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RESUMO 

 

O livro Endliches und Ewiges Sein (Ser finito e Ser Eterno), de Edith Stein, tem no próprio subtítulo 

a exposição de seu propósito: “Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins” (que pode ser traduzido 

como “uma tentativa de ascensão ao sentido do ser”). Embora o ponto de partida da autora para a 

sua investigação sobre o sentido do ser se dê fenomenologicamente, a partir do fato do ser do eu  – 

afinal, conforme ela mesma afirma, filosoficamente a sua língua materna é a linguagem de Husserl 

e dos pensadores da fenomenologia –  a via da certeza do eu (que ela chama de “agostiniana”) se dá, 

no contexto de sua obra, em conjunto com a via que ela denomina de “aristotélica”, que procede 

daquilo que nos é intrusivo [Aufdrängenden] por primeiro, a saber, o mundo das coisas 

sensivelmente percebidas. Apesar do aparente antagonismo, a autora defende que as vias 

agostiniana e aristotélica devem ser complementares. O projeto filosófico de Edith Stein, como a 

própria autora enfatiza no início de Potência e ato, deve ser considerado, enquanto procedimento 

investigativo, como uma “ontologia”, ou uma ciência do ser, porque se não compreendemos o que é 

ser, não compreendemos nada Por outro lado, a perspectiva transcendental recomenda a si mesma 

como uma abordagem inicial, porque ela se propõe a uma consideração acerca da origem do sentido 

de todo ser, descrevendo as “estruturas de consciência em que e pela qual o mundo transcendente é 

construído a partir da imanência”. Isso quer dizer que sem a perspectiva transcendental, a ontologia 

permanece inexplicável e seus problemas constitutivos são todos eles negligenciados.  Porém, Edith 

Stein concede uma certa preeminência à via agostiniana, que parte da “vida do eu” [Ichleben]. Tal 

preeminência se deve ao fato de que é no domínio da vida do eu que a própria realidade ganha 

sentido enquanto realidade. Dessa maneira, as essencialidades ocupam posição eminente, porque 

são apenas elas que carregam consigo mesmas a possibilidade de serem plenamente inteligíveis, 

transmitindo assim inteligibilidade e sentido aos objetos da realidade. 

 

Palavras-chave: Método; Essência; Essencialidade; Realidade 
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ABSTRACT 

 

The book Endliches und Ewiges Sein (Finite and Eternal Being), by Edith Stein, has in its own 

subtitle the exposition of its purpose:“Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins” (which can be 

translated as “An Attempt at an Ascent to the meaning of being”). Although the author's starting 

point for her inquiry about the sense of being is phenomenological, from the fact of the being of the 

ego - after all, as she herself asserts, her mother tongue is philosophically the language of Husserl - 

the way of the certainty of the ego (which she calls “augustinian”) occurs in the context of her work 

together with the way that she calls “aristotelian”, which proceeds from what is intrusive to us 

[Aufdrängenden] by first, namely, the world of the sensibly perceived things. Despite the apparent 

antagonism, the author argues that the Augustinian and the Aristotelian ways must complement each 

other. The philosophical project of Edith Stein, as the author herself emphasizes at the beginning of 

Potenz und Akt (Potency and Act), should be considered an “ontology” or a science of being, 

because if we do not understand what is being, we do not understand anything. On the other hand, 

the transcendental perspective recommends itself as an initial approach because it proposes a 

consideration of the origin of the meaning of all being, describing the structures of consciousness in 

which an by which the transcendent world is constructed from immanence. This means that without 

the transcendental perspective, the ontology remains inexplicable and its constitutive problems are 

all neglected. However, Edith Stein gives a certain preeminence to the augustinian way, which starts 

from the life of the ego [Ichleben]. Such preeminence s due to the fact that it is in the realm of the 

life of the ego that reality itself gains meaning as reality. In this way, the essentialites occupy an 

eminent position, because just them carry with themselves the possibility of being fully intelligible, 

thus transmiting intelligibility and meaning to the objects of reality. 

 

Keywords: Method; Essence; Essentiality; Reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

PREFÁCIO 

 

 Eu confesso que aquilo que mais moveu o meu intelecto e a minha vontade durante a 

pesquisa sobre o método de Edith Stein para ascender ao sentido do ser tal como apresentado em 

suas obras tardias, foi procurar, no interior de um problema filosófico que se encaixa no escopo 

apropriado para uma dissertação de mestrado, uma arena onde, ao fim da apresentação, ficasse 

evidente que estamos sempre destinados a prestar contas com a metafísica, mesmo quando não 

queremos colocá-la em cena, seja no palco da filosofia ou nos cenários de nossas práticas 

cotidianas.  

 Porém, antes de explicar-lhes como eu encontrei no pensamento de Edith Stein minha arena 

apropriada para o exercício da pesquisa filosófica, quero me aproveitar ainda dessas imagens 

teatrais para fazer uma breve referência a um filósofo que, na minha opinião, sabia falar muito bem 

aos habitantes da caverna sobre as coisas que ele via do lado de fora. No ensaio “A ideia do teatro”, 

Ortega y Gasset, ao se perguntar o que é o teatro, diz que a coisa teatro, como a coisa homem, é 

muitas e diferentes coisas, sendo que a estrutura que permanece idêntica é o ser da coisa, mesmo 

sob suas modificações concretas e visíveis. Eu sugiro que ele queira dizer com isso que qualquer 

pergunta sobre “o que é” uma coisa (pau, pedra, caco de vidro, vida ou sol) exige que 

investiguemos se numa variedade de paus, pedras, cacos de vidros, vidas e sóis encontra-se uma 

estrutura de sentido que nos permita chamar, por exemplo, de “caco de vidro” aquela diversidade de 

estilhaços que irrompe no chão quando derrubamos desastradamente um copo. Para Ortega Y 

Gasset, encontrar aquela estrutura de sentido remonta ao vocábulo grego aletheia que tem como 

significado des-ocultar, ou des-cobrir.  

 Eu observo com isso que, antes de se prestar a uma meditação sobre o sentido da arte do 

teatro, ou o que ela é, foi ou deve ser, Ortega y Gasset se põe a pensar metafisicamente. O autor 

apresenta uma concepção de sentido de ser antes de se prestar à investigação estética. E a 

concepção de sentido de ser para Ortega y Gasset é caracterizada por um certo platonismo. Ortega y 

Gasset afirma que Platão ficaria bastante contente com o termo esportivo “estar em forma” 

enquanto significado daquilo que é em plenitude. Para o filósofo espanhol, ser é de maneira 

primeira a plenitude formal mesma que podemos compreender em termos metafísicos como “ideia” 

ou “essência”, e não a realidade concreta ou singular. Dessa maneira, a ideia do teatro para Ortega y 

Gasset deve sempre se reportar ao “teatro em forma” e, nesse sentido, manifestações que o autor 

classifica como “melhor teatro”, como por exemplo, os teatros de Ésquilo, Sófocles, Shakespeare, 

Racine, Goethe, entre outros, têm mais estatuto de “ser” a coisa teatro que manifestações que o 

próprio autor classificaria como mais arruinadas. O que é em plenitude é mais ser do que o que é em 

ruína, e essa preeminência de ser como o que está “em forma” aponta para uma metafísica que 
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anuncia a essência ou a ideia como ápice de ser. 

 Ortega y Gasset, naquele mesmo ensaio, ainda faz uma afirmação de cunho político em que 

constata que a crise da arte de sua época reflete a própria crise do Ocidente. Ele diz que o Ocidente 

está em ruínas. Não me importa aqui avaliar a legitimidade das opiniões políticas ou estéticas de 

Ortega y Gasset, mas apontar que um posicionamento metafísico, seja ele qual for, pode ter 

implicações que afetam, fundamentam e influenciam mesmo as nossas crenças mais pragmáticas. O 

jovem idealista que quer mudar o mundo, o teólogo que dedica sua obra a temas reformistas, a dona 

de casa que nunca está satisfeita com o arranjo dos seus móveis e o cineasta que filme dezenas de 

vezes a mesma cena são todos eles, a meu ver, seduzidos por uma concepção idealista de ser em que 

o estado atual das coisas é sempre uma precariedade que deve ser continuamente reconfigurada 

pelos ditames da “ideia”.  

 Em contraposição a essa concepção metafísica idealista que muitos adotam conscientemente 

ou não em suas práticas cotidianas, há um posicionamento metafísico favorável à realidade. Aquele 

que acha graça do jovem idealista por este não conhecer o funcionamento da realidade, o 

conservador religioso que não concorda com os argumentos do reformista, o marido sobrecarregado 

que não entende o sentido de arrastar frequentemente tantos móveis, e o ator que não suporta mais 

repetir a filmagem da cena firmam-se todos eles, por sua vez, numa concepção de ser em que o 

estado de coisas não consegue manifestar o que é ideal, mas aquilo que a realidade mesma oferece 

em sua condição atual, na qual a ordem são suas próprias circunstâncias efetivas e singulares e não 

os parâmetros ideais daquilo que está “de fora” dela. 

 Eu não pretendo, de maneira alguma, propor uma categorização que encerre a nós, enquanto 

homens e enquanto filósofos, como idealistas ou realistas. Somente a caricatura poderia esgotar 

alguém ou um sistema filosófico num idealismo ou num realismo estrito. O que eu proponho é que 

em nossos posicionamentos há uma “metafísica” de base a nos justificar, mesmo que nunca 

tenhamos ouvido falar em Platão ou em Aristóteles e, me atrevo a dizer, mesmo que filosoficamente 

rejeitemos qualquer doutrina sobre o sentido do ser. 

  Pessoalmente, concedi assentimento à tese de que somos todos nós comprometidos com o 

posicionamento metafísico no momento acadêmico em que, coincidentemente à minha entrada, em 

iniciação científica, no projeto de pesquisa da professora Martina Korelc sobre questões metafísicas 

na fenomenologia, eu observava que nossas práticas cotidianas, embora nos conclamem a buscar o 

que é o mais ideal, têm como respostas fatos que nos comunicam que o atingimento do ideal pode 

ser uma tarefa árdua demais. Contudo, se o conformismo pragmático com a realidade é digno de ser 

evitado, eu penso que a saída para a vida feliz deve encontrar lugar numa continuidade harmônica 

entre a rigidez sedutora da ideia e a inevitabilidade concreta da realidade. Portanto, minha leitura da 

obra de Edith Stein tende a enfatizar o que mais me chama a atenção em seus escritos: aquele pano 
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de fundo tecido por uma personalidade filosófica tremendamente afeita à promoção do diálogo e da 

diplomacia entre doutrinas com pontos de partida aparentemente divergentes: o idealismo 

fenomenológico e o realismo escolástico.    

 É controverso ainda se a fenomenologia transcendental de Husserl é uma manifestação de 

idealismo, ou mesmo se Tomás de Aquino é, de fato, um “realista”. Mesmo Edith Stein nunca se 

pronunciou tão categoricamente a respeito desses autores. Contudo, quando investigamos o método 

próprio de Edith Stein para realizar suas investigações metafísicas me parece que aquelas duas 

grandes generalidades de posicionamento metafísico são trazidas à tona. Como a própria autora 

afirma, a via agostiniana e a via aristotélica são, cada uma, procedimentos legítimos de investigação 

sobre o sentido do ser de maneira que, para iniciarmos um entendimento sobre o método da autora, 

sugiro que o par conceitual idealismo-realismo seja levado em consideração. Embora o 

posicionamento de Edith Stein tenda a dissolver o problema da querela entre idealismo e realismo, 

ainda assim eu penso que a dicotomia deve ser levada em consideração, porque a sua operação de 

dissolução do conflito envolve uma lógica da compatibilidade que parece se interessar 

estrategicamente por aquilo que convalida tanto a perspectiva idealista quanto a perspectiva realista 

como pontos de partida relevantes para uma investigação sobre o ser. Para Edith Stein, a dissolução 

do conflito não envolve anular o sentido da dicotomia, mas restabelecê-lo a partir da clareza e da 

distinção que o método fenomenológico permite. 

 Dessa maneira, o que eu proponho como resultado de pesquisa sobre uma questão filosófica 

que podemos encontrar na obra Edith Stein é uma tentativa de abordar a sua filosofia tardia (de 

1929 até o fim da década de 1930) a partir de um esclarecimento de que o modo como ela procede 

metodologicamente e fenomenologicamente se vincula aos fundamentos metafísicos presentes na 

obra Endliches und Ewiges Sein – ainda não traduzida para o português, mas que, de qualquer 

maneira, intitularei a partir daqui de Ser Finito e Ser Eterno - publicada postumamente em 1950. 

Em Edith Stein, o método e a metafísica são indissociáveis.           

 A abordagem metafísica que proponho a uma autora que, do ponto de vista de seu 

procedimento investigativo, sempre enfatizou ela própria que sua linguagem filosófica provém da 

fenomenologia é um desafio que merece ainda contínuo aprimoramento da minha parte e da 

comunidade de pesquisa em torno de Edith Stein. Contudo, defendo firmemente que, conforme 

observamos principalmente nos primeiros capítulos de Ser Finito e Ser Eterno, uma vez que a 

autora se põe a pronunciar sobre uma série de conceitos da história da metafísica, os estudos 

relacionados a Edith Stein convidam fortemente pesquisadores com gosto e abertura pela metafísica 

a se aventurar por uma obra ainda a ser desvelada em toda a sua riqueza. Concordemos ou não com 

os posicionamentos metafísicos da autora, a clareza fenomenológica que ela se utiliza para abordar 

conceitos clássicos como substância, essência, ato e potência, matéria e forma, oferece ao 



16 

 

pesquisador uma ampla fonte de investigação a ser apresentada e discutida tanto nos círculos de 

pesquisa metafísica, quanto nos círculos de pesquisa em fenomenologia.  

Reconheço que no presente momento, a investigação brasileira sobre questões metafísicas 

na fenomenologia de Edith Stein, capitaneada, entre outros, pela professora Martina Korelc, da 

Universidade Federal de Goiás, e pelo professor Juvenal Savian Filho, da Universidade Federal de 

São Paulo, pode contribuir muito para o estado atual da pesquisa steiniana e ofereço aqui uma 

contribuição construída ao longo de três anos de aprendizagem, pesquisa e interlocução. Destaco 

nesse processo formativo a grande importância dos cursos ministrados pela professora Martina 

Korelc, que frequentei tanto na graduação quanto na pós-graduação em filosofia na UFG; o II 

Colóquio Internacional Husserl, realizado em Goiânia em 2015; o III Simpósio Internacional Edith 

Stein, realizado em Belo Horizonte em 2015; e as comunicações, conferências e debates do Grupo 

de Trabalho Edith Stein realizado em Aracaju, no XVII Encontro Nacional da Anpof, em 2016. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em Ser Finito e Ser Eterno, o ponto de partida filosófico de Edith Stein se dá por uma 

investigação fenomenológica da vida do eu, de maneira que no indubitável fato de meu próprio ser 

encontramos algo mais, que desponta no ser fugaz e flutuante do eu e que, após ter surgido e 

desenvolvido, pode ser captado e firmemente sustentado por nós como um todo estruturalmente 

definido, a saber, uma dada essencialidade [Wesenheit]. A essencialidade de algo determina todas as 

experiências individuais, sendo que cada uma delas deve o seu nome mesmo à essencialidade. Não 

poderia, por exemplo, haver experiência de alegria do eu sem que houvesse uma essencialidade 

preeminente à experiência. Há, portanto, leis que determinam o curso da experiência em que a 

unidade estrutural surge no eu. As essencialidades carregam consigo mesmas a possibilidade de 

serem plenamente inteligíveis, transmitindo assim inteligibilidade e sentido aos objetos da 

realidade.  Além do mais, há um ser próprio da essência [Wesenhaftes Sein] que se difere da 

realidade de uma experiência (pela qual, por sua vez, a essencialidade é sua condição de 

possibilidade). Se analisarmos uma dada experiência da vida do eu, constatamos que seu ser é um 

tornar-se e um desaparecer-se. Porém, o ser próprio da essência é supra-temporal. Em todas as 

vezes que há experiência de alegria, podemos dizer que as experiências se diferem, sendo mais ou 

menos intensas entre si e durando mais ou menos tempo, mas não a alegria enquanto tal, ou a 

essencialidade da alegria, que é condição de possibilidade de todas aquelas atualizações que surgem 

e desaparecem no tempo.  

 Edith Stein afirma que o domínio do sentido dado pela essencialidade funda a possibilidade 

do “mundo real”, em seu sentido de ser real. Esse posicionamento acerca da preeminência da 

essencialidade em relação à realidade, como aquele que vimos exemplificado em Ortega y Gasset, é 

marca fundamental de uma metafísica essencialista – e aqui eu utilizo a categorização de Étienne 

Gilson proposta em sua obra “O ser e a essência”- de maneira que as posições filosóficas da autora 

sobre diversos problemas filosóficos me parecem fundamentados a partir desse “essencialismo”. 

Observemos, por exemplo, a concepção de Edith Stein sobre a arte, em Ser Finito e Ser Eterno. Ao 

analisar a verdade que se manifesta na arte, a autora afirma que a arte propriamente é mais um 

conhecer do que de um fazer. A forma artística tem sua lei orgânica imanente à qual o artista deve se 

submeter, para que a criação seja uma obra de arte ao invés de um artefato. As formas são 

“manifestadas” para os artistas enquanto formas arquetípicas ou imagens, cuja apreensão é pré-

condição da própria realização artística.   

 Contudo, desde já eu quero enfatizar que, mesmo sugerindo que o posicionamento 

metafísico de Edith Stein seja essencialista em última instância, eu seria injusto com a autora se não 

enfatizasse que ela recusava uma investigação filosófica sobre o sentido do ser que rejeitasse a via 
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de sentido realista, que aborda os modos de ser a partir de sua potencialidade e de sua atualidade.  

 De fato, há dois pontos de partida distintos que Edith Stein escolhe para investigar o sentido 

do ser. O primeiro ponto de partida é denominado por ela de agostiniano, que procede daquilo que é 

mais próximo de nós: a vida do eu, enquanto o outro ponto de partida é denominado por ela de 

aristotélico, que procede daquilo que compele a nossa atenção: o mundo das coisas sensorialmente 

percebidas. Metafisicamente falando, a via agostiniana tem viés essencialista, uma vez que a 

unidade terminal de constituição advinda da subjetividade é a essência; enquanto a via aristotélica 

tem viés realista, uma vez que a unidade terminal de sentido que percebemos sensivelmente no 

mundo é a coisa individual e efetiva na realidade, ou seja, o sentido de realidade do mundo reporta, 

em última instância, à individualidade da coisa. 

 O problema filosófico que surge no método de Edith Stein está, portanto, relacionado à 

maneira como ela compatibiliza duas vias com pontos de partida divergentes, a saber, aquela de 

inspiração fenomenológica (a via agostiniana) e a aquela de inspiração aristotélico-tomista. A 

possibilidade da compatibilização na obra de Edith Stein é a questão filosófica que procuro tratar 

nesta dissertação de mestrado. Eu tenho a opinião de que o projeto de compatibilização de Edith 

Stein é bem justificado. Mais ainda, eu penso que o comprometimento fenomenológico do qual ela 

não pode abrir mão sobre a tese do caráter constitutivo da consciência tem como consequência 

inevitável o atrelamento de sua teoria do conhecimento com uma metafísica de fundo essencialista.  

 Em linhas gerais, a minha dissertação é sobre o método de Edith Stein e, para desenvolver o 

que tenho a comentar sobre o tema, dividi os capítulos do texto em três. A tripartição, para 

voltarmos às imagens teatrais que sugeri no prefácio, concede ao problema filosófico que investigo 

analogia com a estrutura dramática de três atos. Aristóteles admite em sua Poética que a 

concatenação dos elementos poéticos diz respeito a certas leis universais e fixas e, dessa maneira, 

estruturo minha tentativa de resolução de um problema inspirado pelo padrão dramatúrgico: 

exposição, conflito e resolução.  

 No primeiro capítulo, exponho a via agostiniana e a via aristotélica de maneira a enfatizar o 

conflito a ser solucionado; no segundo capítulo apresento como Edith Stein desenvolve o seu 

próprio método ao tentar resolver o conflito, e no terceiro capítulo apresento como resolução do 

conflito a constatação de que a harmonia a ser alcançada entre aquelas duas vias investigativas não 

implica necessariamente em equivalência de valores. Outro conflito, desta vez de ordem metafísica, 

surge no horizonte. O terceiro capítulo e a conclusão desta dissertação também têm o sentido de ser, 

além de resolução em ato do problema que procuro tratar, exposição em potência de um problema 

metafísico a ser investigado com vistas a uma resolução, pois não dou parecer favorável ou 

contrário acerca da legitimidade do projeto metafísico steiniano.     

  Detalhando um pouco mais as estrutura da dissertação, verifico no primeiro capítulo a pista 
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que Edith Stein deixa, segundo a qual a sua investigação sobre o sentido do ser se dá em duas vias: 

aristotélica e agostiniana. Daí eu explico o problema que disso decorre e como ela tenta solucioná-

lo, tentando estabelecer frentes de diálogo entre Tomás de Aquino (cujo modo de proceder 

exemplifica os requisitos da via aristotélica) e Edmund Husserl (cujo modo de proceder exemplifica 

os requisitos da via agostiniana). O principal texto de Edith Stein que utilizo nesta primeira parte da 

dissertação é o diálogo imaginário que ela concebeu entre Husserl e Tomás de Aquino, publicado 

como artigo em 1929, no qual os diálogos foram adaptados para o formato de texto argumentativo. 

Concluo o capítulo explicando o próprio parecer da autora segundo o qual, para Tomás de Aquino, o 

conhecimento só pode ser tratado a partir de um comprometimento com a realidade à qual este se 

refere, enquanto em Husserl o conhecimento deve ser considerado numa perspectiva transcendental, 

sem qualquer tese ontológica a lhe sustentar. Em resumo, conforme mencionei anteriormente, tento 

no primeiro capítulo apresentar o problema filosófico que Edith Stein terá de resolver para justificar 

o seu próprio método. Para esclarecer o sentido do problema, além de situá-lo no contexto da obra 

de Edith Stein e de seus comentadores, também recorro a explicações que remontam às obras de 

Tomás e Husserl.   

 Contudo, e procuro manter essa regra para todas as visitas que faço ao universo textual e 

interpretativo de outros autores que não sejam Edith Stein, quando executo essas digressões tenho 

como propósito principal esclarecer problemas filosóficos encontrados na obra de Edith Stein e 

relacionados às questões previstas pelo escopo desta pesquisa. Também afirmo que, em relação ao 

tratamento interpretativo dos autores relacionados, procuro ter como objetivo levantar na maioria 

das vezes argumentos que sejam, de certa maneira, consensuais e não polêmicos. Porém, como 

estamos no âmbito de problemas de longa data, ao ter de situar, por exemplo, um parecer não 

consensual sobre determinado tema para esclarecer questões filosóficas referentes ao escopo desta 

pesquisa, procuro sempre deixar claro que se trata de uma possibilidade de interpretação e que, 

sobre o tema, não há consenso entre os comentadores.  

 Enfim, se o primeiro capítulo é minha tentativa de apresentar o problema que Edith procura 

resolver para justificar seu próprio método, o segundo capítulo é sobre a tentativa de superação do  

problema em Edith Stein. Eu apresento a compatibilização que a autora faz entre as vias agostiniana 

e aristotélica, em que ela constrói, dessa maneira, um método próprio. No segundo capítulo, utilizo, 

entre outras, a obra Potenz und Akt (que também não foi traduzida para o português e que chamarei, 

daqui por diante, de Potência e ato). Nesta obra, apesar de constatarmos certas passagens que foram 

reescritas e aprofundadas em Ser Finito e Ser Eterno, é possível notar também que a autora se 

presta mais a esclarecer o seu próprio método de compatibilização entre o idealismo de Husserl e a 

metafísica tomista. É nesta obra que ela afirma que é possível, em princípio, e também urgente, 

começar a investigação filosófica tanto com uma abordagem transcendental quanto com uma 
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abordagem ontologicamente formal.  

 No terceiro e último capítulo, eu trato das vinculações metafísicas do método de Edith Stein, 

em que seu comprometimento metodológico com o transcendentalismo constitutivo faz 

desenvolver, em suas investigações sobre o sentido do ser, uma metafísica “essencialista” em que o 

princípio explicativo da constituição da realidade enquanto tal se diferencia da abordagem de Tomás 

de Aquino. Dessa maneira, conforme as próprias palavras da autora no prefácio de Ser Finito e Ser 

Eterno, ela se distancia do caminho de Tomás de Aquino, optando pelas sendas de Platão (e eu 

sugiro que isso somente se dá caso a doutrina das ideias não seja compreendida de acordo com os 

desdobramentos da interpretação clássica e Aristóteles, que concede existência ou realidade à ideia)  

e de Duns Escoto (cujo princípio de explicação da realidade, composta de indivíduos, remete a uma 

entidade que não é uma res). 

 Em Edith Stein, o problema do conhecimento, que se encontra vinculado a questões 

metafísicas, me serviu de possibilidade para estabelecer uma arena onde procuro desenvolver, 

inspirado na própria autora, um exercício de diplomacia filosófica. Dessa maneira, um objetivo 

lateral desta pesquisa é conceder voz a toda uma série divergente de autores e de comentadores sem 

que eu procure, por enquanto, tomar posicionamento em conflitos. Uma das poucas teses que eu 

concedo assentimento pleno é aquela explicada por Étienne Gilson na obra “Methodical Realism”: 

 

“É necessário que a epistemologia, ao invés de ser uma pré-condição para a 

ontologia, cresça nesta e com esta, sendo ao mesmo tempo um meio e um objeto de 

explanação, auxiliando a sustentar, e a ser ela mesma sustentada, pela ontologia; 

como as partes de qualquer filosofia verdadeira mutuamente se sustentam. A.N. 

Whitehead dizia aos seus alunos: quando você descobre que sua teoria do 

conhecimento não funciona, é porque há algo de errado com sua metafísica 

(GILSON, 1990, p.35-36)”. 
 

  Estou interessado, enquanto iniciante ainda em filosofia, organizar o que aprendi até o 

presente momento nas áreas de metafísica e de teoria do conhecimento por meio da abertura de uma 

espécie de fórum entre filósofos. Nesse sentido, considero Edith Stein como mestra. Católica de 

família judia, fenomenóloga interessada em filosofia escolástica, intelectual num ambiente 

acadêmico até então predominantemente masculino e carmelita afeita à socialização, a própria vida 

de Edith é uma manifestação de seu enorme pendor para a harmonia diplomática das diferenças.  

 Sobre a necessidade de trabalharmos, enquanto comunidade de pesquisa filosófica, para uma 

cultura do encontro e da tolerância, o que tenho a dizer a partir de agora estará escrito como sentido 

maior do texto que se segue.     
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 O método de Edith Stein para uma ascensão ao sentido do ser, que em última instância 

demanda uma compatibilização entre uma perspectiva fenomenológica transcendental e uma 

perspectiva realista, só pode ser esclarecido se tivermos em consideração como a autora 

compreende o estatuto do conhecimento em cada uma daquelas perspectivas. São duas abordagens 

aparentemente antagônicas: a orientação fenomenológica transcendental tem como lugar de 

investigação a vida do eu devidamente descomprometida com a tese de sua existência empírica, e a 

orientação realista se compromete fundamentalmente com a investigação do domínio exterior ou 

transcendente à subjetividade cognoscente.  

 O método da orientação transcendental, que a autora coloca numa via “agostiniana”, resulta 

numa tese epistemológica em que o ideal de conhecimento é aquele segundo o qual a consciência é 

intencionalmente dirigida ao seu objeto, procurando apossá-lo de uma maneira em que ela se faz 

consciência-mundo, sendo a própria constituidora de sentido da realidade do mundo. O 

conhecimento, na via agostiniana, é para ser explicado a partir de seu ideal de, imanentemente e 

imediatamente, apossar-se de seu objeto. Não faz sentido, numa tal orientação, pensar o 

conhecimento a partir de uma ontologia de base, em que se diferenciaria o conhecimento divino de 

um conhecimento humano, uma vez que na perspectiva transcendental o pronunciamento sobre o 

conhecimento se diz no sentido do conhecimento enquanto tal.   

 Por sua vez, o método de orientação realista de viés tomista observado por Edith Stein, é 

aquele segundo o qual o conhecimento imediato é mais propriamente divino do que humano. Sendo 

assim, o conhecimento é para ser explicado a partir da realidade do ente que conhece, uma vez que 

Deus conhece de um modo e o homem conhece de outro modo. Em tal orientação de inspiração 

tomista que a autora chama de “aristotélica”, o conhecimento humano é para ser explicado a partir 

de sua realidade antropológica, em que o modo de ser humano corresponde a um modo específico 

de conhecer. Dessa maneira, o conhecimento do homem não tem como objeto natural a 

inteligibilidade imediata da coisa, uma vez que necessita da mediação dos sentidos para que o 

intelecto seja posto em atividade abstraindo do objeto sensível as suas propriedades essenciais.  

 Neste capítulo, em que apresento a contraposição proposta por Edith Stein entre 

conhecimento mediato e conhecimento imediato como fundamental para compreendermos a 

divergência sobre o estatuto do conhecimento em Tomás de Aquino e em Husserl, eu irei tratar, 

respectivamente, do sentido do conhecimento em cada um desses autores a partir da chave da 

“imediatez”. Porém, antes disso irei explicar porque a autora classifica as duas vias epistemológicas 

em questão como “agostiniana” e “aristotélica”. Ao fim, como breve adendo, irei enfatizar ainda 

que o Tomás de Aquino que Edith Stein compreende é aquele da vertente “existencial”. Para 

interpretarmos o sentido da orientação realista proposta por Edith Stein, o Tomás de Aquino ali 

presente não pode ser, por exemplo, aquele da linha transcendental proposta por intérpretes do 
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século XX como Joseph Maréchal. Trata-se praticamente de um apêndice para um capítulo 

encerrado anteriormente sob a tensão do contraste entre as epistemologias de Husserl e de Tomás de 

Aquino. Contudo, eu penso que o projeto de compatibilização metodológico proposto por Edith 

Stein só será bem compreendido se os pontos de divergências, que posteriormente culminarão em 

pontos de complementação, estiverem todos eles razoavelmente esclarecidos. 

 

1.1.1 A orientação de primeira pessoa da fenomenologia de Husserl (via agostiniana) e a 

orientação de terceira pessoa da metafísica de Tomás de Aquino (via aristotélica) 

 

 O livro Endliches und Ewiges Sein (Ser finito e Ser Eterno), tido por muitos como a 

principal obra filosófica de Edith Stein, foi publicado postumamente em 1950. Os pesquisadores 

afirmam que o livro foi escrito entre os anos 1935 e 1936, sendo que um dos documentos que 

autenticam essa tese é uma carta que Edith Stein escreveu para a senhora Malvine Husserl, 

relatando-lhe que naqueles anos havia escrito uma obra sobre questões ontológicas, comparando e 

contrastando o tomismo com a fenomenologia (Cf. LEUVEN & GELBER, 2002, p.529). O 

subtítulo da obra expõe o seu propósito: “Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins” (que pode ser 

traduzido como “uma tentativa de ascensão ao sentido do ser”). Trata-se de uma obra que a própria 

Edith (STEIN, 2006, p.11) insere no âmbito do problema levantado por Aristóteles no Livro Z da 

Metafísica (1028b 1):  

 

“E na verdade, o que desde os tempos antigos, assim como agora e sempre, 

constitui o eterno objeto de pesquisa e o eterno problema: 'que é o ser?', equivale a 

este: 'que é a substância
1
 [οὐσία]'? (ARISTÓTELES, 2005, p. 289)” 

 

 Embora o ponto de partida de Edith Stein para a sua investigação sobre o sentido do ser se 

dê fenomenologicamente, a partir do fato do meu próprio ser [Tatsache des eigenen Seins], isto é, 

do fato do ser do eu (Cf. STEIN, 2006, p.40) – afinal, conforme ela mesma afirma, filosoficamente 

a sua língua materna [Muttersprache] é a linguagem de Husserl e dos pensadores da fenomenologia 

(p.19) –  a via da certeza do eu (que ela chama de “agostiniana”) se dá, no contexto de sua obra, em 

conjunto com a via que ela denomina de “aristotélica”, que procede daquilo que nos é intrusivo 

[Aufdrängenden] ou se impõe por primeiro, a saber, o mundo das coisas sensivelmente percebidas 

[sinnenfällige Dinge] (p.239). Dessa maneira, Agostinho surge como o paradigma geral da via 

concernente à interioridade do eu, ou do sujeito, como lugar privilegiado de investigação filosófica
2
, 

                                                 
1 Ainda há disputas entre os aristotélicos sobre qual é a melhor tradução de  οὐσία. Nas citações procurarei manter-

me fiel ao que está publicado na obra que eu fizer referência; porém sempre mencionarei o termo em grego quando 

ele surgir.  

2 No trecho que encerra as Meditações Cartesianas, o próprio Husserl cita A verdadeira religião, de Agostinho: “Noli 
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enquanto Aristóteles representa a via que coloca os itens da realidade exteriores ao sujeito como 

ponto de partida da filosofia.    

 

1.1.2. Caracterizações gerais da via agostiniana e da via aristotélica 

 

 Para Agostinho, a tomada de consciência de si próprio é um “mandamento”, porque na 

reflexão, quando a alma volta para si mesma, ela se descobre como pensamento puro. Dessa 

maneira, a alma não é mais confundida com o que pode ser sentido. Em A Trindade X, 5, ao se 

interrogar sobre o preceito dado à alma para que ela se conheça, Agostinho responde: 

 
“Conforme creio, é para ela se pensar em si mesma e viver de acordo com sua 

natureza, ou seja, para que se deixe governar por aquele a quem deve estar sujeita, 

e acima das coisas que deve dominar (…) Muitas vezes, devido à concupiscência 

desregrada, a alma age como que esquecida de si mesma (… entregando-se) 

excessivamente às suas próprias atividades e aos prazeres misturados a 

inquietações insaciáveis que suscita (AGOSTINHO, 2008, p. 319-320)”.   
 

 A interiorização será o procedimento que tem como objetivo impedir que a alma seja 

dirigida para conhecimentos e prazeres sensíveis que são atratividades ou pesos que lhe desviam 

daquilo ao qual ela deve estar essencialmente sujeita. O itinerário interiorizante e ascendente da 

alma ao seu fim, que é Deus, constitui a via filosófica de Agostinho, sendo que a rota de 

“interiorização” é apenas uma preparação, porque a interioridade verdadeira é a presença de Deus 

na alma. Moacyr Novaes, que descreve o mesmo itinerário agostiniano rumo a Deus como 

interiorizante e ascendente (NOVAES, 2007, p. 167), afirma em artigo sobre interioridade e 

inspeção do espírito na filosofia agostiniana: 

 

“Com efeito, convém assinalar que a reflexão da alma racional sobre si mesma será 

identificada com um movimento de interiorização apenas a partir da constituição 

de um domínio conceitual no qual a primazia da interioridade será afirmada em 

absoluto, como interioridade de Deus, e não como interioridade no homem 

(NOVAES, 2003. p. 98)”. 

   

 Dessa maneira, a teoria do conhecimento agostiniana fundamenta-se na tese de que o 

conhecimento ocorre dentro e a partir da interioridade - na medida em que os signos exteriores do 

mundo são estímulos para que a alma consulte a verdade em si mesma – porque lhe interessa como 

princípio filosófico eliminar a possibilidade da dúvida cética
3
. Além do mais, a filosofia de 

                                                                                                                                                                  
foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas”, que pode ser traduzido como: “Não saias fora de ti, volta-te 

a ti mesmo; a verdade habita no homem interior (Meditações 5, § 64. In: HUSSERL, s.d., p.198)”. 

3 Segundo Étienne Gilson, na obra Introdução ao estudo de Santo Agostinho, o parentesco do agostinianismo com o 

cartesianismo, uma doutrina que também se insurge contra a possibilidade do ceticismo, é evidente mesmo para 

quem não compare as doutrinas detalhadamente, afinal para um e outro filósofo a dúvida cética é uma doença de 



25 

 

Agostinho, enquanto itinerário interiorizante, busca a verdade que se encontra na alma. O 

conhecimento é uma atividade da alma, e os objetos verdadeiros do conhecimento não são nas e as 

coisas mundanas sensíveis, que são mutáveis, mas são imutáveis e eternos. Portanto, a alma os 

encontra os objetos verdadeiros do conhecimento dentro de si, como um reflexo das ideias divinas, 

ou ainda da luz divina que torna a alma capaz de conhecer o que é imutável.  

 Por sua vez, a teoria de conhecimento de Aristóteles é fundamentada pela percepção 

sensível. Nessa doutrina, a percepção sensível é a base do conhecimento, ou um primeiro grau de 

conhecimento que sustenta outras etapas, como a memória e a experiência que, gradativamente, 

contribuem para a universalização (ou recondução à unidade) daquilo que, na realidade, se encontra 

em multiplicidade (Cf. BERTI, 2010, p. 66-75). De acordo com Enrico Berti, Aristóteles parece ter 

sido o filósofo que mais pronunciou a estreita conexão entre pensamento e experiência. O 

comentarista afirma:  

“... aqui o universal, o objeto do pensamento, é considerado já presente não apenas 

na experiência, mas ainda na percepção, quando esta é retida na alma como 

recordação. Basta, de fato, perceber um único homem, e reter a sua recordação na 

alma, para que todo o universal “homem” esteja presente: de fato, se no indivíduo 

já está contido o universal, na percepção já está contido o princípio da ciência, quer 

dizer, o intelecto (p. 69)”. 
  

 A epistemologia aristotélica é fundada no mundo real: os universais que produzimos 

correspondem às espécies naturais. Até mesmo a atividade reflexiva humana demanda a tese da 

realidade de um mundo a ser verificado sensivelmente. No livro Λ da Metafísica (1072b 20), 

Aristóteles diz: “A inteligência pensa a si mesma, captando-se como inteligível: de fato, ela é 

inteligível ao intuir e ao pensar a si mesma, de modo a coincidirem inteligência e inteligível (2005, 

p.565)”.  

 O intelecto é receptivo das formas inteligíveis como a sensação é receptiva das formas 

sensíveis, embora isso não signifique que o intelecto venha a ser concebido apenas como “passivo”. 

No terceiro livro do De Anima (5, 430a 18), Aristóteles concebe o intelecto como sendo por 

essência uma atividade: “E este intelecto é separado, impassível e sem mistura, sendo por 

substância atividade (2012, p. 116)”.  De qualquer maneira, mesmo se considerarmos o intelecto 

como atividade, sua ação de produzir os seus objetos, possuindo assim os inteligíveis, somente se 

dá se na medida em que, se para Aristóteles o pensar é ter o correspondente conceitual à forma de 

uma entidade real, é porque a realidade é assim que nossos pensamentos são verdadeiros, e não o 

contrário. Marco Zingano explica:  

 

                                                                                                                                                                  
origem sensível para a qual a evidência do pensamento puro é o remédio. Essa primeira certeza irá, tanto em 

Agostinho quanto em Descartes, abrir a via da demonstração da espiritualidade da alma que, por sua vez, também 

conduzirá à prova da existência de Deus (Cf. GILSON, 2010, p. 93).  
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“A forma está nas próprias coisas (é graças a ela que a coisa é o que é); como 

inteligível (em potência), ela pode ser inteligida pelo homem, mas somente se a 

atividade do intelecto tornar (produzir) o inteligível em potência um inteligido em 

ato (ZINGANO, 1998, p.173-174)”.  
  

 Embora permaneça, segundo Zingano, como questão a ser resolvida se é porque tem os 

inteligíveis que a alma pensa ou, conforme o comentador prefere, se é porque pensa (porque está em 

ato de intelecção) que a alma possui os inteligíveis (Cf. p.31), a intelecção só ocorre quando o 

inteligível em potência na coisa se torna um inteligido em ato no intelecto humano, havendo assim a 

necessidade fundamental da experiência sensível com a coisa real no mundo.   

 A epistemologia aristotélica é fundada na realidade do mundo: os universais que produzimos 

correspondem às formas que estão nas coisas reais, sendo que numa continuidade harmônica entre 

experiência e pensamento, aquilo que verificamos sensivelmente servirá de base para instâncias 

cognitivas que cada vez mais concorrerão para a formação de universais. A partir disso, podemos 

inferir que Aristóteles reserva à percepção sensível tamanha “cidadania cognitiva” que, 

diferentemente, numa doutrina como aquela de Agostinho (que tem certa inspiração platônica) 

tenderia a passar por um maior “crivo alfandegário”. De fato, para qualquer corrente filosófica de 

inspiração platônica, é mais apropriado conceder à instância da intelecção o visto cognitivo mais 

apropriado no passaporte para obtenção do conhecimento verdadeiro. A experiência sensível das 

coisas que compõem a realidade, a despeito de sua relevância cognitiva, tende a ter mais 

dificuldades de obtenção de visto nas embaixadas de inspiração platônica ou agostiniana.    

 

1.1.3. Caracterizações gerais do método fenomenológico e do método escolástico 

 

 Contudo, embora seja eloquente a divergência de base entre a via agostiniana e a via 

aristotélica acerca do modo de proceder do conhecimento, a tarefa de explicar o método filosófico 

próprio de Edith Stein para sua investigação metafísica de ascensão ao sentido do ser se constitui 

como um exercício de diplomacia filosófica. O confrontamento entre a preeminência da realidade 

do mundo, ponto de partida da via aristotélica, e a preeminência da normatividade subjetiva que 

regula a própria consideração do real, ponto de partida da via agostiniana, se torna menos um 

conflito a ser vencido por um dos dois lados do que uma tentativa de missão de diálogo. Se 

fizermos uma analogia com as relações internacionais, as relações inter-filosóficas propostas por 

Edith Stein não convocam a figura do soldado, mas do diplomata.  

 Dessa maneira, é que a autora defende que o ponto de partida fenomenológico de viés 

subjetivo e transcendental deve ser confrontado com a doutrina realista do ser e da essência [Seins- 

und Wesenslehre] da metafísica tradicional (Cf. STEIN, 2006, p.113).  
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 Ao comentar o propósito filosófico de Edith Stein, Alasdair MacIntyre, no livro God, 

Philosophy, Universities (2009) afirma: “o empreendimento fenomenológico não é um equívoco, 

mas algo incompleto, ou seja, a sua orientação de primeira pessoa necessita ser complementada pela 

orientação de terceira pessoa do tomismo (p. 159)”. Para MacIntyre, Edith Stein foi a mais notável 

tomista a reconhecer tal necessidade. Embora a autora nunca tenha se referido à fenomenologia 

como um empreendimento “incompleto” sem que esteja acompanhada de uma devida orientação 

metafísica de viés tomista, eu pretendo apresentar que uma interpretação como a de MacIntyre me 

parece inevitável se levarmos em conta como Edith Stein esclarece o seu próprio método filosófico. 

Mais ainda, eu pretendo explicar que a recíproca também é verdadeira: uma orientação filosófica de 

terceira pessoa também necessitaria, para Edith Stein, de um projeto complementador a ser 

garantido por uma filosofia de primeira pessoa, em que a questão da constitutividade da consciência 

é levada em consideração. 

 A primeira tentativa diplomática de Edith Stein em estabelecer algum diálogo filosófico 

entre a metafísica tradicional e a fenomenologia se deu no diálogo imaginário que ela escreveu 

entre Tomás de Aquino e Husserl intitulado “Was Ist Philosophie?”, que data de 1929
4
. Em seção 

destinada a comparar os métodos de seus dois mestres, a autora faz Tomás de Aquino dizer que, 

numa consideração superficial, os métodos fenomenológico e escolástico dão a impressão de serem 

“fundamentalmente diferentes” [Grundverschieden]: o método escolástico, se nos restringirmos 

apenas ao domínio do conhecimento natural, envolve elaboração [Bearbeitung] e avaliação 

[Auswertung] da experiência sensível, enquanto o método fenomenológico envolve um suposto ver 

ou contemplar [Erschauen] imediato de verdades eternas que para os escolásticos era reservado aos 

espíritos puros (Cf. STEIN, 2005, p.87-88)
5
.  

                                                 
4 Posteriormente, o diálogo “Was Ist Philosophie?” foi reescrito em formato de artigo e publicado em 1929, em 

anuário de fenomenologia destinado a homenagear o aniversário de 70 anos de Husserl. Há uma tradução do 

diálogo para o português. Todas as vezes que eu citar aquele diálogo, a referência remeterá à tradução: “O que é 

filosofia?”. Tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback. In: Revista de Filosofia e Mística Medieval. Volume 2, 

número 2, 2005, pp. 71-99. Contudo, nem sempre transcreverei literalmente a tradução para o português.  Todas as 

passagens das obras de Edith Stein cujas referências não remetam para o texto original, ainda assim serão 

apreciadas comparativamente com os textos originais, em alemão e, em alguns casos, com outras opções de 

tradução. O texto original em alemão de “Was Ist Philosophie?” pode ser acessado online.  In: “Freiheit und 

Gnade” und weitere Beiträge zur Phänomenologie und Ontologie (1917-1937), disponível em http://www.edith-

stein-archiv.de/beispielseite.  
5  Neste caso, é bom enfatizar que quando a autora fala de “método escolástico” ela o diz de maneira indistinta em 

relação ao método filosófico praticado por Tomás de Aquino. Porém, as filosofias praticadas na Idade Média jamais 

podem ser compreendidas a partir de uma tal indistinção; pelo contrário, havia grandes diferenças entre os 

escolásticos em relação ao modo mais legítimo de proceder filosoficamente. Vejamos, por exemplo, que enquanto a 

teoria de conhecimento de Tomás de Aquino tinha como fundamento a tese de que a luz natural da razão é apta a 

executar sua função própria e conhecer as coisas como elas são, de maneira que o objeto do conhecimento natural é 

a coisa particular cujo acesso cognitivo se inicia pela percepção sensível que temos dela, haverá uma concepção 

epistemológica radicalmente antagônica a essa praticada por certos escolásticos que, desconfiados em relação à 

capacidade natural do homem, e mais seguros em atribuir a Deus a causa total de nosso conhecimento, irão 

assegurar que o objeto de nosso conhecimento natural é a ideia da coisa em Deus. Um pensador franciscano como 

Mateus de Aquasparta chega a afirmar que a existência das coisas sensíveis não é necessária para o conhecimento 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite
http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite
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 Se nos detivermos, por exemplo, numa explicação a mais esquemática possível sobre como 

Tomás explicava o modo como conhecemos, iremos constatar que o lugar de investigação é a 

realidade mesma, que nos fornece, em suas múltiplas entidades, objetos cognoscíveis para a nossa 

sensibilidade. Dessa maneira, trata-se de uma epistemologia de fundo aristotélico. Em 

contrapartida, o método fenomenológico opera a partir de um “colocar entre parênteses” todo o 

mundo psicofísico, ou toda a realidade que transcende à consciência do eu, uma vez que o modo 

como conhecemos as coisas transcendentes necessita de um esclarecimento subjetivo 

transcendental. Sendo assim, a fenomenologia surge como um empreendimento de convocação à 

tomada radical de consciência de si próprio e quem nela transita encontra justificação para 

denominar a sua via de tráfego como “agostiniana”.  

 Em linhas gerais, enquanto para Edith Stein o conhecimento humano, segundo Tomás de 

Aquino, se dá mediado por várias instâncias, a saber, (1) pelos objetos da experiência, (2) pela luz 

do entendimento, em virtude da qual conhecemos e (3) pelas espécies [Species] que abstraímos dos 

objetos experienciados para daí obtermos suas notas essenciais (Cf. STEIN, 2005, p. 94-95), o ideal 

de conhecimento proposto pela fenomenologia é imediato. O fenomenólogo busca a imediatez dos 

fenômenos enquanto aparecem imediatamente na consciência. O lema da fenomenologia proposto 

por Husserl: “voltar às coisas mesmas” refere-se justamente aos puros objetos imanentes enquanto 

aparecem na consciência. O “voltar às coisas mesmas”, ou aos fenômenos, enquanto imediatamente 

conscientes, é que nos leva à evidência apodíctica, que deve caracterizar uma ciência rigorosa.  

 

1.1.4. A questão da compatibilidade entre transcendentalismo e realismo 

  

 Portanto, me parece legítima a pergunta sobre como Edith Stein, ao proceder sua 

investigação sobre o sentido do ser, irá do ponto de vista metodológico abrir frentes de diálogo entre 

o método fenomenológico, que opera a partir de um “colocar entre parênteses” todo o mundo 

psicofísico transcendente à consciência pura, ou seja, a partir do eu transcendental devidamente 

reduzido de qualquer substrato real, e o método realista de Tomás de Aquino. Conforme a linha de 

interpretação da metafísica de Tomás desenvolvida por ela, o sentido de ser, em seus estágios 

precursores [Vorstufen] de ato e de potência, significa ser real [wirklichen Sein] (Cf. STEIN, 2006, 

p. 88).  Dessa maneira, o método de Tomás de Aquino tem como cerne, segundo as palavras da 

própria autora, o contraste entre ato e potência enquanto modos de ser (Cf. STEIN, 2009, p. 5). Ou 

seja, colocando agora o problema de maneira mais incisiva: se o método fenomenológico necessita 

                                                                                                                                                                  
humano, sendo que a luz divina é inteiramente responsável pelo conhecimento verdadeiro das coisas. Esse 

antagonismo entre a teoria de conhecimento de Tomás de Aquino e dos escolásticos da escola franciscana foi 

bastante explorado nas obras de Étienne Gilson. Para mais informações, cf. GILSON, Étienne. The unity of 

philosophical experience. New York: Charles Scribner's Sons, 1950, p. 54-60.  
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do desligamento do circuito da realidade para operar e, por outro lado, se o método de Tomás de 

Aquino tem como lugar de investigação a própria realidade, em seus estágios de ato e potência, 

como é possível estabelecer uma tentativa de compatibilização metodológica entre essas duas 

orientações? 

  Parece-me que o objetivo da autora em abrir frentes de diálogos entre duas 

orientações filosóficas aparentemente tão díspares está em justificar seu próprio método de 

investigação filosófica em que, conforme suas próprias palavras, “em princípio, é tão possivel, 

como também é tão urgente, começar tanto com uma abordagem transcendental quanto com uma 

abordagem ontologicamente formal (STEIN, 2009, p. 25)”. Conforme veremos adiante, a 

fenomenologia transcendental, ciência própria da via agostiniana, e a ontologia formal, ciência 

própria da via aristotélica, devem ser complementares. De fato, para Edith Stein, a fenomenologia, 

que surgiu como reação ao impasse materialista da filosofia moderna, deve reivindicar por uma 

ontologia. Em Ser Finito e Ser Eterno, ela afirma: 

 

“Estagnada no materialismo, a filosofia moderna procurou inicialmente, para 

recuperar a sua liberdade de investigação, um retorno a Kant. Mas isso não foi 

suficiente. Os diversos tipos de neokantismo deram lugar, gradualmente, a certas 

tendências de pensamento que se voltavam ao ser e ao ente[seiende], 

reivindicando, dessa maneira, o termo há muito tempo desprezado, “ontologia”, a 

ciência do ser. A ontologia reapareceu inicialmente como uma “filosofia das 

essências” [Wesensphilosophie], na fenomenologia de Edmund Husserl e Max 

Scheler (STEIN, 2006, p.14-15)”
6
.  

  

 Segundo a autora, a reivindicação da fenomenologia por uma ontologia
7
 retoma a 

investigação sobre o sentido do ser que, na filosofia antiga grega e na filosofia escolástica, era tema 

                                                 
6 A explicação meramente histórica que Edith Stein apresenta para justificar como os fenomenólogos devem se 

interessar por uma ontologia me parece carecer de uma argumentação mais bem desenvolvida. Ela não esclarece 

como as filosofias modernas estão estagnadas no materialismo e em que medida isso é um problema filosófico, ou 

ainda como o neokantismo seria incapaz de fornecer uma saída a tal problema. Contudo, eu penso que o que o leitor 

deve, de alguma maneira, relevar essa suposta superficialidade explicativa. É necessário se deter, isto sim, nas 

explicações filosóficas da autora sobre por que a fenomenologia deve reivindicar por uma ontologia. Isso é 

fundamental para obtermos a principal chave de compreensão para o método investigativo de Edith Stein, cuja 

pertinência filosófica se esclarece por si só, independentemente de qualquer motivação histórica ou pessoal da 

autora.  
7 A autora parece preferir que a ciência do ser seja denominada de “ontologia”, ao invés de metafísica. Contudo, 

embora isso sugira que as investigações sobre o sentido do ser empreendidas pelos gregos e medievais possam 

também, enquanto ciência, receberem a denominação de “ontologia” é importante enfatizarmos que o termo 

aparece originalmente no século XVII (Cf. GILSON, 2016, p.173). Ao abordar o sentido do surgimento do termo, 

Étienne Gilson sugere que isso tem significado filosófico. Penso que o parecer de Gilson é muito relevante, de 

maneira que quando reflito sobre isso no contexto de colocação de questões metafísicas na fenomenologia de 

Husserl, penso que quando alguns husserlianos manifestam desconfiança sobre essa empreitada é porque eles 

consideram metafísica e ontologia indistintamente. Se a ciência do ser se esgota numa ciência sobre aquilo que é 

um algo, ou uma realidade, colocar questões sobre o sentido do ser no âmbito originário da fenomenologia é uma 

tarefa inglória. O próprio Husserl afirma: “...a fenomenologia começa com problemas da intencionalidade, embora 

primeiro em generalidade e sem trazer para dentro de seu círculo as questões sobre o ser efetivo (verdadeiro) 

daquilo de que se é consciente na consciência (Ideias I, §146. In: HUSSERL, 2006, p. 323). Contudo, penso que 

uma ciência do ser enquanto ser é potencialmente mais abrangente. Se considerarmos, por exemplo, que Platão 
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dominante (Cf. STEIN, 2006, p.12). Edith Stein se esforça, então, para associar seu pensamento 

tanto com aquele dos escolásticos quanto com aquele de seus contemporâneos que, no início do 

século XX, mesmo sem estarem vinculados com a tradição, trataram do problema do ser. De fato, 

Husserl nunca pretendeu rejeitar o problema clássico sobre o sentido do ser, como se qualquer 

investigação correspondente a isso fosse, por si só, uma contrassenso. Parece-me, isto sim, que a 

fenomenologia de Husserl, de alguma maneira, é uma tentativa de restabelecer o problema do ser. 

No epílogo das Meditações Cartesianas, Husserl afirma: 

 

“Gostaria ao terminar, e para evitar mal entendidos, indicar que a fenomenologia, 

como a desenvolvemos, elimina apenas a metafísica ingênua que opera com os 

absurdos que são as coisas em si, mas não exclui a metafísica em geral. Não 

violenta os motivos e os problemas que animavam interiormente a tradição antiga. 

Era o seu método e a sua posição dos problemas que eram absurdos e não de modo 

algum os seus problemas e os motivos da sua posição (Meditações 5, § 64. In: 

HUSSERL, s.d., p.196-197)”. 
 

 Conforme apresentarei com mais detalhes posteriormente, Husserl tem certo interesse 

metafísico pelos componentes da realidade, mas para ele a realidade das coisas só pode ser 

considerada a partir da consciência constitutiva (ou do “eu puro”) enquanto instância doadora de 

sentido da realidade. O dado real é reduzido à simples intenção, de maneira que “ser” é um 

predicado a ser referido ao objeto intencional da consciência (Cf. Meditações, §23. In: HUSSERL, 

s.d., p.76).  

 De qualquer maneira, Edith Stein valoriza o procedimento crítico e fenomenológico de 

Husserl, porque ele torna possível distinguir e ordenar os meios de conhecimento, conquistando, 

segundo as palavras do personagem Tomás no diálogo imaginário, uma “limpidez metodológica 

como jamais havia sido vista anteriormente (STEIN, 2005, p.81)”. Dessa maneira, a autora irá se 

utilizar da fenomenologia como um ponto de partida para encontrar, em suas palavras, seu caminho 

na “grandiosa catedral da escolástica (STEIN, 2006, p. 19)”. 

 A partir daqui eu irei apresentar como Edith Stein compara os métodos de Tomás de Aquino 

e de Husserl levando em consideração a contraposição entre conhecimento mediato e conhecimento 

imediato. Porém, conforme a autora mesma admite, a questão da imediaticidade é controvertida.  

Sendo assim, a discussão que ela propõe, conforme dito pelo personagem Tomás no diálogo 

imaginário, visa apenas a constituir uma primeira preparação para que se possa estabelecer uma 

                                                                                                                                                                  
desenvolveu uma “metafísica”, não é absolutamente seguro afirmar que a ciência platônica sobre o ser seja uma 

ciência sobre um “algo”, uma vez que o estatuto de ser das ideias pode, segundo algumas interpretações, desfrutar 

de uma “irrealidade constitutiva”. Falarei mais sobre esse tema no terceiro capítulo. Contudo o que me parece 

relevante é que se o questionamento sobre o sentido do ser pode ser colocado de maneira independente da 

realidade, concordemos ou não com essa proposta, a alçada da ciência sobre o ser precisa ser investigada em 

amplitude maior.    
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relação entre os dois métodos (Cf. STEIN, 2005, p. 97-98). Em Ser Finito e Ser Eterno, Edith Stein 

reconhece que confrontar as teorias de conhecimento do tomismo e da fenomenologia demandaria 

um tratado especial de grande escopo e que isso não é seu objetivo, mas apenas estabelecer pontos 

que sejam relevantes para o seu contexto investigativo (Cf. STEIN, 2006, p. 286). Desse modo, o 

primeiro ponto relevante que me parece importante na contraposição entre os dois autores feita por 

Edith Stein é que estes dois filósofos operam a partir de diferentes estatutos sobre o conhecimento 

ou a razão (entendimento). Enquanto Tomás filosofa sobre a razão numa perspectiva ontológica, 

sempre a partir de um dado ente da realidade que detém conhecimento (Deus, o anjo ou o homem), 

Husserl se interessa pela razão em si, numa perspectiva transcendental que via de regra não deve 

pressupor nenhum ente que a possui.  

 

1.2. Imediaticidade e conhecimento humano em Tomás de Aquino 

  

 Para Tomás de Aquino, o intelecto humano não pode apreender imediatamente o inteligível. 

Nossa alma, por ser a mais baixa [infima] na ordem das substâncias intelectivas (a saber: Deus, anjo 

e intelecto humano) participa da luz ou natureza intelectual ao modo mais inferior e débil (DA I, q. 

15, resp. In: AQUINO, 2014, p. 319). Dessa maneira, a alma humana, embora seja intelectual, 

enquanto unida a um corpo, necessita da colaboração dos sentidos corporais no processo de 

conhecimento.  

 Conforme Edith Stein explica na obra Der aufbau der menschlichen person (cujo título 

podemos traduzir como A estrutura da pessoa humana)
8
 a cosmologia de Tomás de Aquino, que 

guarda certa concordância com aquela de Aristóteles, estabelece o mundo como uma série 

hierarquizada de diferentes seres: coisas materiais, plantas, animais, homens e espíritos puros. Esses 

níveis são claramente distintos uns dos outros, de maneira que cada um deles apresenta tanto algo 

novo, quanto conserva em si o próprio daquilo que é imediatamente inferior. A única exceção cabe 

aos espíritos puros que são destituídos de materialidade. Por outro lado, no que concerne aos demais 

níveis, constituídos por seres corporais, todos eles estão no interior de uma lei de continuidade (Cf. 

STEIN, 2007, p.46-47).  

 Ainda naquela mesma obra, a autora admite que mesmo se não subscrevermos inteiramente 

a uma tal cosmologia, ela nos faz ver que o problema do homem guarda uma estreita relação com o 

mundo real como um todo e com a diferença entre as diversas esferas da realidade (STEIN, 2007, p. 

                                                 
8 As referências que farei a essa obra dizem respeito à tradução para o espanhol: STEIN, Edith. La estructura de la 

persona humana. Tradução de José Mardomingo. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2007. Por sua vez, a 

reconstrução que faço dos argumentos da autora também terão como base o cotejamento com o texto original, em 

alemão. In: Der Aufbau der menschlichen Person. Disponível 

 em: http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite. 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite
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47). Stein afirma que dessa maneira ser homem significa ser simultaneamente coisa, planta, animal 

e espírito – mas tudo isso unitariamente
9
. Reconstruindo o posicionamento de Tomás sobre tal 

unidade, a autora diz que o homem é o todo que é em virtude de uma única forma substancial 

decorrente de sua alma racional  (p.47). Por ser racional, a alma do homem se distingue da alma das 

plantas e dos animais, embora pela lei da continuidade tenha em comum com o princípio vital das 

plantas as partes vegetativas (nutrição, crescimento e geração) e com o princípio vital dos animais a 

potencialidade de mover-se livremente no espaço e a potencialidade de sentir. 

 A alma animal caracteriza-se por ser uma abertura sensitiva [Empfindungsmäßige 

Aufgebrochenheit]. A alma humana também se abre sensitivamente, apesar de que sua abertura 

[Aufgeschlossene], diferentemente dos animais, não é somente sensitiva, mas também intelectiva 

(Cf. STEIN, 2007, p.55). A abertura é a possibilidade mesma de conhecermos em ato aquilo que é 

potencialmente inteligível nas coisas a serem percebidas sensivelmente. Dessa maneira, o 

conhecimento humano é explicado por Tomás de Aquino a partir de uma continuidade harmônica 

entre a sensibilidade e a intelecção. As potências da alma humana para Tomás de Aquino não são 

compartimentos descontínuos, de maneira que sua teoria do conhecimento é para ser compreendida 

a partir de uma continuidade entre a experiência (cujos objetos são reais) e o pensamento (cujos 

objetos são universais). O ato do intelecto humano exige o ato de uma potência que se utiliza de um 

órgão corporal
10

.  

 De fato, o intelecto humano pode ser impedido em seu ato por algo que comprometa os seus 

órgãos corporais. A imaginação e a memória, por exemplo, são potências que, enquanto 

pertencentes à parte sensitiva, utilizam-se de um órgão corporal. Caso haja uma lesão orgânica que 

comprometa o ato da imaginação, ou caso uma letargia impeça o ato da memória, o homem fica 

impedido de conhecer em ato até mesmo coisas das quais ele já tivera notícia (Cf. ST I, q. 84, a. 7, 

resp. In: AQUINO, 2005, p. 517).  

 Dessa maneira, a alma necessita do corpo para conhecer por fantasmas [Phantasmata].
 
O 

“fantasma” é o sentido interno e, enquanto sentido é, digamos assim, um “sintoma da corporeidade” 

que conserva as formas sensíveis das coisas experienciadas primeiramente pelos nossos sentidos 

                                                 
9 A autora segue de perto a tese de Tomás de Aquino segundo a qual “in homine quodamodo sunt omnia (ST I, q.96, 

a. 2, resp. In: AQUINO, 2005, p. 665)”. Tomás de Aquino parte da tese aristotélica presente no segundo livro do De 

Anima, segundo a qual há cinco gêneros de potências na alma humana: vegetativa, sensitiva, apetitiva, locomotiva e 

intelectiva (ST I, q. 78, a.1, resp. In: AQUINO, 2005, p. 421). Dessa maneira, de acordo com as potências da alma, 

o homem se equipara com a totalidade da criação que vive e, além do mais, por ser dotado de corpo material, o 

homem também se equipara às coisas inanimadas.  
10 A sensibilidade é o ato de um órgão corporal, de maneira que os órgãos existem para suas respectivas potências 

sensitivas. Isso significa que a natureza instituiu órgãos diferentes para corresponder à diversidade das potências. 

Assim com os demais animais, o homem, enquanto dotado de alma sensitiva, tem sentidos externos (vista, ouvido, 

olfato, tato e gosto) que percebem as coisas quando elas estão presentes, e sentidos internos (sentido comum, 

fantasia, imaginação, estimativa e memória) que percebem as coisas quando elas estão ausentes (Cf. ST I, q. 78, a. 

3-4, resp. In: AQUINO, 2005, p. 426-434).  
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externos. Os sentidos humanos, uma vez em continuidade com a racionalidade da alma, cooperam 

para a constituição do objeto próprio do intelecto, a quididade da coisa corporal, na medida em que 

o intelecto só conhece em ato quando se volta para os fantasmas, abstraindo as suas propriedades 

essenciais e elaborando, assim, as espécies ou formas [Species] inteligíveis. Ora, se a alma fosse 

apta por natureza a receber as espécies inteligíveis das coisas independentemente dos sentidos, ela 

não teria necessidade do corpo para conhecer (Cf. ST I, q.84, a. 4, resp. In: AQUINO, 2005, p. 509). 

Mas, só conhecemos as coisas corpóreas e materiais quando delas fazemos abstrações e 

constituímos assim nossas definições, de maneira que é importante ressaltar que nosso intelecto não 

pode entender nada em ato antes de abstrair. Nem tampouco conhecer outras coisas que não são ele, 

isto é, que não são intrínsecas a ele antes da abstração impulsionada pela experiência sensível, uma 

vez que as espécies das outras coisas inteligíveis não lhe são inatas. Em De Veritate 10, Tomás 

afirma: “Embora a alma se una à matéria como sua forma, ela não é dominada pela matéria ao 

ponto de se tornar material; a alma não é inteligível em ato, mas apenas potencialmente inteligível 

pela abstração da matéria (a.8, resp.)”
11

. Em resumo, a alma humana ao operar ou agir 

intelectualmente faz com que objetos individuais pensáveis em potência no mundo sejam objetos 

pensáveis em ato no intelecto, de maneira que a constituição das espécies inteligíveis se dá a partir 

da abstração de notas essenciais das espécies sensíveis retidas pelo sentido interno ao modo de 

fantasmas.   

 Para Tomás de Aquino, o homem não acessa imediatamente as espécies inteligíveis das 

coisas, mas conhece pela mediação de instâncias cognitivas que estão abertas sensivelmente às 

coisas experienciáveis da realidade exterior ao sujeito. Contudo, ainda assim há espaço na doutrina 

tomista sobre o conhecimento humano para a concessão de uma certa evidência ou imediaticidade 

ao conhecimento intelectual humano. Pretendo apresentar como se dá a noção de imediaticidade em 

Tomás e pretendo fazer isso comentando, paralelamente, como Edith Stein compreende Tomás 

nesse tópico.  

 Apesar da tese metafísica de que a cada modo de ser inteligente (Deus, anjo ou intelecto 

humano
12)

 corresponde um modo de conhecer, em certo sentido Tomás parece admitir que o 

intelecto  humano pode obter uma intelecção [Einsicht]
13

 das verdades fundamentais. O personagem 

Tomás diz no diálogo com Husserl:  

                                                 
11 “...quod quamvis anima materiae coniungatur ut forma eius, non tamen materiae subditur ut materialis reddatur; ac 

per hoc non sit intelligibilis in actu, sed in potentia tantum per abstractionem a materia”. Disponível em: http:// 

www.corpusthomisticum.org/qdv10.html. 

12 As espécies pelas quais os anjos conhecem as coisas não são recebidas das coisas (como se dá no conhecimento 

humano), mas são conaturais a eles (ST I, q.55, a.2, resp. In: AQUINO, 2005, p.158). Contudo, diferentemente de 

Deus, a intelecção do anjo não é a sua substância, porque só de Deus, enquanto ato puro, podemos dizer que sua 

substância é o seu agir e sua ação (ST I, q.54, a. 1, resp. In: Op.cit., p. 147). 

13 O texto em português que utilizo como referência utiliza “visão inteira” como tradução para o termo alemão 

“Einsicht”. Porém, seguirei a opção de tradução “intelecção” sugerida pelo glossário alemão-português de termos 
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“Tal imediaticidade [Unmittelbarkeit] eu subscrevo ao intellectus principiorum – a 

intelecção das verdades fundamentais – que considero como equipamento natural 

[natürliche Ausrüstung] do espírito ou intelecto humano [Menschengeistes]” 

(STEIN, 2005, p.92). 
 

 Segundo Tomás, os primeiros princípios da ordem especulativa, dos quais somos dotados 

naturalmente, não são uma potência, mas um habitus
14

 que é chamado de intelecto dos princípios 

[intellectus principiorum], conceito que ele admite apropriar do livro VI da Ética de Aristóteles (ST 

I, q.79, a. 12, resp. In: AQUINO, 2005, p.461).  

 O homem, por sua própria natureza intelectual, consegue inteligir, por exemplo, que o todo é 

maior que a parte. Tomás diz que a “mente humana não poderia discorrer [discorrere] de uma coisa 

para outra se o seu discurso não começasse pela simples aceitação de alguma simples verdade - 

sendo que essa aceitação é o intelecto dos princípios (DV, q. 15, a. 1, co.)”
15

.Ademais, a intelecção 

dos princípios não comporta falsidade (DV, q. 2, a. 12, co.)
16

. Isto é, na terminologia 

fenomenológica de Edith Stein, intelecção de uma verdade fundamental. 

 Contudo, conhecer o que é o todo, ou conhecer o que é parte, para Tomás de Aquino, 

somente se pode dar pelas espécies inteligíveis e nisso ele ainda concorda com a tese de Aristóteles 

segundo a qual o conhecimento dos princípios [cognitio principiorum] nos vem pelos sentidos (ST 

I-II, q.51, a. 1, resp. In: AQUINO, 2010, p.63). A intelecção de que o todo é maior que a parte é 

evidente e imediata, porém a abertura sensitiva da alma humana para as coisas sensíveis, cujas 

espécies inteligíveis estão em potência para o nosso intelecto, é que permitirá a formação de 

representações imaginárias que concedem subsídios para a evidência que o todo é maior do que a 

parte. A seguir, vou apresentar como Edith Stein explica uma tal relação entre conhecimento dos 

princípios e experiência sensível.  

                                                                                                                                                                  
fenomenológicos elaborado por pesquisadores em língua portuguesa de Husserl. In: HUSSERL, Edmund. A crise 

das ciências europeias e a fenomenologia transcendental – Uma introdução à Filosofia Fenomenológica. Editado 

por Walter Biemel. Tradução de Diogo Falcão Ferrer. Diretor científico: Pedro M.S. Alves. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2012, p. 433. O tradutor para o espanhol também fez escolha similar e traduziu “Einsicht” como  

“Intelección”. Cf: STEIN, Edith.  La fenomenología de Husserl y la filosofia de Sto. Tomás de Aquino. In: La 

pasión por la verdad.. Introdução, tradução e notas de Andrés Bejas. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum, 

2012, p. 134. Por sua vez, o tradutor para o inglês optou por “insight into”. Cf. STEIN, Edith. Husserl and Aquinas: 

A Comparison. In: Knowledge and faith. Tradução de Walter Redmond. Washington,DC: Institute of Carmelite 

Studies, 2000, p. 48.  

14 Habitus é uma disposição que, embora surja, se desenvolva e se sedimente por atos e repetições, se difere de 

“hábito” porque enquanto este é um automatismo adquirido, o primeiro é o aperfeiçoamento de uma inclinação 

natural. Cf. NICOLAS, Marie-Joseph. Vocabulário da Suma Teológica. In: Suma Teológica.  Parte I (Questões 1-

43). Op. cit., p. 84. 

15 “... non posset mens humana ex uno in aliud discurrere, nisi eius discursus ab aliqua simplici acceptione veritatis 

inciperet, quae quidem acceptio est intellectus principiorum”. In: AQUINO, Tomás de. Quaestiones disputatae de 

veritate. Disponível em: http://www.corpusthomisticum.org/qdv02.html. 

16 A intelecção dos princípios, assim como outras potências e habitus cognitivos como o sentido [sensus] e a ciência 

[scientia] não comporta falsidade. A falsidade ocorre no âmbito, por exemplo, da imaginação, da opinião e do juízo 

quando algo não está na realidade conforme apreendido pelo ato cognitivo. Cf. AQUINO, Tomás de. Quaestiones 

disputatae de veritate. Disponível em:       http://www.corpusthomisticum.org/qdv02.html.  
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 O primeiro que reconhecemos são coisas sensíveis [sinnenfällige Dinge]. Entretanto, o 

Tomás do diálogo de Edith Stein diz que embora nosso conhecimento dos princípios pressuponha 

experiência sensível temporal, ele não se justifica pela experiência sensível. Objetivamente, os 

princípios são a primeira verdade
17

. Ora, em sentido absoluto, Deus é a primeira verdade. Dessa 

maneira, o personagem Tomás conclui que a primeira verdade é o que nos provê de princípios e nos 

dá a luz do entendimento. Sendo assim, visualizamos os princípios pela imagem [Bild] da verdade 

eterna que trazemos dentro de nós (Cf. STEIN, 2005, p.93)
18.

 Contudo, Tomás admite 

imediaticidade somente aos princípios, enquanto ao que parece, conforme seu personagem mesmo 

diz, Husserl reinvindica imeditaticidade para as verdades eidéticas ou verdades da essência 

[Wesenswahrheiten]. O personagem Tomás diz em seguida que verdade eidética, no que se refere ao 

conhecimento humano em statu vitae, diferentemente dos princípios, não pode ser conhecida 

imediatamente, mas que deve ser elaborada [Erarbeitet] (STEIN, 2005, p.94).  

 Em Tomás, aquela elaboração necessita de objetos reais de experiência, enquanto em 

Husserl a verdade eidética deve ser imediata, uma vez que desponta na imediatez mesma do eu puro 

que prescinde de qualquer realidade.  

 

1.3. Imediaticidade e conhecimento fundamentado em Husserl 

  

 Talvez, poderíamos supor que o fenomenólogo busca, em seu trabalho investigativo, uma 

espécie de antevisão das verdades eternas. Porém, no diálogo de Edith Stein, o personagem Tomás 

se propõe a esclarecer que as iluminações [Erleuchtungen] do fenomenólogo não devem ser 

interpretadas como uma antecipação [Vorwegnehmen] da visio beatifica, como se o filósofo devesse 

se sentar em sua escrivaninha à espera de experiências místicas (STEIN, 2005, p.88)  

 O método fenomenológico é, isto sim, um procedimento [Verfahren] penetrante, de análise 

aprofundada de um dado material [gegebenen materials], de modo que Edith Stein aponta certas 

concordâncias entre esse método e aquele de Tomás de Aquino. O personagem Tomás apresenta 

pontos de concordância, entre os quais a tese de que o conhecimento começa com os sentidos e que 

todo conhecimento natural adquire-se através de um processamento [Bearbeitung] (STEIN, 2005, 

p.89).   

                                                 
17 Somos dotados naturalmente de princípios da ordem especulativa tanto na ordem da razão especulativa, quanto na 

ordem da razão prática. Em relação aos raciocínios sobre a nossa ação, o hábito natural que incita ao bem e condena 

o mal é denominado de sindérese (Cf. ST I, q.79, a.12, resp. In: AQUINO, 2005, p.461). 

18 Segundo Marie-Joseph Nicolas, Tomás de Aquino se distancia de Aristóteles ao conservar o alcance religioso e 

teologal da doutrina da iluminação de Agostinho, concordando com a tese segundo a qual “a inteligência pela qual 

o homem pensa o mundo a partir das imagens que recebe dele é uma participação na Inteligência Divina”, de 

maneira que ao participar dela é que conhecemos todas as coisas (Cf. NICOLAS, 2005, p. 512). 
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 Tomás diz que aparentemente Husserl não assentiria com a tese de que o conhecimento 

começa com os sentidos, porque uma visão de essência [Wesenseinsicht] deve prescindir de 

qualquer base da experência [Erfahrungsgrundlage]. Porém isso não é o caso. Embora o interesse 

do fenomenólogo pelas “essências” signifique que ele não deva tratar de “esta coisa fatualmente 

existente” [dies tatsächlich existierende Ding], isso não deixa de implicar que a intuição 

[Anschauung] clara de uma coisa material deve se tornar presente a partir de uma matéria 

[Ausgangsmaterial]. Ademais, isso se dá até mesmo quando a intuição clara de uma fantasia 

desempenha melhor papel que uma percepção sensorial em ato imprecisa, porque qualquer que seja 

o tipo de intuição a ser utilizada pelo fenomenólogo, esta deve sempre incluir material sensível em 

si, conforme explica o personagem Tomás (STEIN, 2005, p. 89). Em Meditações Cartesianas, 

Husserl afirma que a experiência externa é a única instância de verificação confirmante na medida 

em que tem a forma de uma síntese de concordância com o que é constituído na vida da consciência 

(Cf. Meditações, §28. In: HUSSERL, s.d., p.83). 

 O fenomenólogo tem como objetivo chegar a uma visão de essência, de maneira a voltar-se 

para a coisa mesma. O voltar-se para as coisas mesmas é que conduz à visão da coisa não enquanto 

variável na realidade, mas enquanto invariável. A invariabilidade da essência condiz com a 

necessidade de uma visão pautada pela evidência apodítica. Dessa maneira, para Edith Stein e 

vários outros pensadores influenciados por Husserl, como Merleau-Ponty, a fenomenologia, além de 

ser uma disciplina descritiva pura, deve ser compreendida como uma ciência das essências (Cf. 

MURALT, 1998, p.71). Edith Stein afirma num pequeno artigo, publicado em 1924, que os 

fenomenólogos não se interessam pelos fenômenos em sentido vulgar, ou seja, pelas meras 

manifestações, mas que buscam as últimas essências objetivas [objektiven wesenheiten]
19

. 

 Em 1932, três anos depois de ter publicado o diálogo entre Tomás e Husserl, Edith Stein foi 

convidada para participar das Jornadas de Estudos da Societé Thomiste, em Juvisy. A 

fenomenologia foi tema das jornadas e, instada a pronunciar-se sobre o principal ponto de contato 

entre o tomismo e a fenomenologia, Stein afirmou: “O terreno comum mais forte entre a 

fenomenologia e o tomismo parece residir na análise objetiva das essências [objektiven 

Wesensanalyse]”
20

.  

 No diálogo imaginário, Edith Stein concede ao personagem Tomás uma explicação muito 

mais pormenorizada sobre a elaboração que o intelecto agente faz das espécies e sua relação com as 

essências do que ao personagem Husserl uma explicação fenomenológica sobre a imediatez da 

                                                 
19 Cf. STEIN, Edith. “Was ist Phänomenologie?”. In: “Freiheit und Gnade” und weitere Beiträge zur Phänomenologie 

und Ontologie (1917-1937), disponível em http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite. p.61. 

20 Cf. STEIN, Edith. Diskussionsbeiträge anläßlich der »Journées d'Études de la Société Thomiste«, Juvisy 1932. In: 

“Freiheit und Gnade” und weitere Beiträge zur Phänomenologie und Ontologie (1917-1937)  Disponível em 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite/. p.107. 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite
http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite/
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verdade eidética. Dessa maneira, devido ao modo mesmo como o diálogo foi concebido, vou tentar 

reconstruir pontos pacíficos sobre a fenomenologia de Husserl que, embora não fossem 

mencionados por Edith Stein no diálogo (talvez, justamente, por serem bastante familiares ao  

público a que ela se dirigia), serão importantes para percebermos diferenças fundamentais entre ele 

e Tomás - e como a autora, ainda assim, justifica a influência que recebe de ambos sem que isso 

implique em contradição.  

 O personagem Tomás diz que há para nós uma discrepância entre a representação da coisa 

que o intelecto agente elabora e a essência da coisa tal como ela é em si mesma. Isso abre 

possibilidade para juízos que dizem equivocadamente que uma espécie é espécie dessa coisa. 

Porém, enquanto Tomás afirma tal possibilidade tendo em vista a inadequação com a realidade, 

Husserl, por sua vez, não aplica as verdades eidéticas para a realidade. O personagem Tomás diz 

que Husserl limita os enunciados de essência [Wesensaussagen] ao domínio das espécies, 

apreendendo-as “noeticamente”
21

 e não ontologicamente (Cf. STEIN, 2005, p. 97)
 
.  

 Dessa maneira, a fenomenologia de Husserl irá admitir a coincidência entre intuição de 

essência e enunciado de essência quando houver um completo preenchimento intencional de uma 

intuição que se dirige para uma dada essência. Porém, se aplicarmos a ideia fenomenológica de 

preenchimento intencional para a epistemologia de Tomás, podemos dizer que a intenção, do ponto 

de vista do aparato cognitivo humano, só poderá ser preenchida parcialmente. O personagem Tomás 

diz que a intuição da essência [Wesensanschauung] dirige-se na verdade para toda a essência, mas 

que tal intenção só é preenchida parcialmente (STEIN, 2005, p. 97).  

 Porém, em Husserl, o que deve caracterizar uma intuição em grau supremo, que garantiria 

plena adequação entre intencionado e intuído, permitindo uma evidência apodíctica, é o 

preenchimento mesmo da intencionalidade que conduz à visão da essência, ou um voltar à coisa 

mesma. O comentador Júlio Fragata afirma que Husserl pretende levar-nos a uma atitude em que 

aquela adequação seja a mais plena possível, para que o filósofo possa começar por um fundamento 

de consistência insofismável: esta seria a razão da fenomenologia (FRAGATA, 1959, p. 55). 

 A nova atitude proposta por Husserl deverá nos permitir um saber fundamentado. Segundo 

Fragata, esse saber fundamentado envolve três características: deve ser a priori, isto é, deve 

prescindir dos fatos que experienciamos, porque eles são sempre contingentes; deve haver uma 

ausência de pressupostos, sem que sejamos influenciados por qualquer opinião prévia à 

investigação das coisas mesmas; e, finalmente, deve ser evidente, uma vez que a evidência tem 

caráter imediato e plenamente reflexo, ou seja, a própria evidência é auto-justificativa, excluindo-se 

absolutamente, assim, a dúvida (FRAGATA, 1959, p. 16-17).  

                                                 
21 Mais adiante, eu irei explicar o sentido de noese a partir da distinção husserliana entre análise noética da 

consciência e análise noemática da consciência. 
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 Husserl distingue entre evidência adequada, onde todos os aspectos da intuição são 

preenchidos e evidência apodítica, que implica ausência de dúvida, ou seja, onde não pode haver 

racionalmente dúvida de que uma coisa é assim. De fato, o primeiro princípio metódico fixado por 

Husserl estabelece que não se pode afirmar nem admitir como válido qualquer juízo que não tiver 

sido extraído da evidência, ou seja, das experiências nas quais as coisas e fatos me são apresentados 

eles próprios (Ideias I, §24. In: HUSSERL, 2006, p.69).  

 Na evidência, enquanto imediata e auto-justificada, o nosso juízo demonstra a sua exatidão 

ou acordo com a própria coisa ajuizada. Por sua vez, a busca por uma tal evidência ou imediatez, 

em que, num sentido perfeitamente rigoroso, há plena adequação entre intencionado e intuído, de 

maneira a fundamentar uma ciência ideal, é que deverá fomentar a nova atitude ou orientação 

filosófica. Essa nova atitude se contrapõe aos métodos das ciências existentes e ao pensamento 

natural que se orientam ingenuamente para o campo transcendente que é essencialmente incapaz de 

fornecer os dados absolutamente evidentes que fundamentariam a ciência ideal.  

 Para Husserl, deve-se depurar rigorosamente tudo aquilo que não pode oferecer as garantias 

suficientes de uma evidência apodíctica e, uma vez que há uma obscuridade no modo como o 

conhecimento pode atingir as coisas transcendentes, somente interessará para o fenomenólogo o 

domínio residual puro e absolutamente evidente da consciência. Isso implicará num método que 

colocará entre parênteses, colocando em situação de dúvida, todo campo transcendente de caráter 

psicofísico. O filósofo, segundo Husserl, deverá “virar-se para si próprio e, a partir de si, tentar 

derrubar todas as ciências admitidas até aí e tentar reconstruí-las” (Meditações, Introdução, § 1. In: 

HUSSERL, s.d., p. 10). Assim sendo, o retorno ao eu do filósofo é o método que procura alcançar 

um conjunto de dados absolutamente evidentes, pela exclusão de tudo aquilo que possa levantar 

dúvidas. Porém, isso não significa que os pressupostos do campo transcendente à consciência sejam 

negados. Trata-se, isto sim, de uma Epoché [ἐποχή] que, metodicamente falando, permite a 

depuração na qual se chega ao domínio residual e evidente da autorreflexão, ao qual os dados 

imediatos ou evidentes se reportam.   

 Embora a tomada de consciência de si próprio em Husserl seja um procedimento 

metodológico um tanto semelhante à constatação de Descartes do “eu penso” como uma primeira 

verdade maximamente indubitável, o fenomenólogo se diferencia porque propõe uma estrutura de 

consciência de caráter intencional e transcendental. Husserl irá admitir que a consciência, enquanto 

um agir ou um processo, que se dirige para objetos não pode ser tomada como uma substantia 

cogitans. Segundo Husserl, Descartes ao conferir estatuto de realidade para o “eu penso” [ego 

cogito] foi o pai do contrassenso filosófico que é o realismo transcendental (Meditações, §10. In: 
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HUSSERL, s.d., p. 38)
22

. O ser do eu vivo, enquanto processo ou tornar-se, difere-se de uma 

substância estática ou um conceito ou ideia formal: a forma do seu ser ou do processo do seu devir é 

a teleologia mesma (Cf. KORELC, 2013, p. 344-345). 

 Por conseguinte, Husserl irá propor um alargamento do conteúdo do “eu penso” para um “eu 

penso o pensado” [ego cogito cogitatum]. Toda cogitatio tem o seu cogitatum. No âmbito da 

subjetividade transcendental, há uma tendência para conhecer e para preencher uma dada intenção 

significante, de modo a atingir um conhecimento evidente (Meditações, § 5. In: HUSSERL, s.d., 

p.23). Dessa maneira, a intencionalidade constitui para Husserl a essência da vida egológica, que é 

consciência de algo. A vida do eu tem por essência ter conscientemente algo, de maneira 

experiencial, pensante, senciente, volitiva, etc (Crise, §20. In: HUSSERL, 2012, p.67).    

 A tarefa do fenomenólogo será, portanto, empreender análises da estrutura da consciência, 

que se revela como um fluxo constante de vivências. Por sua vez, ou as análises são noéticas, 

quando dizem respeito aos atos da consciência, isto é, da consciência enquanto atividade ou pensar 

[cogito], ou as análises são noemáticas, quando dizem respeito aos objetos pensados [cogitatum]. 

Isso tudo se dá a partir de uma orientação transcendental, uma vez que é impossível ao domínio 

absolutamente evidente do “eu penso” - enquanto uma estrutura intencional de consciência, 

despojada de toda a realidade psicofísica do mundo pela epoché – ser tomado mundanamente, como 

uma realidade. 

            Quando consideramos uma experiência intencional qualquer- percepção, memória, volição, 

etc - devemos descrever os seus aspectos noéticos e noemáticos de modo que a descrição se 

mantenha num tal nível de universalidade que os seus resultados se afirmem independentes dos 

fatos empíricos do eu transcendental (Cf. Meditações, §34. In: HUSSERL, s.d., p. 93). Podemos 

conceder sentido empírico às descrições transcendentais, mas a atribuição de valor existencial é, 

para Husserl, uma entre outras possibilidades de percepção. No parágrafo 34 de Meditações, 

Husserl afirma que a transferência da percepção real para o reino das irrealidades, ou reino do 

“como se”, nos oferece possibilidades puras de tudo aquilo que se ligaria a qualquer fato, de 

                                                 
22  Descartes abandona a ideia de intencionalidade, porque ao demonstrar a existência das coisas exteriores ele afirma 

que a representação sensível não é uma representação formal, mas o efeito produzido sobre a consciência por 

realidades exteriores. André de Muralt explica que nesse sentido, aquilo que seria a intencionalidade deixa de ser 

uma identidade segundo a forma, para tratar-se de uma identidade segundo o ser de uma maneira que nem faria 

mais sentido falar em intencionalidade, que é substituída pela causalidade eficiente (1998, p.68). A contraposição de 

identidade segundo a forma com identidade segundo o ser explica-se pelo fato de que, para a escola tomista, o ato 

da inteligência é uma representação do objeto, sendo que o princípio formal que o objeto real tem, que envolve sua 

inteligibilidade mesma, é que permite que o intelecto humano o atinja, embora não como um “em si”. Porém, ainda 

segundo Muralt, uma intencionalidade que trate de uma identidade segundo o ser já estava presente na escolástica 

tardia, como por exemplo em João de Mirecourt, onde já havia um esboço do cogito bem como uma ênfase no 

privilégio da experiência interna (MURALT, 1998, p. 67). Para certos escolásticos tardios, a representação, advinda 

do conhecimento mediato do objeto real, existe na consciência como objeto imanente; porém, como trata-se da 

consciência do eu, pode-se admitir pelo menos um conhecimento por coincidência imediata, o do sujeito por si 

mesmo.  Isso torna possível uma filosofia baseada no conhecimento imediato do eu, que se apreende numa simples 

consciência reflexiva de si (p.66-67). 
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maneira que, conforme já mencionei anteriormente, poderíamos nos servir também de uma 

percepção imaginária sem relação com o resto da vida empírica para desempenharmos uma análise 

essencial. Para o autor, “o tipo geral da percepção é da espécie elucidada na pureza ideal (p.94)”. 

Ele afirma ainda: 

 

O próprio eidos constitui o universal visto ou visível; é o “incondicionado”, e mais 

precisamente, o não condicionado por qualquer fato e isso conformemente ao seu 

próprio sentido intuitivo. Está “antes” de todos os conceitos, entendidos como 

significações verbais; estes últimos devem antes de mais, enquanto conceitos puros, 

ser conformes ao eidos (p.94-95)”. 

 

 

 Husserl chega, portanto, à seguinte visão sobre o seu método: “ao lado da redução 

fenomenológica, a intuição eidética é a forma fundamental de todos os métodos transcendentais 

particulares (p.96)”. Em conjunto, a redução fenomenológica (procedimento que abre a via do 

domínio transcendental, ou que torna possível as intuições) e a intuição eidética determinam o 

sentido da fenomenologia transcendental. 

 

1.4. Imediaticidade em Husserl e em Tomás: uma comparação 

 

 Colocar fora de circuito tudo o que é “existência” (tanto o mundo natural quanto o 

psicofísico, todas as objetividades individuais, todas as espécies de realizações da civilização, toda 

forma de valores estéticos e práticos e efetividades tais como Estado, costumes, direito e religião)  

possibilita  que o olhar se volte para a consciência transcendental pura, sob o modo de um olhar 

intuitivo, que vê as essências (Cf. Ideias I, §56. In: HUSSERL, 2006, p.131).  

 No pronunciamento em Juvisy
23

, Edith Stein afirma que o método da redução eidética, que 

torna a essência visível [Sichtbar] ao prescindir da existência fática e dos acidentes, parece ser 

justificado, segundo o ponto de vista tomista, pela distinção entre essência e existência nas 

criaturas
24

. Além disso, ela afirma em seguida que o método da abstração em Tomás, assim como a 

intuição fenomenológica, põe as essencialidades [Wesenheiten
25

] em relevo. A abstração 

desconsidera o contingente para acentuar positivamente a essencialidade. 

                                                 
23 Cf. STEIN, Edith. Diskussionsbeiträge anläßlich der »Journées d'Études de la Société Thomiste«, Juvisy 1932. In: 

“Freiheit und Gnade” und weitere Beiträge zur Phänomenologie und Ontologie (1917-1937)  Disponível em 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite/. p.107. 

24 A essência de uma criatura é o que faz ela ser aquilo que é. Porém, a existência de uma criatura não pode ser 

tomada como sendo pura existência atual. Se a existência de uma criatura como um dado homem, por exemplo, 

fosse pura existência atual, ele seria Deus, que é puro ato” (Cf. GILSON, 1962, p.39). Dessa maneira, distingue-se 

essência e existência nas criaturas, sendo que a existência deve ser considerada como “ato de ser” concedido e 

sustentado por Aquele que é pura existência atual. 

25 Conforme apresentarei adiante, “essencialidade” é um conceito-chave para Edith Stein, que nos permitirá 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite/
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 Em De Veritate 10 (a.12, resp.)
26

, Tomás afirma, de acordo com Boécio e Avicena, que em 

Deus, Sua essência é o mesmo que Sua existência, ou seja, que Ele é identifica-se ao o que Ele é 

[idem an est et quid est]. Disso se segue que Sua existência é imediatamente evidente em si mesma. 

Por sua vez, como a existência não é incluída na essência de criatura alguma, uma vez que o ato de 

ser das criaturas é diferente de suas quididades, a existência de qualquer criatura não é evidente 

mesmo nela própria.  

 Para Tomás, a alma intelectiva não pode conhecer a si mesma por sua essência. É conatural 

ao nosso intelecto, no estado de vida presente, conhecer as coisas materiais e sensíveis. Disso se 

segue que nosso intelecto só poderá conhecer a si mesmo quando for posto em ato pelas espécies 

que a luz do intelecto agente abstrai do sensível (ST I, q. 89, a. 1, resp. In: AQUINO, 2005, p. 554). 

 Ou seja, mesmo para que haja conhecimento de si, o intelecto deve ser posto em ato e isso 

só é possível pelas espécies que, por sua vez, se colocam em ato pela experiência que temos das 

coisas externas. No diálogo imaginário, o personagem Tomás diz: 

 

O conhecimento daquilo que a alma é, ou seja, da alma como tal, segundo a sua 

própria natureza, também não é um conhecimento através das espécies, mas a partir 

das espécies, que estão em função na experiência de coisas externas. Ou seja, a 

partir da natureza das espécies, o espírito humano, refletindo, faz de si mesmo 

objeto, conhecendo a sua própria natureza (STEIN, 2005, p.95)
.
 

 

 Contudo, quando há conhecimento de si, o fato da minha própria existência vale para mim 

como imediatamente certo (ST I, q. 89, a. 1. In: AQUINO, 2005, p. 553-556), embora a imediatez 

do “eu penso” em Tomás, conforme seu personagem no diálogo imaginário explica, não se trata de 

um conhecimento sem um trabalho de conhecimento anterior [vorausgehend Erkenntnisarbeit] 

(STEIN, 2005, p. 94).  

 Edith Stein afirma que em Husserl e em Tomás a atitude natural [natürliche Einstellung] se 

dirige originariamente para o mundo exterior [äußeren Welt] e apenas a reflexão leva ao 

conhecimento do ato. Em tal conhecimento reflexivo [reflektierenden Erkenntnis], conhecimento e 

objeto [Gegenstand] são de certo modo um só, havendo assim maior convergência com o 

conhecimento divino do que com o conhecimento de objetos exteriores [äußerer Gegenstände] 

(STEIN, 2005, p.95). Dessa maneira, parece a Edith Stein, conforme ela explica em Juvisy, que, de 

                                                                                                                                                                  
compreender como ela explora, diferentemente de Husserl e de Tomás, a abrangência conceitual multifacetada da 

essência. 

26 “Hoc autem quod est esse, in nullius creaturae ratione includitur; cuiuslibet enim creaturae esse est aliud ab eius 

quidditate: unde non potest dici de aliqua creatura quod eam esse sit per se notum etiam secundum se. Sed in Deo 

esse ipsius includitur in suae quidditatis ratione, quia in eo est idem quod est et esse, ut Boetius dicit, et idem an est 

et quid est, ut dicit Avicenna; et ideo secundum se est per se notum”. Disponível em: 

http://www.corpusthomisticum.org/qdv10.html. 
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acordo com Tomás, é possível conceder à esfera da imanência [immanenten Sphäre] mais evidência 

ou “imediatez” [Unmittelbarkeit]  que o mundo exterior [äußeren Welt]. 

  Porém, deve ser enfatizado que para Tomás, a abissal divergência ontológica entre 

Deus e o homem implica na impossibilidade do intelecto humano ser um só em relação ao objeto 

conhecido. Tomás afirma na Suma Teológica (I, q.14, a.2, resp.): 

 
“[...] como Deus nada tem de potencial, pois é ato puro, é necessário que nele o 

intelecto e o objeto conhecido sejam plenamente idênticos, de tal modo que nem 

esteja desprovido de representação inteligível, como o nosso intelecto quando 

conhece em potência; nem a representação inteligível seja distinta da própria 

substância do intelecto divino, como acontece com nosso intelecto quando conhece 

em ato” (AQUINO, 2009, p. 318). 

 

 Em Deus, o intelecto [intellectus], o conhecido [intelligitur], a representação inteligível 

[species intelligibilis] e o próprio conhecer [intelligere] são um só (ST I, q.14, a.4, co. In: AQUINO, 

2009, p. 322-323). Por sua vez, o intelecto humano só é posto em ato pelas espécies que a luz do 

intelecto
27

 agente abstrai do sensível - sendo que a luz é o ato dos inteligíveis e, por seu intermédio, 

do intelecto possível (ST I, q.87, a.1, resp. In: AQUINO, 2005, p. 554). Ou seja, há potencialidade 

no intelecto humano, que pode ou não ser posto em ato, enquanto em Deus, ato puro, nada pode 

haver de potencialidade.  

 Husserl não se interessa por uma distinção entre intelecto divino e intelecto humano, ou 

mais ainda, por uma distinção entre conhecimento reflexivo divino e conhecimento reflexivo 

humano, porque antes de se apegar a uma tese ontológica a fundamentar uma tal distinção, o 

fenomenólogo deve se interessar por uma fundamentação da possibilidade do conhecimento.  

 No diálogo imaginário, Tomás reconhece que Husserl entende razão [Vernunft] num sentido 

que ultrapassa a oposição entre “natural [Natürlich]” e “sobrenatural [Übernatürlich]”, de um modo 

que não se deve falar de uma razão humana ou de uma razão divina, mas da razão enquanto tal, a 

despeito de qualquer distinção empírica. Em seguida, o personagem Tomás afirma que é possível 

dizer muita coisa sobre a razão enquanto tal, mas mesmo aquilo que é dito sobre isso não pode ser 

desvinculado do modo como conhecemos, que se dá a partir de nossos órgãos do conhecimento 

[Erkenntnisorganen]  (Cf. STEIN, 2005, p.75). 

 

 

 

                                                 
27 Em sua explicação sobre a ação do intelecto, Tomás de Aquino faz referência à doutrina agostiniana da iluminação 

divina. A inteligência humana deve reportar, de alguma maneira, à inteligência divina que é comparada ao sol 

físico. Analogamente à luz solar da qual os olhos corporais dependem para enxergar os objetos sensíveis, uma 

doutrina da iluminação divina defende a tese de que os objetos da inteligência, para serem captados, dependem da 

luz do intelecto que é proveniente, por participação, da luz que a inteligência divina irradia.      
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1.5. Tomismo transcendental 

 

 Embora me pareça que a crítica transcendental nunca pudesse ter sido o caso numa filosofia 

como a de Tomás, que apesar de se interessar pelo problema do conhecimento, o fazia com relação 

ao modo específico de conhecimento de um respectivo ser cognoscente, houve entre as diversas 

correntes de neotomismo no século XX uma tendência classificada por alguns historiadores como 

“Tomismo Transcendental”. Certos tomistas manifestaram a opinião segundo a qual, ao recorrermos 

a textos de Tomás de Aquino, é legítimo reconhecer em certas passagens uma perspectiva filosófica 

transcendental. Para autores como Joseph Maréchal, Karl Rahner, Henri de Lubac e Bernard 

Lonergan, há um dinamismo intelectual constitutivo a priori na cognição humana que determina 

nossa consciência das coisas. O historiador John Knasas (2003, p. 21) afirma que entre as passagens 

da obra de Tomás mais lembradas pelos “tomistas transcendentais” estão as seguintes:  

 

 “É claro que o que é recebido em um outro é recebido de acordo com o modo do recipiente. 

Assim cada coisa é conhecida pelo fato de sua forma estar naquele que conhece (ST I, q. 75, 

a. 5, resp. In: AQUINO, 2005, p. 364-365)” 

 “... o intelecto conhece a verdade enquanto reflete sobre si mesmo”28  (DV I, a. 9, resp.).   

 

 O filósofo brasileiro Pe. Henrique Cláudio Lima Vaz (1921-2002) comenta na obra 

Ontologia e História: 

 

“Com efeito, a adequação formal da inteligência e do objeto tal como se realiza no 

juízo só é possível, segundo o ensinamento tomista, através de uma reflexão 

completa da inteligência sobre si mesma, ou melhor, sobre seu ato, e que implica 

duma parte o conhecimento da estrutura deste ato como orientada para conformar-

se intencionalmente com o real e de outra o conhecimento de si mesma como 

princípio ativo desta conformação (VAZ, 1968, p. 87)”. 
 

 A tendência neotomista classificada como “Tomismo Transcendental” foi bastante 

influenciada pela obra Le Point de départ de la métaphysique de Joseph Maréchal, que a concebeu 

em cinco cadernos. Em 1926, data da publicação do caderno V, Maréchal apresentou uma tese sobre 

a epistemologia de Tomás fortemente em desacordo com as escolas neotomistas que têm como 

denominador comum aquilo que o historiador John Knasas denomina de epistemologia a posteriori, 

a saber, uma concepção segundo a qual, para Tomás, a mente obtém seu conteúdo conceitual a 

partir das coisas auto-manifestamente reais dadas para ela na sensação (KNASAS, 2003, p.18).  

                                                 
28 A passagem original é: “...cognoscit veritatem intellectus quod supra seipsum reflectitur.” Disponível em: 

http://www.corpusthomisticum.org/qdv01.html 
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 Para Maréchal, o conhecimento humano, em seu nível mais fundamental, envolve não uma 

recepção do real, mas uma projeção sobre o real do sujeito cognoscente. Trata-se de uma projeção 

fundamentada pelo dinamismo intelectual inato do conhecedor que procura voltar-se para Deus. O 

dinamismo não é estimulado ou engendrado pelo contato com um sensível real, uma vez que, 

mesmo antes da sensação, a orientação dinâmica, a priori e constitutiva, existe na mente ou no 

intelecto. Maréchal descreve o dinamismo como uma torrente que inunda os dados da sensação. 

Graças à sua imersão no dinamismo, os dados dos sentidos apresentam-se na consciência como 

finitos e limitados em perfeição. As coisas são apreciadas como finitas e carentes de perfeição 

absoluta em contraste com o Ser Absoluto, o termo do dinamismo intelectual. Dessa maneira, os 

tomistas transcendentais consideram a perspectiva a posteriori (que clama pela evidência ou 

imediatez da realidade) como ingênua e dogmática (Cf. KNASAS, 2003, p.18-19).  

 A crítica à ingenuidade reporta tradicionalmente a perspectivas filosóficas de matizes 

transcendentais. Em sua Estética Transcendental, na primeira parte da Crítica da Razão Pura, Kant 

estabelece que a sensibilidade recebe o múltiplo da experiência, que é dado pela intuição sensível, 

através de duas formas puras a priori: o tempo e o espaço. Como essas formas não são derivadas das 

coisas, mas impostas por nós às coisas por esses constitutivos  a priori da sensibilidade, só podemos 

conhecer aquilo que é observável no tempo e no espaço. Além do mais, uma vez que conhecemos a 

partir de formas sintéticas a priori, não podemos reivindicar o conhecimento de uma realidade que 

existe independentemente da mente. 

 Porém, ao invés de endossar totalmente o ceticismo kantiano, Maréchal apóia-se na  

incontestabilidade do dinamismo intelectual. Podemos fundamentar a tese da realidade de maneira a 

não duvidar dela, porque embora os dados dos sentidos não possam se manifestar como reais, a 

realidade deles é conhecida graças ao seu “comportamento observado no interior do dinamismo 

intelectual” (KNASAS, 2003, p.24). Assim como um selvagem não sabe se algo é comestível 

simplesmente pelo olhar, mas somente quando o ingere e percebe que o alimento aquieta o rungido 

de seu estômago, os dados sensíveis não são tomados como reais apenas por uma percepção. Os 

dados devem ser inseridos no âmbito do dinamismo intelectual e tomados a partir de como eles o 

aquietam (p. 24). 

 Contudo, embora a interpretação transcendental da filosofia de Tomás de Aquino aponte 

para temas que nos convidam fortemente a conferir-lhe grande respeito e desejo de pesquisa 

aprofundada, me parece que essa leitura estará sempre destinada a encontrar grandes dificuldades. A 

própria Edith Stein parece estar correta quando, embora disposta a abrir com toda generosidade as 

portas para um diálogo entre a metafísica de Tomás de Aquino e a grande herança da filosofia 

crítica que marcou a modernidade, enfatizou que em Tomás, quando se fala em razão, sempre há 

uma preocupação em apontar na realidade qual é a razão em jogo e, além do mais, que mesmo nos 
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casos em que se discorra sobre a razão enquanto tal, não se pode omitir o modo de operação de todo 

o aparato cognitivo que lhe diz respeito na realidade.  

 Nesse sentido, eu defendo a opinião de que o “Tomás de Aquino” compreendido por Edith 

Stein é aquele das escolas que defendem a tese epistemológica a posteriori e, mais particularmente 

ainda, das escolas de viés existencial. Os tomistas existenciais do século XX, como Étienne Gilson 

e Jacques Maritain, enfatizam a tese de Tomás segundo o qual algo é considerado como ser por 

possuir seu esse ou actus essendi, (Cf. KNASAS, 2003, p.15)
29

. Porém, conforme apontarei adiante, 

embora esse me pareça o “Tomás” de Edith Stein e, portanto, motivo para importantes 

concordâncias da parte dela, ele também será o alvo de algumas de suas críticas.  

 Ao mesmo tempo em que Edith Stein concede assentimento à tese tomista existencial que 

“se não compreendemos o que é o ser, não compreendemos nada (STEIN, 2009, p. 9)”, parece-lhe, 

conforme verificamos no seu pronunciamento em Juvisy, que a redução transcendental é 

metodologicamente justificável, uma vez que torna visível [Sichtbar] a esfera do ato constitutivo 

(isto é, do ato que ao ver ou intuir uma certa essência a constitui enquanto objeto); porém, é  

justamente nesse ponto que desponta a questão se o fenômeno da realidade deverá admitir ou a 

suspensão da existência ou a própria revogação da redução
30

.  Conforme veremos a seguir, no 

próximo capítulo, a resposta que Edith Stein oferecerá em sua obra posterior não irá admitir nem a 

supressão da existência, muito menos a revogação irrestrita da redução transcendental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 O historiador Knasas propõe o seguinte pensamento para compreendermos a linha de compreensão dos tomistas 

existenciais: “Você conseguiria trazer o seu pensamento até o nível de uma coisa individual e se dar conta de que se 

trata apenas de um possível? (Para os tomistas existenciais, não) Em outras palavras, não nos damos conta de que 

uma substância individual não é, por consequência, um ente ou um ser (KNASAS, 2003, p. 15)?” Para os tomistas 

existenciais, sim.  

30 Cf. STEIN, Edith.  Diskussionsbeiträge anläßlich der »Journées d'Études de la Société Thomiste«. Disponível 

online em: http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite , p .108. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 

 

O MÉTODO DE EDITH STEIN PARA UMA INVESTIGAÇÃO QUE VISA 

ASCENDER AO SENTIDO DO SER 
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O ponto de partida de Edith Stein – Realismo e Transcendentalismo 

 

 Neste capítulo, eu irei apresentar como a autora se aproveita de duas concepções 

divergentes sobre o estatuto do conhecimento (o realismo de Tomás de Aquino e o 

transcendentalismo de Husserl) para justificar seu próprio método investigativo para 

ascender ao sentido do ser, buscando um projeto de compatibilização entre um método 

fenomenológico, que tem como ponto de  

 

partida a análise do domínio puro da consciência reduzida de todos os dados do mundo 

exterior, e uma ontologia que tem como um dos pontos de partida a própria realidade 

exterior ao intelecto. Dessa maneira, o método filosófico de Edith Stein está sustentado 

por uma necessidade de complementação entre o que ela mesma denomina como via 

agostiniana (cuja ciência é a fenomenologia transcendental) e via aristotélica (cuja 

ciência é a ontologia formal e material), sendo que a primeira tem como ponto de 

partida o fato do próprio ser do eu, enquanto a última tem como ponto de partida a 

experiência do ente. Proponho também, em adendo, a opinião que tenho segundo a qual 

em suas investigações metafísicas a autora se utiliza, por vezes, de um método, ou uma 

“terceira via”, que não se reconhece propriamente nem com a via agostiniana e nem 

com a via aristotélica. Há certos assentimentos que a autora propõe em que a produção 

de adesão interior me parece ser qualificada por uma alta “intensidade” de concordância 

que fazem diferi-los dos assentimentos que obtemos a partir dos resultados 

investigativos obtidos pelas vias agostiniana ou aristotélica. Dessa maneira, sugiro que 

uma certa “atitude de confiança” faz parte da metodologia de investigação metafísica 

em Edith Stein.    

 

2.1.  A certeza do ser do eu 

 

 Embora Edith Stein se interesse pelo mundo imanente da consciência, ela 

defende que uma orientação filosófica absolutamente transcendental é incapaz, por si 

só, de esclarecer o modo como, em contrapartida, o mundo transcendente se dirige à 

consciência. A comentadora Mary Catherine Baseheart afirma: 

 

“Edith Stein é uma filósofa da consciência, mas ela é a antítese da 

tendência iluminista de conceber a consciência enquanto puro 

pensamento e o sujeito meramente como um si pensante e auto-

suficiente (BASEHEART, 1997, p. x)”. 
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  Porém, a proposta de Edith Stein de chegar ao domínio transcendente
31,

 

das coisas que estão na realidade, não pode se justificar por um “salto [Sprung]”. Em 

Potenz und Akt (Potência e ato), ela afirma:  

 

“Estamos engajados numa consideração genuína das origens e se 

desejarmos compreender o que é onticamente mais distante [ontisch 

Fernere] ao começarmos por aquilo que nos é mais próximo, devemos 

nos mover passo a passo (STEIN, 2009, p. 15)”32. 

  

 Para Edith Stein, aquilo que nos é mais próximo se identifica com o fato do 

próprio ser do eu [die Tatsache des eigenen Seins].  Em Ser Finito e Ser Eterno, ela 

afirma que sempre que a mente humana em sua busca pela verdade encontra um ponto 

de partida indubitável, ela encontra o inescapável fato de seu próprio ser (STEIN, 2006, 

p. 40). Para explicar essa indubitável constatação, a autora cita uma passagem de 

Agostinho, em De Trinitate (A Trindade)
33

:  

 

“Excetuadas as coisas que chegam a nós pelos sentidos, quantas outras 

restam que conhecemos com certeza, como por exemplo o fato de 

sabermos que estamos vivos. Neste pormenor, não tememos 

absolutamente ser enganados por falsa verossimilhança, pois aquele 

mesmo que se engana, vive, e também tem certeza disso. 

(AGOSTINHO, 1994, p. 510).”  
 

Adiante, em sua tentativa de elucidar a indubitabilidade acerca do nosso próprio 

ser ou existência, Edith Stein faz referência à obra Meditationes de prima philosophia 

(Meditações sobre filosofia primeira) de René Descartes. Segundo a autora, em tal obra 

                                                 
31 Edith Stein diferencia imanência de transcendência conforme Husserl. A imanência diz respeito ao 

domínio do “eu puro”, ao passo que a transcendência é o domínio que abrange toda a realidade psico-

física que transcende ao imanente, envolvendo assim até mesmo o que seria o “eu empírico” e o “eu 

psicológico”. 

32 Daqui por diante, a principal obra de Edith Stein a ser analisada será Ser Finito e Ser Eterno. Porém, 

em alguns momentos deste capítulo, para compreendermos melhor o pano de fundo das 

argumentações da autora, recorrerei paralelamente a trechos presentes na obra anterior dela, Potência 

e ato. Nesta obra, apesar de constatarmos certas passagens que foram reescritas e aprofundadas em 

Ser finito e Ser Eterno, é possível notar que a autora se presta a esclarecer melhor o seu próprio 

método de investigação filosófica, principalmente no que se refere à sua tentativa de compatibilizar 

reflexões sobre o sentido do ser com a fenomenologia de Husserl. As referências que farei de 

Potência e Ato reportam à tradução para a língua inglesa: STEIN, Edith. Potency and act. Tradução 

de Walter Redmond. Washington: ICS Publications, 2009. Por sua vez, o uso que faço dessa tradução 

será sempre cotejado com a versão original, em alemão (Potenz und Akt: Studien zu einer Philosophie 

des Seins), disponível online. In: http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite. 

33 Optei por transcrever o trecho correspondente da tradução em língua portuguesa (Livro XV, 21b), 

feita por Agustino Belmonte, publicada pela Paulus (1994), ao invés de traduzir para o português a 

tradução de Edith Stein do original de Agostinho.  
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Descartes realizou a tentativa de reconstruir a filosofia enquanto uma ciência segura, 

fundada por uma certeza indubitável e, neste esforço, teve início a metodologia da 

dúvida universal, onde o sujeito elimina tudo aquilo que - sendo possivelmente capaz de 

enganá-lo ou iludi-lo- seria, portanto, objeto de dúvida. Dessa maneira, “o que 

permaneceu como um dado irredutível foi o fato da dúvida mesma e, de um modo geral, 

o fato do pensamento mesmo e, no pensamento, o ser: Cogito, sum [in dem Denken das 

Sein]: Cogito, sum (STEIN, 2006, p. 41)”. Por fim, Edith Stein explica brevemente o 

método desenvolvido por Husserl para alcançar, pela exclusão de tudo aquilo que possa 

levantar dúvidas, um conjunto de dados absolutamente evidentes. Na ideia de 

fenomenologia desenvolvida por Husserl, o percurso filosófico pode ser caracterizado 

pela busca de um conhecimento verdadeiro e radicalmente fundamentado no voltar-se 

sobre si mesmo, enquanto eu puro.  

Dessa maneira, enquanto pode haver interrogações a respeito da existência ou 

não do objeto que percebo com os meus sentidos como real, não pode haver dúvida 

sobre a existência da minha percepção. Posso duvidar se as conclusões que extraio de 

certas premissas são corretas, mas meu raciocínio silogístico enquanto tal é um fato 

indubitável. E o mesmo se aplica a todos os meus desejos e volições, meus sonhos e 

esperanças, minhas alegrias e tristezas. O eu é consciente de tudo isso. Seja no ‘viver’ 

de Agostinho, no ‘eu penso’ de Descartes ou nas vivencias ou consciência em Husserl, 

está implicado um ‘eu sou’. Este eu sou não é uma conclusão, como parece estar 

sugerido pela sentença Cogito, ergo sum, mas algo implicitamente dado: eu sou, 

enquanto penso, ou desejo, ou em qualquer outro modo em que ajo espiritualmente 

[geistig mich regende] (Cf. STEIN, 2006, p. 41). 

Para Edith Stein, a certeza de que sou é o meu conhecimento mais primordial, 

não em sentido temporal, muito menos no sentido de um primeiro princípio do qual 

outras verdades são deduzidas, mas no sentido de conhecimento mais imediato de que 

disponho. Dessa maneira, será a partir de questões apresentadas pela própria imediatez 

do conhecimento, isto é, do conhecimento evidente do eu que se dá na base do agir 

intelectual, que Edith Stein começará a sua investigação filosófica. Segundo a autora, 

quando o intelecto renuncia sua atitude natural de se ocupar com objetos exteriores, e 

volta para si próprio, três questões podem ser levantadas a partir da certeza do eu sou: 

(1) O que é o ser do qual sou consciente? [Was ist das Sein, dessen ich inne bin?] (2) O 

que é o eu que é consciente de seu ser? [Was ist das Ich, das seines Seins inne ist?]? (3) 

O que é o impulso espiritual [geistige Regung] no qual eu sou e no qual eu sou 
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consciente de mim mesmo e do próprio estímulo? (STEIN, 2006, p.42). Em resumo, ao 

levantar essas três questões, Edith Stein irá analisar, o ser, o Eu e a unidade da 

experiência (em que eu sou). 

 

2.2. O ser eterno como medida do ser do eu 

 

 O eu que é consciente de si próprio é o eu puro. Enquanto eu, tomado em sentido 

empírico, se refere a um eu mundano, efetivo ou real; eu, enquanto puro, pode ser 

tomado, conforme Edith Stein afirma na obra Zum Problem der Einfühlung (Sobre o 

problema da empatia): “em um segundo sentido, enquanto a unidade do fluxo de 

consciência [Einheit eines Bewußtseinsstromes] (STEIN, 1964, p. 36)”
34

. Portanto, o eu 

puro vive em cada experiência da consciência, mesmo não sendo parte do conteúdo 

experiencial. O eu puro é vivo. “Ele vive talvez agora numa experiência de alegria, um 

pouco mais tarde em desejo e posteriormente em reflexões, mas na maior parte do 

tempo em várias unidades experienciais simultâneas (STEIN, 2006, p. 52)”. 

 O eu puro é um eu vivo cuja vida é preenchida com conteúdos que mudam. O eu 

procede de uma experiência a outra, de modo que sua vida seja um único e constante 

fluxo. Edith Stein afirma ainda que a vida consciente depende, dessa maneira, não 

apenas do mundo imanente e imediato, mas do mundo transcendente: “quando, por 

exemplo, um barulho me atinge de fora, o barulho obviamente não se origina no eu, mas 

o eu é apenas afetado [Betroffenwerden] (STEIN, 2006, p. 56)”. 

 Neste momento, podemos concluir que, ao começarmos do simples e 

imediatamente assegurado fato de nosso próprio ser viemos a distinguir domínios 

diferentes de ser: (1) o domínio imanente, que é imediatamente e inseparavelmente 

próximo de nós e de que somos conscientes e (2) o domínio transcendente, que se 

anuncia na imanência. Porém, conforme é apresentado na obra anterior da autora, 

Potência e Ato, ela ainda propõe um terceiro domínio de ser, “radicalmente diferente em 

seu ser dos domínios da imanência e da transcendência (STEIN, 2009, p. 20)”. Trata-se 

do puro ser. 

 Em relação à aproximação fenomenológica da consciência enquanto 

procedimento de constatação do fato de nosso próprio ser, Edith Stein afirma que: 

                                                 
34 A citação remete à tradução para a língua inglesa: STEIN, Edith. On the problem of empathy. 

Traduzido por Waltraut Stein. Springer-Science + Business Media, 1964.  A citação dessa obra foi 

cotejada com o texto original, em alemão: Zum Problem der Einfühlung. Disponível online em: 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite. 

http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite
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“quando eu volto para o ser enquanto ele é em si próprio, manifesta-se para mim uma 

dupla face [Doppelgesicht]: aquela do ser [das des Seins] e aquela do não-ser [des 

Nichtseins] (STEIN, 2006, p.42)”. Ela afirma que o nosso ser contingente é temporal e, 

assim, está sempre na tensão entre ser e não-ser.  O estado “anterior” de ser é passado e 

deu lugar ao “presente” estado de ser. Isto significa, dessa maneira, que o ser pelo qual 

eu tenho consciência de mim é inseparável da temporalidade. O nosso ser, enquanto 

temporal, está entre um “não mais” e um “não ainda”. Nessa ruptura em seu fluxo de ser 

e não-ser, a ideia de um puro ser se manifesta para nós. Ou seja, quando penso naquele 

instante puro me vem a ideia de um momento eterno. No puro ser não há mais uma 

mistura de não-ser, nem qualquer “não mais” ou “não ainda”. Dessa maneira, a autora 

faz uma distinção entre ato finito, que é o nosso ser, que também implica potência, e ato 

puro, que é supra-temporal ou eterno e plenamente atualizado.  

 A comentadora Sarah Borden Sharkey assim sintetiza a posição de Edith Stein: 

 

Edith Stein afirma que vivemos em um “agora” suspenso entre aquilo 

que já é e o que ainda não é. Mas, ainda assim, nós somos em cada 

momento. Em cada momento, temos algo de completude de ser, 

embora apenas momentaneamente. Nessa plenitude momentânea, 

encontramos uma imagem do eterno, embora seja uma imagem fraca e 

muito distante e o “Eu” consciente é, portanto – e de maneira muito 

distante – análogo ao eterno (SHARKEY, 2009, p. 98).   
 

 Enquanto ser sujeito a mudanças, o ser do eu é limitado a uma existência de 

momento a momento, o que indica uma certa fragilidade. Porém, nessa fragilidade e 

nessa fragmentação, há um desejo de plenitude do eu
35

. Edith Stein afirma: 

 
... (o eu) deseja um ser capaz de abranger a totalidade dos conteúdos 

do eu em uma imutável presença ao invés de ter de testemunhar o 

desaparecimento continuamente repetido de todos esses conteúdos 

quase no momento em que eles ascenderam ao estágio de vida 

(STEIN, 2006, p. 58).” 
 

 Para o eu que uma vez atingiu a ideia de puro ser ou de ser eterno, essa ideia se 

torna a medida [Maß] do seu próprio ser (STEIN, 2006, p.59).  

                                                 
35 Conforme mencionei anteriormente, o ser do eu vivo, enquanto processo ou tornar-se, difere-se de 

uma substância estática ou ainda de um conceito ou de uma ideia formal. Dessa maneira, o desejo de 

plenitude do eu vivo explica-se porque a subjetividade transcendental - e notemos que aqui Edith 

Stein alinha-se com Husserl - é teleológica. A teleologia é a forma do ser do eu vivo ou do processo 

do seu devir (Cf. KORELC, 2013, p.344-345). Um indício de teleologia do eu puro encontra-se na 

intencionalidade da consciência transcendental. No âmbito da subjetividade transcendental, há uma 

tendência para conhecer e para preencher uma dada intenção significante, de modo a atingir um 

conhecimento evidente (Meditações 1, § 5. In: HUSSERL, s.d., p.23).  
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2.3. O ser eterno como fundamento do ser do eu: uma justificativa a partir do 

pensamento inferencial 

 

 Por meio da análise fenomenológica do eu puro, Edith Stein chegou à conclusão 

que o ser eterno é a medida do ser do eu. Porém, quando se trata de admitir o puro ser 

eterno como fonte [Quelle], autor [Urheber], ou ainda o fundamento [Grund] de nosso 

próprio ser, Edith Stein se apóia, entre outros, na terceira via do argumento de Tomás de 

Aquino em favor da existência de Deus (Cf. STEIN, 2006, p.59-60).  

 A argumentação de Tomás de Aquino favorável à existência de Deus é dividida 

em cinco vias. A terceira via se utiliza dos conceitos do possível e do necessário e 

defende a tese de que aquilo que pode não ser, como é o caso dos seres contingentes, 

somente é por intermédio de algo que já é (Cf. ST I, q. 2, a. 3 , co. In: AQUINO, 2009, 

p. 167). Seguindo essa linha argumentativa, Edith Stein afirma: 

 

“O autor [Urheber] e o fundamento [Grund] do meu ser – como de 

todos os outros seres finitos – pode ultimamente ser apenas um ser que 

não é algum ser recebido [empfangenes]. Ele deve ser um ser 

necessário, isto é, deve diferir de tudo aquilo que tem um início e que 

sozinho não pode ser. Dessa maneira, porque o ser desse ente não é 

um ser recebido, não pode haver qualquer separação entre o que ele é 

(e o que poderia ou não poderia ser) e seu ser: Ele deve ser seu próprio 

ser (STEIN, 2006, p. 60).” 

  

 Assim, Edith Stein alinha-se com a doutrina filosófica cristã, cuja concepção de 

ser absoluto, por excelência, do qual todos os outros seres derivam por participação, é 

Deus. Ela afirma que reconhecer o ser eterno como fundamento do meu próprio ser 

pode se dar por duas vias: a via da fé [Glaubens] e a via do conhecimento filosófico 

[philosophischen Erkenntnis]. Contudo, mesmo sendo publicamente uma pessoa 

religiosa no momento em que escrevia sua argumentação favorável à existência de um 

ser eterno, Edith Stein admite que o seu propósito de esclarecer o ser eterno como 

fundamento do ser do eu se dá pela via própria da filosofia, ou seja, por meio do 

pensamento ou do raciocínio inferencial [schlußfolgernden Denkens] (Cf. STEIN, 2006, 

p.60), isto é, por meio daquela operação que, conforme mencionei anteriormente, Tomás 

diz que a mente humana discorre de uma coisa a outra a partir da intelecção dos 

princípios. 
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 Portanto, podemos verificar que na argumentação de Edith Stein sobre o sentido 

do ser eterno há uma aplicação tanto do método tipicamente fenomenológico, quanto de 

um método que não opera a partir de análises intencionais
36

, mas de inferências. É 

importante enfatizarmos essa distinção entre métodos, porque para Husserl a 

fenomenologia é uma nova atitude filosófica, que não se exprime por inferências, mas 

por descrições. Contudo, nunca foi propósito de Husserl invalidar a legitimidade 

filosófica do pensamento inferencial, porém situá-lo devidamente em necessidade de ser 

esclarecido, do ponto de vista constitutivo, pela subjetividade transcendental
37

. De 

qualquer maneira, o que chama a atenção no método próprio de Edith Stein é que, 

embora ela esteja disposta a conceder ao procedimento fenomenológico, tanto em seu 

aspecto descritivo, como em seu aspecto constitutivo, um estatuto filosófico eminente, 

ela também reserva tal eminência para os procedimentos inferenciais típicos da 

ontologia ou da metafísica. 

  

2.4. A complementaridade entre fenomenologia transcendental e ontologia formal em 

Edith Stein 

 

 O projeto filosófico de Edith Stein, como a própria autora enfatiza no início de 

Potência e ato, deve ser considerado, enquanto procedimento investigativo, como uma 

“ontologia”, ou uma ciência do ser, porque se não compreendemos o que é ser, não 

compreendemos nada (Cf. STEIN, 2009, p. 9). Ela afirma: “não podemos descrever 

nada ou dizer nada, em qualquer área, sem usarmos expressões ontológicas e sem 

pressupormos formas ontológicas (STEIN, 2009, p. 26)”. Por outro lado, a perspectiva 

                                                 
36 O problema que abarca a fenomenologia é o da intencionalidade, que exprime a propriedade 

fundamental da consciência (Ideias I, § 146. In: HUSSERL, 2006, p.323). A análise intencional 

empreendida pelo fenomenólogo pode se dar ou no sentido subjetividade-objeto (origem-telos), ou no 

sentido objeto-subjetividade (telos-origem), sendo que o objeto em questão não deve ser tomado em 

sua exterioridade material, mas intencionalmente, de maneira que o seu ser ou existência deva ser 

constituído transcendentalmente. André de Muralt classifica a dimensão intencional subjetividade-

objeto como “fenomenológico transcendental”, de viés constitutivo, e a dimensão intencional objeto-

subjetividade como “fenomenológico-descritiva” (Cf. MURALT, 1998, p.14).  

37 Para Husserl, o retorno às fontes da intuição no domínio da consciência transcendental esclarece tanto 

as condições formais de conhecimento, quanto as condições formais da verdade. Dessa maneira, o 

pensameno inferencial necessita de esclarecimento fenomenológico. O autor diz que a consciência 

transcendental purificada “esclarece em geral sobre essências e relações de essência que entram nos 

conceitos de conhecimento, evidência, verdade, ser (objeto, estado de coisas etc.); ela nos ensina a 

entender a construção do julgar e do juízo (...) Ela nos faz entender, em particular, que nas verdades a 

priori da lógica se trata de nexos de essência entre a possibilidade de preenchimento intuitivo da 

proposição (pelo qual o estado de coisas correspondente vem à intuição sintética) e a forma sintética 

pura da proposição (a forma lógica pura), e que aquela possibilidade é ao mesmo tempo condição da 

validade possível” (Ideias I, § 147. In: HUSSERL, 2006, p.326). 
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transcendental recomenda a si mesma como uma abordagem inicial, porque ela se 

propõe a uma consideração acerca da origem do sentido de todo ser, descrevendo as 

“estruturas de consciência em que e pela qual o mundo transcendente é construído a 

partir da imanência (STEIN, 2009, p. 25)”. Isso quer dizer que sem a perspectiva 

transcendental, a ontologia permanece inexplicável e seus problemas constitutivos são 

todos eles negligenciados.       

 Mas, se do ponto de vista epistemológico, Edith Stein defende a tese de que a 

ontologia deve ser justificada do ponto de vista de sua constituição pela filosofia 

transcendental, para a autora será parte do aspecto metafísico do problema responder à 

questão se este mundo é um mundo relativo à consciência constitutiva e condicionado e 

mantido pelos seus atos, ou se a substituição do domínio imanente para o transcendente 

é uma transição para um mundo autônomo e independente da consciência (Cf. STEIN, 

2009, p. 25). 

 Em certo momento de Potência e ato, Edith Stein se propõe a fazer um excurso 

sobre o idealismo transcendental. Neste texto, ela defende que o idealismo 

transcendental não deve ser interpretado a partir da tese de que o mundo das coisas é 

dependente de um sujeito individual particular para existir. A dependência se dá, isto 

sim, a uma certa estrutura de vida intencional para que seja constituído enquanto 

mundo; ou seja, a prova de sua existência depende de um sujeito espiritual, mas a 

impossibilidade da autodemonstração não significa necessariamente a impossibilidade 

de existir (STEIN, 2009, p. 376). O ser do mundo não precisa, necessariamente, ser 

idêntico à sua aparência para um sujeito. O seu sentido de ser não se esgota 

necessariamente no aparecer para um sujeito. Além disso, conforme mencionamos 

anteriormente, a vida do eu depende de seus conteúdos experienciais, e a causa de tais 

conteúdos tem também uma inegável justificação transcendente, ou seja, de coisas 

exteriores ao eu que também têm um estatuto de ser.  

 Voltemos agora ao início de Potência e ato. Edith Stein diz que aquilo que 

encontramos nas experiências do eu são objetos [Gegenstände] de um tipo determinado, 

materiais ou espirituais. Ou seja, tudo o que nos sucede, surge como objeto. A unicidade 

[Einmaligkeit] e a irrepetibilidade [Unwiederholbarkeit] de cada um deles, que separa 

um de todos os outros, nós consideramos como sua “individualidade”, e a plenitude 

[Fülle] qualitativa e quantitativa pela qual sua existência é delimitada consideramos 

como sua “concretude” [Konkretion]. Nesta plenitude, quando abstraímos a 

“concretude”, há o que podemos encontrar em outro, a saber, a sua quididade, ou o seu 
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“o que é”. Porém, se esvaziarmos completamente sua plenitude e removermos tudo 

aquilo que o separa do que é outro, algo [Etwas] ainda permanece, ou seja, algo que é 

(Cf. STEIN, 2009, p. 28).  

 Dessa maneira, para Edith Stein, o objeto [Gegenstand], enquanto forma 

ontológica mais geral, tem dois aspectos: (1) o aspecto de “algo” [aliquid] e (2) o 

aspecto de “o que é” [quod quid est]. Aliquid e quod quid est são, portanto, duas formas 

ontológicas básicas, que abrangem todos os entes, sem as quais não poderíamos pensar 

ou descrever nada. Além dessas duas formas, Edith Stein ainda faz referência ao “ser” 

[esse, Sein], enquanto ato de ser. As três formas ontológicas (aliquid, quod quid est e 

esse) se relacionam de maneira que, enquanto unidade concreta, se constituem como 

ente [ens] (Cf. STEIN, 2009, p. 28). 

 Porém, a experiência do ente que nos é permitida pela via aristotélica só é 

possível se admitirmos que o procedimento investigativo deve ser também uma 

“ontologia”. Edith Stein afirma: “não podemos descrever nada ou dizer nada, em 

qualquer área, sem usarmos expressões ontológicas e sem pressupormos formas 

ontológicas” (STEIN, 2009, p. 26). Isto é, sem as duas formas ontológicas mais básicas 

(Gegenstand – que abrange o algo mais o “o que é”, e Sein) não é possível empreender 

nenhuma investigação filosófica. Portanto, o estudo das formas básicas de todos os 

entes, conforme a própria Edith Stein defende, deve ser: πρώτη φιλοσοφία (filosofia 

primeira). Dessa maneira, no âmbito das discussões fundamentais sobre o ser, Edith 

Stein admite ainda que a metodologia de aproximação dos conceitos deve se dar na 

perspectiva de uma ontologia formal.  

 Contudo, se a ontologia formal é a teorias das formas dos entes, é preciso 

esclarecer o sentido de forma enquanto tal e a autora faz um levantamento sobre os 

vários sentidos de “forma”. Em relação às coisas visíveis, podemos falar da forma 

[Gestalt] geométrica, que se opõe à matéria [Stoff]. Se as coisas visíveis são corpos 

vivos, podemos ainda falar de forma como a força [Kraft], ou poder interior que 

concede ao objeto a sua forma exterior. Além disso, em todas as coisas materiais, 

“forma” é usada para designar a ideia, ou seja, o todo a que remonta sua natureza 

sensível. Assim, a forma contrasta com a matéria (sem forma), como é a matéria no 

sentido escolástico de matéria prima. Por fim, além das formas das coisas materiais, há 

as puras formas: as formas separadas que não conferem qualidades para nenhuma 

matéria, mas existem por si mesmas enquanto puros entes espirituais [Geistwesen]. Em 

todos esses sentidos, forma é algo [Etwas] que tem qualidades e é preenchida 
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materialmente. Dessa maneira, as formas vazias de seus conteúdos são tratadas pela 

ontologia formal (Cf. STEIN, 2009, p.27-28). Se as formas investigadas na ontologia 

formal são “vazias” e contrastam com o preenchimento material, quando falamos deste 

preenchimento das formas estamos no domínio da ontologia material. 

 Ou ainda, em outras palavras, segundo a autora, procurar pelo significado de 

forma e matéria, demonstrar como podemos falar de formas separadas da matéria, e 

decidir se devemos compreender ato e potência em sentido formal – essas são as tarefas 

de um tratamento ontológico formal ao problema (Cf. STEIN, 2009, p. 24). Por sua vez, 

uma vez que estamos situados no mundo das coisas finitas transcendentes, uma série de 

diversas regiões materiais de ser se abre para nós, de maneira que o que nos leva para a 

investigação ontologicamente material é a indagação de como ato e potência se 

encontram naquelas regiões e como se diferem nelas (Cf. STEIN, 2009, p. 24).  

Francesco Alfieri afirma que, em suas linhas fundamentais, a ontologia formal de Edith 

Stein é propedêutica para a compreensão da ontologia material, “a qual, em virtude da 

irrupção aristotélica na fenomenologia da filósofa, apresenta níveis de análise não 

encontráveis em Husserl (ALFIERI, 2016, p. 156)”.  

 De fato, as noções de ontologia formal e de ontologia material são de Husserl. 

Ele reconhece os conceitos fundamentais das doutrinas eidéticas formais e materiais 

como índices para as camadas da consciência constituinte. Dessa maneira, há certos 

nexos entre as fenomenologias constitutivas e as ontologias formais e materiais 

correspondentes, contudo Husserl diz expressamente que “não há nada de uma fundação 

das primeiras por estas últimas” (Ideias I, §153. In: HUSSERL, 2006, p.341). Isso 

significa que o fenomenólogo não julga ontologicamente quando reconhece um conceito 

ou proposição ontológica como índice para nexos eidéticos constitutivos. Contudo, uma 

vez que Edith Stein, segundo Alfieri, amplia sua perspectiva fenomenológica fazendo 

uso de um hilemorfismo fundamentalmente aristotélico, ela chegará a uma compreensão 

de forma que- enquanto aquilo que delimita e, como tal, atualiza– fará com que sua 

ontologia formal seja diferente daquela concebida por Husserl (Cf. ALFIERI, 2016, p. 

153).   

 Segundo o comentador Hans Reiner Sepp, em Husserl, os resultados das análises 

da ontologia formal e da ontologia regional não são mais do que “temas de conexão” 

que se prestam a demonstrar, numa clarificação fenomenológica transcendental a ser 

conduzida mais adiante, que esses resultados são formações produzidas 

[Leistungsgebilde] de uma subjetividade transcendental que os constitui (SEPP, 2009, p. 
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xxx). Para Sepp, Edith Stein não segue esse caminho. Como a maioria dos estudantes de 

Husserl em Göttingen, ela rejeita a pressuposição de uma subjetividade transcendental 

absoluta, mas não, contudo, sem a concessão de alguma legitimidade à subjetividade 

constitutiva (p.xxx).  

 Para Edith Stein, a ontologia e a filosofia transcendental, ou ainda, 

respectivamente conforme proponho, as ciências da via aristotélica e da via agostiniana, 

não se contradizem; pelo contrário, são complementares. A ontologia formal que se 

ocupa das formas básicas de todos os entes é “filosofia primeira”, ao mesmo tempo em 

que a perspectiva transcendental recomenda a si mesma como uma abordagem inicial, 

porque ela se propõe a uma consideração de origens, descrevendo as estruturas de 

consciência em que e pela qual o mundo transcendente é construído a partir da 

imanência. Isso quer dizer que sem a perspectiva transcendental, a ontologia permanece 

inexplicável e seus problemas constitutivos são todos eles negligenciados. Dessa 

maneira, competiria à abordagem transcendental a elucidação de tais problemas 

constitutivos, afinal mesmo que o domínio imanente não seja “criador” do mundo, é 

neste campo de subjetividade que o mundo ganha sentido como mundo objetivo, 

efetivo, real e exterior à consciência do eu.  

 Penso, contudo, que se refletirmos sobre a distinção entre uma “filosofia 

ontológica primeira” e uma “filosofia transcendental das origens”, esta última seria 

ainda, para Edith Stein, prioritária à filosofia primeira. Em termos de compromissos 

epistemológicos, não consigo notar um relevante distanciamento da autora com a 

proposta husserliana. Observemos o que Husserl tem a dizer sobre o propósito original 

da fenomenologia: 

 
“Só a fenomenologia, pelo retorno às fontes da intuição em 

consciência transcendental purificada, pode nos tornar claro o que está 

propriamente em jogo quando falamos, ora das condições formais da 

verdade, ora das condições formais do conhecimento. Ela nos 

esclarece em geral sobre essências e relações de essência que entram 

nos conceitos de conhecimento, evidência, verdade, ser (objeto, estado 

de coisas etc.); ela nos ensina a entender a construção do julgar e do 

juízo, o modo como a estrutura do noema é determinante para o 

conhecimento, como a “proposição” aí desempenha seu papel 

particular e também a diversa possibilidade de seu “preenchimento” 

em termos de conhecimento (Ideias I, §.147. In: HUSSERL, 2006, p. 

326)”.  
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 O distanciamento de Edith Stein com Husserl está, eu penso, nas considerações 

metafísicas que ela empreende sobre o domínio da subjetividade constitutiva, em que a 

essencialidade constituinte tem uma natureza dual que a relaciona com o domínio fático. 

Husserl, por sua vez, não poderia conceder um tal vínculo relacional fático à 

essencialidade constituinte, devido às implicações de sua pressuposição de uma 

subjetividade transcendental absoluta. De qualquer maneira, apresentarei o problema 

com mais detalhes no próximo capítulo, onde irei tratar do viés metafísico do método de 

Edith Stein.   

 

2.5. A complementaridade entre investigação constitutiva (atitude fenomenológica) e 

investigação inferencial (atitude natural) 

 

 Se a “filosofia primeira” para Edith Stein é a ontologia formal, estamos diante de 

uma possibilidade que irá se exprimir de acordo com um repertório conceitual e 

argumentativo diferente daquilo que poderíamos esperar de uma ciência sobre as formas 

básicas do ser tal como aquela praticada pelos gregos, pelos escolásticos ou, mais ainda, 

por modernos como Descartes ou Leibniz. A “ontologia steiniana” tem sentido 

fenomenológico, isto é, a abordagem da autora sobre conceitos ontológicos básicos se 

dá primeiramente a partir de esclarecimentos constitutivos e, ao que me parece, apenas 

secundariamente por concatenações racionais que procuram dar validade ao pensamento 

inferencial - método este que, por sua vez, podemos verificar nas obras metafísicas dos 

gregos ou dos escolásticos.  

 Observamos novamente como a autora transita entre o domínio investigativo 

imanente e o domínio investigativo transcendente: “quando, por exemplo, um barulho 

me atinge de fora, o barulho obviamente não se origina no eu, mas o eu é apenas afetado 

[Betroffenwerden] (STEIN, 2006, p. 56)”. O método de Edith Stein exige que a 

realidade do barulho que transcende o eu seja esclarecida do ponto de vista constitutivo, 

isto é, o sentido mesmo de realidade transcendente é constituído na vida do eu. 

Contudo, justamente para que a constituição não seja confundida como causa da 

realidade, é necessário pensar inferencialmente, ou seja, em termos de uma causalidade 

que só pode ser esclarecida mediante investigação do domíno transcendente. Quando a 

autora diz que “obviamente” o barulho não se origina no eu, é porque ela está a admitir, 

inferencialmente, que uma causa de uma dada realidade demanda uma investigação que 

transcende o domínio da vida do eu. Do ponto de vista causal, a vida do eu depende 
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também do mundo transcendente e uma tal relação de causalidade, eu penso, ao ser 

explicada pela via do pensamento inferencial faz com que reivindiquemos, do ponto de 

vista metafísico, a realidade e, do ponto de vista epistemológico, a “via aristotélica”.  

 Em Edith Stein não há uma oposição nem submissão das análises da ontologia 

formal à fenomenologia transcendental, mas uma complementaridade. Me parece que a 

complementação metafísica para a fenomenologia que Edith Stein propõe seja o ponto 

mais eloquente de distanciamento entre ela e Husserl. O seu mestre certamente não 

estava inclinado a conceder a uma ontologia ou metafísica qualquer missão de socorro 

para a fenomenologia. Husserl compreendia a sua nova atitude filosófica sem qualquer 

necessidade de complementação advinda da atitude natural do pensar, que considera as 

coisas ingenuamente, sem qualquer preocupação constitutiva. Por sua vez, Edith Stein 

resolveu seguir um caminho “herético”. Em carta para o amigo filósofo Roman 

Ingarden, ela revela:  

 

“...acredito mais ou menos que sei o que constituição significa, porém 

rompo com o idealismo. As pressuposições  pelas quais uma natureza 

evidente pode ser constituída parecem ser, por um lado, uma 

absolutamente existente natureza física e, por outro lado, uma 

subjetividade que é dotada com suas próprias estruturas. Ainda não fui 

capaz de confessar minha heresia para o Mestre (STEIN apud ALLES 

BELLO, 2015, p. 78).” 
 

Isso parece significar que Edith Stein não recusa a atitude natural enquanto 

possibilidade fundamentadora de fazer filosófico. Em Potência e Ato, ela admite que 

uma análise da imanência não ensina nada sobre “alguma coisa” e que, dessa maneira, 

“percebemos claramente que para alcançar as categorias aristotélicas e escolásticas 

devemos fazer uma travessia para o domínio dos objetos transcendentes (STEIN, 2009, 

p. 15)”. Contudo, conforme vimos, para citar outro exemplo, na argumentação da autora 

acerca do eu puro que se experimenta como vivo, ou como ente, ela não faz um 

simplesmente um “salto” para o domínio transcendente; antes, ela busca sempre uma 

primeira fundamentação fenomenológica. 

 

2.6. O sentido de ente e de essência como aquilo que deve ser elucidado por primeiro 

  

 Proponho agora uma recapitulação. A via aristotélica parte da experiência do 

ente, a saber, a unidade concreta de uma estrutura de sentido constituída pelos conceitos 
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Gegenstand e Sein (Cf. p.29). Por sua vez, a via agostiniana parte da experiência do fato 

do próprio ser do eu, cuja estrutura de sentido, conforme apresentei, foi assim formulada 

por Edith Stein: o ser, o Eu e a unidade da experiência (Cf. p.24). Conforme 

apresentarei no capítulo a seguir, a unidade da experiência do eu é determinada pelo seu 

conteúdo, a saber, a sua essência (Cf. STEIN, 2006, p.63).  

 Eu sugiro, portanto, que se a investigação do “ente” é o que motiva a via 

aristotélica enquanto a investigação da “essência” é um determinante da via agostiniana, 

Edith Stein compreende que uma investigação sobre o sentido do ser deve proceder de 

maneira a elucidar tanto o sentido de ente, quanto o sentido de essência. Isso, de alguma 

maneira, remonta à mesma preocupação apontada por Tomás de Aquino no prólogo de 

seu opúsculo O ente e a essência. Para Tomás, importa inicialmente descobrir o sentido 

daquilo que é concebido por primeiro pelo intelecto: o ente e a essência (AQUINO, 

2013, p. 17). Se isso for negligenciado, mesmo que implique num pequeno erro no 

início da investigação, devemos ter em conta que se o procedimento filosófico é 

tipicamente inferencial, aquele descuido produzirá erros grandes no fim do 

empreendimento.   

 Mais ainda, Tomás expõe sua meta de chegar ao sentido de ente e de essência 

nos diversos (itens da realidade) e nas intenções lógicas (isto é, nos universais que 

existem na mente). Obviamente, uma fenomenologia está a esclarecer tanto o sentido da 

realidade quanto o sentido da intencionalidade lógica, mas quando Tomás se refere a 

esta última, me parece haver uma preocupação no que concerne ao modo como o 

sentido do ser se dá para o sujeito, como se houvesse, ainda de maneira muito 

rudimentar, uma concepção de que a investigação filosófica deve se ocupar tanto da via 

do sujeito que conhece (por essência), quanto da via do ente real. Naturalmente, em 

modos distintos de expressão filosófica e de convicções sobre o estatuto do sujeito e do 

objeto, me parece que seiscentos anos depois a preocupação de Tomás encontra alguma 

ressonância com os princípios metodológicos de Edith Stein. 

 Contudo, eu defenderei a opinião de que para Edith Stein, em concordância com 

Husserl, algo como uma filosofia da essência deve gozar de autonomia e, 

principalmente, de certo poder legitimador para com uma filosofia do ente. Mas em 

oposição ao mestre, Edith Stein defenderá que a tarefa de uma filosofia de 

esclarecimento do sentido do ser clama por uma investigação do domínio do ente em 

que este, embora justificado fenomenologicamente enquanto objeto [Gegenstand], 

comporta nesta estrutura mesma de sentido tudo aquilo que é na realidade.  
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ANEXO 1 

Panorama esquemático do capítulo 

Métodos em 

compatibilização ↓ 

Ciência 

Via agostiniana Fenomenologia 

Transcendental 

Via aristotélica Ontologia Formal e 

Ontologia Material 

 

Ciências em 

compatibilização 
↓ 

Ponto de 

Partida 

Unidade de 

sentido 

do ponto de 

partida 

Ocupa-se com 

questão da 

constituição 

do sentido? 

Prioridade 

filosófica 

Fenomenologia 

Transcendental 

Experiência do 

fato do ser do 

eu 

Eu (Fato do ser 

do eu é  

verificado, por 

sua vez, em 

experiências, 

cuja unidade 

de sentido é 

determinada 

pela essência) 

Sim Filosofia das 

origens 

(Preeminente 

em relação à 

filosofia 

primeira, por 

tratar do 

próprio sentido 

dos itens de 

uma ontologia) 

Ontologia Formal Experiência do 

ente 

Ente 

 

Estruturas de 

sentido do 

ente: (1) algo 

 (2) o que é, e 

(3) ato de ser 

[Esse].  

 

Ou:  (1+2) 

Objeto 

[Gegenstand]  

e  (3) Ato de 

ser [Esse] 
 

Não Filosofia 

Primeira 

(Contudo, não 

é prioritária em 

relação à 

filosofia das 

origens. É 

primeira 

porque sem 

lidarmos com 

formas 

ontológicas 

básicas não 

podemos 
pensar ou falar 

sobre nada) 
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CAPÍTULO TERCEIRO: 

 

TRANSCENDENTALISMO E O PROTAGONISMO METAFÍSICO DA 

ESSÊNCIA EM EDITH STEIN 
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Neste capítulo final, eu pretendo explicar o sentido metafísico da prioridade 

epistemológica que Edith Stein concede à abordagem transcendental. A meu ver, uma 

consideração estritamente epistemológica daquela prioridade, conforme apresentei no 

capítulo anterior, parece insuficiente para compreendê-la.  

 No presente momento, estamos diante do parecer segundo o qual mesmo os itens 

filosoficamente primeiros da ontologia necessitam ser esclarecidos do ponto de vista 

constitutivo. Por sua vez, tal esclarecimento seria garantido por uma “filosofia das 

origens” ou fenomenológica, cujo método permite, com clareza e distinção, apontar para 

a origem de constituição de sentido da própria realidade, que se exprime 

fundamentalmente a partir das formas ontológicas básicas. A originariedade “anterior” à 

realidade diz respeito ao domínio fenomenológico transcendental do eu puro, ou seja, do 

eu alcançado por uma tomada radical de consciência de si próprio que o coloca como 

uma estrutura intencional de consciência despojada de toda a realidade psicofísica do 

mundo.  

 Para alguns, poderia soar como contrassenso esclarecer o sentido metafísico 

daquele domínio, uma vez que examinar “o que” ele é seria um falso problema. Ora, se 

estamos diante de um domínio depurado da realidade, a consideração sobre o seu 

estatuto metafísico - com o objetivo de esclarecer a preeminência da abordagem 

transcendental em relação à abordagem ontológica- não faria sentido. Contudo, a 

admissão daquele contrassenso, a meu ver, se fundamenta numa restrição consciente ou 

não do escopo da metafísica. Uma vez que é legítimo, pelo menos o questionamento, se 

o sentido do ser se esgota em ser na realidade (algo que a própria Edith Stein faz, 

conforme apresentarei adiante), o escopo da metafísica, tendo a possibilidade de 

abranger o ser em suas instanciações não reais, ideais ou constitutivas, faz com que a 

abordagem do sentido do domínio transcendental possa se dar em território metafísico. 

 Eu não pretendo necessariamente validar uma metafísica que se vincula a uma 

fenomenologia transcendental; afinal, a abordagem metafísica que eu irei propor pode, 

por uma série de razões, não se sustentar. Contudo, Edith Stein fornece pistas que nos 

permitem afirmar que a fenomenologia transcendental procura responder ou dar 

continuidade às inquietações filosóficas das antigas escolas metafísicas, mesmo nos 

casos em que o fenomenólogo historicamente cauteloso sobre os “perigos” da 

metafísica faça questão de afirmar que não se aventura por aquelas sendas.    

 A prioridade epistemológica da abordagem transcendental em relação à 

abordagem ontologicamente formal se fundamenta, a meu ver, pela tese metafísica de 
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Edith Stein que concede ao ser próprio da essência preeminência em relação ao ser real. 

Apresentarei posteriormente como isso se dá, mas não sem antes, ao me deixar motivar 

por uma deixa da própria Edith, apresentada em nota de rodapé no terceiro capítulo de 

Ser Finito e Ser Eterno, prestar minhas últimas contas com Husserl, defendendo que a 

compreensão metafísica da fenomenologia husserliana fornecerá subsídios teóricos para 

compreendermos o fundo metafísico do método de Edith Stein. Dessa maneira, em 

algumas das páginas que se seguem, embora a autora não venha a aparecer diretamente, 

o espírito da seguinte motivação deixada por ela ditará os rumos da minha investigação:  

 
“Parece-me que o início de uma teoria fenomenológica das essências 

[Phänomenologischen Wesenslehre], como está presente nas obras de 

Husserl e de sua escola, é singular na preparação do caminho para 

uma compreensão justa das obras platônicas e da metafísica de 

Aristóteles (STEIN, 2006, p. 78).” 

 

 A meu ver, se a ideia platônica for compreendida não como uma “entidade” 

modelar, mas como uma instância constitutiva de sentido da própria realidade enquanto 

tal, embora tal parecer seja pouco ortodoxo diante das interpretações tradicionais, 

poderíamos aproximar a metafísica platônica da fenomenologia de Husserl. Farei essa 

aproximação conforme a interpretação de Paul Natorp (1854-1924) sobre as ideias 

platônicas, autor que conforme a história relata, foi um grande influenciador de Husserl. 

Voltarei a Edith Stein no momento em que, ao encerrar minhas considerações sobre 

como poderíamos compreender o estatuto metafísico da essência em Husserl (algo 

bastante próximo ao platonismo de Natorp), terei de apresentar como ela se coloca em 

oposição ao mestre nesse ponto.  

 Por fim, é o sentido de essência em Edith Stein, coroado de preeminência 

metafísica, que me parece esclarecer o sentido de seu próprio método e como, 

metafisicamente, conforme ela mesma apresenta no prefácio de Ser Finito e Ser Eterno, 

isso faz com que embora a metafísica aristotélico-tomista seja um “ponto de partida” 

para a sua investigação, em seu percurso ela termina por seguir o caminho de Platão, 

Agostinho e Duns Escoto (Cf. STEIN, 2006, p. 6). A via agostiniana e a via aristotélica 

são compatíveis, mas o comprometimento metafísico essencialista da autora nos 

permitirá dizer, com segurança, que a complementaridade entre os métodos não 

significa equivalência de valores.   
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3.1. O restabelecimento do problema do ser a partir da fenomenologia, a “filosofia das 

essências” 

 

 O lema fenomenológico de voltar às coisas mesmas diz respeito não à coisa 

enquanto real, mas enquanto fenômeno. Etimologicamente, a palavra fenômeno, de 

origem grega, significa aquilo que aparece, ou que brilha. O termo foi utilizado por 

diversos filósofos em toda a história, mas em Husserl o termo “fenômeno” adquire um 

sentido próprio, uma vez que não se refere aos objetos exteriores à consciência, mas aos 

puros objetos imanentes enquanto aparecem na consciência. Nesse sentido, os 

fenômenos ou coisas mesmas são aquilo que está imediatamente consciente.  

A coisa mesma não é a coisa real. De fato, a realidade da coisa somente é pela 

“doação de sentido” da consciência constitutiva ou do “eu puro”. Porém, devemos 

enfatizar que é indevida qualquer tentativa de interpretação de Husserl como um 

idealista aos moldes de Berkeley, em que a concepção de ser se identifica com “ser 

percebido”. O próprio Husserl afirma que quem, diante de suas explicações, objetar que 

elas significam converter todo o mundo em ilusão subjetiva e se lançar nos braços de 

um idealismo berkeliano não o compreendeu (Ideias I, §55. In: HUSSERL, 2006, 

p.129). 

A afirmação de um “eu puro” enquanto doador de sentido para as coisas não 

significa que a efetividade real delas será negada, mas que “o mundo mesmo possui 

todo o seu ser como certo sentido, o qual pressupõe a consciência absoluta, o campo de 

doação de sentido (p.129)”. Não é um contrassenso considerar o mundo exterior como 

existente ou efetivado. Para Husserl, o contrassenso surge somente quando se absolutiza 

o mundo, isto é, quando ao se filosofar sobre o sentido do mundo se ignora que ele o é 

enquanto constituído pela consciência (p. 129). 

Dessa maneira, conforme mencionei anteriormente, Husserl não pretende rejeitar 

o problema do ser, mas restabelecê-lo. O restabelecimento do problema do ser na 

fenomenologia se dá, portanto, a partir de uma investigação sobre a origem do sentido 

do ser que só é possível mediante uma “filosofia das essências”, uma vez que após a 

colocação do mundo entre parênteses, ao analisarmos os atos da consciência, 

chegaremos aos tipos essenciais que a regulam e normatizam, possibilitando assim a 

posterior constituição do sentido do ser do mundo pela consciência. Segundo o 

comentarista André de Muralt, a essência em Husserl é uma estrutura da consciência 

que deve ser considerada como a unidade terminal da constituição subjetiva (MURALT, 
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1998, p. 71).  

Dessa maneira, interessa para Husserl uma “filosofia das essências” e aqui 

podemos nos perguntar qual é o estatuto de ser da essência para Husserl. Se o propósito 

da investigação fenomenológica não envolve a consideração do ser na realidade, 

podemos inferir desde já que a essência em Husserl não tem conotação “real”. Contudo, 

ainda faria sentido pensarmos, de acordo com Husserl, em ser da essência, ou esta seria 

simplesmente um “nada” de ser? Eu penso que se encontrarmos no autor subsídios para 

que seja possível pensar a essência em termos de seu ser, o estatuto de ser nele 

encontrado apontará para uma importante concepção metafísica subjacente à 

fenomenologia husserliana, em que deve se admitir a distinção entre ser e existir, ou 

ainda que o sentido de ser não se esgota na realidade. Em última instância, trata-se de 

uma concepção metafísica que, se não foi considerada por Husserl, afinal a preocupação 

dele era mais com o problema do conhecimento do que com o problema do ser, estaria 

inevitavelmente no escopo investigativo de Edith Stein. 

Desde as Investigações Lógicas, Husserl procura refutar qualquer modalidade de 

hipóstase do que é significado pela universalidade. Dessa maneira, a essência enquanto 

tal de um objeto  corresponde a um nome universal, ou ainda a uma espécie, mas nunca 

a algo. Nas Investigações Lógicas, Husserl aponta dois equívocos das doutrinas sobre 

os objetos universais. O primeiro equívoco diz respeito a uma interpretação tradicional 

da doutrina platônica das Ideias que afirma a existência real do universal; enquanto o 

segundo equívoco diz respeito às teses psicológicas que concedem existência real das 

espécies no pensamento. Em relação ao primeiro equívoco, enfatizo que o alvo de 

Husserl não é necessariamente o próprio Platão, mas a tradição interpretativa que 

envolve este autor. De fato, tanto nas Investigações, quanto em Ideias I (§22),  a crítica 

de Husserl se volta para a corrente interpretativa que ele chama de “realismo platônico 

(no sentido da concepção tradicional)” (Investigações Lógicas 2, <127>,§ 7. In: 

HUSSERL, 2012, p. 103).  

A crítica à doutrina referente ao realismo platônico é importante para o projeto 

fenomenológico de Husserl, porque esclarece o posicionamento pré-ontológico e 

constitutivo da fenomenologia transcendental. Uma vez acionada a epoché, com vistas 

ao acesso à consciência transcendental reduzida, isto é, ao domínio constitutivo da vida 

do eu que interessa ao fenomenólogo, todas as teses sobre a realidade devem ser 

necessariamente suspensas, de maneira que o pressuposto da realidade dos objetos 

universais jamais poderia escapar do filtro da epoché. 
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A realidade para Husserl está no âmbito do factual. Ao conceito de “essência”, 

Husserl contrapõe o conceito de “fato” em que, este sim, ao individualizar e atualizar 

uma essência, diz respeito à realidade. Ou ainda, Husserl contrapõe a universalidade da 

“essência”, imutável e intemporal, ao ser fático, real, individual e contingente (Cf. 

Ideias I, §.1-7. In: HUSSERL, 2006, p.33-43).  

 Em Ideias I (§22), Husserl irá se fundamentar na intemporalidade mesma do que 

é significado pelos objetos universais para refutar os críticos das Investigações Lógicas. 

Os críticos de Husserl rejeitam a utilização de nomes filosóficos que significam 

universalidade como “essência” ou “ideia”, porque eles são apenas fatos psicológicos e 

qualquer tentativa de situá-los além da facticidade carregaria consigo o risco das 

hipóstases metafísicas. Além do mais, Husserl afirma que os críticos diziam não ser 

possível haver essência, nem intuição de essência, uma vez que podemos partir de teses 

psicológicas verificadas empiricamente para concluirmos que os objetos universais nada 

mais são do que “construtos psíquicos” que ocorrem no tempo. Porém, Husserl afirma 

ser um contrassenso falar de essência enquanto construto psíquico, porque isso seria 

confundir a representação contingente no tempo com o representável invariável e 

intemporal. Ele afirma que a representação numérica que fazemos do “dois” num 

intervalo de tempo não é o próprio número enquanto membro único e intemporal da 

série dos números. A hipóstase psicológica de um objeto universal colapsaria a validez 

mesma de seu sentido que é “anterior” do ponto de vista de uma precedência 

constitutiva a qualquer representação ou construção psíquica real, que poderia ser 

verificada empiricamente. Husserl afirma, sobre a consideração do “dois” como 

construto psíquico: 

 

“Designá-lo como construto psíquico é, portanto, contra-senso, um 

desrespeito ao sentido totalmente claro do discurso aritmético, sentido 

que sempre pode ser claramente evidenciado em sua validez e que, 

portanto, está situado antes de toda teoria (Ideias I, §22. In: 

HUSSERL, 2006, p.67)”. 

 

 Husserl classifica o número “dois” constitutivo, ou a essência “dois”, como “ser 

intemporal” (Cf. p. 67). O ser intemporal da essência não é encontrado na realidade, 

mas também não é um constructo do pensamento. O sentido de real para Husserl se 

refere tanto ao que está “na” consciência, quanto ao que está “fora”; além do mais, real 

é um aqui e agora cuja nota caracterizadora é a temporalidade, de maneira que embora 

ser real e ser temporal não sejam conceitos idênticos, pode-se dizer que eles têm igual 
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extensão (Cf. Investigações Lógicas 2, <128>,§ 7. In: HUSSERL, 2012, p. 104).  Dessa 

maneira, mesmo as vivências psíquicas são uma unidade coisal, na medida em que 

transcorrem numa dada duração temporal. Porém, uma vez que a tese metafísica da 

realidade deve ser metodologicamente colocada entre parênteses, Husserl se interessa 

pelo ser da essência apenas em sua “intemporalidade” que não pode de maneira alguma 

ser compreendida como na realidade.  

 

3.2. Um restabelecimento do platonismo: excurso sobre o posicionamento metafísico 

essencialista da fenomenologia 

  

 A distinção entre ser e existir, sobre a qual Husserl parece estar convicto, pelo 

que podemos inferir a partir dos dois posicionamentos do autor mencionados acima (a 

crítica dele ao hipostasiar metafísico do universal e a admissão de um “ser intemporal”), 

se é algo capaz de colapsar o “realismo platônico”, por outro lado parece concordar com 

uma interpretação menos corrente da doutrina das Ideias, segundo a qual não fazia parte 

do projeto de Platão admitir existência real às Ideias, embora estas devam ter estatuto de 

ser. Husserl concede estatuto de ser para a essência “não real” e isso parece um 

comprometimento com a tese metafísica segundo a qual o sentido de ser não se esgota 

em realidade ou existência. Podemos dizer que em Husserl a distinção apresentada na 

história da metafísica entre essência e existência se exprime em dois modos de ser (ser 

da essência e ser da existência) que se anunciam em dois modos de autodoação (Cf. 

KORELC, 2016, p. 118). 

  Pensar a essência em termos de seu ser, em que este domínio se contrapõe ao 

domínio do ser enquanto real, nos remete à distinção empreendida na escolástica (a 

partir de Henrique de Gand) entre esse essentiae e esse existentiae
38

. Parece-me que 

                                                 
38 O pesquisador português Mário Santiago de Carvalho, na obra A novidade do Mundo: Henrique de 

Gand e a Metafísica da Temporalidade no Século XIII, defende a tese que Henrique de Gand, ao 

analisar o modo como Deus conhece a Si, introduziu um contributo teórico pessoal tanto à 

epistemologia quanto à metafísica. Quando Deus conhece a Si mesmo, Ele conhece tudo o que pode 

chegar a ser, pois é o princípio constitutivo de tudo. Dessa maneira, Deus conhece a sua essência não 

apenas na identidade, mas também na diferença. O conhecimento da criatura por Deus é, pois, 

conhecimento da diferença. Por sua vez, no plano da diferença, a criatura mesma se distingue como 

“coisa” criada por Deus e como “imagem” de Deus (ou seja, a criatura imita a essência de Deus). A 

“imagem” da criatura tem consistência ontológica, ou seja, um esse essentiae, que se distingue da 

consistência ontológica de seu ser uma coisa (esse existentiae). O ser da criatura que se modela a 

partir das ideias de Deus é o ser da essência, enquanto o esse existentiae é a dimensão que 

compreende a realidade, constituída por unissingulares efetivamente existentes e em devir. Trata-se, 

para Carvalho, de uma tentativa de sublinhar duas espécies de relações a Deus: na ordem da 

exemplaridade (esse essentiae, objeto da referência à inteligência divina) e na ordem da eficiência 
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historicamente a contraposição entre esses dois domínios de ser costuma estar 

frequentemente a serviço de concepções metafísicas que privilegiam o modo de ser da 

essência em relação ao modo de ser da existência, na medida em que o fundamento 

último da realidade é explicado não em termos de seu ser real, mas a partir da condição 

de ser original da essência. Desse modo, a própria fenomenologia, enquanto filosofia 

das essências, ou filosofia das origens, poderia ser considerada a partir de um fundo 

metafísico essencialista e, dessa maneira, como uma revitalização de um certo 

platonismo, desde que a doutrina das Ideias não seja compreendida em termos da 

realidade delas. 

 O filósofo alemão Paul Natorp, em sua obra Teoria das ideias de Platão, 

sustenta que as ideias platônicas não são substâncias. Para Natorp, a crítica de 

Aristóteles à doutrina das Ideias é um erro persistente e que contribuiu historicamente 

para equívocos de leitura dos textos platônicos (NATORP, 2012, p. 255). Segundo 

Natorp, em nenhum momento da polêmica contra a teoria das ideias ocorreu a 

Aristóteles que o ser que Platão atribui às ideias poderia ter sentido outro que a 

existência concreta como substância (p.293). 

 Vejamos, por exemplo, o argumento aristotélico no capítulo VI, do livro Z da 

Metafísica: 

 

“Se, depois, as substâncias e as essências são separadas umas das 

outras, (a) das primeiras não haverá mais ciência e (b) as segundas não 

terão mais nenhum ser (por “ser separado” entendo, por exemplo, o 

caso em que ao bem não pertença a essência do bem, nem à essência 

do bem o ser bem). (a) De fato, temos ciência da coisa individual 

quando conhecemos a sua essência. (b) Por outro lado, o que vale para 

o bem vale, analogamente, para todos os casos: assim, se a essência do 

bem não é o bem, tampouco a essência do ser será ser, nem a essência 

do um será um (METAFÍSICA Z 6, 1031b5. In: ARISTÓTELES, 

2005, p. 307)”.  

 

 A crítica de Aristóteles se fundamenta na tese de que o objeto do conhecimento 

verdadeiro é a substância individual. Os particulares é que existem absolutamente em si 

mesmos, cabendo aos universais significado apenas no âmbito do conhecimento. Os 

universais são anteriores aos particulares apenas como “potencialidade”, enquanto na 

                                                                                                                                               
(esse existentiae, ser que depende da intervenção da vontade de Deus). De qualquer maneira, a 

diferença entre esse essentiae e esse existentiae é uma diferença de intenção, uma vez que não há 

dualidade no seio do ser criado. Porém, apesar da indiferença real entre essência e existência, um tal 

sistema metafísico enfatiza a preeminência ontológica das essências, uma vez que os seres que 

existem, existem de um modo mais ou menos autêntico, isto é, realizam a sua “essência” de maneira 

mais ou menos perfeita (Cf. CARVALHO, p. 264-279).   
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ordem da “atualidade” os particulares é que os precedem e, mais ainda, o próprio 

conhecimento só adquire atualidade mediante apreensão dos particulares (Cf. NATORP, 

2012, p. 277).   

 Enfim, na doutrina aristotélica, as substâncias, em última instância singulares, 

precedem e são mais fundamentais do que a definição. A definição cumpre o papel de 

permitir que tenhamos ciência de um particular e neste caso deve haver uma relação de 

identidade entre o sujeito individual e a ideia que dele se predica, de uma tal maneira 

que se o predicado não se encontrar exaustivamente representado no concreto particular 

não se pode dizer com direito que um dado sujeito é portador de uma certa 

universalidade. Nesse sentido, não poderíamos ter ciência de uma substância, porque o 

conhecimento universal que poderíamos predicar dela, em sua separabilidade, não lhe 

pertence realmente. E mais ainda, se a ideia não adquire o estatuto de algo existente no 

particular, a ideia em si mesma não existe (p. 291-293).   

 Porém, segundo Natorp, em Platão a ideia jamais pode ser representada no caso 

concreto em seu todo. Ele cita, por exemplo, a lei da atração de Newton como uma 

possibilidade de ideia platônica. A lei enuncia um conteúdo como um todo, porém este 

não pode ser entendido como enunciando em si uma representação particular, nem 

abrangendo a coleção completa dos casos particulares. A lei, enquanto tal, não se 

fundamenta pela existencialidade. Porém, isso não significa que ela não tem ser. 

Segundo Natorp, o ser significa, para Platão, de modo muito geral: determinação em 

pensamento (Cf. p. 293-295).  

 Outrora, quando mencionei a essência da universalidade em Tomás de Aquino, 

destaquei que ela abrange determinação e indeterminação (que envolve em si a 

realidade dos casos concretos). Trata-se de uma concepção de cunho aristotélico, em 

que a ordem substancial do ser é levada em conta de maneira precedente a qualquer 

consideração sobre a ordem do conhecer. A substância precede a definição que nos 

permite a sua ciência. Por sua vez, em Platão, a ideia, enquanto completamente 

determinada em si mesma, é que pode ser em sentido mais estrito. 

 Étienne Gilson, em O ser e a essência, reconhece que numa abordagem da 

doutrina das Ideias, segundo a qual a ontologia platônica da essência é para ser 

compreendida independentemente da esfera da existência, a noção de ὄντως ὄν (que 

pode ser traduzido como “verdadeiramente ente”) - que Platão atribuía à Ideia enquanto 

único objeto que merece o verdadeiro título de ser - deve corresponder a uma tal 

identidade do ser consigo mesmo, de maneira que o ser apareceria necessariamente 
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como uno, isento de toda mudança e, enquanto tal, jamais reportado à instância da 

existência, uma vez que não poderíamos atribuir a um tal domínio imutável e verdadeiro 

de ser o que atribuímos ao mundo aparente e mutável das coisas sensíveis, a saber, a 

existência delas na realidade  (GILSON, 2016, p. 33-39).  

  Contudo, uma tal doutrina, caso desejarmos exaurir-lhe ao máximo o que ela 

tem a dizer sobre o sentido do ser, é sujeita ao desafio de explicar a relação entre o que é 

verdadeiramente ser e o que é na realidade mutável do mundo das aparências. A 

despeito de todos os problemas que a crítica de Aristóteles à doutrina das Ideias 

ocasionou para uma compreensão mais rigorosa do platonismo, o questionamento do 

primeiro livro da Metafísica ainda aponta para um legítimo desafio filosófico:  

 

Mas a dificuldade mais grave que se poderia levantar é a seguinte: que 

vantagem trazem as Formas [είδη] aos seres sensíveis, seja aos 

sensíveis eternos, seja ao que estão sujeitos à geração e à corrupção? 

De fato, com relação a esses seres as Formas não são causa nem de 

movimento nem de qualquer mudança. Ademais, as Ideias não servem 

ao conhecimento das coisas sensíveis (de fato, não constituem a 

substância [οὐσία] das coisas sensíveis, caso contrário seriam 

imanentes a elas), nem ao ser [εἶναι] das coisas sensíveis, enquanto 

não são imanentes às coisas sensíveis que delas participam (Metafísica 

A, 9, 991, a 8-15. In: ARISTÓTELES, 2005, p. 55).    
 

Se nunca foi o caso para Platão compreender a Ideia como “real” ou ainda 

explicá-la a partir de sua relação com a realidade, ele poderia responder a Aristóteles 

como Husserl responderia a quem interpretava a sua “ciência das essências” a partir de 

algum tipo de conexão com a facticidade, ou ainda a quem que viria a lhe exigir uma tal 

vinculação: trata-se de um contrassenso conferir à essência um papel “real” a ser 

cumprido.  

Dessa maneira, o empreendimento de Husserl parece bastante com um modelo 

de platonismo não realista.  Contudo, na medida em que a pergunta pela relação causal 

das Ideias ou das essências com seus modelos na realidade seria desprovida de sentido 

(afinal, a fenomenologia é uma ciência das essências prevenida metodologicamente para 

não atrair ao seu escopo o domínio da facticidade ou da existencialidade) é fato que o 

fenomenólogo exclui de maneira bem mais clara, diferentemente de Platão, a 

possibilidade de que sua ciência venha a oferecer a tese da existência da essência, ou 

ainda de uma explicação (pela via da causalidade) da realidade pela essência. Ou seja, 

em Husserl a desconexão de sua filosofia com a facticidade ou com o sentido de 

“realidade” que talvez pudéssemos atribuir à Ideia platônica, é algo inquestionável, ao 
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passo que em Platão ainda há impasse entre os seus intérpretes se a compreensão do 

sentido do ser verdadeiro exclui ou não a existencialidade. Se há inclusão, a crítica 

aristotélica parece fazer algum sentido; porém, se há exclusão, não apenas o comentário 

de Aristóteles não faria sentido, como várias das interpretações tradicionais da doutrina 

das Ideias entrariam em colapso. A própria Edith Stein tinha consciência de que o 

platonismo que admite existência do universal fora da mente e das coisas individuais é 

resultado da interpretação que os escolásticos faziam de Platão (Cf. STEIN, 2006, p. 

92). Trata-se de um grande problema filosófico cujo mistério jamais poderia ser 

resolvido aqui. Portanto, voltemo-nos para a fenomenologia transcendental husserliana, 

onde a suspensão metodológica da existencialidade é algo que ninguém ousaria 

questionar.   

 Para Edith Stein, é justamente a desconexão com a facticidade, que em Husserl 

será fundamental para o seu método, que explica por que ele chegou a uma 

interpretação idealista da realidade, enquanto vários de seus associados e discípulos 

como Max Scheler, Alexander Pfänder, Adolf Reinach, Hedwig Conrad-Martius, Jean 

Hering, e outros, guiados por um sentido de essência que não se esgota em seu caráter 

“irreal” se confirmavam cada vez mais em seus modos realistas de pensamento (Cf. 

STEIN, 2006, p.82)”. A seguir, pretendo apresentar como Edith Stein também se 

enveredou por um modo mais realista de pensamento, concedendo um aspecto de 

duplicidade à “essência da essência” [Doppel-“Wesen” des Wesen] em que o sentido de 

essência não se esgota somente em universalidade intemporal e “irreal”, mas que 

abrange também uma faceta real, isto é, o ser de sua atualidade adicional [Sein] em 

relação a um dado objeto [Gegenstand]  

Contudo, desde já enfatizo que Edith Stein concede à “não realidade” do modo 

de ser da essência certa preeminência metafísica em relação à realidade, ou seja, para 

importarmos os termos da tradição metafísica que dizem respeito ao verdadeiramente 

ser, o esse essentiae cumpre o papel de “ὄντως ὄν”, na medida em que é autenticamente 

ser, e anterior por isso mesmo à realidade que dela depende. Isso se explica porque, por 

mais que estejamos a destacar a necessidade de uma complementação entre as vias 

agostiniana e aristotélica para elucidarmos como se justifica o próprio método 

investigativo da autora, Edith Stein parece nos remeter a uma certa preeminência do 

domínio da vida do eu.  
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3.3. Essencialidade [Wesenheit]: a expressão fenomenológica da Ideia ou Forma 

 

Os atos da vida do eu doam sentido não apenas para a realidade transcendente, 

mas mesmo para as duas grandes formas ontológicas básicas [Gegenstand e Sein] que se 

concretizam no ente real. De fato, embora Edith Stein afirme em Potência e Ato que a 

análise da imanência não nos ensina nada sobre o algo ou o objeto [Gegenstand] e que, 

portanto, para que as categorias aristotélicas e escolásticas sejam alcançadas é preciso 

investigar o domínio transcendente, ela ressalta, todavia, que devemos nos engajar 

primeiramente numa consideração genuína das origens (STEIN, 2009, p.15). Conforme 

mencionei no capítulo anterior, se desejarmos compreender o que é onticamente 

posterior (a saber, o domínio transcendente) devemos começar por aquilo que nos é 

mais próximo. 

 Ao partirmos pela via agostiniana, ou seja, do inerradicável fato de meu próprio 

ser, encontramos algo mais, que desponta em meu ser fugaz e flutuante e que, após ter 

surgido e desenvolvido, pode ser captado e firmemente sustentado por nós como uma 

unidade da experiência.  Edith Stein analisa uma unidade da experiência em que o eu 

experimenta uma alegria. Ela diz que o eu experimenta uma alegria derivada de um 

trabalho bem sucedido. Durante a execução do trabalho, o eu também experimentava 

uma certa alegria, mas as duas experiências de alegria são diferentes e ela parte dessa 

diferença para enfatizar que há um determinante invariável para duas unidades de 

experiência alegria variantes.  

 Vou ilustrar mais concretamente o exemplo da autora. Suponhamos que o 

trabalho que alegrava a vida do eu dizia respeito a um jogador de futebol que disputava 

uma final de Copa do Mundo. O atleta conferia grande valor àquele momento, de 

maneira que enquanto ele disputava a partida, vivenciando as diversas realidades do 

jogo, simultaneamente experimentava uma alegria por fazer parte de um momento que 

dezenas de milhares de pessoas no estádio de futebol e mais um bilhão de pessoas em 

todo o planeta assistia pela televisão com grande emoção e interesse. Suponhamos que 

esse atleta tenha ainda realizado o feito de marcar o único gol da partida, que aconteceu 

trinta minutos antes do fim do jogo. A experiência da alegria de ter feito o gol, enquanto 

uma unidade experiencial, se difere da alegria que ele sentia, até então, por “somente” 

participar da partida. A alegria do gol pode ser descrita como mais intensa, o seu 

surgimento foi mais repentino e nela a vida do eu confere um sentido de importância 

maior do que a importância de “somente” participar do jogo. Porém, essas duas 



74 

 

unidades experienciais de alegria que podemos mapear no atleta ainda são, de alguma 

maneira, abafadas por um temor dele em perder a partida, de um tal modo que quando o 

juiz apita o fim do jogo, o atleta experimenta uma alegria ainda mais intensa do que 

aquelas das outras duas unidades experienciais que exemplifiquei, uma vez que agora se 

trata de uma alegria não mais abafada por nenhuma tensão ou temor.  

Aquelas três unidades de alegria de nosso atleta imaginário são estabelecidas a 

partir de um surgir e deu um desvanecer no tempo, mas há para Edith Stein uma 

determinante invariável para cada unidade de experiência de alegria variável, afinal, 

embora sejam diferentes, o eu pode muito bem compreendê-las enquanto uma unidade 

de experiência que seja especificamente de alegria, e não de tristeza. Desse modo, 

podemos diferenciar a alegria de uma unidade experiencial de alegria da alegria 

enquanto tal, que não surge e nem desvanece no tempo e que determina qualquer 

experiência de alegria do eu, de maneira que se não pudéssemos falar em “alegria 

enquanto tal” seria impossível compreender uma alegria variável enquanto alegria. O 

jogador reconhece como “alegre” a experiência de marcar um gol em final de Copa do 

Mundo não por causa dessa alegria específica, mas porque ele entende o sentido da 

alegria, ou seja, ele sabe, de alguma maneira, o que é a alegria enquanto tal.  

Há um sentido originário de alegria que, como tudo o que “faz sentido”, se 

caracteriza por sua inteligibilidade. Embora para Edith Stein sentido [λόγος], enquanto 

razão última, seja de alguma maneira indefinível e inexplicável, podemos considerá-lo a 

partir de sua relação com o entendimento [Verstehen]. Sentido e entendimento são 

conceitos que pertencem um ao outro [Sinn und Verstehen gehören zueinander]. Sentido 

é o que pode ser entendido e entendimento é a captura do sentido [Sinn-erfassen] (Cf. 

STEIN, 2006, p. 65). 

 Enfim, ao diferenciar a unidade de experiência da alegria, que surge e 

desaparece no tempo, da alegria enquanto tal, Edith Stein afirma que encontramos aí 

aquelas “formas” [Gebilde] que Platão tinha em mente com as suas ideias [Ideen (ἰδέα, 

εἶδος)] e que reapareceu na filosofia de Aristóteles sob os nomes de εἶδος ou μορφή
39

.  

Porém, ao afirmar a sua escolha terminológica, ela diz que prefere usar a expressão 

fenomenológica Wesenheit (Cf. STEIN, 2006, p.63-64), que vou traduzir a partir daqui 

como “essencialidade”. Em anexo a este capítulo, eu procuro detalhar minha opção de 

tradução, apresentando também como Edith Stein traduz conceitos latinos clássicos da 

                                                 
39 Edith Stein traduz  εἶδος como “Urbild” (termo que poderíamos transpor para o português como 

“arquétipo) e μορφή como “Form” (“Forma”). 
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metafísica para o alemão. 

 A essencialidade de algo é um “estado” ou “condição” que determina todas as 

experiências individuais, sendo que cada uma delas deve o seu nome mesmo à 

essencialidade. Não poderia, por exemplo, haver experiência de alegria do eu sem que 

houvesse uma essencialidade preeminente à experiência. Não se trata de uma alegria 

minha ou sua, que seja agora ou posteriormente, nem que tenha duração mais longa ou 

mais curta: ela não tem ser no tempo e no espaço, mas onde quer e quando quer que a 

alegria é experimentada [erlebt], a essencialidade da alegria é realizada [verwirklicht] 

(STEIN, 2006, p.64).  Há, portanto, leis da essencialidade que determinam o curso da 

experiência em que a unidade estrutural surge em mim. As essencialidades carregam 

consigo mesmas a possibilidade de serem plenamente inteligíveis, transmitindo assim 

inteligibilidade e sentido aos objetos da realidade.   

  Ao considerar o sentido de ser das essencialidades, a autora afirma que, em 

correspondência ao procedimento fenomenológico de esclarecer o sentido do ser no 

domínio da vida do eu, ou seja, naquela região de ser que nos é imediatamente próxima, 

encontramos um tipo de ser que, embora à parte, condiciona o fluxo da vida do eu: as 

essencialidades experienciadas [Erlebnis-Wesenheiten]. Se as essencialidades não se 

realizassem na vida do eu, este seria um labirinto caótico em que nenhuma estrutura 

formal poderia se distinguir. Além de sentido e de inteligibilidade, as essencialidades 

transmitem à vida do eu unidade, multiplicidade e ordem (Cf. STEIN, 2006, p.65). 

 A via agostiniana é, portanto, o caminho investigativo que nos permite encontrar 

as unidades de sentido das vivências do eu, isto é, as essencialidades que, ao 

transmitirem inteligibilidade às unidades de experiência do eu, transmitem sentido à 

própria realidade transcendente, uma vez que esta só é compreendida enquanto 

realidade pelo eu que lhe doa tal sentido.  

 Contudo, não podemos conceder às essencialidades o mesmo estatuto de ser das 

essencialidades experienciadas. O ser da essencialidade não é como aquele das 

experiências - afinal as experiências são um tornar-se e um desaparecer - tampouco é 

como o ser do eu, que é uma vitalidade que se renova de momento em momento. O ser 

da essencialidade é imutável e eterno, embora para Edith Stein haja grande diferença 

entre o ser eterno de Deus e o ser das essencialidades.  A essencialidade, enquanto tal, é 

ineficaz [Unwirksames] e irreal [Unwirkliches], enquanto Deus é absolutamente 

primeiro em eficácia e realidade, conforme a autora verifica pelo pensamento 

inferencial ao considerá-Lo como causa primeira de todo o ser (Cf. STEIN, 2006, p.67).  
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 Embora a essencialidade tenha estatuto de ser irreal [unwirkliches], não podemos 

considerá-la como um não-ser (Cf. STEIN, 2006, p.68).  Aqui estamos no ponto de Ser 

Finito e Ser Eterno em que a autora assume o compromisso metafísico de admitir que o 

sentido do ser não se esgota em ser na realidade. Porém, para que ela esclareça melhor o 

sentido de ser irreal da essencialidade, a autora considera recomendável eliminar 

possíveis equívocos. A seguir, apresentarei como Edith Stein concebe as distinções entre 

essencialidade, essência e conceito. A distinção entre essencialidade e essência é crucial, 

a meu ver, para compreendermos como a autora oferece subsídios para uma 

interpretação segundo a qual ela, embora do ponto de vista epistemológico construa 

uma método de compatibilização entre o transcendentalismo e o realismo, do ponto de 

vista metafísico irá se distanciar tanto de Husserl quanto de Tomás de Aquino. 

 

3.4. A distinção entre essencialidade [Wesenheit], essência [Wesen] e conceito [Begriff] 

 

 Edith Stein enfatiza que “essencialidade” não pode ser confundida nem com 

“conceito” [Begriff] e nem com a “essência” [Wesen] que cumpre a função de 

mediadora entre uma dada essencialidade e sua realidade.  

 Segundo Edith Stein, “nós formamos [bilden wir]” conceitos, colocando em 

relevo certas notas características de um objeto [Gegenstand]. Temos uma certa 

liberdade na formação de conceitos. As notas características que coloco em relevo para 

o meu conceito de “pássaro” certamente não são as mesmas que aquelas elencadas por 

um ornitólogo. Por outro lado, não formamos essencialidades, mas as encontramos 

[finden]. Desse modo, o encontro não depende da nossa liberdade, ou seja, a 

essencialidade encontrada independe da maneira como formamos o seu conceito. 

Essencialidades são simples e últimas e não há nada nelas que possa ser colocado em 

relevo, não cabendo, portanto, uma definição. As palavras que utilizamos para 

encontrarmos uma dada essência têm apenas um sentido de apontamento (Cf. STEIN, 

2006, p.66).    

 Para Edith Stein, a essencialidade da alegria pode ser definida, por exemplo, 

como uma paixão da potência apetitiva da alma, como Tomás de Aquino expõe na II 

parte da Suma Teológica. Isso pode ser correto e altamente esclarecedor, mas trata-se de 

um conceito, uma vez que “a essencialidade da alegria não é um estado da alma 

[seelischer Zustand]; não tem graus de intensidade, não se manifesta em fenômenos de 

expressão corporal e não impele a palavras e ações” (STEIN, 2006, p.69).  
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 Há diferença, portanto, entre essencialidade e conceito. Mas e a denotação de 

essência? Em que sentido ela se difere de essencialidade e conceito? Para Edith Stein, 

essência denota algo que não coincide com a essencialidade, porque a essência sempre é 

encontrada, como que realmente, num objeto [Gegenstand] e também se difere de 

conceito, porque este é uma formação separada do objeto, sendo apenas 

intencionalmente referido a ele (STEIN, 2006, p.70). Ela explica sua concepção citando 

o primeiro princípio da essência [Hauptsatz vom Wesen] de Jean Hering
40

:  

 

“Todo objeto [Gegenstand], qualquer que seja o seu modo de ser, tem 

uma e somente uma essência que, enquanto tal, o constitui plenamente 

em sua particularidade individual. (…) Toda essência é, por sua 

própria essência, essência de algo e precisamente essência deste e não 

de outro algo (HERING apud STEIN, 2006, p.70)”
41

.  
 

  

 Embora a essencialidade, enquanto analisada fenomenologicamente, seja o fator 

de transmissão de ordem e inteligibilidade à vida do eu, a realização de uma experiência 

que tenha uma dada unidade de sentido não significa que a essencialidade constituinte, 

enquanto tal, se tornou real. Ou seja, a realização da essencialidade não significa que ela 

se torna real enquanto tal, mas que o algo [Etwas] a que ela corresponde se torna real. 

Dessa maneira, a possibilidade do ser real tem seu fundamento no ser da essencialidade. 

Porém, como a essência é essência de algo, a concepção de essência em Edith Stein irá 

comportar uma dualidade de sentido (que não é o caso da essencialidade), de modo que 

abrange em si tanto a irrealidade constitutiva da essencialidade quanto também, 

intrinsecamente e por sua própria “natureza”, a mediação real entre a essencialidade e 

um objeto individual que é “este” e não outro.  

Edith Stein afirma que Hering utiliza ainda o termo sosein (correspondente ao 

grego ποῖον εἶναι), que podemos traduzi-lo para o latim haecceitas
42

, para designar a 

                                                 
40 Filósofo e teólogo franco-alemão que viveu entre 1860 e 1966. Pertencente ao círculo de discípulos 

de Husserl em Göttingen, Jean Hering exerceu grande influência nas considerações fenomenológicas 

de Edith Stein sobre conceitos metafísicos, especialmente na distinção entre essência e 

essencialidade. 
41 O trecho que propus tradução é: “Jeder Gegenstand (welches seine Seinsart auch sein möge) hat ein 

und nur ein Wesen, welches als sein Wesen die Fülle der ihn konstituierenden Eigenart ausmacht (…). 

Jedes Wesen ist seinem Wesen nach Wesen von etwas, und zwar Wesen von diesem und keinem 

andern Etwas”. 
42 O termo latino “hacceitas” é historicamente atribuído a Duns Escoto e aos seus discípulos, que 

utilizam o conceito para designar o princípio pelo qual a coisa singular é esta coisa singular. 

Francesco Alfieri, em sua obra sobre a presença de Duns Escoto no pensamento de Edith Stein, 

delimita as três obras (e respectivas passagens) do escolástico onde são investigados os elementos 

constitutivos e fundacionais da realidade individual: Lectura II, dist. 3, p.1, qq.1-7 - aulas em Oxford, 
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essência, sendo que o fato de essência ser essência de objeto a denota, enquanto ser, ser 

dependente do objeto real (Cf. STEIN, 2006, p.70). Em resumo, a essência é o que 

determina o “quid” ou o “o quê” do objeto, de maneira que ela cumpre a função 

mediadora entre uma dada essencialidade e sua realidade. 

 Ao apresentar a sua compreensão acerca do sentido de essência, Edith Stein, que 

procedia  sua investigação até então pela via agostiniana, isto é, a partir do domínio da 

vida do eu, assume que não será mais possível ignorar o tratamento de objetos 

[Gegenständen]. Objeto [Gegenstand] é uma forma ontológica geral, ou ainda a 

estrutura mais geral de sentido de tudo aquilo que é na realidade. A autora afirma: 

“embora no domínio do eu também encontramos essências e essencialidades, já temos 

evidências suficientes de que ambas não são encontradas apenas naquele campo 

particular, mas em todos os entes [Seienden] (STEIN, 2006, p.70). Conforme apresentei 

no capítulo anterior, o sentido da vida do eu não se explica apenas a partir da 

imediaticidade do domínio transcendental, mas também, do ponto de vista causal, a 

partir do  domínio transcendente: “quando, por exemplo, um barulho me atinge de fora, 

o barulho obviamente não se origina no eu, mas o eu é apenas afetado 

[Betroffenwerden] (STEIN, 2006, p. 56)”. 

 A compreensão da distinção entre essencialidade e essência requer, do ponto de 

vista investigativo, uma complementaridade entre o que é dado pela via agostiniana com 

aquilo que é dado via aristotélica. A compreensão de essencialidade, enquanto 

determinante da inteligibilidade do objeto não tem qualquer relação de dependência 

com o objeto real (e essa compreensão pode se dar no domínio investigativo 

fenomenológico, da vida do eu); porém, quando analisamos o objeto, mesmo enquanto 

                                                                                                                                               
por volta de 1290; Ordinatio II, dist.3, p.1, qq.1-7 - versão revisada de Lectura; e Quaestiones super 

libros Metaphysicorum Aristoteles Liber VII, q.13 - data difícil de precisar (Cf. ALFIERI, 2015, 

p.46). O termo “haecceitas”, de acordo com a pesquisa de Alfieri, é encontrado apenas na questão 13 

de Quaestiones..., estando assim completamente ausente em Ordinatio e em Lectura (Cf. p. 65). No 

contexto dos comentários de Escoto sobre a metafísica de Aristóteles, “haecceitas” reflete o termo 

utilizado por Aristóteles: τóδε τι, que se refere ao indivíduo numericamente singular, que foi portanto 

quantitativamente definido como um “este” (Cf.p.66-67). Contudo, conforme Alfieri aponta, há uma 

evolução doutrinal na obra de Escoto, de maneira que em Ordinatio, o princípio de individuação é 

definido como entitas, realitas, ultima realitas formae, e ultima realitas entis (Cf. p. 47). Como 

“haecceitas” tem a desvantagem de sugerir uma “coisa” ao invés da extrema atualidade que 

determina cada ser real em sua singularidade, parece que o pensamento de Escoto evoluiu para um 

estágio final em que a individuação não é  mais um princípio para ser encontrado, mas uma nova 

abordagem para a análise da estrutura mesma do “ser” em seu estágio último (Cf. p.68-69). 

Posteriormente, vou procurar explicar como o posicionamento metafísico de Edith Stein se aproxima 

do pensamento de Escoto, na medida em que a terminologia do período escotista mais tardio: “ultima 

realitas entis”, ao invés de “haecceitas”, parece caracterizar a individualidade de uma maneira em 

que esta, enquanto constitutiva última da realidade, é prioritária a qualquer res não devendo, portanto, 

ser confundida com algo real.  
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estrutura de sentido, encontramos ou descobrimos nesta uma dada essência, que faz com 

que ele seja um “este” e não um outro. Portanto, a essência se vincula à realidade do 

objeto, enquanto a essencialidade não tem esse tipo de vínculo, sendo a sua condição 

mesma de possibilidade de ser real. Enquanto a condição constitutiva da essencialidade 

demanda uma investigação estritamente fenomenológica, por mais que a investigação 

sobre a essência do objeto deva ser esclarecida do ponto de vista constitutivo, o seu 

vínculo com a realidade demanda uma abertura investigativa para a metafísica. Isso me 

parece esclarecer a necessidade metodológica da autora em compatibilizar a 

fenomenologia com uma ontologia ou metafísica.  

 

3.5. O ser próprio da essência 

 

 Edith Stein geralmente emprega “Ser Próprio da Essência [Wesenhaftes Sein]43” 

para designar o “Ser das Essencialidades” [Sein der Wesenheiten], mas ela diz que 

embora tais modos de ser sejam bastante próximos, há uma distinção que precisamos 

observar. O ser próprio da essência é o único tipo de ser que a essencialidade possui, 

enquanto, por sua vez, devido ao sentido dual de essência, esta abrange o ser da próprio 

da essência mais o ser da sua atualidade adicional em relação ao objeto (Cf. STEIN, 

2006, p.81).  Dessa maneira, reforça-se ainda mais a tese da autora segundo a qual a 

dualidade no ser da essência corresponde à função mediadora que ela exerce entre a 

essencialidade e a realidade. 

A seguir, vou procurar explicar o sentido do “ser próprio da essência”, porque o 

seu contraste com “ser real” me parece esclarecer ainda mais a posição metafísica 

essencialista que atribuo ao método de Edith Stein. A concessão de preeminência à via 

agostiniana em relação à via aristotélica me parece justificada por uma concepção 

metafísica que garante à “essência” estatuto prioritário de ser em relação a ser em suas 

instâncias reais de ato e de potência.  

Edith Stein admite que há um ser próprio da essência, porque uma vez que 

somos capazes de alcançar [fassen] o “o quê”- ou quid [Was] da essência 

independentemente de sua realização num objeto, tal quid deve possuir “um tipo de ser” 

                                                 
43 Opto por traduzir “Wesenhaftes Sein” como “Ser próprio da essência” - tradução proposta pelo 

professor, tradutor e pesquisador steiniano Juvenal Savian Filho - e não como “Ser Essencial”, para 

eliminar a ambiguidade que a tradução de caráter mais literal poderia trazer consigo. A perífrase “ser 

próprio da essência” vem a enfatizar que se trata de Ser da Essência e não de Ser em sentido 

essencial.  
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[eine Art des Seins], afinal, tudo o que é algo [Etwas], também é (Cf. STEIN, 2006, 

p.80).  O ser próprio da essência é um “estágio preliminar” [Vorstufe] de ser, porque o 

ser real é fundamentado nele. Porém, embora a essência careça de autonomia e necessite 

de suplementação, uma vez que é de sua natureza a possibilidade de se “realizar” num 

objeto, isso não significa que ser em estágio preliminar constitua-se numa inferioridade; 

pelo contrário, Edith Stein enfatiza que o objeto se torna real em virtude da essência, e 

não é a essência que se “torna” em virtude do objeto (Cf. STEIN, 2006, p. 81).  

 O ser próprio da essência se difere, em sentido de ser, do ser da realidade de uma 

experiência. Se analisarmos uma dada experiência da vida do eu, constatamos que seu 

ser é um tornar-se e um desaparecer. Porém, o ser próprio da essência é supra-temporal. 

Em todas as vezes que a alegria é experienciada, podemos dizer que as experiências se 

diferem, sendo mais ou menos intensas entre si e durando mais ou menos tempo, mas 

não a alegria enquanto tal, ou a essencialidade da alegria, que é condição de 

possibilidade de todas aquelas atualizações que surgem e desaparecem no tempo. Dessa 

maneira, o estágio preliminar e supra-temporal de ser próprio da essência, que constitui-

se como não real, não é uma inferioridade de ser, mas eu ouso dizer que, para Edith 

Stein, trata-se de um estado de ser ainda mais preeminente, ou seja, está ainda mais de 

acordo com as exigências do “ὄντως ὄν”, do que o ser da realidade temporal. 

 O âmbito do ser próprio da essência deve ser concebido como um domínio em 

que as essencialidades representam os protótipos simples do estágio preeminente de ser 

da essência. As características essenciais que designamos como o “o quê” ou “quid” de 

uma dada essência são à imagem e semelhança da essencialidade. Ou seja, a “essência” 

para Edith Stein deve ser compreendida tanto em seu aspecto quiditativo, quanto em seu 

aspecto constitutivo. A “essencialidade” é constituinte do “o quê” que conceitualmente 

obtemos a partir das características essenciais do objeto, sendo que esta quididade está 

no mesmo âmbito de “ser próprio da essência” que a essencialidade constituinte; isto é, 

ambas pertencem ao domínio daquilo que na metafísica tardo-escolástica poderíamos 

denominar de esse essentiae.  

 Para Edith Stein, a compreensão de Husserl da essência, que leva em 

consideração apenas o aspecto constituinte do ser próprio da essência, faz com que se 

elimine aquela conexão com a realidade que, na concepção dual, se anexa à essência 

não apenas externamente, mas que é intrinsecamente pertencente a ela. Portanto, tendo 

como base o corte que separa fato de essência, se torna compreensível, segundo Edith 

Stein, por que Husserl chegou a uma interpretação idealista da realidade, enquanto 
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vários de seus associados e discípulos como Max Scheler, Alexander Pfänder, Adolf 

Reinach, Hedwig Conrad-Martius, Jean Hering, e outros, guiados pelo sentido pleno do 

termo essência se confirmavam cada vez mais em seus modos realistas de pensamento 

(Cf. STEIN, 2006, p.82).     

 O sentido dual de essência em Edith Stein me parece o recurso apropriado para 

ela levar em consideração, como legítimo ponto de partida filosófico, a forma 

ontológica geral do objeto [Gegenstand], uma vez que, conforme já foi apresentado, 

para a autora “não podemos descrever nada ou dizer nada, em qualquer área, sem 

usarmos expressões ontológicas e sem pressupormos formas ontológicas (STEIN, 2009, 

p.26)”. Dessa maneira, uma vez que não se poderia chegar a uma conexão intrínseca 

com a realidade apenas pela investigação do ser próprio da essência -  uma vez que este 

é independente não apenas do “mundo real”, mas mesmo das formas ontológicas que 

constituem a realidade – Edith Stein me parece encontrar no ser dual da essência um 

elemento chave para seu interesse filosófico em compatibilizar uma genuína abordagem 

das origens com uma ontologia. A noção de essência a que ela chega necessita de um 

investigação do domínio transcendente, enquanto a noção de essencialidade só é 

devidamente esclarecida mediante a investigação transcendental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

ANEXO 2 

Traduções steinianas de conceitos metafísicos latinos 

 

Numa consideração metafísica, o termo mais próximo do sentido de wesenheit me 

parece ser “quididade”. Na tradução alemã que Edith Stein propôs ao opúsculo De ente 

et essentia, de Tomás de Aquino, ela utiliza wesenheit apenas no parágrafo 52, onde o 

autor coloca os termos latinos essentia e quididade como sinônimos. Tomás explica que 

essência ou quididade podem ser entendidos sem que algo seja entendido em seu ser 

real. Ele utiliza o exemplo de homem e de fênix: posso compreender o sentido de ambos 

sem conhecer o ser deles na realidade. Abaixo, os textos latino e alemão, de Tomás e 

Edith, respectivamente:  

 

“Omnis autem essentia vel quidditas potest intelligi sine hoc quod 

aliquid intelligatur de esse suo: possum enim intelligere quid est homo 

vel phoenix, et tamen ignorare an esse habeat in rerum natura. Ergo 

patet quod esse est aliud ab essentia vel quidditate, nisi forte sit 

aliqua res cuius quidditas sit ipsum suum esse (AQUINO, 1981, p. 

53)”.   

 

“Es kann aber jede Wesenheit oder Washeit einsichtig erfasst 

werden, ohne dass man dabei etwas über ihr Sein erfasst; denn ich 

kann einsichtig erfassen, was der Mensch oder der Phoenix ist, ohne 

zu wissen, ob es so etwas in Wirklichkeit gibt. So ist offenbar das Sein 

etwas anderes als die Wesenheit oder Washeit: wenn es sich nicht um 

ein Ding handelt, dessen Sein selbst seine Washeit ist”44. 

 

  

 Trata-se da única passagem da tradução de Edith Stein que ela utiliza wesenheit 

(para traduzir essentia) e, mais ainda, trata-se da única passagem em que o termo latino 

essentia não é traduzido como “wesen”. Por sua vez, o termo alemão washeit é sempre 

utilizado por ela quando é o caso de traduzir quidditas ou quidditate. O que podemos 

inferir a partir disso é que ela compreende essência (wesen/essentia) enquanto quididade 

(washeit/quidditas) a partir do termo wesenheit. Daí, eu penso que se seguiriam duas 

possibilidades de tradução para wesenheit, que também devem condizer com o sufixo 

alemão heit - que constitui, por sua vez, uma derivação para wesen (wesenheit) que 

denota estado ou condição: “essencialidade” ou “quididade”. Contudo, opto pelo 

                                                 
44 Disponível online in: http://www.edith-stein-archiv.de/wp-

content/uploads/2014/10/26_EdithSteinGesamtausgabe_DeEnteEtEssentia_UeberDasSeiendeUndDas

Wesen.pdf. 
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primeiro, porque ele mantém o sentido nuclear e axial de “essência” [Wesen] no 

pensamento de Edith Stein. Além disso, o termo quididade, que ela reporta a “washeit” 

não tem o acento fenomenológico que ela mesma afirmou quando preferiu utilizar 

wesenheit a outros termos da tradição metafísica. Sabemos que fenomenologia é a 

linguagem filosófica materna da autora e a sua preocupação com o problema da 

constituição só poderia levá-la a trabalhar com um termo que fizesse sentido 

fenomenologicamente, como é o caso de wesenheit. “Essência”, para Edith Stein, deve 

cumprir um papel tanto fenomenológico (enquanto essencialidade) quanto metafísico (a 

essencialidade tem um ser próprio que é condição de possibilidade da realidade mesma) 

e, conforme apresentei, a distinção que Edith Stein propõe entre “essência” [Wesen] e 

“essencialidade” [Wesenheit] é uma importante chave de compreensão para elucidarmos 

o seu posicionamento (se não de discordância, pelo menos de concordância com 

restrições) em relação ao que ela mesma considera como o idealismo de Husserl, uma 

vez que seu mestre, justificadamente sem preocupações metafísicas e preocupado em 

diferenciar “fato” de “essência”, não se interessou pelo sentido multifacetado de 

“essência”, de maneira a não considerá-la enquanto núcleo de um eixo de significações, 

mas apenas enquanto universalidade terminal, invariável e não real, ou seja, enquanto a 

“coisa mesma” dada imediatamente pela consciência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclusões preliminares sobre encontros e desencontros metafísicos entre Edith Stein e 

seus mestres 

 

Em relação ao sentido do ser, Edith Stein se interessa tanto pelo seu aspecto 

“irreal” e constitutivo, quanto pelo seu aspecto “real” e efetivo. A partir desse duplo 

comprometimento, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiramente, me parece 

que a querela clássica entre idealismo e realismo parece ser dissolvida pela sua linha de 

pensamento, uma vez que a autora poderia tomar como problemática a questão se a 

filosofia deve começar a partir do objeto ou a partir do eu. Para Edith Stein, conforme 

tenho apresentado, a filosofia deve começar tanto a partir de uma ontologia (ou seja, do 

objeto) quanto a partir do eu puro que dá sentido de realidade para o objeto.  Quando eu 

enfatizo ainda que a filosofia das origens é preeminente em relação à ontologia, quero 

endossar também que Edith Stein nunca se distanciou do ideal epistemológico de 

Husserl. O projeto fenomenológico de busca do sentido original das coisas foi sempre 

salvaguardado por Edith Stein.  

A diferença dela com Husserl se pronuncia mais fortemente, a meu ver, em 

âmbito metafísico, no que concerne ao sentido que cada um estava disposto a conceder 

à essência. Enquanto Husserl concebia “essência” apenas em seu aspecto constitutivo, 

Edith Stein procurou alargar o horizonte de sentido da essência, concebendo-a enquanto 

“irrealidade” constitutiva e também enquanto “algo” e “haecceitas”, que opera 

mediação entre a essencialidade e a realidade.   

Segundo a autora, a justificativa da conexão entre o ser próprio da essência do “o 

quê/quid [Was]” e o ser real da coisa correspondente está na essência compreendida 

como “determinidade quiditativa da coisa [Wasbestimmtheit des Dinges]”(Cf. STEIN, 

2006, p. 282). A determinidade quiditativa cumpre, eu penso, um papel diretor em 

relação à coisa, na medida em que determina a própria manifestação [Entfaltung] da 

coisa enquanto real.  

O modo de manifestar-se é o que diferencia os diversos sentidos de ser finito 

para Edith Stein. Observemos, portanto, a partir de suas próprias palavras como a autora 

cataloga o sentido de ser finito em diferentes manifestações para que prossigamos 

nossas reflexões metafísicas sobre a autora, que terminarão por deixá-la distante tanto 

de Husserl, quanto de Tomás de Aquino:   
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“Ser finito é o manifestar-se de algum sentido. Ser próprio da essência 

é um manifestar-se intemporal para além do contraste (oposição) entre 

potência e ato. Ser real é uma manifestar-se que procede de uma 

forma essencial, da potência para o ato e no interior do tempo e do 

espaço. Ser conceitual é uma manifestar-se em mais de um significado 

[Endliches Sein ist Entfaltung eines Sinnes; wesenhaftes Sein ist 

zeitlose Entfaltung jenseits des Gegensatzes von Potenz und Akt; 

wirkliches Sein Entfaltung aus einer Wesensform heraus, von der 

Potenz zum Akt, in Zeit und Raum. Gedankliches Sein ist Entfaltung in 

mehrfachem Sinn] (STEIN, 2006, p. 284-285)”.  

 

 Ao analisar essa passagem crucial de Ser Finito e Ser Eterno, constato que a 

caracterização fundamental do ser finito prescinde da “realidade”. Edith Stein prefere 

caracterizar ser finito como um manifestar de algum sentido, enquanto “ser real” é um 

manifestar de ser nos estágios de ato e potência no domínio do tempo e do espaço. Ser 

finito é para ser compreendido, portanto, numa abrangência maior do que “ser real”. 

Além disso, o manifestar de sentido do ser finito reporta, preeminentemente, para a sua 

essencialidade constitutiva e não para a sua realidade. Metafisicamente podemos 

enfatizar novamente que, em Edith Stein, o domínio do esse essentiae é preeminente ao 

domínio do esse existentiae. 

O ser, para Edith Stein, compreendido como o manifestar de um o “quê” denota 

não apenas o “à parte/ sozinho (em outro)” e o “em (outro)” [Auseinander/Ineinander] 

dos conteúdos deste, mas simultaneamente o “o quê” sendo manifesto ou sendo 

inteligível para alguma mente que conhece [erkennenden Geiste] (Cf. STEIN, 2006, 

p.285).  Dessa maneira, me parece que a estrutura de sentido da essência surge como 

primordial para que cheguemos ao próprio sentido de ser. A essência, para Edith Stein, 

tem sentido tanto de quididade, como de determinidade de um dado o quê [quid].  

Parece-me que a autora, comprometida com a tese da preeminência metafísica 

da “essência”, defende que a determinidade quiditativa cumpra um papel, de certa 

maneira, diretor em relação à coisa, isto é, que determina a própria manifestação da 

coisa enquanto real. Ela diz: “a coisa seria incapaz de se manifestar [entfalten] se não 

fosse determinada pelo seu “o quê/quid [Was]” (Cf. STEIN, 2006, p.282)”. 

Esse “determinar”, a meu ver, faz com que a “essência”, em Edith Stein, cumpra 

um papel metafísico muito próximo àquele que, em Tomás de Aquino, corresponderia 

não à essência, mas ao ser enquanto ato de ser. Em Tomás de Aquino, a forma 

substancial aparece só como um quo est (aquilo por meio do qual algo existe) 

secundário e subordinado ao quo est primeiro que é o ato mesmo de existir. Dessa 
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maneira, há uma preeminência metafísica do ser enquanto ato de ser à essência (Cf. 

GILSON, 2002, p.153-174). Além disso, vejamos uma passagem de Tomás de Aquino 

que parece servir como indicativo daquela preeminência do ser enquanto ato de ser, em 

que ele situa o ato de ser para além da forma: “a forma é dita princípio de ser, porque é 

complemento da substância, cujo ato é o ser” (SCG II, 54. In: AQUINO, 1990, p.256) 

Alguém poderia argumentar que talvez o Tomás gilsoniano não seja um autêntico 

Tomás. Contudo, o Tomás de Aquino de Edith Stein é o Tomás da vertente “realista”, 

uma vez que a própria autora procura considerá-lo sempre dentro de parâmetros 

realistas. Portanto, cada vez que ponho divergência metafísica entre Edith e Tomás é de 

acordo com aquilo que a própria autora estaria disposta a assumir. Embora talvez 

pudéssemos situar, em última instância, pontos profundos de contato entre a metafísica 

steiniana com o “tomismo transcendental”, não encontramos qualquer subsídio histórico 

ou bibliográfico que nos permita apontar para um distanciamento consciente de Edith 

Stein com o tomismo de vertentes aristotélicas, realistas ou existenciais em favor de um 

Tomás “transcendental”. Ou seja, quando colocamos distanciamento entre Edith Stein e 

o tomismo, a divergência é para ser compreendida como algo que ela estava disposta a 

situar mais entre ela e Tomás de Aquino, do que entre ela e uma escola de interpretação. 

Edith Stein tinha a convicção de que Tomás de Aquino era, de fato, o Tomás realista. 

Vejamos o que ela diz em Potência e Ato: 

  

“Podemos considerar a ideia de ser e as formas básicas em que o ser é 

determinado como o núcleo da obra tomista. O contraste entre potência e 

ato se relaciona às questões mais fundamentais sobre o ser, e a discussão 

desses conceitos nos leva ao coração da filosofia de Tomás de Aquino 

(STEIN, 2009, p.5)” 

 
  

 O sentido de ser “real” para Edith Stein se relaciona aos estágios precursores 

[Vorstufen] de ser atual e de ser potencial e não esgota todo o sentido do ser, porque a 

ocorrência mesma do ser próprio da essência faz com que a autora defenda que seja 

necessário pensar o ser não apenas como ser “real” (Cf. STEIN, 2006, p. 88). De 

qualquer maneira, ela se pergunta como o ser próprio da essência se relaciona ao ato e à 

potência.  

Edith Stein afirma que há um duplo sentido para ato: aquele do ser perfeito (que 

é plenamente atualizado somente no puro ser), e aquele do ser real/atual (que admite 

gradações, de acordo com sua relativa proximidade ou distância do ser perfeito).  Há, 
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portanto, potência no ser atual, uma vez que a potência pode ser compreendida como 

um estágio preliminar do ser atual, sendo que ela própria apresenta várias gradações 

(Cf. STEIN, 2006, p. 87). A atualização de algo (na realidade) envolve, portanto, um 

tornar-se, mas também um desaparecer, e isso pode ser compreendido como uma 

constante transição da potência para o ato. Porém, no ser próprio da essência, se 

encontra um tipo de ser que não é um tornar-se ou um desaparecer. O ser próprio da 

essência não envolve potencialidade, uma vez que em seu próprio domínio é perfeito, 

não podendo sofrer qualquer acréscimo ou diminuição (Cf. STEIN, 2006, p.68), e 

tampouco envolve atualidade, porque é “ineficaz”: a alegria que ainda não é viva não 

me impele a vivê-la em seu júbilo, da mesma maneira que a luz ainda não acesa na 

realidade não ilumina e a corda que ainda não vibra realmente não emite nenhum som. 

Isto é: a essencialidade “alegria” não vivifica, a essencialidade “luz” não ilumina e a 

essencialidade “som” não emite som (Cf. STEIN, 2006, p.87-88).   

 Dessa maneira, o ser próprio da essência coloca-se em oposição com o ser real.

 Contudo, se uma dada essencialidade não é “atual” ou “eficaz” pode parecer 

estranho à primeira vista que ela traga em si algum sentido de ser. Porém, segundo Edith 

Stein para que compreendamos o sentido de ser próprio da essência devemos dissociá-lo 

da temporalidade. O que é essencialmente não adentra na existência a partir de um fluxo 

temporal em que se pressupõe o momento da anterioridade da sua atualização, o 

presente real e o seu lançar-se para um futuro. E precisamente porque é independente do 

tempo, o ser próprio da essência é em cada instante. O ser próprio da essencialidade e da 

quididade é repousar em si mesmo [Das Sein der Wesenheit und Washeit ist Ruhen in 

sich selbst] (Cf. STEIN, 2006, p.89).  

  A partir dessa ideia de repouso, ela conclui que tanto o tornar-se e o desaparecer 

quanto a essência [Wesen] são dispostos um contra o outro como ser em movimento e 

ser em repouso, respectivamente. Ambos são ser: o ser em movimento da atualidade e o 

ser em repouso da essência, porém, conforme a autora tem enfatizado em relação à 

preeminência da essência, ela diz que o que é precedido [vorausgeht] é a essência, 

porque ela é requerida para que algo [etwas] seja (Cf. STEIN, 2006, p.89). 

 Em Tomás de Aquino, há uma diferença clara entre “essência (essentia, 

quidditas ou ainda nature – em sua obra, me parece que ele tende a utilizar os termos 

indistintamente)” e ser enquanto ato de ser (esse)”. Segundo Edith Stein, trata-se de uma 

distinção guiada pelo desejo de delimitar  com clareza e rigor o que diferencia Deus 

(cuja essência é ser) de todos os demais entes (cuja essência é distinta do ser). Dessa 
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maneira, Tomás de Aquino, segundo a autora, designa ser como ato e coloca a natureza 

ou a quididade em potência em relação ao ser a ser recebido de Deus (Cf. STEIN, 2006, 

p.89).  Contudo, Edith Stein reconhece que, assim sendo, a descrição que ela havia feito 

do sentido de wesen como a essencialidade em repouso ou a quididade em si mesma 

(em contraste a um tornar-se e a um desaparecer) parece excluir a transição da essência 

do não-ser ao ser como parece implicado na ideia de receber o ser (Cf. STEIN, 2006, p. 

89). 

Porém, de maneira a tentar validar a sua própria tese, Edith Stein cita a seguinte 

passagem de Tomás de Aquino em De potentiae (q.3, a5, ad 2): “Quidditas creari 

dicitur: quia antequam esse habeat, nihil ist nisi forte in intellectu creantis, ubi non est 

creatura, sed creatrix essentia”45. A “essência criativa” parece denotar uma forma que 

é separada da coisa em que ela é forma. A essência criativa é aquilo de acordo com que 

a respectiva coisa é formada; sendo, portanto, a forma exemplar à imagem e à 

semelhança daquilo pelo que algo é formado. Dessa maneira, Edith Stein conclui que 

para a expressão “recepção de ser” não ser desprovida de sentido, aquilo que recebe ser 

deve possuir algum tipo de ser que precede o ser atual. Este aquilo é a forma exemplar e 

recorrendo novamente ao tomismo, a autora diz que as formas exemplares têm ser, de 

acordo com Tomás (inspirado em Agostinho), no intelecto divino; sendo que elas se 

diferem daquelas formas criadas que têm ser nas coisas (Cf. STEIN, 2006, p.89-90). 

 Porém, diferentemente de Tomás de Aquino que não concedia aos arquétipos 

divinos estatuto de ser, uma vez que estes são apenas fora do intelecto divino, quando 

atualizados, Edith Stein identifica as formas exemplares com o ser próprio da essência. 

Segundo o comentador Gerald Gleeson, em artigo sobre a noção de ideias modelares e 

essência em Tomás de Aquino e em Edith Stein, para esta, a noção que Tomás tem de 

essência é inadequada, uma vez que ele fala de essência como algo que pode existir 

apenas num ser real ou na mente de um conhecedor (GLEESON, 2016, p. 240).  

 Outra comentadora, Sarah Borden, afirma que para Edith Stein, ao falarmos de 

uma essência (por exemplo, ser humano) à parte da realidade de Sócrates ou daquilo 

que alguém conhece como Sócrates - ou seja, daquilo que Tomás chama de 

“consideração absoluta” da essência, ao qual nada corresponde na realidade - é, não 

obstante, verdadeiramente falar de “algo” como uma estrutura não arbitrária de sentido, 

                                                 
45 Sugiro a seguinte tradução: “Chamamos a quididade como criada: pois antes de possuir ser, 

ela é apenas no intelecto divino e não é nada fora dele; e ela está no intelecto do criador não 

enquanto criatura, mas enquanto essência criativa”.  
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ou ainda algo que deve realmente ter ser em seu próprio direito. Sendo que “tudo aquilo 

que é algo [Etwas] deve também ser [auch ist]”, as essencialidades devem de alguma 

maneira ser, isto é, no modo de “ser próprio de essência (BORDEN, 2001, p. 74-75)”. 

 A concepção de essência em Edith Stein se difere, portanto, da concepção de 

essência em Tomás de Aquino. Essência, para este, não é um “algo”. Edith Stein, 

fazendo referência ao clássico estudo Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae , 

de Joseph Gredt (religioso beneditino que viveu entre 1863 e 1940) afirma: 

 

“Os tomistas – a partir da autoridade de pensadores como 

Aristóteles, Boécio, Anselmo e Tomás de Aquino – consideram 

o seu posicionamento como realismo moderado. Eles fazem 

distinção entre matéria (ou conteúdo quiditativo) e o conceito 

universal (isto é, a natureza) da forma universal. À matéria, eles 

atribuem ser na coisa individual, enquanto à forma eles atribuem 

ser apenas na mente (STEIN, 2006, p.92-93)”.  

 

 Trata-se de realismo moderado, porque a forma apesar de não ser um “algo” não 

é um nada na coisa, mas um potencial inteligível para a mente de quem irá conhecê-la. 

Dessa maneira, o hilemorfismo de Tomás de Aquino tem como consequência a tese de 

que a essência de todos os entes que recebem ser da causa primeira (Deus) e são por Ele 

sustentados na existência reporta ao significado da composição ou não de matéria e de 

forma no ente em questão. As substâncias ou realidades compostas são essencialmente 

composição de matéria e de forma, enquanto as substâncias simples (que não são 

suprema simplicidade: Deus) são essencialmente formas destituídas de materialidade. 

Em resumo, a essência da coisa é potencialidade de ser tomada mentalmente como 

significado que reporta à quididade ou natureza da coisa, seja ela simples ou composta.  

 Por sua vez, Edith Stein concede à essência estatuto de “algo”, porque ela é para 

ser compreendida em sentido multifacetado, abrangendo essencialidade (em aspecto 

constitutivo e quiditativo), como também a atualidade adicional de ser em relação ao 

objeto. Se de acordo com a interpretação de Gredt que Edith Stein parece consentir, o 

tomismo concede ser na coisa individual apenas à matéria, a autora, diferentemente, irá 

atribuir à forma, enquanto “algo” preeminente à matéria, o princípio de individuação da 

coisa (Cf. STEIN, 2006, p. 408). No anexo do capítulo anterior, expliquei as razões 

últimas pelas quais Edith Stein discorda de Tomás de Aquino em relação ao princípio de 

individuação e agora eu penso ser interessante fazer referência a quem ela concorda: 

Duns Escoto. 
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Edith Stein no caminho metafísico de Duns Escoto 

 

Embora Edith Stein tenha, a partir de uma inspiração aristotélico-tomista, 

enfatizado a necessidade de um compromisso primeiro com a realidade, parece-me que 

sua filosofia sempre estará a pagar os maiores tributos para a originariedade metafísica 

da essencialidade. Dessa maneira, a afinidade metafísica maior da autora se dá, em 

última instância, com algumas tradições filosóficas essencialistas, entre as quais a 

escola de Duns Escoto.   

Além do prefácio de Ser Finito e Ser Eterno onde Edith Stein se coloca no 

caminho de Platão, Agostinho de Duns Escoto, no último capítulo daquela obra, onde 

ela reflete sobre o sentido e a fundamentação do ser individual, a autora também assume 

concordância com Duns Escoto no que se refere à concessão de princípio de 

individuação à forma. Ela diz que se o entende corretamente, Duns Escoto faz o mesmo 

que ela ao conceber o principium individuationis como positivamente um ente ou um 

algo cuja universalidade existe na coisa individual (Cf. STEIN, 2006, p. 408-409). 

Inicialmente, parece difícil qualquer tentativa de aproximação da preocupação 

constitutiva de Edith Stein com as preocupações constitutivas dos autores medievais; 

afinal, a preocupação com problemas de constituição na filosofia medieval se dava na 

chave realista das disputas acerca do principium individuationis, em que se buscava 

investigar os elementos constitutivos e fundacionais da realidade individual. Porém, a 

solução de Duns Escoto para o problema da individuação representa, segundo Francesco 

Alfieri, em sua obra sobre a apropriação de Duns Escoto no pensamento de Edith Stein, 

justamente uma “virada transcendental (ALFIERI, 2015, p. 70)”, em que a 

fundamentação das singularidades, ou seja, destas unidades últimas da realidade, se 

explica por uma “entidade” que não é uma res, justamente por ela ser prioritária a 

qualquer res:  

 

“... para Escoto, o princípio de inviduação não é uma coisa (res) que é 

adicionada à natureza comum de fora, tornando-a assim individual, 

mas é algo (uma entitas) interno, na base da natureza mesma do ser. 

Essa foi uma nova maneira de conceber o ser que estava além das 

categorias aristotélicas conforme elas haviam sido tradicionalmente 

compreendidas  (ALFIERI, 2015, p.65)”.  

 

 

O princípio de individuação para Duns Escoto é uma entidade positiva, mas que 

não tem estatuto de coisa. Trata-se da ultima realitas entis, que “contrai” a species 
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(natureza comum) para a sua singularidade concreta. Escoto faz, portanto, uma distinção 

formal (e não real) entre a ultima realitas entis e a species, e me parece que essa 

diferenciação que se opera no domínio do ser da essência (esse essentiae) e não do ser 

da existência (esse existentiae), para nos reportarmos à dicotomia ontológica de 

Henrique de Gand que foi historicamente apropriada por Escoto, além de conceder 

preeminência metafísica para a essência em relação à realidade (uma tese da preferência 

de Edith Stein), também aponta para sutilezas distintivas no esse essentiae que Edith 

Stein também promove ao diferenciar “essencialidade” de “essência” de maneira a 

conceder, como Escoto, papel quiditativo, constitutivo e diretor para a essência. 

 A clareza do procedimento fenomenológico que, segundo as palavras dela 

própria, se caracteriza por uma “limpidez metodológica como jamais havia sido vista 

anteriormente (STEIN, 2005, p.81), permite, a meu ver, que a autora de Ser Finito e Ser 

Eterno nos faça vislumbrar uma interpretação metafísica esclarecedora daquilo que seria 

o sentido original de diversas tradições filosóficas que não operam com parâmetros 

conceituais realistas. Nesse sentido, Platão parece ser menos esotérico e Duns Escoto 

parece ser menos obscuro. 

 Em Edith Stein, a própria ciência do esclarecimento (a fenomenologia) se torna 

metafisicamente esclarecida em seu domínio subjetivo originário. A concepção própria 

de Edith Stein sobre o sentido do ser, em que o domínio transcendental da 

essencialidade constitutiva é preeminente em relação à realidade justifica o sentido da 

atitude fenomenológica, em que a tomada radical de consciência de si próprio coincide 

com a abertura investigativa do domínio não substancial do eu puro.   

 A metafísica faz sentido. 
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