 A última obra publicada de William Stern foi um manual de psicologia geral 

fundamentado em sua filosofia personalística, tal como apontado no título da obra ―Psicologia 

geral do ponto de vista personalístico‖, publicada em 1938. Esse trabalho foi o resultado do 

percurso intelectual realizado por Stern desde o início do século XX, precisamente, desde 

1900, ano no qual ele havia publicado outra obra intitulada ―Über Psychologie der 

individuellen Differenzen. Ideen zu einer differentielle Psychologie‖ [Sobre a psicologia das 

diferenças individuais. Ideias para uma Psicologia Diferencial], cujo impacto fora muito 

grande no âmbito científico da época. Com a publicação de 1900, de fato, Stern inaugurara 

uma nova área da psicologia que buscava introduzir o estudo das características psíquicas 

individuais (caminho idiográfico
52

), sejam aquelas referentes a uma única pessoa em relação 

às demais, mas também os traços que definem um povo ou uma sociedade específica, na 

psicologia científica que, até então, era uma psicologia geral e experimental e prezava pelo 

estabelecimento de leis gerais da psique (Stern, 1930; Lamiell, 2003; Fisseni, 2003). 

 Stern chegou a declarar na introdução de sua obra de 1900, que a questão acerca da 

individualidade constituía o problema maior do século XX e que, sendo assim, a ciência 

nascente da psicologia deveria inseri-lo em suas aspirações. Mas como incluir em seus 

estudos – na psicologia que privilegiava o modelo experimental das ciências naturais nos 

estudos dos processos psicológicos – um objeto que parecia contradizer a própria busca 

científica, ou seja, o estabelecimento das referidas leis gerais da psique? A consideração do 

problema da individualidade, para Stern, não suplantaria a necessidade do estabelecimento de 

uma psicologia geral
53

, mas deveria servir como um complemento àquela (Stern, 1930; 

Lamiell, 2003).  

                                                             
52 A diferenciação entre traços característicos individuais / traços comuns aos indivíduos (e comunidades) já se 
encontrava presente nas definições de Wilhelm Windelband (1848-1915) acerca das ciências naturais e humanas 

Para o filósofo, as ciências naturais que se ocupavam de estabelecer leis gerais acerca de seus objetos, eram 

denominadas ciências nomotéticas. Já as ciências humanas e culturais, procuravam compreender os seus 

respectivos objetos em sua individualidade, ou seja, não buscavam uma lei universal dos objetos culturais, mas 

preservavam o seu caráter idiográfico (individual ou característico).   
53

 O termo que se refere à ―psicologia geral‖ em alemão é ―allgemein Psychologie‖, de modo que a etiologia da 

palavra ―allgemein‖ se refere à expressão ―allen gemein‖, ou seja, ―comum a todos‖. A psicologia geral do inicio 

do século XX foi estabelecida como uma disciplina experimental que visava o conhecimento das leis gerais que 

dirigem a vida psíquica do indivíduo, ou seja, o reconhecimento das regularidades que regem a vida mental 
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 Nesse sentido, Stern destacou três finalidades da psicologia diferencial que deveriam 

contemplar a compreensão das diferenças em si mesmas; o que faz com que elas surjam (as 

causas) e suas principais formas de manifestação. A disciplina deveria voltar-se, portanto, à 

busca das respostas a três questões: ―[...] a primeira, quais são as diferenças? De que maneira 

os indivíduos, pessoas, etc., distinguem-se uns dos outros? A segunda [...], o que causa as 

diferenças? [fatores externos, biológicos, hereditários, etc.] [...] e a terceira, como as 

diferenças se manifestam? [por meio de traços faciais, modos de escrita, sintomas, etc.]‖ 

(Stern, 1900, p. 4-5 citado por Lamiell, 2003, p. 35).  

Interessante se faz observar que das três questões citadas acima, Stern destacou a 

primeira como sendo a mais importante. Neste contexto, o autor não somente fez alusões à 

psicologia geral produzida na Alemanha, mas se posicionou de forma crítica em relação à 

construção e aplicação dos testes de inteligência e personalidade – pautados em uma rasa 

concepção dos objetos que afirmavam medir – que estavam sendo desenvolvidos na França, 

em especial o de Alfred Binet. O objetivo da psicologia diferencial, em primeiro lugar, 

segundo Stern, era o de investigar as diferenças manifestadas entre indivíduos, cujos 

processos psicológicos já eram considerados objetos psicologia geral, tais como a 

sensibilidade, percepção, memória, atenção, sentimentos, raciocínio, ―tempo psíquico e 

energia psíquica‖ (Lamiell, 2003, p. 35). Para que essa missão fosse realizada, Stern acentuou 

a necessidade primeira de definir quais são as diferenças – a princípio, segundo algumas 

tipologias
54

 propostas por ele, mas em um momento posterior, considerando também as 

limitações da padronização de tipos pessoais.  

 O abandono desse primeiro passo fundamental, ou seja, a definição e o esclarecimento 

do objeto, acarretaria em julgamentos e diagnósticos prematuros – tal era a crítica de Stern a 

Binet – além dos enganos resultados de um modelo pragmático de ciência. Nas palavras de 

Stern, 

Estou me referindo aqui [a respeito] dos chamados ―testes mentais‖ 
(Seelenprüfungen). É na América e na França que esse novo 

                                                                                                                                                                                              
(comuns a todos os seres humanos, mas também, algumas vezes, aos animais), o que implicaria no descarte de 

variações constatadas entre diferentes indivíduos (Lamiell, 2003). A psicologia diferencial, por sua vez, buscará 

os traços que diferem os seres humanos dos animais, mas também os traços que diferem os indivíduos humanos. 
54 A princípio, Stern diferenciara o que chamou de ―complexos de tipos‖ e ―tipos complexos‖. O primeiro 

referia-se à ordenação quantitativa das diferenças individuais pautada em características (tipos), de certa forma, 

desligadas umas das outras, que podem ser apresentadas por uma determinada pessoa. Como no exemplo 

explicitado pelo autor, uma pessoa pode ter habilidades visuais e perceptivas e, ao mesmo tempo, ter um caráter 

melancólico. O tipo perceptivo e a melancolia não estão interligados, mas uma mesma pessoa pode apresentar 

ambos. Já os ―tipos complexos‖ referem-se às características que interagem umas com as outras, denotando um 

aspecto qualitativo das diferenças entre indivíduos. Por exemplo, uma pessoa perceptiva e que possui um senso 

estético aguçado pode ter uma habilidade artística (pode tornar-se um artista) (Stern, 1900, p. 12 citado por 

Lamiell, 2003 p. 37-38).  
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desenvolvimento tem ganhado mais atenção: mas muita preocupação com a 
prática, por um lado, e muito [pautado] no caminho de uma intuição artística, 

por outro, resultou na evasão de muitas considerações difíceis, e isso revela 

que a natureza teórica de todo o edifício é um castelo de cartas (Stern, 1900, 

p. 34, citado por Lamiell, 2003, p. 36). 

 

E ainda, 

[...] Decepções práticas e erros desacreditam toda a fundação teórica e esse 
perigo deve ser evitado. Devemos ter cautela em relação às demandas 

práticas que estão sendo feitas muito prematuramente por pessoas leigas, 

quase leigas, e também, infelizmente, pelos intelectuais. [...] No presente, 

considerações por conveniência não podem ser consideradas em primeiro 
lugar. Facilidade de uso e trato de um método podem talvez ser um fim 

desejado, mas não podem de forma alguma ser o início de um procedimento 

investigativo [...] Se nós trabalharmos incansavelmente, mas sem a urgência 
[da consideração] dos problemas teóricos, então, quando a hora chegar, o 

sucesso prático virá como um fruto amadurecido caído de uma árvore: 

gnosis precede dia-gnosis e pro-gnosis! [O conhecimento precede o 
diagnóstico e o prognóstico] (Stern, 1900, p. 38-39, citado por Lamiell, 

2003, p. 37). 

 

Décadas mais tarde, em sua autobiografia intelectual (1930), Stern afirmará que o seu 

esboço do início do século de uma psicologia diferencial ainda apresentava limitações 

empíricas, mas também de natureza teórica, dado que mesmo naquela época, o autor admitia 

que a individualidade pessoal sempre escapava às tentativas de enquadrar os indivíduos em 

determinados tipos. Duas pessoas podem apresentar o mesmo tipo / traço (qualitativo) de 

características, por exemplo, a sensibilidade artística e habilidades perceptivas, mas estas 

serão expressas de uma maneira peculiar e própria a cada um. O problema da individualidade 

não poderia pertencer, portanto, apenas ao escopo de uma ciência empírica – e, muito menos, 

de uma abordagem experimental e meramente quantitativa. Nas palavras de Stern (1900, p. 

15-16, citado por Lamiell, 2003, p. 38),  

Todo indivíduo é um ser singular [...]. Certamente algumas regularidades 
(leis) são aplicadas a ele, certos tipos [traços] estão encarnados nele, mas o 

indivíduo não se limita por essas leis e tipos; permanece sempre algo a mais, 

que difere um indivíduo de outro que se conforma às mesmas leis e tipos. E 
esse último núcleo do ser que revela o indivíduo enquanto tal, distinto de 

todos os outros, não pode ser expresso por uma linguagem dos conceitos 

científicos, não possui classificação e é incomensurável. Nesse sentido, o 
indivíduo é um conceito limitador, o qual as investigações teóricas se 

empenham em buscar, mas não podem nunca alcançar; ele é, podemos dizer, 

o assíntota da ciência. (Stern, 1900, p. 15-16 citado por Lamiell, 2003, p. 38, 

grifos nossos). 
 

Stern reconhecia os limites da psicologia experimental da época, bem como das 

abordagens quantitativas para o estudo da individualidade humana. Em uma carta a Jonas 
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Cohn datada de 21 de maio de 1897, Stern apontou que havia entrado em contato com os 

escritos de Wilhelm Windelband, filósofo da história neokantiano, cuja filosofia distinguia as 

chamadas ciências nomotéticas (naturais) daquelas idiográficas (humanas e culturais). Na 

mesma carta, o autor também admitiu o seu desacordo filosófico e científico com seu antigo 

orientador e colega na Universidade de Breslau, Hermann Ebbinghaus. Em referência à obra 

do último ―Fundamentos da psicologia‖, publicada em 1897, Stern afirma a Cohn: 

―Admitidamente, eu não posso partilhar o associacionismo com o qual ele se compromete‖ 

(Lück & Löwisch, 1994, p. 21-22 citado por Lamiell, 2003, p. 40). 

Stern não discute apenas com Ebbinghaus e sua psicologia associacionista, mas refere-

se também a outro destacado psicólogo experimental da época, Hugo Münsterberg
55

. Para 

Stern, tanto Ebbinghaus quanto Münsterberg, enquanto psicólogos experimentais, acabavam 

por reduzir o objeto da psicologia a uma fórmula mecanicista e, portanto, reducionista, já que 

reduzia o indivíduo e seus processos psíquicos às leis mecânicas das ciências naturais. Em 

uma nova carta a Jonas Cohn, datada de 11 de novembro de 1900, Stern apontou:  

Estou começando a ler o novo trabalho de Münsterberg
56

, que eu devo 

revisar para Ebbinghaus. Simpatizo-me com a seriedade e urgências com as 

quais Münsterberg considera questões e princípios filosóficos. Ele é melhor 
que sua reputação. Contudo a solução que aponta não me satisfaz. Ele nos 

deixa ainda com o problema de reconciliar as ―duas verdades‖ [filosófica e 

científica]. Não podemos ser sem contradição, um idealista ético na 
metafísica e, ao mesmo tempo, um mecanicista na psicologia (Lück & 

Löwisch, 1994, p. 39 citado por Lamiell, 2003, p. 40). 

 

Como então conciliar essas ―duas verdades‖ almejadas, ao mesmo tempo buscando 

incluir a temática da individualidade na psicologia científica da época que, por meio de alguns 

autores anteriormente citados, tentava se desvencilhar da filosofia? Stern (1930) relatou em 

sua autobiografia que o problema do mecanicismo se tornara mais evidente para ele nesses 

primeiros anos do século XX, a partir de suas constatações teóricas sobre a questão da 

individualidade – de que a compreensão dos indivíduos deve transcender as reduções 

mecanicistas e naturalistas
57

 vigentes da época – mas também empiricamente a partir das 

observações realizadas juntamente com sua esposa a respeito do desenvolvimento de seus três 

filhos. Desde a mais tenra infância, segundo o casal Stern, os indivíduos expressam a sua 

singularidade. Abordagens mecanicistas, pelo contrário, visavam a decomposição da vida 

psíquica, em busca das leis das associações entre os seus ‗componentes‘ (processos mentais), 

o que, para Stern, resultava na coisificação do objeto psíquico – literalmente, a sua 

                                                             
55 Edith Stein (2010, p. 104-109) realiza crítica análoga a Münsterberg. 
56 Intitulado também Fundamentos da Psicologia, publicado em 1900. 
57 Explicações de cunho físico e bioquímico dos processos psíquicos. 
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transformação em uma ‗coisa‘ (Sache) fragmentada / retalhada e meramente passiva às leis da 

associação (psíquica, mas também bioquímica). Nesse sentido, era inaceitável, para Stern, a 

consideração metafísica de uma totalidade que não obtivesse implicações na prática científica, 

apontado como sendo o erro de Münsterberg.  

Stern, por sua vez, contrariando seus colegas que defendiam a separação entre 

psicologia e filosofia, buscou na tradição intelectual alemã
58

, as bases para uma proposta que 

resgatasse a consideração de uma totalidade irredutível às suas partes. Totalidade esta de 

caráter metafísico e definitivo para a fundamentação da psicologia científica. Para tanto, o 

autor salientou a eliminação proposital do conceito de Pessoa (ao longo da tradição da 

filosofia moderna) como o cerne dos problemas epistemológicos da psicologia, de modo que a 

retomada do mesmo deveria constituir a solução para o reducionismo mecanicista e 

naturalista presente nesta nova ciência (Stern, 1917, 1930).  

Para o autor, a supressão do conceito de Pessoa resultaria, sem dúvida, na falta de 

solução das questões epistemológicas da psicologia, mas também na própria destruição da 

disciplina, visto que, com a eliminação da individualidade humana, seriam eliminadas as 

―noções de autonomia, propósito, livre-arbítrio e o valor inerente das pessoas‖ (Lamiell, 2003, 

p. 43). Nesse sentido, o resgate da Pessoa deveria ser realizado de modo a enquadrá-la como 

constructo fundador do problema da individualidade e, portanto, como um mediador 

imprescindível entre este e a fundamentação da psicologia geral – que abarcasse também a 

questão da individualidade humana. A temática da Pessoa, para Stern, deveria constituir, 

portanto, o pilar para que fosse possível haver uma revisão crítica da psicologia científica da 

época (Stern, 1917, 1930; Lamiell, 2003; Fisseni, 2003). 

 

7.2. A Pessoa e sua relação com outras pessoas e com o mundo 

 

Interessante se faz destacar que esse posicionamento que Stern defendeu em suas 

obras publicadas em 1900 (―Sobre a psicologia das diferenças individuais‖), 1906 (1º volume 

de ―Pessoa e Coisa‖) e em 1917 (―Psicologia e Personalismo‖), foi deixado de lado – ao 

menos momentaneamente, na obra que o autor publicou em 1911, primeiro ano de Edith Stein 

como aluna de Stern. A referida obra, intitulada ―Die Differentielle Psychologie in ihren 

methodischen Grundlagen‖ [Fundamentos metodológicos da psicologia diferencial] deslocou-

                                                             
58

 Segundo Lamiell (2003), além de Windelband, Stern também recorrera à diferenciação da filosofia kantiana 

entre o valor das pessoas e o das coisas. Segundo o próprio Stern (1930), ele também havia se inspirado nas 

buscas de Fechner acerca de uma visão de mundo que compreendesse também a metafísica, renegada no século 

XIX.  
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se da colocação de problemas filosóficos para a ênfase na discussão metodológica da 

psicologia diferencial, bem como na busca por sua aplicação – o que diferia 

consideravelmente de suas críticas expressas anteriormente a respeito de aplicações imaturas 

de conceitos da psicologia. Contudo, para Stern, a essa altura (1911), a psicologia diferencial 

estava melhor equipada que a psicologia geral. Ademais, Stern não se opusera mais às 

demandas da época referentes à busca pela aplicação da psicologia em áreas como a 

educação, a indústria e a área militar. De fato, ele chegou a defender a emancipação da 

psicologia diferencial em relação à psicologia geral, dado que, em suas palavras, a psicologia 

científica havia ―[se isolado] em uma ilha e sentenciado a si própria à esterilidade 

(Unfruchtbarkeit) em relação a temas sócio-culturais (kulturelle Aufgaben)‖ (Stern, 1911, p. 6 

citado por Lamiell, 2003, p. 45).  

Stern propôs, então, que a aplicação da psicologia diferencial se realizaria em dois 

campos: no Psicodiagnóstico (die Psychognostik) e na Psicotécnica (die Psychotechnik). O 

objetivo do primeiro campo seria o do conhecimento dos homens (Menschenkenntnis) por 

meio de apreensões científicas dos aspectos da ―natureza‖ humana. Já o segundo visaria o 

tratamento dos homens (Menschenbehandlung) ou, a orientação das pessoas segundo seus 

talentos, interesses e inclinações para determinadas áreas de trabalho ou para intervenções 

profissionais (Lamiell, 2003, p. 45). Pode-se afirmar, portanto, que essa obra de Stern de 1911 

marcou a ênfase e a preocupação que o autor expressaria em relação à psicologia aplicada, 

campo em que de fato tornou-se pioneiro na Alemanha
59

. Ao seguir as finalidades de uma 

psicologia aplicada, William Stern começou a esboçar nessa obra alguns temas de cunho 

filosófico que prometeu tratar de modo mais detalhado em suas obras filosóficas, como de 

fato o fez em ―Psicologia e Personalismo‖, publicada em 1917. 

Cabe ressaltar que fora no ano de 1911, que Edith Stein começara a estudar psicologia 

com Stern, como a própria autora comentou em sua autobiografia. Stein entrara em contato 

com as perspectivas psicológicas que Stern desenvolvera na primeira década do século XX. 

Ela, de fato, cita a obra de 1900 de Stern no apêndice de sua obra ―Contribuições‖, e 

menciona a preocupação do professor com a psicologia aplicada e, ao mesmo tempo, com a 

filosofia. Ainda em sua autobiografia, Stein aponta que tivera contato com outra obra de 

William Stern, publicada em 1909, cujo título é ―Memória, testemunho e mentira na primeira 

infância‖ e que trata da análise desses processos a partir das observações realizadas por Clara 

Stern de seus três filhos. Essa obra, segundo Stein, obteve bastante sucesso, tendo sido 

                                                             
59 Cf. Capítulos 4 e 5 da presente tese.  
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traduzida em diversas línguas. Mas não somente, visto que se tratava de uma obra que 

buscava apresentar uma metodologia inovadora para o estudo do desenvolvimento dos 

processos psíquicos em crianças.  

Ao contrário do que postulava a psicologia geral da época (como explicitado 

anteriormente), o casal Stern realizava observações e registros dos seus filhos em diários 

escritos a partir de 1900, com o nascimento da primeira filha, até 1918. A partir desses 

diários, de observações e pequenos ―experimentos‖ in natura com as crianças, eles 

descreveram os traços da personalidade de seus filhos, suas diferenças individuais e as 

adequações que faziam nas observações e nos experimentos, tendo em vista englobar as 

idiossincrasias de cada um, de acordo não apenas com a personalidade, mas também com a 

idade das crianças. Duas observações importantes devem sem salientadas a partir dessa 

tentativa de pautar o estudo psicológico no sistema do Personalismo Crítico: a primeira é que, 

pautando-se na proposta metodológica da Psychographie e da pesquisa comparativa 

(analisados a seguir), o casal Stern assegurava a consideração da individualidade de cada 

criança, não as comparando entre si, no sentido de determinar uma ―normalidade‖, mas 

apontando diferenças presentes no desenvolvimento e personalidade de cada um. Por 

exemplo, segundo os autores, o segundo filho, Günther, apresentava uma maior sensibilidade 

estética que sua irmã mais velha, Hilde. Por essa razão, memorizava melhor os estímulos 

visuais do que sua irmã. Mas Hilde apresentava outros atributos próprios. O casal também 

evitava explicar as diferenças devido ao sexo das crianças. 

A segunda implicação metodológica importante pautada no personalismo diz respeito 

à ênfase que eles deram na necessidade de os pesquisadores possuírem uma familiaridade 

pessoal com os ―sujeitos‖ das pesquisas (Lamiell, 2003, p. 233). Isso significa dizer que os 

pesquisadores precisavam conhecer os sujeitos, estarem envolvidos em suas vidas – o que 

contrariava a separação básica entre sujeito e objeto da metodologia das ciências naturais 

admitida pela psicologia geral da época. 

Cabe-nos, portanto, retomar brevemente as propostas do autor referentes à aplicação 

da psicologia diferencial, para que possamos compreender as definições de Pessoa, bem como 

as relações interpessoais e as relações estabelecidas entre pessoa e mundo.  Recordando que o 

objeto principal da disciplina da psicologia diferencial é a individualidade humana, Stern 

destacou quatro áreas de investigação desse objeto (individualidade
60

) baseadas em dois 

                                                             
60 Por individualidade, o autor define: ―Nós entendemos uma totalidade que de fato inclui em si uma 

multiplicidade de componentes que, contudo, não pode ser reduzida a essas partes (é indivisível). A unidade de 

um indivíduo é manifestada empiricamente na continuidade de sua forma, em suas funções teleológicas e na 
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conceitos básicos: o indivíduo (Individuum) e seus atributos / traços (Merkmal). Considerando 

ambos os conceitos, Stern explicitou as diferentes abordagens metodológicas para o 

conhecimento de ambos. Especificamente, o autor destacou duas maneiras de converter os 

atributos (compreendidos aqui enquanto os traços ou as qualidades pessoais) em objetos da 

psicologia diferencial: a primeira seria analisar um atributo presente em vários indivíduos 

distintos, o que constituiria a chamada pesquisa de variação; a segunda, analisar dois ou mais 

atributos presentes em vários indivíduos, tratando-se, portanto, de uma pesquisa 

correlacional. 

Por sua vez, se o indivíduo fosse convertido em objeto da disciplina, Stern também 

apontou outras duas maneiras de conhecê-lo: o estudo de um único indivíduo a partir dos 

vários atributos manifestados por ele (Psychographie); a análise de dois ou mais indivíduos a 

partir da consideração de diversos atributos (pesquisa comparativa). As pesquisas centradas 

nos atributos individuais se aproximariam das ciências nomotéticas e, portanto, da psicologia 

geral. Já as pesquisas centradas no indivíduo estariam vinculadas às ciências idiográficas e, 

dessa maneira, mais próximas das ciências humanas e da história.  

Em síntese, o que Stern quis enfatizar com seu projeto para uma psicologia diferencial 

não era uma mera oposição à psicologia geral da época, no sentido de destacar a 

individualidade como objeto fundamental a ser considerado pela ciência nascente; mas a 

necessidade de a psicologia abordar de forma mais crítica os seus postulados mecanicistas e 

incluir, ao invés destes, uma fundamentação personalística para os processos psicológicos. Ou 

seja, era necessário e urgente delinear uma distinção clara entre pessoa e coisa pela 

psicologia, já que a mecanização crescente da psique humana resultava na coisificação da 

pessoa. Essa era a principal finalidade da Weltanschauung de William Stern, tema que será 

tratado brevemente em sua obra seguinte, Psicologia e Personalismo, publicada em 1917. 

No capítulo quarto da presente tese já esboçamos algumas definições de Stern a 

respeito do Personalismo Crítico, tal como a definição da pessoa como unitas multiplex e 

como ser ontologicamente neutro (nem físico e nem psíquico, mas anterior à tais instâncias), 

além da referida ênfase na distinção entre pessoa e coisa. Cabe ressaltar agora, e em 

continuidade com sua proposta de uma psicologia científica (diferencial), a delimitação do 

                                                                                                                                                                                              
unidade da autoconsciência. Pelo termo ‗individualidade‘ nós nos referimos a um indivíduo que, enquanto 

totalidade, manifesta uma diretividade singular‖ (Stern, 1911, p. 19 citado por Lamiell, 2003, p. 48, tradução 

nossa). Nesse sentido, o termo refere-se à pessoa, mas também a grupos de pessoas, por exemplo, uma 

comunidade. O autor destaca também que a discussão sobre a possibilidade de as diferentes comunidades 

(Gemeinschaften) possuírem personalidades próprias e singulares, para além dos indivíduos que as compõem, é 

uma questão que a filosofia deveria resolver – o que é precisamente realizado por Edith Stein em Indivíduo e 

Comunidade. 
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objeto psíquico em acordo com o personalismo. Aqui, Stern expõe especificamente o quê e 

quais são os atributos (Merkmal) da vida pessoal. Como se trata de uma obra que visa o 

esclarecimento da vida psíquica, Stern define tais traços como empiricamente verificáveis e 

que apontam para a individualidade pessoal. O autor, então, identificou quatro níveis 

(Schichten, ou ―camadas‖) de atributos psíquicos: os fenômenos, os atos, as disposições e o 

Eu (Stern, 1917).  

Segundo as descrições de Stern (Stern, 1917, p. 11),  

Os ―fenômenos psíquicos‖ ou ―vivências‖ são aqueles dados diretamente 

acessíveis à minha própria percepção. Por meio da introspecção, eu posso 

afirmá-los, ―conhecê-los‖, eles são ―conscientes‖. Neles, os fenômenos são 

apenas ―dados‖ a mim, eles são passivos e não ativos, não estão direcionados 
a metas [não são intencionais]; estão simplesmente ali, expressos em certas 

qualidades, graus, e conexões via minha própria percepção; vindo, ficando e 

desaparecendo em relações temporais da mesma forma como são 
reconhecidos introspectivamente

61
. 

 

Para o autor, portanto, o nível fenomênico é o mais básico da psique. Contudo, não se 

trata simplesmente de vivências fragmentadas umas das outras e conectadas por leis 

mecânicas (como aponta a psicologia associacionista), mas formam um todo unitário, 

coerente e significativo. Essa unidade dos fenômenos constitui os atos (próximo nível de 

atributos). Interessante observar que Stern admite, ainda ao nível dos fenômenos (enquanto 

impressões perceptivas), que a essência dos mesmos está na palavra ―Gegebenheit‖, ou seja, 

no fato de que eles são dados. Contudo, o dar-se dos fenômenos pressupõe um sujeito pessoal 

que os intercepte. Por essa razão, o sentido e a unidade dos mesmos não procede de leis 

mecanicistas, ainda que os fenômenos sejam dados de forma passiva (Stern, 1917).  

Os atos
62

, por sua vez, constituem um nível ativo da pessoa, uma vez que são 

orientados para metas (em outras palavras, poderíamos afirmar que são intencionais). Eles são 

psicofisicamente neutros, ou seja, não são de natureza física e nem psíquica, mas podem estar 

relacionados às ações de quaisquer dessas naturezas. São exemplos de atos a atenção, o 

julgamento, a memória, o pensamento, a tomada de posição, etc. Ainda para o autor, os atos 

                                                             
61  Citação original: Die ―psychischen Phänomene‖ oder ―Erlebnisse‖ sind die meiner Selbstwahrnehmung 

unmittelbar zugänglichen Gegebenheiten. Indem ich sie durch Introspektion konstatieren kann, um sie ―weiβs‖, 
sind sie ―bewuβst‖. Indem sie mir nur ―gegeben‖ sind, sind sie passiv, nicht wirkend, nicht auf Zwecke sich 

richtend, lediglich vorhanden in bestimmten, durch Selbstwahrnehmung konstatierbaren Qualitäten, Graden und 

Verknüpfungen; kommend, verweilend und verschwindend in – ebenfalls introspektiv erkennbaren – zeitlichen 

Verhältnissen. Stern aqui diferencia os fenômenos psíquicos por ele delineados, dos fenômenos conforme o 

sentido postulado pela fenomenologia de Husserl – não se trata aqui das vivências puras e intencionais apontadas 

pelo último. Para Stern, os fenômenos psíquicos podem ser originados das sensações físicas, mas não constituem 

apenas um agregado das sensações. Existe neles uma coerência que é pessoal.  
62 Para a fenomenologia, o termo ―ato‖ refere-se às vivências intencionais. O sentido explicitado por William 

Stern diferencia-se da concepção fenomenológica dos atos. 
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―não são fenômenos da consciência‖ (Stern, 1917, p. 20), pois não são dados de modo 

passível à mesma. Todos os atos, contudo, possuem uma duração limitada no tempo. Nas 

palavras de Stern (1917, p. 24), um ato ―não pode ser considerado como algo que emerge do 

nada somente para retornar ao nada. Ao contrário, um ato deve ser pensando como expressão 

de uma capacidade mais que momentânea para que funcione como tal [para que seja 

considerado ato]. Não existe atualidade sem uma potencialidade
63

‖.   

Essa capacidade descrita por Stern e que constitui a condição de emergência dos atos 

são as chamadas disposições
64

 (die Dispositionen) pessoais. Para o Personalismo Crítico, as 

disposições não são qualidades fixas da personalidade, mas constituem um aspecto dinâmico 

da mesma. O próprio autor exemplifica neste contexto (Stern, 1917, p. 27-28): ―[...] a 

memória não é apenas a capacidade de lembrar e reproduzir ideias, mas a disposição de 

realizar aquisições anteriormente disponíveis para tarefas posteriores da vida
65

‖. E ainda, ―a 

inteligência não é a capacidade de colocar em curso pensamentos ou sequencia de 

pensamentos de um tipo particular, mas a habilidade de ajustar a si mesmo, através de atos de 

pensamento a novas situações e demandas
66

‖. E, por fim, ―o caráter não é uma disposição que 

aponta para certas vivências emocionais e intencionais, mas a disposição para colocar metas 

de atos internos e externos da vontade
67

‖.  

Stern aponta ainda a existência de dois tipos de disposições, as instáveis e as estáveis. 

As primeiras são mais suscetíveis às influências do meio externo e as últimas são as 

potencialidades que, ao longo do desenvolvimento da pessoa, permanecem mais inacessíveis 

às influências advindas do exterior. As disposições estáveis são definidas pelo autor pelo 

termo ―propriedade‖ (Eingenschaft), no sentido de qualidades idiossincráticas do indivíduo. 

Por se tratarem de potencialidades, deve-se enfatizar a natureza pessoal interna das mesmas 

(Stern, 1917).  

Por fim, é necessário salientar o último aspecto da pessoa que já se encontra 

pressuposto em todos os demais citados até o momento. Trata-se do ―Eu‖, ou seja, a condição 

para a unidade das experiências pessoais. Nas palavras do autor (Stern, 1917, p. 31),  

                                                             
63 Sie ist nicht aus dem Nichts quellend auf einmal da, um ins Nichts zu vergehen, sondern sie muβ gedacht 
werden als Äuβserung einer mehr als momentanen Fähigkeit, so zu agieren. Keine Aktualität ohne Potentialität.   
64 Edith Stein apresenta uma análise detalhada acerca das disposições (Cf. capítulo 6 da presente tese; e 

Estrutura da Pessoa Humana). 
65 Gedächtnis ist hiernach nicht die Fähigkeit, Gedächtnisvorstellungen zu erzeugen, sondern die Disposition, 

frühere Erwerbungen für spätere Lebensaufgaben verfügbar zu machen.  
66

 Intelligenz ist nicht die Fähigkeit, Gedanken oder Gedankenketten bestimmter Art in sich zum Ablauf zu 

bringen, sondern die Fähigkeit, sich durch Denkakte an neue Situationen und Anforderungen anzupassen. 
67 Charakter ist nicht die Disposition zu bestimmten Gefühls- und Willenserlebnissen, sondern zu gewissen 

Zielsetzungen der inneren und äuβseren Willensakte. 
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A potencialidade [as disposições] não existe nela mesma. Ao invés disso, 
deve ser inerente a alguma entidade. Nós denominamos esse requerido 

portador de uma disposição psicológica básica de ―Eu‖ ou ―sujeito‖. Ele é ao 

mesmo tempo o último ponto do relacionamento das três camadas inferiores, 

de modo que esse relacionamento deve ser descrito como se segue: O ―Eu‖ 
vivencia os fenômenos, executa os atos, possui as disposições

68
.   

 

A concepção dos atributos pessoais que acabamos de descrever está compreendida, 

segundo Stern, de acordo com uma perspectiva da pessoa em desenvolvimento. Como vimos, 

principalmente em relação às disposições, elas sinalizam para a dimensão psíquica dos 

indivíduos orientados sempre para metas. Cabe esclarecer neste momento, o significado de 

tais metas (ou propósitos), tendo em vista que tal conceito é a base da própria definição de 

Pessoa segundo William Stern.  

Ainda em sua obra Psicologia e Personalismo (1917), Stern destaca inicialmente duas 

categorias de metas em relação às quais as pessoas estão orientadas: as autotélicas e as 

heterotélicas. Como o próprio nome sugere, auto / telia ou hetero / telia, o sufixo grego ‗telos‘ 

indica finalidade. A primeira palavra se refere, portanto, àquelas metas voltadas aos objetivos 

pessoais. Dentre estas, o autor evidencia as metas de autopreservação (Selbsterhaltung) e 

autodesenvolvimento (Selbstentfaltung).  A primeira diz respeito ao esforço do indivíduo para 

continuar sendo ou existindo em relação constante com o mundo externo, ou seja, refere-se ao 

esforço de sobrevivência da pessoa. Já o autodesenvolvimento refere-se à busca da realização 

de suas potencialidades (disposições) e, portanto, é específica a cada indivíduo.  

Por sua vez, a categoria das metas heterotélicas diz respeito àquelas metas que são 

externas aos indivíduos, tais como, por exemplo, as metas autotélicas de outras pessoas. Stern 

(1917, p. 46), neste ponto, afirmou: ―a pessoa que busca somente a realização de seus restritos 

propósitos seria um ponto sem extensão e vazio. Somente os propósitos que se estendem para 

além de si mesma confere à pessoa um conteúdo concreto e uma coerência viva com o 

mundo. Autotelia encontra a heterotelia‖. Quando as metas de outras pessoas são agregadas 

aos propósitos pessoais, elas são denominadas por Stern de sintélicas.   

Há ainda outras categorias de metas apontadas por Stern, tais como as hipertélicas e as 

ideotélicas. Quando as metas heterotélicas se encontram não apenas na realização dos 

propósitos de outra pessoa, mas naqueles de uma comunidade, (por exemplo, ―família, povo, 

humanidade, deidade‖ – Stern, 1917, p. 46), trata-se das chamadas metas suprapessoais. Tais 

                                                             
68

 [...] eine Potentialität aber besteht nicht in sich, sondern setzt eine Wirklichkeit, ein Existierendes voraus, an 

dem sie hängt. Diesen geforderten Träger der psychischen Grunddisposition nennen wir das ―Ich‖ oder das 

―Subjekt‖. Es wird damit zugleich zu dem letzten Beziehungspunkt der drei unteren Schichten, zu denen man 

sein Verhältnis kurz so bezeichnen kann: das Ich erlebt Phänomene, vollzieht Akte, besitzt Dispositionen.  
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metas acabam por ser incorporadas pela pessoa e, por essa razão, Stern as denomina 

hipertélicas. Por fim, tem-se a última categoria de metas que se referem à realização de 

propósitos ideais, tais como o de ―verdade, moralidade, justiça, santidade, nacionalismo, etc.‖ 

(Stern, 1917, p. 46). Quando estes propósitos são assimilados pela pessoa, eles são chamados 

ideotélicos. 

Ao apontar para estas últimas categorias de metas, Stern quis enfatizar as relações 

entre indivíduos e entre pessoa e mundo. O autor quis salientar, principalmente as relações 

estabelecidas nas comunidades de pessoas. Segundo suas palavras (Stern, 1917, p. 47), 

[...] o último e maior segredo da personalidade humana é que ela acolhe em 
si a heterotelia na autotelia. As metas (inicialmente) externas de fato 

permanecem direcionadas ao não-eu, mas são apropriadas internamente e 

formadas de acordo com o próprio ser pessoal. Somente nesse sentido torna-
se possível que a submissão às metas suprapessoais e não-pessoais não 

signifique uma despersonalização ou uma degradação da personalidade a 

uma mera coisa ou a uma mera ferramenta; mas que, ao contrário, a 

personalidade se torne, por meio dessa encarnação de metas externas, seu ser 
próprio em atividade, [torne-se] um microcosmos.  

 

Para Stern, a apropriação das metas externas pela pessoa é denominada introcepção. 

Este conceito, para o autor, refere-se a um processo ativo e não mecanicista do indivíduo. 

Trata-se, portanto, de um ponto fundamental para a compreensão dos relacionamentos entre 

pessoas e delas com o mundo (Stern, 1917; Lamiell, 2003), uma vez que postula que a 

personalidade de um indivíduo não é determinada somente pelas disposições internas que o 

mesmo apresenta e nem totalmente pelo meio externo (sociocultural) em que vive. O 

indivíduo é capaz de formar-se ativamente, já que é pessoa e, por essa razão, além de ser uma 

totalidade dotada de valor próprio, é também capaz de avaliar e valorizar a si mesma e o 

mundo ao seu redor. 
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8)  PROPOSTA DE UMA PSICOLOGIA CIENTÍFICA GERAL EM WILLIAM 

STERN 

 

8.1. Em busca de uma psicologia geral 

 

A obra Psicologia Geral de um ponto de vista personalístico (1938) constitui o último 

trabalho escrito por William Stern, fruto de seu amadurecimento filosófico e de décadas de 

pesquisas psicológicas nas mais diversificadas áreas de atuação da Psicologia da época (cf. 

Bühring, 1996). Stern descreveu esta sua obra, cujo processo de elaboração teve início em 

1933, como um manual de psicologia geral que partia de um problema por ele colocado: a 

falta de articulação interna da psicologia do início do século XX. Segundo as reflexões deste 

autor que participou ativamente da instauração e consolidação da psicologia científica alemã, 

a disciplina vivia um período de progressiva tendência à especialização e profunda 

disparidade teórica e metodológica, além da persistência da mecanização da vida psíquica no 

cenário epistemológico da área.  

Para Stern, a psicologia somente poderia avançar em sua identidade científica, se 

passasse por uma revisão de seus postulados teóricos e metodológicos – condição inerente 

para o avanço de todas as ciências. Já na década de 1930, o autor apontou a existência das 

escolas psicológicas, bem como a disparidade entre as mesmas, tais como ―[...] a psicologia 

elementarista e a psicologia da ‗Gestalt‘; a psicologia da compreensão e psicologia analítica; a 

psicologia topológica e psicologia funcionalista; a psicologia propositiva e psicologia 

mecanicista; psicologias do inconsciente, da consciência, do comportamento, etc.‖ (Stern, 

1938, p. 11, tradução nossa). O referido avanço científico não poderia ser alçado em meio a 

uma área fragmentada. Seria necessário, pois, a estruturação de uma ―psicologia geral 

inclusiva [do indivíduo humano]‖ (Stern, 1938, p. 11, grifos do autor, tradução nossa), tal a 

finalidade da presente obra do autor, que almejava a fundamentação da psicologia naqueles 

termos.  

Stern afirmou utilizar o termo ―geral‖ como qualidade de seu projeto para a psicologia, 

em dois sentidos: o primeiro, segundo suas palavras, com a finalidade de ―opor-se aos 

procedimentos unilaterais para utilizar toda possibilidade teórica e metodológica do 

conhecimento psicológico‖. Já o segundo, para ―abarcar os aspectos, funções e leis gerais da 

vida psíquica humana em contraste com o tratamento psicológico diferencial das 
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peculiaridades dos tipos, fases, sexos, raças e individualidade
69

‖ (Stern, 1938, p. 11, tradução 

nossa). 

A psicologia de Stern fundamentou-se em sua Weltanschauung, ou seja, no 

Personalismo Crítico. Neste manual, o autor pretendeu dialogar com as psicologias de então, e 

reconheceu que, ainda que lhes fizesse oposição, tinha para com elas uma dívida. De fato, ao 

longo de sua obra, Stern explicitou referências a diversos trabalhos de autores a ele 

contemporâneos
70

. Admitiu, além disso, que sua psicologia personalística não excluía as 

contribuições das diversas abordagens (com a exceção, segundo ele próprio, das influências 

do mecanicismo), mesmo as teorias filosóficas do século XIX
71

. Ainda em suas palavras, ―o 

psicólogo que iniciou [seus trabalhos] segundo as premissas imperantes daquela época, deve 

observar uma continuidade de conduta e tendência ao desenvolvimento progressivo do que 

nelas havia de vital [...] o que somente será possível mediante uma nova expressão [...], uma 

moderna interpretação de seu significado‖ (Stern, 1938, p. 12, tradução nossa).  

Para Stern, a diferença basilar entre a sua proposta de psicologia e aquelas da mesma 

época, consistiu em pautar essa ciência em uma única origem ou matriz: a pessoa. Como já 

explicitamos anteriormente, para o autor, a psicologia do ponto de vista personalístico 

somente poderia ser realizada em consonância a esse conceito de pessoa que, por sua vez, 

sempre aponta para uma totalidade (composta por diversas partes, porém unitária) orientada a 

um fim. Novamente, nas palavras de Stern, temos então que a psicologia é ―a ciência da 

pessoa que tem experiência ou que é capaz de ter experiência‖ (Stern, 1938, p. 12, tradução 

nossa).  

O manual elaborado por Stern contém uma introdução que retoma uma reflexão geral 

sobre o estado da psicologia naquele momento; em seguida, o autor estabelece um percurso na 

apresentação dos processos psíquicos, que se inicia com a percepção, passa pela memória, 

pensamento, imaginação e, por fim, pela vontade e sentimentos – os últimos constituem, para 

Stern, os processos mais elevados na constituição psíquica. As instâncias mais básicas da 

psique, como a percepção, são fundadas em total dependência com a experiência que o 

indivíduo possui de seu mundo circundante. Para o autor, essa dependência vai se tornando 

mais vaga na medida em que os processos psíquicos tornam-se mais complexos. Outra 
                                                             
69 Aqui, podemos destacar a diferença entre a psicologia geral proposta pelo autor e o seu projeto de uma 

psicologia diferencial, cujo objetivo é, justamente, o estudo das peculiaridades humanas e suas tipologias.  
70 Serão citados ao longo do texto. 
71 Damos destaque aqui às tentativas de alguns autores do final daquele século em fundamentarem a psicologia 

como ciência da experiência – ainda que divergentes em relação à definição deste objeto. Por exemplo, Wilhelm 

Wundt e Wilhelm Dilthey, cujas obras são citadas por Stern em seu manual – Grundriss der Psychologie (1896) 

e Völkerpsychologie (1911-1922) [Psicologia dos povos], de Wundt; Ideen über eine beschreibende und 

zergliedernde Psychologie (1894) [Ideias para uma psicologia descritiva e analítica], de Dilthey.  
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característica formadora da psique – além de sua maior ou menor necessidade de estar 

vinculada diretamente ao mundo externo – é a temporalidade. A percepção possibilita uma 

experimentar o mundo no presente. Já a memória está voltada a uma experiência passada, 

enquanto o querer e a vontade podem estar voltados ao futuro. Outros processos psíquicos, 

como o pensamento, a reflexão, a imaginação e a fantasia, não precisam estar vinculados a 

uma temporalidade específica. De qualquer forma, os processos psíquicos ocorrem em 

conjunto e em função da orientação da pessoa em relação ao seu mundo circundante. 

Os processos psicológicos que são originados, portanto, das experiências provenientes 

da relação entre o homem e o mundo, somente adquirem a sua conformação a partir de uma 

totalidade que é pessoal. Para o autor, o homem, ―enquanto pessoa, é uma unidade, de fato a 

unidade mais primordial e realizada do mundo da experiência [...]‖(Stern, 1938, p. 12, 

tradução nossa). A personalidade humana, que confere ao homem a sua unicidade e, por essa 

razão, não admite tentativas de enquadrá-lo em uma ou outra forma de tipificação. A partir 

dessas premissas se fundamenta a proposta de uma psicologia geral personalística de Stern 

que orbita, portanto, ao redor da pessoa.  

 

8.2. A definição de psicologia: objetos e métodos 

 

O termo ―psicologia‖, para William Stern, designa diversos campos do saber, não se 

limitando à categorização de uma disciplina científica. Todos os saberes abarcados por essa 

definição referem-se, de uma forma ou de outra, à alma – à demarcação de suas qualidades 

essenciais e atividades. A alma é, portanto, o objeto da psicologia. Ainda em suas palavras, 

―podemos nos ocupar da alma tal como a encontramos em nossa interpretação prática da vida, 

e também [como] aquele ser hipotético que serve de base à experiência desta índole [à pratica 

da vida], torna-a possível e lhe fornece sentido‖ (Stern, 1938, p. 25, tradução nossa). 

Desse modo, Stern destaca duas maneiras de se considerar o objeto da psicologia: a 

primeira trata de elucidar a natureza da alma, ou sua constituição, o que ele denomina como 

psicologia metafísica; a segunda se ocupa das atividades exercidas pela mesma, trata-se da 

psicologia empírica
72

. Ademais, o autor indica também três atitudes que estão na base da 

aproximação que se possa ter com a psicologia metafísica ou a psicologia empírica. São elas a 

atitude ingênua, artística ou científica. O conhecimento ingênuo da natureza da alma, para 

Stern, sustenta a ―compreensão mitológica e religiosa do espírito‖; já o conhecimento ingênuo 

                                                             
72 A demarcação entre psicologia metafísica (racional) e psicologia empírica já estava presente no contexto 

filosófico alemão do século XVIII, tendo sido proposta pelo filósofo Christian Wolff.  
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das atividades anímicas constitui o senso comum ou o ―conhecimento intuitivo‖ das pessoas. 

Trata-se de um conhecimento sustentado por opiniões e crenças, segundo as definições do 

autor. A atitude artística, por sua vez, quando voltada para a expressão da natureza anímica 

reflete uma ―animação artística do mundo e dos objetos‖; e, quando voltada para as atividades 

da alma, orienta as ―interpretações artísticas e representações da alma‖. O conhecimento 

artístico da alma está fundamentado na intuição e nas representações. Por último a atitude 

científica, quando se ocupa da natureza da alma, constitui a psicologia filosófica; e quando 

busca compreender as atividades da alma, sustenta a ―psicologia enquanto ciência empírica‖ 

(Stern, 1938, p. 26, tradução nossa). A investigação e a reflexão, para Stern, encontram-se nas 

bases do conhecimento científico. 

Em síntese, de acordo com os pressupostos de Stern, o objeto da psicologia pode ser 

considerado segundo critérios metafísicos e/ou empíricos. Nos três tipos de conhecimento, 

ambas as finalidades não são excludentes, pelo contrário, complementam-se. Na atitude 

ingênua, o conhecimento adquirido pelo homem comum é proveniente das exigências de seu 

cotidiano e de seu relacionamento com as outras pessoas. Consta, nesse sentido, de uma 

interpretação de seu mundo circundante conforme os ditames de sua cultura. Stern parece 

estimar, contudo, o conhecimento psicológico empírico proveniente do senso comum, em 

detrimento do conhecimento metafísico ingênuo, segundo ele, presente em todos os mitos e 

religiões (das animistas às modernas – como o espiritismo, como ele aponta). Todas as 

religiões ocupam-se da natureza da alma, seu valor, poder e imortalidade. Baseiam-se, porém, 

nos pensamentos mágicos e superstições que buscam validar-se no mundo da experiência dos 

homens.  

Já o conhecimento psicológico do senso comum é por excelência o conhecimento 

empírico corroborado pela experiência mundana e cotidiana. Para Stern, todos os homens e 

mulheres podem ser psicólogos, na medida em que apreendem intuitivamente e interpretam o 

mundo que os circunda. É a própria vida que exige das pessoas a interpretação de seu mundo 

circundante, incluindo aí as relações estabelecidas também com as outras pessoas. Para atuar 

no mundo, é preciso um ―saber‖ – herdado culturalmente, mas que também é dependente da 

educação, em um sentido mais amplo – acerca do homem e de suas ações. De uma forma 

concreta, Stern aponta os relacionamentos familiares, nos quais os membros de uma família 

podem conhecer o dinamismo psicológico uns dos outros – os seus sentimentos, motivações, 

formas de agir. Esse conhecimento, contudo, pode não ocorrer quando se trata do 

relacionamento com um estranho, apesar de que, segundo o autor, podem existir pessoas que, 

atuando como importantes agentes sociais, são capazes de demonstrar habilidades específicas 
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no trato com outras pessoas fora de seu círculo imediatamente familiar e/ou comunitário. 

Stern os define como ―psicólogos natos‖, os ―chefes políticos, os educadores, sacerdotes, 

médicos, juízes, [...]‖ (Stern, 1938, p. 28, tradução nossa) que, além de serem conhecedores 

da natureza da alma, possuem também a maestria em curar ou tratar os padecimentos da alma. 

Contudo, para o autor, esse conhecimento intuitivo é raro, de modo que erros de interpretação 

são muito comuns no trato com as pessoas no dia-a-dia. Muito raro também é o conhecimento 

de si mesmo. Stern descreve este último como uma percepção interna e intuitiva, uma 

habilidade que, porém, não é plenamente desenvolvida de forma geral pelas pessoas. 

Em relação ao conhecimento psicológico expresso pelo artista, o que o difere do senso 

comum não é tanto a criatividade da invenção de um mundo animado, mas a crença (ingênua) 

ou a não crença no mesmo. Um artista é capaz de, a partir de sua compreensão da realidade, 

elaborar uma obra literária fictícia que expresse traços da natureza humana. Trata-se de uma 

ficção e não tanto de um objeto a ser crível – diferentemente dos mitos e das superstições. A 

psicologia empírica expressa pela atitude artística denota já uma compreensão de si mesmo e 

do outro, ao mesmo tempo em que converte esse conhecimento em objeto artístico. Stern 

intitula como psicólogos artistas Shakespeare, Dostoievski, Rembrandt, entre outros. Em suas 

palavras, ―[a habilidade artística] se eleva à projeção de imagens psíquicas em uma 

representação que em sua natureza e significado profundo é também inteiramente 

independente de sua relação com a ‗realidade‘‖ (Stern, 1938, p. 29, tradução nossa).  

Stern também considera o que denomina como ―híbridos‖, pensadores cujas 

demarcações entre a ciência e a arte não são nítidas, tais como Nietzsche e Rousseau. Nesse 

sentido, para o autor, o conhecimento artístico da psicologia não é, de modo algum, inferior 

ao conhecimento científico. Ainda em suas palavras,  

A arte e a ciência são duas manifestações de um mesmo espírito humano e 

cada uma a sua maneira pode conduzir a insuperáveis alturas de perfeição. 

Em caso algum o psicólogo científico pode considerar com indiferença o 
tipo artístico de imaginação e representação, considerando-o como 

pertencente a uma diferente área da vida. Deverão traduzir a visão profética 

de um poeta na linguagem de suas teorias, buscando esclarecê-lo por meio 

de seus métodos [...] (Stern, 1938, p. 29, tradução nossa). 
 

O conhecimento científico, como vimos, abrange, então, a psicologia filosófica e a 

ciência empírica. Stern se posicionou totalmente contrário à independência da ciência 

empírica em relação à filosofia, busca que, segundo o autor, teve um aumento substancial nas 

primeiras décadas do século XX. Segundo sua crítica, sem a filosofia psicológica (o 

conhecimento científico acerca da natureza da alma), a ciência empírica se converteria em 

uma negação de si mesma, tendo em vista que deixaria de ser psicológica. Ademais, sem 
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esclarecimentos epistemológicos consistentes, correria o risco de adotar pressupostos 

fundamentais a partir de julgamentos superficiais – tais como a pretensão em adotar os 

métodos das ciências naturais para a análise de seu objeto específico.  

Tendo já definido o objeto da psicologia como sendo a alma, Stern (1938, p. 31-32, 

tradução nossa) enumera os principais problemas filosóficos nela presentes enquanto ciência 

empírica. O primeiro diz respeito à definição de alma. Tentativas de resolvê-lo passaram pelo 

substancialismo (a alma entendida como substância independente ou não do corpo), 

elementarismo (a alma é o conjunto dos elementos psíquicos básicos), funcionalismo (a alma 

como um processo ou fluxo de atividades psíquicas) e pela doutrina dos atributos (a alma é 

um ―modo de manifestação da substância‖ – p. 31). O segundo problema diz respeito à 

delimitação dos ―alcances‖ da alma: seria ela um aspecto humano ou estaria presente em 

outras formas de vida? Ou, por outro lado, estaria presente nos grupos humanos, em um povo 

ou nação? Seria possível afirmar a existência de uma alma coletiva, ou até mesmo, uma alma 

que envolvesse todo o universo?  

A terceira fonte de problemas filosóficos apontados por Stern se refere à própria 

estrutura da alma. Seus processos são conscientes ou inconscientes? Há algum elemento 

básico que seja a fonte dos demais? Por exemplo, as ideias (psicologia ―intelectualista‖), ou a 

vontade (psicologia ―voluntarista‖), ou as sensações (psicologia ―sensacionalista‖), o instinto, 

ou as emoções? Outra importante questão filosófica diz respeito à natureza das relações entre 

a alma e o corpo. Há uma variedade de modos de se lidar com este problema, a saber, o 

dualismo, o monismo (materialista, espiritualista) e o paralelismo. Stern acrescenta ainda a 

sua própria tentativa de resolver esta questão, com o seu personalismo, o qual rejeita a 

oposição entre alma e corpo, pois sustenta a premência da pessoa às antinomias. A pessoa é 

entendida como o ser psicofisicamente neutro. 

Por fim, o último problema filosófico destacado por Stern trata da questão do destino 

da alma. Essa, contudo, não é uma questão meramente religiosa. Ela trata da relação entre a 

alma e seu mundo circundante, a sua origem e seu futuro. Nas palavras de Stern, o tratamento 

desta questão abrange ―o papel da herança e do ambiente na formação da alma, a relação de 

liberdade e determinismo, o caráter e a conduta, a inteligibilidade ou irracionalidade do ser, a 

morte e a imortalidade [...]. [Essas questões] se relacionam com os enigmas da vida e com 

profundas interpretações da natureza humana que caem fora dos domínios da ciência‖ (Stern, 

1938, p. 33, tradução nossa).  

Para além das questões (metafísicas) acerca da natureza do objeto da psicologia, cabe 

ainda destacar as questões epistemológicas que envolvem a psicologia científica. Stern 
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delineia aqui a problemática da fundamentação do conhecimento científico, a sua validade e 

as discussões acerca das ferramentas utilizadas na realização da ciência. A validade do 

conhecimento científico da psicologia deve ser proveniente da experiência (interna ou 

externa) ou da especulação? Os métodos de interpretação e descrição (ou quaisquer outros 

métodos não experimentais) são válidos para o tratamento dos processos psíquicos? O 

conhecimento científico da psicologia pode estabelecer leis gerais (universais) e necessárias 

do acontecimento psicológico? Por último, as questões epistemológicas tratam de delimitar a 

psicologia em relação às demais ciências humanas, estabelecer seus limites e campos 

específicos, além de áreas afins.  

Todas as questões metafísicas e epistemológicas citadas até o momento não esgotam 

os esforços da psicologia filosófica, mas apontam genericamente para os principais problemas 

enfrentados pela área e que possuem implicações para o desenvolvimento da ciência 

psicológica empírica. Para Stern, se, por um lado, a filosofia concede à ciência empírica uma 

significação apropriada, por outro, a ciência também impõe algumas exigências para a 

filosofia, principalmente no que tange à delimitação das temáticas a serem analisadas. 

Filosofia e ciência empírica devem, para Stern, responder às demandas da realidade – não 

apenas pragmáticas, mas referentes aos contornos da vida como um todo. Em suas palavras, 

os avanços científicos ―impõem à psicologia filosófica limites, exigências concretas e 

comprovações que a protegem da confusão de outrora característica da psicologia 

especulativa e alheia à realidade‖ (Stern, 1938, p. 34, tradução nossa). 

 

8.3. A psicologia enquanto ciência empírica 

 

Como apontamos anteriormente, segundo o autor, a alma é sempre objeto do 

escrutínio empírico, levando em consideração também os postulados do senso comum. A 

ciência empírica, contudo, desvincula-se do simples conhecimento empírico, quando admite 

uma metodologia específica para o tratamento daquele objeto, afirmando-se como área 

independente. A especificidade da ciência empírica engloba, desse modo, uma nova forma de 

aquisição e tratamento de dados. Stern demonstra ser um grande defensor da psicologia como 

ciência empírica, ao creditar os grandes avanços alçados pela área em poucas décadas. ―O 

quadro que da alma humana temos na atualidade é incomparavelmente mais rico que o 

inadequado esquema da época de Hume e Herbart [...]. O diagrama abstrato da alma humana 

transformou-se em uma série de quadros de variados tipos e fases psíquicas.‖ (Stern, 1938, p. 

35, tradução nossa). As vantagens, ainda segundo o autor, que a psicologia propicia em 
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relação ao panorama geral científico, são duas: fornecer um maior aprofundamento a respeito 

do objeto àqueles que desejam conhecê-lo; e fundamentar aplicações provenientes desse 

conhecimento nos diversos âmbitos sociais. 

Outro ponto fundamental a ser destacado a respeito da concepção de ciência para Stern 

é a consideração de que na ciência psicológica não há distinção entre a aquisição e o 

tratamento dos dados, assim como pode haver em outras ciências empíricas. A coleta dos 

dados implica, necessariamente, a seletividade do sujeito (cientista) em consonância com uma 

ou outra orientação psicológica. Tal ação, para Stern, delimita já uma forma de tratamento dos 

dados que, por sua vez, sustentarão novas aquisições de dados, o que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento psicológico. O autor aponta, então, cinco procedimentos 

adotados pela psicologia para a aquisição e / ou tratamento dos respectivos dados: a descrição, 

a classificação, a análise, a explicação (proveniente dos processos de combinação e 

generalização) e, por fim, a compreensão e interpretação. 

Stern denomina psicologia descritiva, a busca pela aquisição de dados por meio da 

descrição das ocorrências psíquicas. Ele define a descrição como uma ―exposição sucinta 

inteligível para outros‖ (Stern, 1938, p. 36, tradução nossa). Stern compreende a descrição, 

portanto, como um procedimento que não somente requer uma exatidão científica, mas que 

também é capaz de fornecer precisão e transparência aos fenômenos a serem estudados – sem 

a interferência de erros interpretativos ou preconceitos. Ele cita dois tipos de descrição: aquela 

referente aos sujeitos individuais, e a que visa à descrição da essência dos processos 

psíquicos, considerando neste último caso também a descrição fenomenológica – de Husserl, 

Heidegger e Scheler, os quais, segundo o próprio Stern admite, exerceram grande impacto na 

psicologia daquele século.  

O segundo procedimento científico adotado pela psicologia se refere à classificação 

dos processos psíquicos, ou à terminologia adotada referente aos objetos considerados por 

essa ciência. A classificação de um dado processo ocorre após a descrição do mesmo. Porém, 

para Stern, é necessário, de certa forma, partir da classificação para prosseguir à descrição. 

Ambos os passos são necessários para a delineação do âmbito científico, distinto da 

linguagem do senso comum e da literatura que, frequentemente, utilizam os mesmos termos 

aos quais a ciência se refere. Há de se esclarecer, portanto, a terminologia utilizada em ambas 

as esferas. Em suas palavras, ―expressões como ‗consciência‘, ‗sentimento‘, ‗sensação‘, 

‗habilidade‘, ‗caráter‘ [...], tem que ser objeto de definições exatas para que resultem úteis 

para a ciência‖, contudo, ele destaca também a importância que a utilização dos mesmos 

termos no senso comum e na arte não deve ser desconsiderada, pois ―o inconsciente poder 
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criador da linguagem popular forjou expressões imaginativas e figuras apropriadas que são de 

notável exatidão para descrever estados psíquicos [...]‖ (Stern, 1938, p. 37-38, tradução 

nossa).  

A psicologia, contudo, corre o risco de, ao utilizar terminologias referentes aos 

processos psíquicos, torná-los estanques, frutos de um processo classificatório arbitrário. O 

procedimento da classificação pode incorrer no erro de pressupor como isolados os processos 

mentais, em contraposição ―à fluidez e ao significado variável dos acontecimentos psíquicos‖ 

(Stern, 1938, p. 38, tradução nossa). Trata-se, segundo Stern, de um paradoxo da ciência 

psicológica o fato de que ―enquanto damos nome a uma coisa, assinalando uma categoria 

psicológica definida, deixa de ser já a coisa que era antes; adquire uma rigidez e fixidez 

especial [...]‖(Stern, 1938, p. 38, tradução nossa). A solução estaria na adoção de uma 

terminologia flexível, que abrangesse a exposição de um termo a partir de perspectivas 

diversas, além de permitir uma abertura para significados diferentes. Em suas palavras, seria 

necessário cultivar ―uma linguagem que constantemente adquirisse maior riqueza de matizes e 

[criasse] conceitos intermédios (como por exemplo, ‗pré-consciente‘, ‗sinestesia‘, 

‗ambivalência‘, ‗luminosidade de som‘, ‗imagem eidética‘ [...]) que dotem de formas cada vez 

mais apropriadas o que parecia impossível de se expressar‖. (Stern, 1938, p. 38, tradução 

nossa). O autor considerou ultrapassadas terminologias que partissem da distinção 

estabelecida tradicionalmente das funções psíquicas: pensamento, sentimento e vontade; ou 

que já contemplassem uma classificação pré-formulada dos tipos psicológicos, apontadas pelo 

autor, seja a teoria dos temperamentos nos séculos anteriores, ou as teorias tipológicas 

contemporâneas, além da tradicional distinção entre alma e espírito. Ao contrário dessas 

propostas, Stern enfatizou a premência de uma ciência psicológica que elaborasse termos 

próprios e flexíveis que não deveriam estar necessariamente vinculados à tradição dos temas 

―psicológicos‖. 

O terceiro procedimento contemplado pela psicologia científica é a análise dos dados, 

considerados em sua totalidade. Nesse ponto, Stern se posiciona contrário à psicologia 

denominada por ele como ―elementarista‖, ou seja, aquela psicologia que, pautada no modelo 

das ciências naturais e experimentais, buscava decompor os atos psíquicos em seus elementos 

constituintes mais básicos. Essa psicologia, para o autor, fundamentou-se mais nas ciências 

naturais exatas do que naquelas ―orgânicas‖. Um de seus erros foi pressupor que os elementos 

mais básicos de todos os processos psíquicos eram de uma mesma natureza, ou melhor, que 

―haveria somente uma espécie de elemento, e toda variedade [do dado psíquico] seria apenas a 

consequência do modo de se combinar dos elementos‖. (Stern, 1938, p. 39, tradução nossa, 
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grifos do autor). Para Stern, a filosofia de Herbart sustentou essa concepção elementarista, 

tendo em vista que o filósofo assumia que as ―ideias‖ constituíam o elemento mais básico das 

atividades psíquicas, de modo que outros processos, tais como a vontade e os sentimentos 

deveriam ser resultado dos nexos estabelecidos entre as ideias.  

Ademais, para Stern, a psicologia que herdara as concepções elementaristas da vida 

psíquica incorria no erro de pressupor relações mecânicas entre os elementos constituintes 

mais básicos. Tais relações obedeciam às mesmas ordens da natureza física e, portanto, 

estariam submetidas às leis de atração ou repulsão, facilitação e inibição, etc., formando 

complexos maiores e, por fim, contribuindo para a formação da alma. Nessa perspectiva, 

como aponta Stern, a alma (ou o eu), estaria condicionada a uma formação proveniente das 

relações entre elementos ―menores‖ da consciência. Nesse sentido, o autor cita David Hume, 

ao afirmar que de acordo com essa concepção, o eu nada mais seria que ―um feixe de ideias‖, 

decorrente do pressuposto da ―alma como um agregado‖. (Stern, 1938, p. 39, tradução nossa). 

De fato, Stern sustenta que a psicologia elementarista se distancia das experiências psíquicas 

(imediatas) que possuímos. Ainda assim, para o autor, é válido atribuir valor aos métodos 

―exatos‖ empregados por essa abordagem psicológica, que possibilitaram o estabelecimento 

de leis psicológicas. É necessário, contudo, fundamentar a psicologia em posições teóricas 

distintas daquela elementarista, levando em consideração, não os elementos constituintes da 

vida psíquica, mas ao contrário, fazer referência à sua totalidade (Ganzheitsbezug) – a 

totalidade da experiência psíquica.  

Stern defende que ―todo o psíquico é um conjunto em si (ou seja, uma unidade cheia 

de sentido em si, que está mais ou menos definidamente limitada), ou pertence a um 

conjunto‖. (Stern, 1938, p. 42, tradução nossa). Referir-se à totalidade não significa a 

desconsideração de seus elementos mais básicos, contudo, estes são compreendidos em 

função da totalidade, e não como independentes dela. Seus elementos fundadores, portanto, 

não podem ―existir e nem atuar por si mesmos. Ao invés disso, passam a ser ‗aspectos‘ do 

conjunto e cabe interpretá-los somente em relação com a ‗totalidade‘.‖ (Stern, 1938, p. 42, 

tradução nossa). Ele fornece o exemplo a respeito da habilidade musical de uma pessoa, na 

qual  

[...] a capacidade de recordar as notas, a acuidade do ouvido, a excitabilidade 
emocional, etc. [...] não tem existência separa autônoma, mas estão inseridas 

na estrutura psíquica total que qualificamos de ―musicalidade‖ (ser musical). 

E muitas outras qualidades que aparecem sendo amplamente distintas entre 

si, como o temperamento, a imaginação, a impulsividade, a inteligência, não 
coexistem de forma separada como ―faculdades‖, mas são simplesmente 
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tendências estreitamente relacionadas dentro da ―pessoa‖ unitária. (Stern, 
1938, p. 43, tradução nossa). 

 

Considerar a totalidade psíquica não significa ignorar a composição de suas partes. 

Incluí-las nas análises psicológicas complementa a sua proposta metodológica. Segundo o 

autor, é necessário conhecer também a dinâmica das estruturas que compõem o todo, sem 

perdê-lo de vista.  

A quarta forma de se lidar com os objetos da psicologia, segundo Stern, admite a 

combinação e explicação dos fenômenos, objetivando a generalização científica, que visa 

estabelecer a conexão entre os mesmos fenômenos, além da conexão dos mesmos também 

com aquilo que os transcende – circunstâncias externas ao indivíduo e que contemplam a sua 

relação com o mundo natural, além das variáveis históricas e culturais, e o mundo dos valores. 

Por essa razão, Stern é categórico ao reafirmar a relevância de outras áreas científicas em sua 

relação com a psicologia. Em suas palavras, ―os achados e pontos de vista de outras ciências 

tais como a fisiologia, a medicina, a sociologia, a história, a filologia, a estética, devem ser 

levados em conta e combinados sinteticamente com as descobertas da psicologia.‖ (Stern, 

1938, p. 44, tradução nossa). Além disso, da diversidade das relações possíveis estabelecidas 

entre a psique e o mundo humano e natural circundante, âmbitos diversos da psicologia 

devem ser desenvolvidas como áreas relativamente autônomas.  

Ao apresentar a finalidade explicativa da psicologia e sua busca pela determinação de 

leis gerais da psique, Stern recorda a aproximação desta ciência às ciências naturais, proposta 

pelos primeiros psicólogos experimentais no final do século XIX. Por um lado, segundo o 

autor, a adoção desse modelo científico levou de fato a um progresso da psicologia naquele 

momento, porém, por outro lado, logo se verificou que em seu âmbito não era possível 

alcançar a mesma exatidão ou validade universal das ciências naturais. Stern qualifica a busca 

pela generalização científica da psicologia de ficção, já que para tanto, seria necessário abrir 

mão da diversidade das variáveis que sustentam a composição dos fenômenos psíquicos, a 

favor de uma abstração que permita validar alguma lei específica. Ao contrário, ao invés de 

buscar sustentar seu apelo científico naquele modelo, a psicologia não deveria trabalhar senão 

com probabilidades condicionais. Ademais, para Stern, há de se considerar que além das 

explicações causais – que pressupõem causas e efeitos – pode-se recorrer também à 

explicações teleológicas – entre meios e fins – e genéticas – entre fases do desenvolvimento. 
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Finalmente, o quinto procedimento adotado pela psicologia científica diz respeito à 

compreensão e interpretação
73

 dos fenômenos. Para o autor, enquanto o passo anterior 

referente às buscas explicativas se refere à legalidade existente entre fenômenos, a 

compreensão e interpretação estão voltadas ao significado dos mesmos. Em suas palavras, ―a 

pessoa é um todo que possui significado em si. Quando compreendemos que um 

acontecimento psíquico isolado participa desse todo significativo, [então] compreendemos 

esse acontecimento.‖ (Stern, 1938, p. 47, tradução nossa). Nesse sentido, para Stern, a 

compreensão das partes, no caso, dos processos psíquicos, somente pode ser almejada a partir 

do todo, ou seja, da pessoa. 

Stern aponta uma tradição que propunha separação entre psicologia explicativa e 

psicologia ―compreensiva‖, entre a psicologia submetida aos métodos das ciências naturais e 

uma psicologia voltada às questões culturais e históricas, desde Dilthey e Spranger
74

. No 

entanto, ele considerara tal separação apenas provisória, cujo horizonte não deveria ser, senão, 

uma síntese entre ambas. Para o autor, a viabilidade da síntese tornou-se concreta a partir da 

abertura das ciências naturais à consideração do significado da organicidade de seus objetos e, 

portanto, na admissão de uma abertura para a consideração da totalidade dos fenômenos 

naturais – e não apenas a decomposição da vida em elementos menores passíveis de serem 

explicados em si mesmos e não em função do todo. Por sua vez, também as ciências humanas 

buscaram adotar procedimentos das ciências naturais, tais como os modelos estatísticos e 

admissão de alguns de seus pressupostos, como por exemplo, a teoria evolucionista, sem 

contudo, abandonar as metas que lhes são próprias.    

 Tendo em vista, então, a diversidade das ciências e as relações estabelecidas entre 

elas, o papel da psicologia deve ser o de ―estabelecer o vínculo apropriado da conexão [entre 

as ciências]‖ (Stern, 1938, p. 48, tradução nossa), já que seu objeto, ou seja, os fenômenos 

psíquicos possuem uma constituição ao mesmo tempo natural e cultural, mas, a rigor, não 

pertence integralmente nem às ciências naturais e nem às ciências culturais. A psicologia, 

portanto, devido à constituição de seu objeto, constitui o vínculo entre as ciências, porém, é 

autônoma, ainda que não seja totalmente independe delas. Desse modo, considerar o homem a 

partir de seus aspectos físicos e orgânicos (considerando nesse âmbito também os 

                                                             
73 Para Stern, a interpretação possui uma ―natureza vertical‖, já que consta em um movimento de 

aprofundamento dirigido ―de fora para dentro‖, na busca pela totalidade da pessoa. É um procedimento 

―hipotético‖ e ―indefinido‖ ou ―o modo de abordar o inefável, o significado real da personalidade‖ (Stern, 1938, 

p. 50, tradução nossa). Porém, a interpretação em psicologia corre o risco de tornar-se reducionista e charlatã. 

Para tornar-se, de fato, um método apropriado para a psicologia, deve partir do ponto de vista personalístico e 

―reconhecer as distintas atividades como reflexo de uma totalidade‖ (Stern, 1938, p. 51, tradução nossa). 
74 Eduard Spranger (1882-1963), filósofo, pedagogo e psicólogo, fora aluno de Wilhelm Dilthey. 
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temperamentos e a regularidade dos processos psíquicos) é tão incompleto quanto considerá-

lo apenas a partir de seu significado e valores. A tarefa da psicologia personalística que Stern 

propõe é ―alcançar uma unidade de compreensão‖ entre as referidas esferas, tendo em vista a 

caracterização da psicologia como ―a ciência dos seres humanos e de sua experiência‖. (Stern, 

1938, p. 49, tradução nossa).  

 

8.4. Uma ciência empírica entre outras: a relação da psicologia com outras ciências 

 

Devido a sua natureza, a relação da psicologia com outras ciências abrange tanto as 

ciências que investigam o mundo natural quanto àquelas que se voltam aos produtos culturais, 

uma vez que os fenômenos psíquicos estão relacionados com os objetos naturais e histórico-

culturais. Stern cita a psicofísica, a psicofisiologia e a psicologia biológica, que estabelecem a 

relação da psicologia com as ciências naturais; e a psicologia dos dados supraindividuais, a 

psicologia da história e a psicologia dos domínios culturais, relacionadas às ciências humanas.  

Stern descreve a psicofísica, fundada por Gustav Theodor Fechner, como a busca pela 

explicação das relações entre os estímulos físicos e as sensações psíquicas, por meio do 

estabelecimento de leis, em sua natureza, psicofísicas. Fechner buscava estabelecer a lei 

fundamental segundo a qual aquela relação pudesse ser estabelecida e a partir da qual seria 

possível estabelecer as prováveis alterações psíquicas em função das mudanças graduais dos 

estímulos físicos. Entretanto, para Stern, a lei que ficou conhecida como ―lei de Weber-

Fechner‖ não logrou completo sucesso, enquanto ―fórmula geral para as relações entre os 

mundos físico e psíquico‖, ainda que detenha o mérito de constituir o ―principal ponto de 

vista para a explicação e compreensão de importantes relações psíquicas‖ (Stern, 1938, p. 56, 

tradução nossa). 

Já a psicologia fisiológica, segundo as descrições de Stern, fora estabelecida por 

Wilhelm Wundt, que buscava descrever as sensações segundo sua composição fisiológica. Os 

objetos da psicologia, conforme a proposta de Wundt, ou seja, ―a percepção sensorial, os 

tempos de reação, o alcance da consciência, a expressão do sentimento, eram alguns dos 

temas principais que [Wundt] investigava, sempre com referência a processos corporais 

concomitantes, valendo-se do método experimental [...]‖. (Stern, 1938, p. 57, tradução nossa). 

Para Stern, Wundt teve o mérito de alcançar relevância para o campo psicológico autônomo 

institucionalmente, por ter fundado o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, que 

serviu como modelo para a construção de laboratórios posteriormente na Alemanha e no 

mundo, mas também por ter atingido sucesso com sua obra Psicologia Fisiológica, a qual foi 
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largamente empregada para o estudo das funções psicológicas a partir das sensações. Além 

disso, segundo Stern, a ―psicologia fisiológica‖ fundada por Wundt abriu novos campos de 

pesquisas no século XX, tais como as investigações sobre a relação das funções psíquicas e o 

sistema nervoso, o que contou, por sua vez, com novas descobertas no campo da medicina e 

da neuroanatomia.  

Em consonância com a psicologia fisiológica, a psicologia biológica busca estabelecer 

os nexos entre os processos psíquicos e a vida do organismo (indivíduo) como um todo. Essa 

área leva em consideração pressupostos das ciências biológicas, como a teoria da evolução de 

Darwin e Spencer, ―tentando demonstrar que a vida da consciência é em parte o produto e, em 

parte, o agente dos processos biológicos na luta pela existência, na adaptação, diferenciação 

progressiva e integração [ao ambiente]‖. (Stern, 1938, p. 58, tradução nossa). Nesse sentido, a 

psicologia biológica se acerca também dos estudos com outros animais não humanos, na 

consideração dos processos psíquicos que são compartilhados pelos homens e pelos animais, 

buscando estabelecer ―os fundamentos somáticos da alma‖. (Stern, 1938, p. 58, tradução 

nossa).  

Essa esfera da psicologia está pautada na consideração dos chamados ―fatores vitais‖, 

quais sejam, os impulsos, apetites e instinto que, em última instância, podem ser 

transfigurados nas formas mais elevadas da vida humana, tais como as experiências artísticas 

e religiosas – tal como apregoa a psicanálise freudiana, por exemplo. Nesse sentido, os 

fenômenos vitais não são meramente reduzidos ao aspecto biológico corporal, mas também 

não são inteiramente psicológicos. Possuem uma qualidade denominada por Stern de 

―neutralidade psicofísica‖ e que, portanto, possui em comum com o seu personalismo a 

delimitação de uma categoria de neutralidade psicofísica da pessoa. Contudo, se os 

pressupostos das ciências biológicas forem levados ao extremo, a ponto de se tornarem 

dominantes na consideração dos estudos psicológicos (ou seja, a consideração apenas da 

faceta física do objeto psíquico), então a psicologia incorreria em um reducionismo 

materialista, próprio das abordagens que se sucederam à perspectiva biológica, tais como a 

reflexologia russa e o behaviorismo estadunidense. Para Stern, tais abordagens estão 

deliberadamente voltadas às investigações ―da conduta física visível do homem e dos animais 

em situações definidamente circunscritas, considerando que somente essa conduta é 

demonstrável objetivamente e sujeita à verificação‖ (Stern, 1938, p. 59, tradução nossa). Em 

geral, tais prerrogativas consideram esse modo de proceder totalmente adequado para se ter 

conhecimento dos organismos e de suas relações com os respectivos meios em que se 

encontram, não sendo necessário atribuir à vida de alguma consciência ou experiência 
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interior, como origem das respostas dos sujeitos. As atribuições a fatores internos para os 

comportamentos dos indivíduos não obedecem aos critérios científicos de objetividade, 

segundo essa posição e, por essa razão, deveriam ser eliminados do escrutínio científico. 

Stern admite que as investigações comportamentais em psicologia possuem a 

relevância de demonstrarem as razões para os comportamentos das formas mais simples de 

vida (tais como no caso dos animais, mas também das crianças humanas). Em suas palavras, 

―o estudo do comportamento deve ser considerado como disciplina valiosa dentro da 

psicologia, ainda que deva ser rechaçada a pretensão de fazer com que seja supérfluo tudo o 

que anteriormente foi qualificado [enquanto objeto] da psicologia.‖ (Stern, 1938, p. 60, 

tradução nossa). Ademais, há de se considerar explicações causais que apontem para o papel 

do meio ambiente e da herança genética na determinação dos comportamentos, porém, 

enfatizando que tais fatores, na pessoa humana, não consistem em determinações fixas e 

definidas, mas ―como possibilidades indefinidas‖. (Stern, 1938, p. 60, tradução nossa). 

Por outro lado, as relações da psicologia com as ciências humanas se sustentam a 

partir da relação entre o objeto psíquico e a sociedade, a história e a cultura. Stern denomina 

por psicologia dos dados supraindividuais, a psicologia dos povos, a psicologia social e a 

psicologia das massas. Para o autor, ―o ponto de partida é a observação básica de que há 

fenômenos psíquicos supraindividuais e fenômenos psíquicos que procedem das relações 

entre os indivíduos.‖ (Stern, 1938, p. 62, tradução nossa). Os chamados fenômenos psíquicos 

supraindividuais, ou seja, aqueles que ultrapassam as experiências psíquicas individuais, 

possuem leis próprias de manifestação, independentes das leis que vigoram na constituição da 

psique individual. Stern destaca que as relações entre os indivíduos e os grupos são 

complexas e possuem níveis diversos de associação, de modo que podem exprimir tanto a 

conservação da individualidade, até a integração e perda total do indivíduo nos grupos aos 

quais as pessoas pertencem.  

O autor aponta os inícios dos estudos da psicologia dos povos na década de 1870, com 

Moritz Lazarus (1824-1903) e Heymann Steinthal (1823-1899) e, mais tarde, com os 

trabalhos desenvolvidos por Wundt. Stern descreve a psicologia dos povos como uma 

tentativa de se descobrir leis psicológicas universais regentes da configuração dos povos – 

também dos povos considerados primitivos – ou seja, seus sistemas de crenças, mitos, 

costumes, leis e religiões. Já a psicologia social, para Stern, ocupou-se não tanto dos 

conteúdos psíquicos manifestados por diferentes povos, mas com as origens psíquicas dos 

fenômenos sociais, bem como o desenvolvimento dos mesmos pautado em tais processos 
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psíquicos. Segundo o autor, ambas as psicologias dos povos e a social desconsideraram o 

processo histórico na formulação de suas leis. 

Stern recorda, contudo, que é necessário reconhecer o papel fundamental da história na 

cultura humana e na constituição dos processos psíquicos. Ele destaca as contribuições da 

psicologia de Dilthey e o destaque dado por esse autor para que a psicologia se sustentasse em 

termos da busca pela compreensão dos fenômenos psíquicos ao invés da explicação causal 

dos mesmos. A chamada ―psicologia do Verstehen (compreender)‖ nasceu, portanto, a partir 

dos interesses históricos de alguns filósofos. Nesse sentido, um importante instrumento de 

estudo a ser destacado são as biografias das grandes personalidades históricas – que, por sua 

vez, não são apenas fontes para interpretações psicológicas de seus atores, mas apontam para 

os ―condicionamentos históricos‖ da vida dessas pessoas, levando em consideração 

peculiaridades sociais e culturais presentes nas suas respectivas realizações. Claro está que 

por esta razão, a psicologia histórica não logra alcançar leis universais de condicionamentos 

históricos na vida de uma nação ou de um povo. Stern aponta, diante das tentativas de se 

conceber um destino histórico a determinadas raças – as quais ele não especifica, contudo – 

que essa psicologia também não deve descartar a organicidade dos povos, ou seja, também as 

heranças biológicas / genéticas que surgem em uma determinada comunidade. Porém, tais 

explicações biológicas não podem ser dominantes em uma psicologia histórica. Para ele, 

―toda teoria que pretenda converter um desses fatores [genético e histórico] em causa 

predominante ou exclusiva da alma coletiva, não lograria mais que uma caricatura‖ (Stern, 

1938, p. 64, tradução nossa). 

Por sua vez, a psicologia da cultura surgiu enquanto um movimento alemão que 

buscava fundamentar a crescente compartimentalização dos conhecimentos das ciências 

humanas. Stern cita alguns autores que contribuíram para o avanço da área, tais como Max 

Scheler, Eduard Spranger (1882-1963), Theodor Litt (1880-1962) e Karl Jaspers (1883-1969). 

Segundo ele, a psicologia da cultura ―se ocupa das relações, em termos de valor, do espírito 

humano com as esferas de cultura objetivas. Seu objeto não é a constituição e ordenamento 

dos conteúdos psíquicos como tais, mas o seu significado cultural.‖ (Stern, 1938, p. 65, 

tradução nossa, grifos do autor). Trata-se de estabelecer o vínculo entre alma (enquanto 

totalidade da atividade psíquica) e cultura – entendida aqui enquanto ―domínio de valores 

objetivos‖ (Stern, 1938, p. 65, tradução nossa). Nesse âmbito, Stern sustenta que as 

contribuições da filosofia para as discussões nessa área não são mais importantes que a 

inclusão da psicologia enquanto ciência empírica, que lida com fenômenos reais, 

estabelecidos entre a esfera psíquica e a realidade cultural. 
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9) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente tese teve como objetivo apresentar uma discussão acerca do objeto 

psíquico segundo dois autores alemães do início do século XX, cujas produções científicas e 

filosóficas voltaram-se para a problematização de uma nova ciência. As semelhanças 

temáticas entre os autores são notáveis. As pesquisas que contemplam as relações teóricas 

entre Edith Stein e William Stern são, contudo, escassas. O recorte desta pesquisa possibilitou 

uma exploração mais genérica acerca do tema proposto, que acabou por suscitar ainda mais 

questões a serem investigadas. 

Foi possível, contudo, evidenciar possibilidades de diálogo entre a proposta 

fenomenológica de Edith Stein no que concerne a fundamentação da psicologia científica e 

algumas questões epistemológicas que William Stern buscou responder ao longo de sua 

trajetória intelectual. Como já foi expresso, o ponto principal de encontro entre ambos é a 

proposta de fundamentação da psicologia a partir do conceito de Pessoa. Se as definições 

divergem, contudo, o ponto de partida é compartilhado: as preocupações com a redução da 

ciência da alma ao mecanicismo das ciências da natureza. Porém, alma e natureza seriam 

objetos incompatíveis? Ambos atestam que não. Necessário, portanto, é esclarecer quais 

aspectos da pessoa são passíveis de uma análise causal mecanicista e quais ultrapassam esse 

tipo de legalidade, sendo compreensíveis apenas a partir de um novo modelo científico, sejam 

as relações da motivação que orientam a vida psíquica e espiritual ou aquelas relações 

teleológicas, que necessitam de uma totalidade pessoal como a base a partir da qual emergem.  

As semelhanças entre ambos os autores contempla, além do referido pilar desta ciência 

– a Pessoa –, apontamentos sobre os objetos e as consequentes considerações metodológicas 

necessárias para a prática científica. Objeto relevante a ser destacado, para além, é óbvio, da 

estrutura psíquica (para o caso de uma psicologia geral), é a dimensão da individualidade 

humana nos estudos de psicologia. William Stern propôs uma metodologia específica da 

psicologia diferencial como tentativa de abranger tal temática. Estando ciente das limitações 

daquela, buscou adequar seus métodos de estudo (concernentes, em princípio à psicologia do 

desenvolvimento infantil) ao sistema filosófico concomitantemente desenvolvido, o 

Personalismo Crítico. Por sua vez, Edith Stein esclarecia, do ponto de vista filosófico e 

fenomenológico, a estrutura da pessoa humana, que incluía o aspecto da individualidade em 

sua constituição essencial. 

A Pessoa não é apenas um constructo fenomenológico ou metafísico – o é enquanto 

ponto de partida para a psicologia – mas um ser real inserido em meio ao plano natural e 



183 

 

também / sobretudo cultural.  Sua personalidade está em constante desenvolvimento. Cabe 

diferenciar aqui a palavra ―desenvolvimento‖ da palavra ―construção‖. O mérito da 

explicação cabe à Edith Stein e sua concepção de alma da alma ou núcleo pessoal – origem da 

individualidade. Segundo a autora, o desenvolvimento (integral) da pessoa é influenciado 

pelas contingências do mundo externo, não sendo diretamente determinadas por elas, mas 

moldadas pelo núcleo, de modo que o mesmo constitui o mediador entre as primeiras e o 

mundo. Por esta razão, é o núcleo que determina a evolução e as modificações que ocorrem 

na totalidade do ser. Stern, por sua vez, contemplou a explanação do tema da individualidade 

a partir de seus estudos sobre os ―traços‖ (Merkmal) individuais. Mas qual a origem de tais 

traços senão do núcleo da pessoa?   

Outro ponto interessante a ser destacado diz respeito às considerações metodológicas 

semelhantes propostas pelos autores. Um exemplo a este respeito refere-se à obra de Stern 

sobre o desenvolvimento infantil (citado anteriormente
75

), obra esta com certeza estudada por 

Stein na época em que cursava a Universidade de Breslau e frequentava as aulas de Stern – 

como já foi dito anteriormente, a própria Edith Stein mencionou esta obra em sua 

autobiografia.  Neste estudo, Stern apresentou algumas análises sobre processos infantis 

baseadas na observação de seus filhos, nas anotações presentes nos diários escritos por sua 

esposa e na elaboração de pequenos ―experimentos‖ realizados pelo casal com seus três 

filhos. Independentemente dos resultados obtidos nesta pesquisa, as considerações acerca da 

metodologia utilizada pelo autor atesta que os procedimentos utilizados foram adequados 

(acomodados) ao objeto estudado (no caso, a memória, o testemunho e a mentira na infância), 

mas também aos sujeitos, respeitando a individualidade de cada criança, como o próprio Stern 

apontara em suas considerações. Ademais, destaca-se a corajosa afirmação do autor de que os 

psicólogos cientistas deveriam conhecer os sujeitos com os quais trabalham e, não apenas 

isso, mas estabelecer um relacionamento amistoso com tais sujeitos – afirmação que se opõe 

totalmente à neutralidade científica pregada pela concepção de ciência vigente na época. Edith 

Stein defendera semelhante posicionamento a respeito da metodologia da psicologia que 

levasse em consideração a convergência entre cientista e objeto de estudo, ou seja, a mesma 

negação da neutralidade científica (presente em sua obra ―Introdução à Filosofia‖).  

A proposta, portanto, de retomar as discussões acerca da definição do objeto da 

psicologia (a psique e suas relações com a natureza e a cultura, de modo sintetizado) e, a 

partir disso, dos métodos mais adequados para estudá-lo, possui significativa relevância para a 

                                                             
75 ―Memória, testemunho e mentira na primeira infância‖ (1909). 
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psicologia atual, herdeira de circunstâncias históricas e filosóficas que imprimiram nela 

efeitos prejudiciais a uma compreensão mais fidedigna de seu lugar epistemológico. As 

dificuldades da psicologia atual são expressas por Gomes (2012, p. 9-10) nos seguintes 

termos: 

A clarificação dos processos de individuação, como instâncias que são ao 
mesmo tempo geradoras e repetidoras de cultura, tem sido um verdadeiro 

enigma para as teorias psicológicas. A tendência entre elas é acentuarem a 

força de controles internos (psicanálise, cognitivismo, psicobiologia) ou 

externos (behaviorismo, sócio-história) e encobrirem um modo de ser mais 
permeável e solto que parece descrever com mais sensibilidade o estilo 

deliberativo da agência. Por outro lado, há que diferenciar ciência como 

acesso explicativo à cultura, de ciência como artefato e, portanto, cultura. 
Ainda resta a controvérsia entre ciência da cultura e ciência da natureza, 

sendo o humano uma simultaneidade de natureza e cultura. 

 

Acrescentaríamos ainda o fato de outro reducionismo atualmente presente nas 

militâncias da área: a negação do conceito de Pessoa e as perdas que esta implica. Em 

primeiro lugar, a perda do status científico da área, visto que tal opção resulta na aproximação 

da psicologia com ideologias do presente que pregam apenas a validação de forças culturais 

na construção dos sujeitos. Aliás, não há sujeitos de fato, estes são construções discursivas. O 

relativismo filosófico é um pilar frágil para a constituição de um campo científico. Não 

queremos com isso afirmar que a ciência seja separada da cultura na qual é desenvolvida e, 

menos ainda, que tenha condições para julgá-la plenamente. Apontamos apenas para a 

fragilidade de um campo psicológico que desconsidere o cerne da própria psicologia – a 

Pessoa, sua relação consigo mesma e com o mundo. 

Consideramos, portanto, que a retomada histórica desta discussão, visa a 

problematização da psicologia atual, que tem se deparado com questionamentos de natureza 

filosófica e epistemológica – que permanecem ainda sem uma resolução satisfatória no 

âmbito científico, apesar de todo o aparato técnico e metodológico logrado há desde mais de 

um século de seu estabelecimento enquanto área autônoma da filosofia. Edith Stein e William 

Stern advertem-nos para uma verdade atemporal a respeito dessa ciência: não há como separá-

la da filosofia sem reduzi-la, por um lado, ao naturalismo cientificista (representado 

atualmente pelo campo das neurociências) e, por outros, às ciências humanas (hoje orientadas 

pelos movimentos pós-estruturalistas relativistas). Somente uma elaboração filosófica 

(rigorosa) do conceito de Pessoa poderá integrar natureza e cultura sem reduzir uma à outra e, 

portanto, fornecer à Psicologia uma fundamentação válida e autonomia no diálogo com as 

demais ciências naturais ou culturais. 
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Vale, por fim, destacar a pertinência da realização de outras pesquisas sobre as 

relações teóricas entre Edith Stein e William Stern. O resgate de ambos os autores pode 

contribuir sobremaneira para reflexões sobre os rumos tomados pela psicologia e lançar luzes 

sobre o horizonte do ensino e da pesquisa científica na área. 
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APÊNDICE 1:  

LINHA DO TEMPO – EDITH STEIN
76 

 

1891 – Nasce, em 12 de outubro, em Breslau, Prússia (atual Wroclaw, Polônia), a mais nova 

de sete irmãos. Havia em sua família diversos comerciantes de madeira – seus pais e parentes. 

 

1893 – Faleceu seu pai, Siegfried Stein, no mês de julho. 

―Desde minha mais terna infância, levei uma curiosa vida dupla, oferecendo aos observadores 

externos umas mudanças incompreensíveis, assim como súbitas transformações. Nos 

primeiros anos de minha vida era como um azougue, viva, sempre em movimento, de gênio 

reluzente, espirituoso, atrevida e intrometida. Além disso, indomável, voluntariosa e colérica 

quando algo me contrariava. [...] Isso era o que podiam observar externamente meus 

familiares em mim. Mas em meu interior, havia, além disso, um mundo escondido. Tudo o 

que durante o dia, eu via e ouvia, elaborava-o internamente. De todas as coisas que me faziam 

sofrer interiormente, não dizia nenhuma palavra a ninguém [...]. Somente em raríssimas 

ocasiões clareava-se algo a meus familiares; às vezes me dava febre sem motivo, de maneira 

súbita, e no delírio falava daquilo que me invadia o interior.‖ (Stein, 1933 2002, p. 204-205). 

 

1898/99 – Entrou na escola primária Viktoria-Schule aos 7 anos de idade. A convivência com 

os irmãos mais velhos estimulou sua inteligência. 

 ―Aos sete anos começou a prevalecer em mim a razão [...]. Em meus sonhos, surgia sempre 

diante de mim um brilhante porvir. Sonhava com felicidade e glória, pois estava convencida 

de que estava destinada a algo grande e que não pertencia em absoluto ao ambiente estreito e 

burguês no qual havia nascido.‖ (Stein, 1933 2002, p. 206) 

 

1906/07 – Período de crise, em que decide abandonar a escola, por considerar que a mesma 

não oferece respostas para as questões existenciais que a instigavam. Passou dez meses em 

Hamburgo com a irmã mais velha, Else. Ajudou a cuidar dos sobrinhos e da casa. Sua irmã 

Else morava em Hamburgo, cidade portuária, segunda em tamanho do Império depois de 

Berlim (Prússia), em 1900. Era mais cosmopolita que Berlim, oferecia mais oportunidades de 

emprego e tinha uma maior quantidade de estrangeiros. Após este tempo, voltou à escola para 

terminar seus estudos. 

                                                             
76 Para lista com obras completas de Stein, cf. Alfieri, Francesco. (2012). Die Rezeption Edith Steins. 

Internationale Edith Stein Bibliographie 1942-2012. Wüzburg: echter verlag. 
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―Com 14 anos e meio, eu começava já a preocupar-me com questões, especialmente aquelas 

relativas à maneira de ver o mundo, [a respeito] das quais, na escola, não se diziam grandes 

coisas‖ (Stein, 1933/2002, p. 257-258, autobiografia). 

 

1911 – Entrou na Universidade de Breslau. Frequentou aulas de psicologia, nas quais era a 

única mulher. As mulheres começaram a entrar nas Universidades alemãs em 1901. Começou 

também a participar do Grupo Pedagógico (tutorado por William Stern) e da Associação 

universitária feminina. 

 

1912 – Leu nas férias de Natal, a obra Investigações Lógicas (1900/1901), de Edmund 

Husserl. 

 

1913 – Mudou-se para Gottingen, onde frequentou os seminários de Husserl e entrou no 

grupo fenomenológico, então coordenado por Adolf Reinach. 

 

1914 – Definição do tema de seu doutorado, a Empatia. Início da Primeira Guerra Mundial 

em julho e interrupção das aulas na Universidade. Stein voltou à casa de sua mãe, em Breslau. 

Em outubro do mesmo ano, regressou a Gottingen para se preparar para o Exame do Estado. 

 

1915 – Em janeiro, prestou o referido exame e obteve a Habilitação em história, filosofia e 

germanística. De abril a setembro, ofereceu serviços como enfermeira da Cruz Vermelha em 

um hospital austríaco. De volta a Breslau, deu aulas de latim na escola em que se formou. 

 

1916 – Em agosto, na Universidade de Friburgo, defendeu sua tese de doutorado Sobre o 

Problema da Empatia, sob a orientação de Edmund Husserl. Após a defesa, começou a 

trabalhar como assistente de seu professor em Friburgo. 

 

1917 – Publicação de sua tese Zum Problem der Einfühlung. Em novembro, morreu Adolf 

Reinach, no campo de batalha e Stein se encarregou de organizar a publicação das obras do 

autor. 

 

1918 – Deixou de ser assistente de Husserl para se dedicar a seus próprios trabalhos, 

intencionando a obtenção de uma cátedra universitária. Em novembro, decidiu se tornar 

membro do Partido Social Democrata Alemão.  
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1919 – Declaração da República de Weimar. Stein não conseguiu obter a cátedra universitária 

em Gottingen, Friburgo e Kiel, por ser mulher. Considerou pedir auxílio ao seu antigo 

professor Stern, em Hamburgo, porém, estava consciente da dificuldade que isso implicaria, 

pelo fato de serem ambos judeus. 

―O judeu é capaz de ser tenaz, esforçado e incansável; suportar privações ano após ano, mas 

na medida em que tenha a meta diante dos olhos‖ (Stein, 1933 2002, p. 212). 

 

1920/21 – Deu aulas particulares de introdução à filosofia e fenomenologia em Breslau. 

Converteu-se ao catolicismo após a leitura do Livro da Vida de Santa Teresa d‘Ávila.  

 

1922 – Em janeiro, batizou-se na igreja de São Martin de Bad-Bergzabern e adotou o nome de 

Edith Hedwig Teresa. Publicação da obra Beiträge zur philosophischen Begründung der 

Psychologie und der Geisteswissenschaften [Contribuição para a fundamentação filosófica da 

psicologia e das ciências do espírito] no Jahrbuch fiir Philosophie und phänomenologische 

Forschung [Anuário de investigação filosófica e fenomenológica]. 

 

1923 – Em abril, começou a lecionar literatura e alemão na escola de magistério Santa 

Madalena das dominicanas, na cidade de Espira. 

 

1924 – Publicação do artigo Was ist Phänomenologie? [O que é a fenomenologia?]. 

 

1925 – Morte do primeiro presidente republicano Friedrich Ebert do SPD e aclamação do 

militar Paul von Hindenburg como novo estadista. Publicação de Eine Untersuchung über den 

Staat [Uma investigação sobre o Estado] no Jahrbuch fiir Philosophie und 

phänomenologische Forschung. 

 

1927 – Ingressou na Associação de Professoras Católicas da Baviera. 

 

1928 – Iniciou conferências na Alemanha e em países vizinhos sobre o tema da mulher e da 

educação católica. Também iniciou a tradução do De veritae de São Tomás de Aquino para a 

língua alemã. 

 

1929 – Publicação no Jahrbuch fiir Philosophie und phänomenologische Forschung, 

dedicado à celebração do septuagésimo aniversário de Husserl, da obra Husserls 
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Phänomenologie und die Philosophie des heiligen Thomas von Aquino. Versuch einer 

Gegenüberstellung [A fenomenologia de Husserl e a filosofia de São Tomás de Aquino. 

Tentativa de uma comparação]. 

 

1930/31 – Realizou diversas conferências em diferentes cidades alemãs, sobre educação e 

formação feminina. Novamente, tentou obter uma cátedra universitária, desta vez, na cidade 

de Münster. Publicação do primeiro volume das traduções de São Tomás de Aquino. 

 

1932 – Em fevereiro, iniciou atividades como professora no Instituto de Pedagogia de 

Münster. Publicação do segundo volume das traduções de Tomás de Aquino. Ademais, 

continuou proferindo palestras na Alemanha e em outros países europeus a respeito da 

formação feminina. 

 

1933 – O presidente Hindenburg nomeou Hitler como chanceler da Alemanha. Em primeiro 

de abril, foi decretada a proibição de judeus e de não arianos a ocuparem cargos públicos. 

Este foi o fim da carreira docente de Stein. Vários professores alemães receberam convites de 

universidades americanas para lecionarem, incluindo Stein, que recebeu um convite de uma 

universidade da América do Sul. Diversos professores, de fato,  migraram às Américas. Stein, 

todavia, declinou do convite e, no final do mês de abril, decidiu entrar para o Carmelo, o que 

aconteceu em 14 de outubro. 

 

1934 – Adotou o nome de Teresa Benedita da Cruz. O provincial concedeu à Stein que 

continue suas atividades científicas no Carmelo. 

 

1935 – Realizou os votos simples em abril. Em setembro, as leis antissemitas introduzidas 

pelo nazismo na cidade de Nuremberg determinaram a privação dos judeus aos direitos de 

cidadania e, em novembro, retirou-lhes o direito ao voto. 

 

1936 – Renovação dos votos de Stein no Carmelo e morte de sua mãe. Entrada de Rosa Stein, 

sua irmã, no mesmo Carmelo que ela. Conclusão da obra Endliches und Ewiges Sein [Ser 

finito e Ser eterno]. 

 

1938 – Profissão dos votos perpétuos. Edith Stein foi proibida de votar, por ser judia. Edmund 

Husserl morreu em abril e William Stern, em março. Em novembro, ocorreu a ―noite dos 
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cristais‖ e, devido à aberta perseguição aos judeus, a Ordem Carmelita decidiu enviá-la junto 

de sua irmã, ao Carmelo de Echt na Holanda. 

 

1939 – Escreveu seu testamento. Iniciou-se a Segunda Guerra Mundial e alguns de seus 

irmãos e sobrinhos emigram para os Estados Unidos, Colômbia e Noruega. 

 

1940 – A Holanda foi ocupada pelas tropas nazistas. A Ordem Carmelita decidiu mandá-la, 

junto de sua irmã Rosa, para a Suíça – o que não foi efetivado. 

 

1941 – Em janeiro, os bispos da Holanda escrevem uma carta de oposição ao regime nazista. 

Os judeus foram obrigados a usar uma estrela amarela em suas vestimentas. Stein iniciou a 

escrita de sua última obra, Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes a Cruce [Ciência da 

Cruz. Estudo sobre João da Cruz], que permanecerá inacabada. Seus irmãos mais velhos, Paul 

e Frieda foram deportados ao campo de concentração Theresienstadt, onde acabam morrendo 

no ano seguinte. 

 

1942 – Em abril, Edith e Rosa Stein foram registradas como judias pela Gestapo. Em julho, a 

carta dos bispos católicos contra a perseguição aos judeus foi anunciada nas igrejas. Como 

represália, o comissário do Reich ordenou a deportação também dos judeus convertidos. Edith 

e Rosa foram capturadas no convento pela Gestapo em 2 de agosto, e foram enviadas ao 

campo de concentração de Amesfoort. Em 4 de agosto, foram enviadas para Westerbork. Por 

fim, em 7 de agosto, seguiram para Auschwitz-Birkenau e lá foram assassinadas na câmara de 

gás, no dia 9 de agosto.  

Desde agora aceito com alegria e com perfeita submissão a sua santa 

vontade, a morte que Deus me tem reservado. Peço ao Senhor que se 

digne a aceitar minha vida e minha morte para sua honra e glória; 

por todas as intenções dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e 

pela Santa Igreja, de modo especial pela manutenção, santificação e 

perfeição de nossa Santa Ordem, particularmente os Carmelos de 

Colônia e de Echt, em expiação pela incredulidade do povo judeu e 

para que o Senhor seja acolhido pelos seus e que venha seu Reino na 

glória; pela salvação da Alemanha e pela paz ao mundo; finalmente, 

por meus familiares, vivos e defuntos, e por todos aqueles que Deus 

me deu: que nenhum deles se perca. 

(Trecho do testamento de Edith Stein, de 1939, tradução nossa). 
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APÊNDICE 2: 

LINHA DO TEMPO – WILLIAM STERN
77

 

 

1871 – De origem judia, Louis William Stern nasceu em Berlim, elevada a nova capital do 

Império Alemão (unificado neste mesmo ano), no dia 29 de abril, filho único de Rosa Stern 

(1839-1896) e Sigismund Stern (1837-1890). Seu pai trabalhava com projetos de desenhos 

para papel de parede. A família sobrevivia com um orçamento modesto e Stern [filho] dava 

aulas particulares para auxílio com as despesas domésticas. 

Destaca-se também a figura de seu avô materno, também chamado Sigismund Stern 

(1812-1867) (os pais de William eram primos), doutorado em filologia e filosofia
78

 na 

Universidade de Friedrich-Wilhelm (hoje, Universidade Humboldt) em Berlim que, apesar de 

haver falecido anos antes do nascimento do neto, destacou-se como uma importante figura 

para a sociedade alemã como um todo e também na área da pedagogia. Além de ter sido 

diretor de um colégio para garotos em Berlim, Stern avô foi um ativista do movimento de 

reforma judaica em Berlim e em Frankfurt am Main
79

. Nesta última cidade, foi diretor de uma 

escola, e liderou o movimento para a abolição das punições físicas dos alunos, além de 

defender que a pedagogia deveria estar baseada um uma melhor compreensão do 

funcionamento psicológico infantil. 

Stern afirma sobre seu avô: ―um modelo e pilar para a família inteira, um símbolo ao 

qual olhamos com respeito, e mais ainda, pois ninguém na geração seguinte (aquela dos pais 

do autor) iria alcançar tal proeminência‖ (Stern, 1925, p. 7 citado por Lamiell, 2003, p. 3). E 

ainda, aos 14 anos, afirma: ―Oh, ele deve ter sido um grande homem! Imitá-lo é meu maior 

objetivo. Eu também irei estudar filologia‖ (Stern, 1925, p. 58 citado por Lamiell, 2003, p. 3).  

 

1888 – Ingresso na Universidade de Friedrich-Wilhelm (Berlim) para estudar filologia e 

filosofia. Eventualmente, abandona o curso de filologia e se desenvolve grande interesse pela 

psicologia, então subárea da filosofia. Seu professor de filosofia era o neokantiano Friedrich 

Paulsen (1846-1908). O filósofo seguia uma linha mais empírica para a abordagem das 

                                                             
77 Para lista com as obras completas publicadas de Stern, cf. Bühring, Gerald. (1996). William Stern. Eine 

Titelbibliographie seiner Werke.  Disponível em <journals.zpid.de index.php GdP article ... 414 449 >.  
78 O tema de seu doutorado foi Grundlegung zur Sprachphilosophie [Fundamentação para a filosofia da 

linguagem], defendido em 1834. 
79 O movimento de Reforma do Judaísmo consistiu em tentativas nos séculos XVIII e XIX para modernizar a 

religião judaica. Na época pós-iluminista, muitos judeus haviam se secularizado a ponto de não mais seguirem os 

preceitos religiosos. A Reforma consistiu principalmente, em uma tentativa de realizar uma releitura do 

Judaísmo, aproximando-o de filosofias contemporâneas, questões educacionais e morais, além de propor uma 

reforma litúrgica.  
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questões psicológicas, orientado, principalmente, pelo trabalho de Gustav Fechner (1801-

1887) em psicofísica e de Wilhelm Wundt (1832-1920). 

 Stern aponta em sua autobiografia intelectual a deficiência do ensino da filosofia 

universitária que, segundo ele, voltada para abordagens empiricistas e naturalistas, não mais 

fazia referência à metafísica, mas somente à história da filosofia (baseada no sistema 

hegeliano) e à epistemologia (pautada, sobretudo, na retomada da filosofia kantiana). Em suas 

palavras (Stern, 1930, p. 337):  

Espíritos vivos que desejam ardentemente por uma visão de mundo 

procuraram encontrá-la não por meio de seus professores [de filosofia], mas 

por meio das tendências culturais da época, as quais todas possuíam a 

origem na ciência natural: arte naturalística, teoria social de Marx e a teoria 
materialista do mundo e da vida. [...]. ‗Uma crítica geral e cuidadosa da nova 

tendência nas artes, política, religião e filosofia, dentre as quais eu acredito 

que encontrei uma íntima conexão‘. O elemento comum, eu pensei encontrar 
em duas características: na escassez de uma abordagem histórica e na 

superestimação dos pontos de vista científicos, os quais foram aplicados de 

maneira acrítica nos problemas estéticos, racionalistas e éticos. 

 

1889 – No terceiro e quarto semestres de faculdade, assiste as aulas de Hermann Ebbinghaus 

de psicologia experimental e é fortemente influenciado por ele. Os motivos, segundo Stern, 

são dois: o primeiro, devido à aproximação com o empírico, ―com a concretude do fato‖ 

(Stern, 1930, p. 339) e a experimentação científica, ―a explicação fisiológica dos eventos 

psíquicos, a medição dos limiares sensoriais e o tempo de reação‖ (ibid.); o segundo, a 

abertura para a especulação metafísica, dada a preservação da autonomia do âmbito do 

psíquico em relação ao mundo natural ―mecanizado‖ (hipótese do paralelismo psicofísico de 

Fechner). Para Stern, isso significava a síntese entre a busca de uma especulação metafísica e 

a sua sustentação por fatos empíricos.  

 

1890 – Morte de seu pai. Stern assume os cuidados de sua mãe, que estava doente e inicia o 

trabalho como professor tutor (particular). 

 

1892/93 – Defesa de sua tese de doutorado Die Analogie in volkstümlichen Denken [A 

analogia no pensamento popular], na qual Stern buscou a conexão entre as pesquisas 

experimentais em psicologia e os problemas humanistas (históricos e filosóficos). Seu 

orientador foi Moritz Lazarus (1824-1903). 

1894 – Ebbinghaus muda-se para Breslau para dirigir o Instituto de Psicologia e lá funda o 

primeiro laboratório de psicologia experimental daquela universidade. Após sua formatura, 
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Stern segue como pesquisador experimental autônomo, primeiramente junto de Ebbinghaus, 

na Universidade de Berlim, mas depois de sua mudança, segue com o sucessor de 

Ebbinghaus, Carl Stumpf e também com o fisiologista Arthur König. Nessa época, as 

pesquisas de Stern versaram sobre a apercepção da mudança. 

 

1896 – Morte de sua mãe. Stern é convidado por Ebbinghaus para habilitar-se como docente 

na Universidade de Breslau. Para a habilitação, Stern escreve a obra Psychologie der 

Veränderungsauffassung [Psicologia da percepção da mudança]. Esta obra foi publicada dois 

anos depois, em 1898. 

 

1897 – Muda-se para Breslau, onde começa a dar aulas de psicologia, filosofia e pedagogia na 

Universidade como Privatdozent. Seus interesses pela metafísica o tornam ―isolado‖ 

intelectualmente de seus colegas. Porém, como psicólogo experimental, foi um dos 

fundadores da Associação Psicológica de Breslau, assumindo sua presidência. A missão da 

referida associação, segundo suas palavras, ―apoiar, por meio de aulas, relatórios e discussões, 

o interesse por questões psicológicas que tem sido despertado em círculos profissionais de 

uma vasta e diversificada [gama] de disciplinas intelectuais, assim como favorecer pesquisas 

psicológicas através de discussões e trabalhos conjuntos‖ (Bühring, 1996, p. 39 citado por 

Lamiell, 2003, p. 5). Segundo o biógrafo de Stern, Bühring (1996 citado por Lamiell, 2003, p. 

24), foi devido às iniciativas do psicólogo que esta associação tornou-se, junto à de Berlim e 

Munique a Sociedade Alemã para Pesquisa Psicológica e, posteriormente, o centro da 

Sociedade de Psicologia Experimental, fundada em 1904. Vinte e cinco anos mais tarde, essa 

última se tornaria a Associação Psicológica Alemã. Stern seria eleito presidente desta mesma 

associação antes, porém, do nazismo impedi-lo (assim como a todos os judeus, em 1933) de 

ocupar o cargo. 

 

1898 – Após seis anos debruçado sobre os estudos experimentais e filosóficos relativos ao 

problema da percepção da mudança, Stern reafirmou a artificialidade da abordagem 

mecanicista da natureza, mas também, a ―irrealidade de qualquer teoria abstrata sobre o ser‖ 

(Stern, 1930, p. 343). Ele concluiu que a mudança não pode ser ‗percebida‘ a partir de 

processos associacionistas fragmentados (sejam estes empíricos ou abstratos), mas a partir de 

uma substância unitária inerente à própria mudança. Segundo o autor, este foi o ponto a partir 

do qual teve início a delineação do conceito de Pessoa. Ademais, ele destacou a utilização do 

termo ―apercepção da mudança‖ ao invés de ―percepção da mudança‖ para salientar a 
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diferença do ‗todo‘ e de suas ‗partes‘. Nessa linha, houve a publicação da obra Psychische 

Präsenzzeit [Presente psíquico]. 

Nesse sentido, Stern admitiu uma aproximação de sua antiga teoria – esta formulada a 

partir de seus trabalhos da década de 1890 – com a psicologia da gestalt do início do século 

XX, época em que ele escreveu sua autobiografia (1930).  

 

1899 – Casa-se com Clara Joseephy (1877-1948), com quem publica uma série de trabalhos 

em psicologia infantil a partir da observação do desenvolvimento de seus próprios filhos. O 

casal mantinha diários com observações detalhadas acerca das atividades e processos de seus 

filhos, desde a gestação até o início da idade escolar, somando mais de cinco mil páginas 

escritas a mão.  

 

1900 – Nascimento de sua primeira filha, Hilde Stern (1900-1962). Agrega em suas 

pesquisas, além da questão da percepção, o problema da individualidade (apontado como 

sendo ―o problema do século XX‖ – Stern, 1930, p. 347). Publicação de sua obra Über 

Psychologie der individuellen Differenzen [Sobre a psicologia da diferença individual]. 

Inaugura-se, então, uma nova disciplina, a Psicologia Diferencial. 

 

1901 – Estudos teóricos na linha da psicologia diferencial da memória acabaram por emergir 

enquanto contribuições para a psicologia aplicada a respeito do testemunho humano, nas áreas 

da justiça, pedagogia, história e psiquiatria. Stern também usa como sujeitos de suas 

pesquisas, crianças em idade escolar, desenvolvendo hipóteses acerca da ―genética 

psicológica‖ (Stern, 1930, p. 348). Em suas pesquisas com as crianças, ele fez uso de outros 

métodos diversos da experimentação, buscando estabelecer suas motivações, formas de 

julgamento e atitudes.  

Segundo Stern, esse também foi o ano do nascimento de seu sistema filosófico, o 

Personalismo. Mesmo considerando-o inédito, destacou as contribuições de outros filósofos 

que, segundo ele, colocaram as bases para a sua teoria: ―Wundt havia enfatizado a atividade, 

Fechner, o arranjo hierárquico, Hartmann, a teleologia, Dilthey, a concretude da 

Personalidade‖ (p. 352), além de Kant que havia destacado a dignidade humana em 

contraposição com a esfera das coisas. Outros filósofos citados foram os integrantes da Escola 

de Baden, os neokantianos Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert e Hugo Münsterberg, que 

apontaram a distinção entre idiografia e nomotética. O Personalismo de Stern nasceu em um 

contexto de oposição entre as ciências mecânicas e as ciências da cultura, de modo que o 
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autor buscou a síntese entre a teleologia e o mecanicismo em sua definição do conceito de 

personalidade. 

 

1902 – Nascimento de seu segundo filho, Günther Stern (1902-1992). 

 

1903 – Publicação do primeiro volume da obra Beiträge zur Psychologie der Aussage 

[Contribuições à psicologia do testemunho], cujo prefácio versou sobre a psicologia aplicada 

e o campo da psicotécnica. O segundo volume foi publicado três anos depois. 

 

1904 – Nascimento de sua terceira filha, Eva Stern (1904-1992). 

 

1906 – Publicação do primeiro volume de Person und Sache [Pessoa e coisa], intitulado 

Ableitung und Grundlehre [Derivação e instrução básica]. Criação do Instituto de Psicologia 

Aplicada, junto a Otto Lipmann (1880-1933), em Berlim. 

 

1907 – Junto com Clara Stern, publicou a obra Die Kindersprache [A linguagem infantil], 

baseada nos diários contendo a observação de seus filhos. Este volume foi o primeiro de seis 

volumes que o casal Stern planejava publicar acerca do desenvolvimento psicológico infantil, 

o segundo seria sobre a ―memória, o testemunho e a mentira na primeira infância‖; o terceiro, 

sobre ―observação e retratação na infância‖; o quarto, sobre ―jogos infantis‖; o quinto, a 

respeito da vontade e das emoções e, finalmente, o sexto, acerca do ―pensamento e do 

desenvolvimento de uma visão de mundo na infância‖ (Lamiell, 2003, p. 6). Somente os dois 

primeiros chegaram a ser publicados. Tornou-se professor associado da Universidade de 

Breslau. 

 

1908 – Criação, também junto de Lipmann, do Zeitschrift für angewandte Psychologie und 

psichologische Sammelforschung [Revista de psicologia aplicada e pesquisa em psicologia 

geral]. 

 

1909 – Também com sua esposa, publicou a obra Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten 

Kindheit [Recordação, testemunho e mentira na primeira infância]. Segundo o próprio Stern 

relatou em sua autobiografia, o trabalho realizado com os filhos foi muito significativo, uma 

vez que ―aqui [a partir das observações] eu pude observar a manifestação de uma vida 

espiritual concreta e fui, desse modo, salvaguardado contra as falsas esquematizações e 
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abstrações com as quais nos deparamos tão constantemente sob a denominação de psicologia‖ 

(Stern, 1930, p. 350). 

 Devido a seus trabalhos com psicologia do desenvolvimento infantil, Stern foi 

convidado pelo psicólogo norte-americano Granville Stanley Hall (1844-1924) a dar uma 

palestra na Universidade de Clark, nos Estados Unidos
80

. No mesmo evento (e no mesmo 

navio da Alemanha para a América), estavam Carl Jung (1875-1961) e Sigmund Freud (1856-

1939). 

 Neste mesmo ano, Stern envolveu-se com a fundação de uma sociedade pedagógica 

(Bund für Schulreform – Sociedade para reforma da escola) fundamentada em um movimento 

de cunho reformista e humanista da educação. Tal sociedade contaria com profissionais de 

diversas formações, como administradores, médicos, psicólogos e também com os pais dos 

alunos. A ideia teve origem na cidade de Hamburgo, em parceria com Ernest Meumann 

(1862-1915)
81

. 

 

1911 – Publicação da obra Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen 

[A psicologia diferencial e sua fundamentação metodológica]. Ocupa-se com estudos a 

respeito do tema da personalidade e da inteligência. 

 

1912 – Stern propôs o termo Coeficiente de Inteligência (QI) que seria determinado pela 

razão entre a idade mental da criança pela idade cronológica (ambos os termos também 

cunhados por ele).  

 

1913 – Reunião da Sociedade para Reforma Escolar em Breslau sob a organização de Stern. 

A reunião chamou-se Comissão para estudos sobre a juventude (Kommission für 

Jugendkunde) e excluiu a participação de psicanalistas de crianças e adolescentes. Dentre os 

participantes da Sociedade, foi formulado um documento que contou com a assinatura dos 

mesmos, declarando oposição à psicanálise com crianças e jovens, afirmando que o método 

psicanalítico havia sido mal direcionado e que ―[a declaração] de que somente por meio da 

psicanálise uma psicologia científica infantil seria possível, é injustificada‖ (Lamiell, 2003, p. 

12). Outro ponto destacado consistiu na recusa das explicações de cunho psicossexuais e 

                                                             
80 A primeira escolha, todavia, havia sido Ebbinghaus. Contudo, com a morte repentina dele em 1909, Stern foi 

considerado em seu lugar. Isso não impediu que os veículos de informação nova-iorquinos vinculassem apenas o 

seu nome como personalidade a visitar o país – não mencionaram Freud e Jung (Lamiell, 2003). 
81 Após a morte de Meumann, Stern foi chamado a Hamburgo para ocupar a cátedra de filosofia deixada por ele 

no chamado Instituto Colonial de Hamburgo, que mais tarde e com os esforços de Stern, em 1919, viria a se 

tornar a Universidade de Hamburgo. 
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patológicas na infância, proferidas pela psicanálise. O documento se opunha à aplicação da 

mesma na infância e na adolescência, e não na vida adulta. Stern, pessoalmente, opôs-se de 

modo incisivo à psicanálise infantil, rebatendo duramente o posicionamento de Freud sobre o 

tema. Com suas mais de cinco mil páginas de anotações a respeito dos três filhos, além de 

diversos trabalhos com crianças em idade escolar, Stern considerava-se melhor autorizado 

para discorrer cientificamente a respeito da psicologia infantil. O maior ponto de discordância 

entre ambas as teorias dizia respeito à sexualidade na infância, que não fazia sentido para 

Stern. 

 

1914 – Início da Primeira Guerra Mundial. Com 43 anos de idade, Stern foi dispensado do 

serviço militar, por ser considerado fisicamente inapto. Contudo, foi-lhe atribuído a função de 

supervisionar uma estação de despacho, serviço que ele assumiu prontamente, cumprindo-o 

voluntariamente, movido por um sentimento patriótico. Ademais, nas escolas primárias, 

reunia ensaios, poemas e desenhos patrióticos realizados pelas crianças (Lamiell, 2003). Seu 

otimismo, contudo, diminuiria com o passar dos anos que a Alemanha esteve em guerra. 

Na universidade, muitos de seus alunos foram chamados para o serviço nas forças 

armadas e muitos perderam suas vidas. Devido a diversas perdas pessoais (―Quase todos [os 

alunos de Stern] foram para a guerra; apenas poucos voltaram‖ – Stern, 1930, p. 362) e as 

circunstâncias da guerra, ele decide mudar-se da cidade de Breslau. 

 

1915 – Com a morte de Ernst Meumann, Stern é convidado para assumir seu cargo em 

Hamburgo. 

 

1916 – Termina de escrever o segundo volume da obra Person und Sache, intitulada Die 

menslische Persönlichkeit [A personalidade humana], que seria publicada dois anos depois, e 

a obra Die Psychologie und der Personalismus [A psicologia e o personalismo]. Assume o 

cargo de diretor dos seminários de filosofia e do laboratório de psicologia, assim como as 

aulas de pedagogia do Instituto Colonial de Hamburgo. Também assume a edição do 

Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik [Revista de 

psicologia pedagógica e pedagogia experimental]. Proferiu palestras em Berlim e Leipzig para 

centenas de pessoas, a respeito da psicologia infantil e sobre os talentos juvenis, seu lugar na 

escola e no trabalho. Movido por um sentimento patriótico, ele entendeu que a psicologia 

aplicada (no caso, pesquisa sobre variáveis de interesses e aptidões individuais para cargos 

específicos, sejam militares ou civis) pode contribuir para o momento de guerra.  
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1918 – Após o fim da guerra, Stern continuaria as pesquisas na área da chamada 

Berufseignung [aptidão profissional], com a finalidade de contribuir para a reconstrução do 

país. Segundo Lamiell (2003, p. 16), ―o objetivo dessa linha de pesquisa era descobrir 

possibilidades ocupacionais viáveis para pessoas que estavam voltando para a casa com 

deficiências resultantes de lesões provocadas pela guerra‖
82

. 

 

1919 – Com o final da guerra e a proclamação da República, houve a condição favorável para 

a transformação do antigo Instituto Colonial em Universidade de Hamburgo. A psicologia 

aplicada e o tema da juventude ganharam notoriedade na universidade cuja recém fundação 

havia partido também da iniciativa de Stern, que propôs a inauguração de cursos particulares 

em janeiro deste ano (Hardesty, 1976, p. 35). A Universidade de Hamburgo foi formalmente 

inaugurada poucos meses depois. A psicologia aplicada que visava o tema do estudo da 

juventude norteava-se a partir de dois problemas – o da inteligência e o da aptidão vocacional. 

Novamente, Stern buscou sustentar suas pesquisas empíricas em seu sistema filosófico 

personalista. Em suas palavras, a juventude corresponde à ―época da descoberta dos valores e 

do ajustamento entre os próprios valores e os valores mundiais‖ (Stern, 1930, p. 365).  

 

1922 – O curso de psicologia da Universidade de Hamburgo dividiu-se em três linhas: 

psicologia geral (teórica e experimental); psicologia industrial (seleção vocacional, 

aconselhamento e pesquisas sobre a interação homem-máquina) e psicologia infantil e 

educacional (psicologia da instrução, estudos infantis, desenvolvimento e avaliação) 

(Hardesty, 1976, p. 36). 

 

1924 – Publicação do terceiro e último volume da obra Person und Sache, intitulada 

Wertphilosophie [Filosofia do valor]. Stern define ―valor‖ como ―expressão metafísica‖ e 

propõe o Personalismo como uma ―teoria do significado‖; segundo ele, ―é somente aqui que 

as ciências do espírito, históricas e normativas recebem a sua fundamentação filosófica‖ e 

continua ―[...] a convicção personalística contém certos princípios de pesquisa, explicação e 

entendimento a partir dos quais a ciência da personalidade humana pode ser baseada. [Por 

esta razão] tal personalismo tem algo a ver com a determinação das psicologias no futuro‖ 

(Stern, 1930, p. 366, grifos do autor). 

                                                             
82 Cf. Hardesty (1976) a respeito da transformação do Laboratório de Psicologia de Hamburgo num importante 

centro de pesquisa e aplicação da psicologia do norte da Alemanha, sob a direção e atuação de William Stern. 
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 Nesta sua obra, Stern também se ocupou em analisar a estruturação dos valores 

próprios e a admissão dos valores sociais em adolescentes. Interessante destacar que tal 

estudo da adolescência adquiriu uma faceta metodológica inovadora – e inesperada pelos seus 

colegas – quando Stern utilizou seus próprios documentos pessoais (um diário escrito em sua 

juventude) como fontes para análises deste período vital (Hardesty, 1976). 

 

1929 – Segunda viagem de Stern aos Estados Unidos, onde buscou financiamento (inclusive 

da Fundação Rockefeller) para diversos projetos concernentes à psicologia infantil (Hardesty, 

1976). 

 

1931 – O Laboratório de Psicologia (elevado agora à Instituto de Psicologia) atingiu o seu 

ápice de atividades e a foi o anfitriã do 12º Congresso da Sociedade Alemã de Psicologia em 

Hamburgo. Uma nova linha de ensino da psicologia foi acrescentada no Instituto: a psicologia 

forense. Foi realizada uma publicação com diversos autores colegas e ex-colegas de Stern – 

dentre eles, Alfred Adler (1870-1937), Jonas Cohn (1869-1947), Fritz Giese (1890-1935), 

Erich Jaensch (1883-1940), David (1884-1953) e Rosa Katz (1885-1976) – em comemoração 

ao seu 60º aniversário (Hardesty, 1976). 

 

1933 – Com a chegada do nazismo ao poder, os judeus (e os não arianos de forma geral) 

foram proibidos de exercerem cargos públicos. Da noite para o dia, Stern foi demitido da 

Universidade e foi afastado da presidência dos grupos acadêmicos e editoriais de revistas. Ele 

havia iniciado a composição de sua obra Allgemeine Psychologie auf personalistischer 

Grundlage [Psicologia Geral do ponto de vista personalístico] que, contudo, não pôde ser 

publicada na Alemanha.  

Apesar de não praticar a religião judaica, Stern preservava certo sentido de 

compromisso para com o seu povo, chegando a se negar a ser batizado como cristão – 

condição necessária para que ele ascendesse profissionalmente na universidade. Todavia, seu 

sentimento patriótico alemão era maior que seu sentimento de pertencimento ao povo hebreu. 

Maior ainda, porém, era sua crença na igualdade entre as pessoas humanas, fundamentada em 

seu sistema filosófico personalístico
83

. O Personalismo sustentava o valor inerente de toda 

pessoa humana e também, em certo sentido, a sua bondade (Lamiell, 2003). Quando o 

                                                             
83 Segundo seu filho Günther, Stern também compartilhava algumas concepções religiosas panteístas, 

provavelmente influenciado pelo autor que admirava, Gustav Fechner.  
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Nazismo se instalou no poder, as crenças de Stern foram colocadas à prova. Conforme indica 

seu filho, Günther (Anders, 1950, p. xxiv citado por Lamiell, 2003, p. 21),  

Com um golpe cruel, o fundamento e o senso de todo trabalho dele pareceu 

ter sido enterrado diante dessa catástrofe. Os amigos com quem ele se 

consultava, os estudantes para os quais dava aula, os colegas que ele havia 
ajudado a crescer profissionalmente, foram advertidos sobre o que a 

associação com ele representava, ele [era considerado] um indesejável 

(Schädling). As revistas que ele administrava foram arrancadas de suas 
mãos, seus livros foram removidos da biblioteca e, de um momento para 

outro ele estava estritamente proibido de colocar os pés no Instituto da 

Universidade de Hamburgo, que ele havia ajudado a construir. 

 

Otto Lipmann e Martha Muchow (1892-1933), colegas de trabalho e amigos próximos 

de Stern, cometeram suicídio após difamações por estarem associados com judeus. Ainda em 

luto, Stern foi com a família para a Holanda, onde terminou a compilação de seu novo livro 

(Psicologia Geral). Apesar de esforços de alguns de seus colegas, foram-lhe recusados 

pedidos para trabalhar em universidades holandesas. Ele aceitou, então, um convite de 

William McDougall (1871-1938) para trabalhar como professor visitante da Universidade de 

Duke, em Carolina do Norte, nos Estados Unidos (Lamiell, 2003). 

 

1934 – Já nos EUA, proferiu aulas sobre ‗A psicologia da memória‘. Suas duas filhas haviam 

permanecido na Europa. 

 

1935 – Seu livro Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage é finalmente 

publicado na Holanda. Stern e Clara voltam para a Europa para visitar a filha Eva, que estava 

na Suíça. Stern teve de ser convencido pela filha sobre o perigo que corria caso voltasse para 

a Alemanha. Clara, por sua vez, retorna a Hamburgo para retirar os pertences da família de 

seu apartamento e lá recebeu a notícia de que sua filha mais velha, Hilde, havia sido presa por 

estar envolvida com organizações de esquerda. Arriscando sua vida, Clara conseguiu ir ao 

apartamento da filha sem ser notada e retirou de lá os materiais que a incriminavam. Clara e 

William Stern encontraram-se na Holanda e voltaram juntos para a América.  

 

1937 – Hilde foi liberta da prisão e o casal Stern ainda voltou para Holanda mais uma vez 

para visitar ambas as filhas. A mais velha volta com os pais para os EUA. Stern escreveu ao 

amigo Jonas Cohen (1869-1947) que daria aulas também no departamento de filosofia na 

Universidade de Duke. Ele também expressou ao amigo a sua surpresa por encontrar o 

departamento de filosofia separado do de psicologia naquele país.  
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1938 – Em 27 de março, William Stern faleceu devido a um ataque cardíaco. 

―Ich werte, also bin ich … Wert‖  

(Eu valorizo, logo eu sou …valor)   

[Wertphilosophie – Filosofia do valor; p. 34] 

 

 

 

 

 

 

 
Casal Stern e seus filhos (da esquerda para a direita) Günther, Eva e Hilde. 

 


