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Apresentação 
Cesar Augusto Erthal 

 
 

Esta coletânea que apresentamos à comunidade científica com o título 

Empatia & Solidariedade, vincula-se ao Núcleo de Inovação e Desenvolvimento 

(NID) – “Observatório da Cultura de Paz, Direitos Humanos e Meio Ambiente”, 

da Universidade de Caxias do Sul (UCS).  

Dessa forma, guiados por Sócrates desde o lema “Conhece-te a ti mesmo” 

(Γνώθι σαυτόν), pela busca do autoconhecimento e da realidade da qual fazemos 

parte, na necessidade de entender como agir para que nos tornemos realmente 

humanos humanizados, pois nas palavras do filósofo Husserl, “desde Sócrates, a 

reflexão toma por tema o homem em sua humanidade específica, o homem como 

pessoa, o homem na vida espiritual comunitária”,1 o que justifica essa coletânea 

de textos relacionados principalmente ao tema da Ética, tendo como foco principal 

os elementos da Empatia e da Solidariedade. Com isso, lembramos também de 

Marx que, em Teses sobre Feuerbach, diz que os “filósofos se limitaram a 

interpretar o mundo de diversas maneiras; mas o que importa é transformá-lo” 

(Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf 

an, sie zu verändern), significa que pode ter chegado o momento de recuar (ou 

regressar e assim renovar no sentido da fenomenologia husserliana e de outros que 

seguiram nesta linha de pensamento, alguns em destaque nos textos que a seguir 

apresentaremos) um pouco em suas atividades, suspender a busca em demasia 

pelo elemento material externo e voltar-se mais e melhor para o mundo espiritual 

com e como sujeitos conscientes das coisas, onde “ressuscitará a Fênix de uma 

nova interioridade de vida e de uma nova espiritualidade, com penhor de um 

grande e longínquo futuro para o Homem – porque só o Espírito é imortal”.2 

Queremos já de antemão traduzir esse “Espírito” como consciência. 

Assim como no tempo de Sócrates ou de Husserl, devemos procurar no 

atual mundo da vida, nas vivências e convivências, debater com as dúvidas 

humanas, os problemas, as angústias e dificuldades, as decepções ora com pessoas 

                                                           
1 HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade europeia e a filosofia.  Introdução e Tradução de 
Urbano Zilles, Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 78. 
2 HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade europeia e a Filosofia III, p. 154. In: HUSSERL, 
Edmund. Europa: crise e renovação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. 



8 Cesar Augusto Erthal – Marcelo Fabri – Paulo César Nodari (organizadores) 

ora com acontecimentos que a vida nos traz, com a clara urgência de renovar o 

sentido de dignidade das pessoas e, portanto, recuperar os valores de pessoa e do 

que poderíamos classificar de uma sociedade justa, participativa e solidária, na 

possibilidade que se construa um caminho com mais satisfação. 

Muitas teorias filosóficas nascem das inquietações pela necessidade de 

conhecer o sujeito para depois entender onde ele vive e como vive. Qual seu 

mundo da vida? Quais suas circunstâncias? Quais suas necessidades? Quais suas 

esperanças? A essas questões é necessário aplicar mais algumas, na busca de 

entendimento de qual sentido do humano e se possível ser ele solidário: o que 

podemos saber de nós mesmos? O que é necessário fazer para nos tornarmos 

finalmente humanos humanizados? Como, afinal, praticarmos uma empatia e uma 

solidariedade efetivamente afetiva e com mais sensibilidade para o outro? 

Entendemos que, para nos tornarmos e nos entendermos enquanto humanos 

precisamos praticar atos humanos que nos direcionem a um sentido de nós 

mesmos, na relação com os outros e do mundo do qual vivemos e devemos 

participar. Na busca de respostas, temos diante de nós a realidade e sabemos que 

nos tempos atuais estamos inúmeras vezes diante de questões arbitrárias, questões 

burocráticas e pragmáticas, com muito relativismo moral e ausência de práticas 

necessárias para um bem-viver.  

Portanto, seguem algumas reflexões, provocações, contribuições de 

estudiosos e pesquisadores envolvidos não apenas com questões filosóficas, 

pedagógicas, políticas, sociais e etc. mas, sobretudo, buscando uma especial 

atenção aos temas desta obra: Empatia & Solidariedade; e que possamos 

descobrir, a partir disso, que as práticas também podem ou deveriam ser tão ou 

mais importantes que as teorias aqui apresentadas. 
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Prefácio 
 

Luiz Carlos Susin* 
 

Não se trata apenas de um campo semântico que dá o que pensar: a empatia, 

a solidariedade, como a simpatia e a compaixão, decidem a respeito de nossa 

humanidade ou desumanidade. E não só em relação à comunidade humana, mas, 

em tempos de estremecimento ecológico, em relação ao mundo que nos nutre e 

abriga. Em um encontro do Dalai Lama com o Cardeal Paulo Evaristo Arns, 

arcebispo de São Paulo, na catedral paulistana lotada para escutar a mensagem 

que vinha do Oriente – daquele espaço até hoje atraentemente “exótico” para o 

Ocidente eurocêntrico e suas colônias culturais – o Dalai Lama começou: “O que 

nos une a todos é a compaixão. Ela, a compaixão, salvará o mundo!” Estamos 

começando a compreender que somente uma mudança radical, axial, das posturas 

humanas em relação aos seres todos que participam da vida da terra, poderá salvar 

o mundo de nós mesmos. Há uma dimensão ecológica urgente a ser incorporada 

na postura humana de empatia e solidariedade. A esfinge do humanismo não 

pergunta hoje somente sobre o humano, nem mesmo sobre o divino, mas sobre o 

que é aparentemente mais frágil e, no entanto, poderoso para sustentar ou esmagar 

a vida, inclusive humana, sobre a terra: a incomensurável e delicada teia da vida 

sobre este planeta azul. 

Onde começou o bloqueio da solidariedade e da empatia que nos permitiu 

desenvolver quase unilateralmente sistemas de racionalidade objetivante e sob 

medida? Quando começamos a anestesiar a sensibilidade na construção de 

                                                           
* Bacharelou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
Faculdade de Teologia (1979), Licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ijuí (atual Unijuí) (1971). Mestre e Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade 
Gregoriana de Roma (1979-1983). Atualmente é professor na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, como professor permanente e pesquisador no programa de pós-graduação em 
Teologia, professor na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, de Porto 
Alegre, membro da Equipe Interdisciplinar de Assessoria da Conferência dos Religiosos do Brasil, 
secretário-geral do Fórum Mundial de Teologia e Libertação. Foi membro do Comitê de Redação 
da Revista Internacional de Teologia Concilium por quinze anos (2000-2015) e atualmente atua 
em seu comitê científico. Foi presidente da Associação de Teologia e Ciências da Religião 
(SOTER) no triênio 1998-201, da qual é cofundador. Foi professor convidado na Universidade 
Antoniana de Roma, no Instituto de Teologia e Pastoral da Confederação Episcopal da América 
Latina em Bogotá. Foi professor colaborador na Faculdade de Filosofia da PUCRS, em Ética 
Ambiental e Metafísica. Em 2011 realizou estágio pós-doutoral na Georgetown University, de 
Washington, USA. 
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conceitos e máquinas que se apropriam de tudo o que tocamos, como o rei Midas? 

Quando foi que nos convencemos que a racionalidade técnica e capitalista poderia 

satisfazer nosso desejo de felicidade? E como sonhamos que a rivalidade, a 

competição, a guerra fria da máxima de que onde cada um busca o próprio 

interesse, pela mão invisível do mercado, segundo a lei da procura e oferta, o bem 

de todos se realizaria? Este sonho “dogmático” se torna hoje um pesadelo do qual 

acordar é preciso.  

Na verdade, à sombra desse caminho hegemônico da racionalidade 

ocidental, de forma tímida, com a fragilidade que lhe é própria, perseverou a 

sensibilidade essencial, a exposição ao sentimento, à alegria e à dor, o que nos 

permite ao menos afirmar que há uma ambiguidade e uma ambivalência nesse 

caminho tortuoso. Inclusive desde suas raízes religiosas, míticas – desde 

narrativas como a graciosidade da criação e a queda do pecado original – até a 

exaltação da autonomia e da liberdade de decisão como condição da moral, há 

uma provocação que provém dessa sombra e dessa fragilidade que balbucia 

intimidada: é a compaixão que salva o mundo. 

Karen Armstrong, com seu ensaio A grande transformação (São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008), retoma a tese de Karl Jaspers sobre a era axial, os 

quinhentos anos de história da humanidade (700-200 a.C.) em que, ao menos na 

vasta região indo-europeia até o extremo Oriente, aconteceu a superação de 

mundos fechados sobre a tribo e o reino, presos à centralidade dos rituais 

sacrificais, com a distinção entre o próximo e o inimigo. Com a liderança ativa de 

sábios, profetas, filósofos, abre-se o caminho em direção à universalidade da 

“regra de ouro”. Isso é possível onde há reconhecimento e consideração do outro, 

onde compaixão e justiça dão-se as mãos e se abrem universalmente. A era axial 

foi o tempo da estruturação das “grandes religiões” que conhecemos, e que, em 

suas diferenças culturais, se formaram em torno desse núcleo: a compaixão 

universal. No entanto, sabemos também que a ambiguidade e a ambivalência 

permearam até as melhores intenções, que a universalidade foi também 

interpretada como império e direito à colonização, sob a capa do messianismo 

civilizador. E, hoje, além da honestidade crítica, há um clamor ecológico para um 

salto de qualidade que torna obsoletas muitas formas de religião e de moral, para 

abraçar toda forma de vida, para além da espécie humana. O caminho da 

consciência empática que se deixa tocar para compreender melhor, o exercício da 
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solidariedade num mundo compreendido em rede, a sensibilidade compassiva que 

arrisca se associar à dor do outro, superando os clássicos da modernidade, podem 

e devem – “o que deve ser tem força” – inaugurar uma nova era axial, uma nova 

percepção do conatus essendi spinoziano, na dor de parto – justamente o que 

evoca a palavra hebraica compaixão: rahamim, dores nas entranhas – de uma 

solidariedade ampla e profunda, ecológica e não somente humanista.  

Todos os recursos que nos ajudem nesse salto necessário são bem-vindos. 

Desde o mito de Higino, renovado no comentário de Heidegger sobre o cuidado 

em suas nuanças de Sorge como Mitsorge e Fürsorge – a solidariedade na 

destinação do cuidado mútuo. Ou da narrativa hospitaleira de Baucis e Filêmon ou 

do Bom Samaritano – a compaixão e o cuidado para tudo o que é frágil e mortal e 

que, no entanto, é o segredo da verdadeira vida.  

A empatia e a compaixão são possíveis somente onde se suporta a dor – a 

dor de outros. Mas assim como a natureza abomina o vazio – natura abhorret 

vacum – também abomina a dor, pois a dor é sintoma e ameaça de destruição, de 

esvaziamento, de perda, enfim de morte. A própria empatia e ainda mais a 

compaixão não parecem, portanto, algo natural, mas uma violência, da qual 

naturalmente nos protegemos e nos afastamos. É então que o pensamento que 

compreende, no sentido amplo de compreensão, o pensamento que é 

compreensivo como quem abraça e acolhe a dor – arriscando-se a “pensar a dor” 

com o significado arcaico do verbo “pensar”, pensar feridas – torna-se um socorro 

necessário. 

Pensar dói. E socorre a dor. Este livro “pensa a dor”, e, para pensar melhor, 

busca recurso na história do pensamento, nos autores que arriscaram pensar na 

forma mais arcaica do pensamento, a solidariedade farmacológica do pensamento 

aberto e exposto ao sofrimento. Assim, pensar é essencial à empatia, à compaixão 

e à solidariedade, pois é o começo de um socorro eficaz e humano, que humaniza 

e abraça sem limites até ecologicamente. A compreensão da empatia e a 

compaixão da sensibilidade, arcando com a dor, ao invés de ameaça de destruição, 

tornam os ombros mais largos e a energia mais concentrada e inspirada. Não 

porque male comune mezzo gaudio, mas porque a compaixão eleva a temperatura, 

encarrega-se de outro e se torna dor de parto e regeneração: salva o mundo. Assim 

nasce um novo sujeito. Não o sujeito autônomo ou a razão teórica, mas o outro e a 

razão compassiva são o princípio de um novo Iluminismo. 
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1  
 

Do mundo cindido à comunidade solidária: 
a frágil liberdade do corpo próprio 

 
Marcelo Fabri* 

 

 A filosofia ocidental esteve sempre às voltas com a ideia de liberdade. Tal 

ideia se manifesta de modo emblemático, na aventura da alma em busca do Bem e 

do Verdadeiro (Platão), simbolizando a vitória sobre o elemento trágico, em que o 

herói não tem poder para se impor aos desígnios das divindades que tecem o 

destino de homens e deuses. A filosofia pretende dominar o trágico com a força 

ou o poder do pensamento. No mundo moderno, esta força ou poder se impõe 

sobretudo como desejo de se transcender a precariedade da matéria, como 

dominação do mundo em benefício da humanidade. É assim que a dimensão 

sensível ou corporal do ser humano é vista como obstáculo a ser transposto, 

mecanismo à disposição dos conhecimentos e das tecnologias criadas pelo 

homem. Mas – eis nosso problema – aquilo que foi reprimido pode sempre 

irromper como força poderosa, retornar sob a forma de impulsos primitivos. A 

natureza recalcada e dominada emerge como potência a nos comandar. Eis que o 

impulso da liberdade se converte numa espécie de envolvimento numa fatalidade. 

Fenomenologicamente, pode-se afirmar o seguinte. Num mundo em que as 

ciências se tornam cada vez mais independentes e especializadas, a razão 

entendida como poder de dirigir termina abdicando desta tarefa, tornando-se ela 

própria conduzida. Propor uma volta a um conceito abstrato ou desencarnado de 

liberdade seria apenas acentuar o problema. O papel da fenomenologia é lembrar 

a nossa ancoragem no mundo, mostrar que a liberdade é finita, corporal, imersa na 

vida, aberta à intersubjetividade. Liberdade frágil e, no entanto, capaz de lutar 

contra a submissão a um mundo inumano que nós mesmos construímos. 

Liberdade solidária, capaz de articular razão e sensibilidade.  
 

                                                           
*
 Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1985). Mestre em 

Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1989). Doutor em Filosofia pela Universidade 
Estadual de Campinas (1995). Estágio pós-doutoral na Università di Catania (Itália), de outubro 
de 2004 a julho de 2005. Professor titular na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  
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1 Liberdade e servidão: o paradoxo da modernidade  

 Como se deu historicamente a cumplicidade entre razão e dominação, entre 

liberdade e servidão? Na modernidade, a ordem do cosmos tradicional, uma vez 

abandonada, colocou o homem europeu face a face com sua própria contingência. 

É preciso refundar o saber, realizar a ciência, construir a sociedade justa, repensar 

a ordem política; numa palavra, é preciso realizar a liberdade do sujeito pensante. 

Nada está pronto, ou completo. Tudo está a ser feito. Uma fratura define o existir 

moderno como contingência e possibilidade de que toda ordem criada se 

transforme em desordem, ou em outra ordem. Esta fratura pode ser definida como 

passagem de uma razão substancial para uma razão subjetiva, formal, preocupada 

com a eficácia, o procedimento, o método, a manipulação. A razão deixou de se 

caracterizar por uma dimensão objetiva, ontológica, submetida às ideias de ser, de 

bem e de finalidade da vida, para se tornar mais um instrumento de dominação do 

que uma capacidade de decifrar a ordem das coisas e do mundo. O que quer o 

sujeito? Dominar a natureza, subjugá-la, transpor os seus limites. Para quê? Para 

seu próprio benefício. Para sua realização enquanto sujeito.  

 No entanto, ou paradoxalmente, a dominação da natureza caminha lado a 

lado com a dominação do próprio ser humano. Esta é uma das teses principais de 

uma obra profunda e estarrecedora, intitulada O eclipse da razão (1947), de Max 

Horkheimer. Para sujeitar a natureza exterior, o sujeito precisa sujeitar a natureza 

nele mesmo. (HORKHEIMER, 2015, p. 106). A autorrealização do ser humano 

depende da “internalização” da dominação que ele próprio exerce sobre a 

natureza. A racionalidade que opera aí diz respeito não ao ser humano tomado 

como fim, mas a uma racionalidade relativa a meios, a procedimentos eficazes, ao 

processo de produção industrial. Se quiser preservar-se a si mesmo, o indivíduo 

deve adaptar-se a uma irracionalidade racionalizada, a um sistema que esmaga o 

sujeito supostamente livre. O comportamento subjetivo passa a ser medido e 

avaliado pelo seu potencial de submissão, de ajustamento. Eis o paradoxo: o ideal 

de liberdade de um sujeito racional, emblema da modernidade desde o 

pensamento cartesiano, se vê desmentido ou confrontado por um poder que 

esmaga essa mesma liberdade, esse mesmo sujeito. Nas palavras de Horkheimer: 

“Quanto mais dispositivos inventamos para dominar a natureza, mais devemos a 

eles servir se queremos sobreviver”. (2015, p. 110). Forças econômicas e sociais 
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assumem o papel de forças naturais que se impõem a nós, de tal modo que, para 

poder dominá-las, é preciso render-se e adaptar-se às suas exigências.  

 Se a ideia de liberdade, presente no pensamento ocidental, está associada às 

conquistas de uma razão que se tornou formalizada no mundo moderno, é preciso 

reconhecer, nesta suposta primazia do espírito sobre a dimensão corporal da 

existência, o lado oposto ou seu reverso, isto é, uma razão que acabou se 

transformando num mero órgão, uma coisa da natureza. O mundo não é mais um 

produto do espírito, mas o resultado de processos naturais. Para o darwinismo 

popular, propõe Horkheimer (2015, p. 140), é a natureza que governa, e não o 

contrário. É como se a razão abdicasse de seu poder para melhor poder dominar, 

ou ainda: é a razão se compreendendo como serviçal da natureza, para poder se 

impor como domínio prático, inimiga do “espírito”, tomado desde então como 

algo inútil, um empecilho àquilo que realmente importa, a saber, a atividade 

prática. A tese de Horkheimer é implacável: 
 

As doutrinas que exaltam a natureza ou o primitivismo em detrimento do 
espírito não favorecem a reconciliação com a natureza; pelo contrário, 
enfatizam a frieza e a cegueira em relação a ela. Sempre que o homem faz 
deliberadamente da natureza seu princípio, ele regressa a impulsos 
primitivos. (2015, p. 141). 

 

 O naturalismo, isto é, a proposta de se pensar a unidade entre natureza e 

espírito nada mais faria, segundo Horkheimer, que reforçar a ideia de dominação 

da natureza pelo ser humano. O efeito desencadeado é o contrário do que se 

pretende admitir, pois quanto mais se afirma o primado da natureza, mas se 

reforça a dominação do espírito sobre ela. O idealismo absoluto de Hegel também 

pretendeu, em nome do espírito, uma conciliação do espírito com a natureza. Com 

isto, os conflitos reais da sociedade eram esquecidos graças a uma sofisticada 

construção conceitual. O naturalismo, por sua vez, não faria algo tão diferente, na 

medida em que termina conduzindo a um verdadeiro desprezo pela humanidade, 

suavizado por uma espécie de gentileza cética (a expressão é de Horkheimer), 

aquela que presenciamos na atitude de um médico que toma o indivíduo como 

“objeto de tratamento”, isto é, como um corpo passivo. (HORKHEIMER, 2015, p. 

187).  
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 Radicalizar uma das alternativas (espírito ou natureza) conduz a um tipo de 

monismo. Uma totalidade triunfa sobre tudo, seja ela a totalidade do espírito 

(como quer Hegel), seja a da natureza. Sempre que as especulações idealistas 

tentam se sobrepor à natureza, terminam conduzindo a um retorno do recalcado, a 

uma volta da razão a níveis elementares, mitológicos. A razão torna-se um joguete 

das forças que pretende reprimir ou subjugar. O naturalismo, por sua vez, tende à 

glorificação do poder cego da natureza. Os atos humanos terminam sendo uma 

manifestação da disposição natural para agir deste ou daquele modo 

(predisposição genética). E, no entanto, por ser um radicalismo monista, apenas 

reforça o poder da razão sobre o mundo. Idealismo especulativo e naturalismo 

terminam, cada qual a seu modo, reforçando a ideia de dominação da natureza 

pelo ser humano. Afinal, quem é que afirma a primazia da natureza subordinando 

tudo a ela, na visão naturalista? Não é o próprio espírito? (HORKHEIMER, 2015, 

p. 188). A esse respeito, a interpretação de Dilthey (1988, p. 203) é preciosa. Para 

ele, o ideal de vida do naturalismo é dúplice: a) o homem é escravo do curso da 

natureza através das paixões (escravo astuto, calculista); b) o homem está acima 

do curso da natureza por meio da força do pensamento. 
 

2 O mundo cindido e o retorno à subjetividade  

 Na perspectiva propriamente fenomenológica, o problema apresentado 

acima é também assumido em uma perspectiva crítica, mas com a seguinte 

configuração. A modernidade trouxe para a vida humana uma tensão não 

resolvida, que se expressa pela duplicidade do mundo. Horkheimer falava de 

eclipse da razão, isto é, do fim de uma razão preocupada com o sentido, com o 

ser, com a finalidade, etc. Trata-se da diferença entre uma razão objetiva (clássica) 

e uma razão subjetiva (formal, instrumental, procedimental). A fenomenologia 

husserliana, por sua vez, irá falar de uma cisão entre o universo conceitual 

científico, definido por uma linguagem matemática, e o mundo em que vivemos 

cotidiana, espontânea e naturalmente. Não possuímos nenhuma visão unificada do 

mundo. Vivemos de um lado para o outro, ora com a referência objetivista das 

ciências, ora com nossas vivências subjetivas, que nada têm de realmente objetivo 

e científico. A esse respeito, a tese fenomenológica, apresentada por  Patočka 
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(1976, 5), é esta: “A vida e o homem foram banidos dos lares da compreensão; o 

não-vivo tomou o lugar do vivo”. 

 Dura constatação. Nossa mentalidade cultural se caracteriza pela ausência 

de uma compreensão unificada da realidade. Poderia a filosofia suportar esta 

cisão? Seria ainda filosofia, se assim o fizesse? Como quer que seja, a vida 

humana prática não teria como viver na dispersão. O filosofar, em sentido 

fenomenológico, começa não de uma admiração diante do mundo, mas a partir de 

uma situação de crise, na qual o que está em jogo não é apenas vencer as 

aparências em nome da verdade, mas “o combate do mundo científico com o 

mundo ingênuo”. (PATOČKA, 1976, p. 9). Por que isto faz problema? Não é 

preciso deixar as aparências em nome do rigor científico? O problema não é este, 

mas sim o de que, com a duplicidade do mundo tudo o que possuía valor de 

realidade, inclusive para o conhecimento, desapareceu. Tudo que não entra no 

modelo matemático torna-se exilado, banido, desmerecido. O que é que possuía 

valor de realidade? Aquilo que Husserl chama de mundo natural ou ingênuo em 

que sempre já estamos. Este mundo se transforma numa “aparência subjetiva do 

que é objetivo” (Ibid., p. 10). Assim, tudo o que é vivido, vivenciado, 

experimentado por nós, seres humanos, ganha o estigma de não originalidade, de 

pura aparência. 

 Todo o problema está em que os seres humanos passam a perceber-se como 

não livres, joguetes de forças objetivas. Percebemo-nos como coisas, e não como 

pessoas. (PATOČKA, 1976, p. 11). Já falamos sobre isto: quando o ser humano se 

percebe como complexo de forças objetivas, ele abdica de si mesmo, ou seja, ele 

recebe a vida já pronta, sem uma pretensão de pensar sobre o sentido total de sua 

existência. É como se abandonássemos o próprio sentimento de nossa existência, 

uma vez que as decisões pessoais são vistas como uma força que vai para frente, 

como uma necessidade natural. O vivido se torna superficial diante dessa força. 

Há, portanto, algo de fundamentalmente “objetivo” que estende sua influência 

sobre tudo o que vivemos (1976, p. 12); vale dizer, sobre nossas experiências em 

primeira pessoa, de nosso existir no mundo. 

 Diante de soluções reducionistas, a fenomenologia propõe um caminho que 

se esforça para evitar a separação radical dos dois mundos. Este caminho é 

oferecido pela atividade subjetiva, é a busca de unidade a partir da noção de 

subjetividade. Descartes deixou para a fenomenologia (para nós, hoje) um 
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problema não resolvido. A subjetividade fenomenológica não é uma entre outras, 

não é uma subjetividade psicológica. Ela é mais profunda, vale dizer, percebe-se 

como sendo criadora. Há uma espécie de processo transcendental que a filosofia 

precisa refazer reflexivamente. Parte-se daquilo que é dado (nós, seres humanos 

no mundo) em direção às estruturas da subjetividade formadora do mundo. Para 

compreender como o mundo se constitui, é preciso remontar ao universo ingênuo 

que cria a própria atividade teórica. Eis a tese decisiva: o mundo não é morto, 

fixo, inerte. Ele é atividade, um perpétuo jorrar. (PATOČKA, 1976, p. 27). 

Retornar a essa consciência vivida é uma tarefa imensa, interminável, algo que 

não pode caber numa proposição, numa fórmula definitiva. “Sou a fonte 

absoluta”, afirmou Merleau-Ponty (1945, p. 9) “[...] O mundo começa a existir por 

mim”.  

 Este mundo, tão importante para se pensar a fenomenologia, é o mundo 

natural, mundo de nossa vida cotidiana, de nossas experiências mais caras, e onde 

estamos mergulhados espontaneamente com os outros. Mundo que a própria 

ciência pretende esclarecer, estudar, compreender, por meio de seus conceitos e 

suas abstrações teóricas. No fundo, a fenomenologia não é (não se faz) contra a 

ciência, mas apenas põe em questão a cisão operada pela ciência, quando faz do 

mundo um mero objeto, ou um conjunto de objetos. Em fenomenologia, trata-se 

de buscar aquilo que toda objetivação e toda teorização pressupõem. Este 

pressuposto é o mundo como solo originário, como horizonte de todos os 

horizontes. Um indivíduo que faz um curso técnico, em uma instituição de ensino, 

lida com outras subjetividades encarnadas; manuseia objetos; aprende a lidar com 

instrumentos; realiza leituras. Vive numa comunidade de pesquisa e ensino, mas 

sem se dar conta disso, pois tudo parece girar em torno de questões precisas, 

técnicas, abstratas, impessoais. O solo vital do existir é a base mundana necessária 

para os juízos de filósofos, cientistas e seres humanos em geral.  

 Ao mesmo tempo, os corpos-sujeito, intersubjetivamente relacionados, são a 

garantia de que uma objetivação do mundo se encontra sempre em nossas mãos, 

em nosso corpo, em nossa capacidade de fazer escolhas e direcionar ações. Ou 

seja, cremos (talvez fosse melhor dizer: não cremos mais!), como fenomenólogos, 

que o conhecimento, as informações, os saberes são produtos de nossa liberdade, 

de nossa vida em comum, de nossas possibilidades criadoras e formadoras, que só 

podem surgir de um espaço partilhado corporalmente, de um estar junto com os 
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outros a partir de uma localidade, de um contato ligado a um aqui. O 

conhecimento passa por nós, sujeitos que falam na primeira pessoa, que 

experimentam o mundo concretamente, e é somente por causa disso que podemos 

compreender o que significa tomar algo na perspectiva objetiva, como realidade 

que está fora de nós. Os cientistas, saibam ou não, aceitem ou não, dependem 

desta vinculação, desta inserção concreta no mundo da vida. A ciência como 

teoria, como conhecimento do mundo pela experimentação e pela teorização 

legitima a fenomenologia e vice-versa. Por quê? Porque, no fundo, o cientista fala 

objetivamente do que experimentamos sempre na primeira pessoa, e a experiência 

na primeira pessoa, por sua vez, precisa recorrer à reflexão para não perder a 

riqueza de sua vida irrefletida, fazendo valer, conceitualmente, o sentido 

interpessoal e universal do que vive ou vê diretamente. 

 Mas há aqui um problema que se tornou, nos dias de hoje, mais desafiador 

para os entusiastas da fenomenologia: seu questionamento não por um olhar 

objetivo, científico, positivista, mas por uma situação histórica que substitui o 

pensamento pela mensagem, a presença real pela rede de comunicação, o ideal de 

ciência rigorosa (fundamentação do conhecimento, vigilância sobre os discursos) 

pelo mundo da informação. A filosofia, por sua vez, não fala mais sobre o mundo, 

para o mundo e com o mundo, pois se limita a confrontar teorias, a desenvolver e 

fortalecer a capacidade de argumentar, como se o universo do pensamento nada 

tivesse que ver com engajamentos, nem com a responsabilidade pela época ou 

sociedade em que vivemos. Num contexto como este, a fenomenologia é 

praticamente desqualificada, tornando-se desnecessária. Pelo fato de não poder se 

aliar aos poderes do mundo facilmente, ela se torna inteiramente supérflua ou 

inútil. Nas palavras de Serres:  
 

Prendíamo-nos com amarras, cabos ou ancoragens, às próprias coisas pela 
observação, pela idéia de clareza ou da função da intuição. A teoria, por 
vontade própria, foi marcada pelo ato de ver e pela fenomenologia das 
aparências entregues à óptica. As amarras se soltam. A mensagem torna-se o 
próprio objeto. O código significa o dado, o banco tomou o lugar do mundo. 
(SERRES, 2001, p. 45). 

 

  E pelo lado do sujeito, o que se modifica? A “dissolução” do corpo próprio! 

A mensagem, em sentido biológico, é veiculada pelos genes. Somos apenas 
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meios, e não sujeitos, de um processo de preservação da espécie. A evolução deve 

menos aos indivíduos que aos próprios genes. “Somos, atualmente, uma sociedade 

que acredita que os genes são as ideias puras contidas em organismos que 

sofrivelmente os refletem. Vivemos tempos de uma metafísica, quem diria? 

genética”. (BUCCI, 2009, p. 382-383). Para fugir às nossas responsabilidades, 

conferimos à subjetividade corporal certa imobilidade, tornando-a natureza. 

Vivemos num plano de objetividade, renunciando à nossa condição de sujeitos 

abertos ao imponderável, aos possíveis, ao indeterminado. Gera-se a crença de 

que só podemos viver subjetivamente aquilo que, de certo modo, “já estaria 

objetivamente determinado e virtualmente controlado”. (SILVA, 2009, p. 86). 
 

E assim vamos nos conformando com a impossibilidade de interferir no curso 
das coisas, de viver uma vida que não construímos subjetivamente, aceitando 
padrões e normas cuja validade é exclusivamente objetiva e, no limite, 
estranha. Assim, aceitamos que as necessidades, desejos e esperanças sejam 
administrados e que seu significado seja originariamente extrínseco, como 
regras a serem praticadas. (SILVA, 2009, p. 86).  

 

3 Articulação de sentido: a solidariedade emergindo da fragilidade 

A fenomenologia, desde Husserl, reage à tese de que poderíamos viver num 

plano de pura objetividade. Em nenhuma atitude humana, por mais passiva que 

seja, pode-se desconhecer uma fusão, uma imbricação do elemento carnal, 

corporal, sensível com o elemento espiritual, isto é, com o “sentido” que anima 

uma corporeidade. Entremos no argumento de Husserl. (1982, § 56, p. 328). O 

espiritual não é uma substância, um ser que independe da realidade sensível. O 

espiritual funda-se sobre a base sensível, material, corporal da experiência no 

mundo. Sem isto, o sujeito humano não se constituiria. No entanto, a fundação do 

espiritual no sensível não significa para ele uma condição secundária. O espiritual 

não é o aquilo que se junta ou justapõe ao sensível. O que ocorre é um processo de 

“animação” (beseelen), fazendo dos dois uma única realidade.  

O elemento sensível, pressuposto por um ser espiritual, não é ligado sob a 

forma de uma parte (como ocorre com os objetos do mundo material). Husserl 

oferece o exemplo de um poema, cuja harmonia do ritmo não pode ser dada ou 

posta como existência real. Trata-se de uma unidade ideal, e não de uma realidade 

existente no espaço e no tempo. O mesmo vale para o ser humano, um indivíduo 
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que caminha, dança, sorri, se manifesta com gestos e palavras. Seu corpo está aí. 

Nós o observamos, identificamos suas características físicas, sua presença como 

um objeto entre outros. Mas se trata de um corpo preenchido de alma, de 

movimento, de personalidade. Nós apreendemos o ser humano como “sentido”. O 

que isto significa? 

Imaginemos um indivíduo que lê um texto, uma palestra que ele escreveu e 

tenta comunicar aos outros. Não se trata de uma dualidade, isto é, de um lado as 

palavras escritas, de outro, um sentido que elas possuiriam. Algo muito mais 

surpreendente se passa aí. O processo de comunicação ou fala viva é uma espécie 

de animação, de articulação de corpo e espírito. Cada palavra tem seu sentido. 

Cada parte de uma palavra já possui uma característica de palavra. Há, por assim 

dizer, uma manifestação ritmada de um sujeito corporal falante, uma textura de 

sentido, uma unidade. E esta unidade, afirma Husserl (1982, § 56, p. 330), tem sua 

ancoragem, sua carne, sua corporeidade (Leiblichkeit). O discurso em sua 

totalidade é uma unidade de corporeidade e espírito.  

Toda subjetividade humana é uma espécie de articulação do sentido. As 

subjetividades corporais aparecem, estão presentes aí, no mundo, como corpos 

materialmente perceptíveis. Mas quando vemos um indivíduo dançar, falar, reagir 

a uma afecção qualquer, estamos diante de um objeto corporal dotado de sentido, 

de “animação”. É assim que nos inserimos na comunidade humana: pessoas diante 

de outras pessoas, se compreendendo (ou não) mutuamente. Os outros me 

conhecem talvez mais que eu próprio me conheço. Esta compreensão que os 

outros têm de mim é a condição para que eu possa me apreender como 

subjetividade pessoal.  

O ser social que sou como pessoa pressupõe uma subjetividade 

caracterizada como “sujeito de um viver” que se perfaz, aqui e agora. 

Experimento minhas vivências. Tenho diante de mim aquilo que me pertence e 

aquilo que me é estrangeiro. Sou este eu que age e sofre, que é afetado de 

múltiplos modos, que é atraído para esta ou aquela situação. Tudo o que faz face 

para mim me torna um eu motivado, melhor dizendo, faz de mim um si 

respondente. O eu está sempre às voltas com uma consciência irrefletida sem a 

qual não haveria nenhuma possibilidade de autorreflexão (HUSSERL, 1982, § 57, 

p. 338), ou seja, sem a qual o eu não poderia vir a si mesmo, tornar-se uma 

identidade, pensar-se como uma “coisa”, algo de objetivo. No início da 
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experiência não há ainda nenhum si-mesmo (ipse) constituído, ou dado. É 

paulatinamente que vamos nos constituindo como “ipseidade”. 

Para Waldenfels, esta condição de um si que se constitui a partir de tudo o 

que o afeta implica que o ser-para-si-mesmo é uma forma de reportar-se 

intencionalmente atrás de si mesmo. O si corpóreo é uma espécie de não coisa, ou 

seja, ele jamais está presente a si mesmo em carne e osso. “Toda tentativa de 

constituir a nossa autoconsciência mediante reflexão já pressupõe o “si” que 

estamos buscando. (WALDENFELS, 2008, p. 89). Husserl ensinou que o corpo 

próprio é o “lugar de transição” entre sentido e causalidade natural. Ora, quando 

estamos fatigados ou enfermos, o corpo se torna coisa estranha, afirma 

Waldenfels. Meu próprio corpo se torna coisa estrangeira para mim. O corpo não 

entra no esquema dualista ou reducionista, exatamente porque a relação que temos 

com ele não é a correlação noese-noema (cogito-cogitatum). Vivemos uma 

espécie de não coincidência. O corpo se relaciona a si e, ao mesmo tempo, escapa 

a si mesmo. Algo me afeta, algo me salta à vista. Nossa vida é atravessada por 

atos falhos (Freud), isto é, por algo que não se deixa conduzir voluntariamente.  

Por outro lado, o sujeito corpóreo faz com que outrem seja outro, isto é, 

único. No outro e através do outro, eu me reduplico. “Aquilo que sentimos, 

percebemos, fazemos ou dizemos é – como em um tapete tibetano – imbricado 

com aquilo que os outros sentem, percebem, fazem ou dizem”. (WALDENFELS, 

2008, p. 102). Foram outros que deram o nome próprio que carregamos. Há um 

inominado em nós. O corpo é lugar de transição entre natureza e cultura, ação e 

paixão. O próprio se muda em estranho e vice-versa. O discurso sobre o corpo 

próprio contém apenas meia verdade. O corpo próprio pode ser designado como 

semiestranho, uma vez que é atravessado por intenções estrangeiras, além de 

projetos, hábitos, afecções e lesões que provêm de outros. O outro e os outros 

estão em mim. Eu me encontro neles. E isso se dá antes de toda reciprocidade. O 

outro questiona minhas expectativas, meus desejos, minhas representações. Assim 

como uma afecção nos surpreende até que venha a ser normalizada e canalizada, a 

afecção que vem pelo outro nos sobrevém ou nos assalta. Tal inquietude faz parte 

de nossa vida. 

Vê-se então o quanto a liberdade corporal é paradoxalmente marcada pela 

vulnerabilidade e pela afecção. A subjetividade se define como carne respondente, 

ipseidade atravessada pela alteridade. Até onde vai o poder responsivo desta 
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subjetividade? Até o momento em que a liberdade enfrenta sua grande provação: 

o sofrimento. O sofrimento marca a impossibilidade de fugir de si mesmo, de se 

proteger de si mesmo em si mesmo. No sofrimento, não há recuo possível. 

(LEVINAS, 2014, p. 265). Eis o momento em que o outro toma posse de mim, o 

mundo me agride, chocando-se contra mim. A vontade se desfazendo por causa da 

enfermidade: eis o sofrimento, eis a transformação corpo próprio em coisa (2014, 

p. 266). Mas temos aí o paradoxo de um ser livre que, ao perder a sua liberdade, 

não deixa de ser livre. Como? Uma resposta emerge da passividade extrema, da 

desesperança, do estar entregue. Uma força heroica emerge em nós. Ela se 

descreve como paciência, passividade do padecimento capaz de se converter em 

domínio. O eu dominado pelo sofrimento se entende como “ser para além da 

própria morte”. Eis a situação ética originária de onde emerge um poder na 

passividade, uma força na própria vulnerabilidade. Compreendemo-nos como 

respondentes num contexto de “socorro gratuito”, de inquietações em que “uns 

tomam providências em socorro dos outros”. (LEVINAS, 1997, p. 142-143).  

Em vez de nos compreendermos como comunidade de sujeitos ligados pela 

pura racionalidade, com toda a eficácia de seus meios tecnológicos ou, ainda, em 

vez de estarmos às voltas apenas com a impessoalidade dos saberes objetivos e 

das técnicas associadas a eles, impessoalidade que inviabiliza qualquer discurso 

sobre a condição sensível das subjetividades humanas, descobrimo-nos como 

consciências encarnadas imersas num destino comum, numa espécie de fatalidade: 

o sofrimento, a vulnerabilidade, a dor, a fraqueza. A solidariedade humana só 

deixa de ser um discurso vazio, a partir dessa condição que nos une, que faz de 

nós sujeitos corporais irmanados não pela abstração, mas pela situação de 

fragilidade, pela experiência da faiblesse, no dizer de Gabriel Marcel. (1940, p. 

18). O racionalismo teria introduzido entre nós uma despersonalização que 

enfeitiça a sensibilidade, que a encapsula num invólucro rígido e impenetrável, 

chamado linguagem. A cápsula está nos próprios ditos que nos perpassam da 

cabeça aos pés. Sem o fato de sentir, afirma o pensador francês, não poderíamos 

realizar nenhuma interpretação, nenhuma comunicação. O imediato da sensação 

condiciona a linguagem como troca de signos e informações. (MARCEL, 1940, p. 

42). 

Eis o corpo-sujeito (expressão de Marcel) articulando fatalidade e liberdade, 

sofrimento e fruição da vida, natureza humana e condição humana. Subjetividade 
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corporal que faz do irreparável do tempo o lugar de onde um ser livre pode surgir 

como um poder de falar, de começar, de criar. A condição sensível faz de mim eu 

(me fait moi), isto é, me constitui enquanto singularidade dotada de um chez soi 

(estar em casa). Subjetividade capaz de acolher, de receber o estrangeiro (o outro) 

em sua casa, de fazê-lo participar dessa vida. Nenhum aparato técnico-científico 

poderia substituir o encontro, a recepção de outrem por mim. A hospitalidade, 

afirma Marcel, é um dom de si, daquilo que nos pertence. “O outro enquanto tal 

só existe para mim na medida em que me abro a ele”. (MARCEL, 1940, p. 108).  

Merleau-Ponty (1976) esteve sempre atento ao campo intersubjetivo, 

corporal, situacional em que nos encontramos. A relação a outras subjetividades é 

fundamental quando se fala em liberdade. Tudo o que fazemos tem consequências 

para outrem, e não podemos permanecer indiferentes àquilo que nossos atos 

representam para o outro. Sentir, perceber, acolher, tudo isto abre possibilidades 

nunca esgotadas. Nas palavras do filósofo: “A percepção de outrem funda a 

moralidade realizando o paradoxo de um alter ego, de uma situação comum, 

colocando-me, eu, minhas perspectivas e minha solidão incomunicável num 

campo de visão de um outro e de todos os outros”. (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 

70). O que antes parecia situação sem saída, insolúvel e insuportável pode 

transforma-se em gesto solidário, abertura, palavra, diálogo, liberdade: o humano 

se descreve como interrupção do destino e da fatalidade. Tarefa sempre 

recomeçada de abertura ao outro, de afirmação da afetividade enquanto condição 

do humano. Eis, para nós, o ensinamento sempre vivo da fenomenologia. 
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Valor da vida e valor do mundo:* 
vida ética com os outros 

 
Cesar Augusto Erthal**   

 

 O ser humano é um ser que, além de criar representações da vida, do 

mundo, das pessoas, das coisas, lidando constantemente com decisões, 

comportamentos seus e em relação a outras pessoas, vive enfrentando dilemas e 

critérios de escolha, julga, tem interesses, objetivos, etc.; também e, 

principalmente, em relação ao estudo da ética, é um ser que valora, que por isso 

mesmo dá valor (avaliando); recebe valor tanto de seu mundo pessoal como do 

mundo da vida do qual faz parte. Com isso, segundo Husserl, “o ser humano se 

encontra frente a outros seres humanos e se encontra a si mesmo entre eles como 

ser humano segundo corpo, alma, eu. O ser humano se encontra frente a outros 

seres humanos como seus ‘próximos’, isto é, como membros de comunidade 

estreita”.1 A isso sugerimos a possibilidade e até a necessidade da solidariedade 

afetiva, pois pertencemos a uma comunidade e dela, nas escolhas que temos, 

devemos buscar as opções que nos direcionem ao bem (e ao bem comum 

principalmente), para uma vida boa em conjunto com outros sujeitos em 

comunidade no mundo da vida. 

                                                           
* O texto que trabalharemos aqui foi escrito por Husserl em 1923, permanecendo inédito até 1997. 
Conforme a tradutora deste, Julia V. Iribarne, da Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 
– Pontificia Universidad Católica Argentina – “sua problemática pode ser caracterizada como 
ética-existencial e sua abordagem complementa a do mundo fenomenologicamente reduzido ao 
anexar o mundo vivido na praxis, tanto quanto diz respeito à ação ética quanto ao diário. [...] Nesta 
oportunidade, a meditação de Husserl cruza três ordens de assuntos diferentes: 1) o eu, os outros e 
as coisas; 2) a pessoa ética, sua avaliação, e seus propósitos; 3) o confronto entre destino e 
racionalidade”. (Nota da tradutora, p. 790 – In: HUSSERL, Edmund. Valor de la vida. Valor del 
mundo. Moralidad (virtud) e felicidad. Lima: Pontifícia Universidad Catolica Del Peru, 2009. p. 
793-821. In: Acta Fenomenológica Latinoamericana. Círculo Latinoamericano de Fenomenología. 
Lima: Pontifícia Universidad Católica del Peru, 2009. v. III. Disponível em: www.clafen.org. 
**

 Graduado (Licenciatura) em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Sra. da Imaculada 
Conceição (FAFIMC), Viamão/RS (1993). Mestre (2001) e Doutor (2017) em Filosofia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor na Universidade de 
Caxias do Sul (UCS). Coordenador do Projeto Social “Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculo para Crianças e Adolescentes Casa Brasil”, da empresa Associação Mão Amiga, 
localizado no Bairro Reolon, Caxias do Sul/RS. 
1 HUSSERL, Edmund. Valor de la  vida. Valor del mundo. Moralidad (Virtud) e felicidad, § 1, p. 
793. 
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Vivemos em um mundo de coisas de forma objetiva, e ao fazermos a 

experiência disto, podemos afetar, com isso, a afetividade como obrigação moral 

de ser um sujeito solidário, e ter com isso uma valorização do trabalho social, ao 

que Schutz de certo modo chamou de “afeto social” (social affecting).2 Em outras 

palavras, no dizer de Husserl, “para o ser humano e por seu intermédio para a 

comunidade, está aí um mundo de coisas, de novo em orientação subjetivas. As 

coisas são experienciadas, porém afetam também a afetividade (Gemüt) e são 

manipuladas”.3 

 Vivendo nesse “mundo de coisas”, procurando e trabalhando por algo 

melhor que faça sentido na escala evolutiva que se espera das pessoas, com uma 

nova esperança que nos direcione para uma comunidade onde estejam presentes 

os aspectos de valor da vida e busca da felicidade (tema presente na filosofia 

desde a Grécia antiga principalmente com Aristóteles), encontramos em Husserl 

uma projeção onde todo ser humano deveria buscar uma valorização de sua vida e 

dos outros; para tanto, passa por experiências que direcionam a uma satisfação e 

com êxito nas metas às quais se propõe. Porém, é preciso lidar com situações 

contrárias, situações de infelicidade ou de tristeza por vermos tantos problemas 

acontecendo a partir de um déficit, principalmente no ethos social, pois “a vida 

insatisfatória tem suas razões externas e internas”,4 razões de pessoas singulares, 

mas que também vivem por vontade ou muitas vezes forçadas a viver em um 

contexto comunitário. Na questão social na qual debruçamos nosso estudo, 

lidamos com situações de pobreza, fome e as diversas formas de morte (físicas e 

simbólicas) e, portanto, de vulnerabilidades que nos fazem entender a existência, 

                                                           
2 “Obviamente, é a afetação da outra pessoa, ou, como devemos chamá-lo de agora em diante, 
‘afeto social’, que serviu de modelo para o conceito de ação social de Weber. Uma vez que 
percebemos isso, podemos traduzir sem dificuldade sua definição em nossa terminologia. O fato 
de que a ação social está significativamente relacionada com o comportamento de outro implica 
que o ator (desde que ele é orientado para o outro em sua ação) volte sua atenção para as 
experiências subjetivas do Outro em sua estrutura constitutiva. O fato de o ator social de forma 
significativa orienta sua ação para o comportamento do outro, pois isso implica que a atenção 
assim dada ocorre dentro de um contexto motivacional especial. Dentro desse contexto 
motivacional, as experiências subjetivas de outras pessoas são antecipadas no futuro, um tempo 
perfeito como parte do projeto do ator.” (SCHUTZ, Alfred. The phenomenology of the social 
world, p. 148). 
3 HUSSERL, Edmund. Valor de la vida. Valor del mundo. Moralidad (virtud) e felicidad, § 1, p. 
794. 
4 Ibidem, § 2, p. 796. 
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segundo Husserl, de uma “luta pela existência como competência e enfrentamento 

de interesses vitais de diferentes pessoas na vida comunitária”.5 

 Em alguns momentos, Husserl, em sua obra, parece apontar ao tema da 

solidariedade ainda que sem dizê-lo abertamente, pois, quando cita uma relação 

amorosa, afetiva e de engajamento nos leva a entender essa possibilidade, ao 

afirmar que “vida espiritual e comunidade amorosa em que muitos sujeitos vivem 

uma vida unificada em identificação pessoal afetiva e volitiva. Aquilo que tu 

desejas, o desejo eu, ao que tu aspiras, também aspiro eu, ao que tu queres, quero 

também eu, em teu sofrer, sofro eu e tu sofres em mim, em tua alegria, encontro 

minha alegria”.6 

 Com isso, direcionamos a reflexão ao elemento da alteridade, e não mais no 

sentido de Levinas, mas de Dussel, pois quando o filósofo da libertação propõe 

uma reflexão, a partir da realidade latino-americana originada desde a colonização 

e, consequentemente, na formação de um povo de excluídos, dominados pelas 

forças repressoras, foca seus esforços no outro,7 no excluído, no pobre que espera 

e luta por justiça. Bem sabemos que Dussel buscou respostas para essa reflexão na 

filosofia de Levinas, mas parte principalmente do pobre oprimido, que por isso 

mesmo está fora do sistema.  

 Estaria aí um sentido de alteridade, em não “ver” o outro apenas 

mentalmente, mas, participar, sentir e estar com os problemas concretos em seu 

mundo da vida, o que resultaria hoje em uma verdadeira e efetiva solidariedade, 

principalmente com o outro concreto, com o imigrante, o marginalizado pelas 

atuais políticas públicas e por uma economia excludente; a mulher ainda oprimida 

e violentada física e emocionalmente por uma sociedade com predominância 

machista (quando muitas mulheres ainda sofrem diversos tipos de violência e até 

são estupradas dentro de sua casa pelo próprio marido), pelo negro africano ou 

haitiano que agora anda e busca sobreviver nas ruas e em espaços de nossas 
                                                           
5 Ibidem, § 2, p. 797. 
6 Idem. 
7 Buscando pensar o outro fora da dialética dominadora de uma totalidade europeia, e ver que o 
outro não pode ser um outro apenas meramente pensado, Dussel apresenta um novo método que 
possa repensar o outro por analogia: “O método do qual queremos falar, o ana-lético, vai além, 
mais acima, vem de um nível mais alto (ana) que o mero método dia-lético. [...] o próprio do 
método ana-lético é que é intrinsecamente ético (grifo do autor) e não meramente teórico, como é 
o discurso Ôntico das ciências ou ontológico da dialética. Quer dizer, a aceitação do outro como 
outro já significa uma opção ética, uma eleição e um compromisso moral”. (DUSSEL, Enrique. 
Método para una filosofía de la liberación. Salamanca: Ediciones Sígme, 1974.  p. 182-183).  
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cidades, pelos homossexuais ainda buscando seus direitos em uma sociedade 

preconceituosa e homofóbica, com tantos meninos e meninas vivendo em 

situações de extrema vulnerabilidade... pois muitos casos de exclusões 

encontramos diariamente. 

 O que Husserl procura nos mostrar é a necessidade de unidade e uma 

relação ética entre as pessoas na comunidade ou no mundo da vida do qual 

participam. Em outros termos, busca uma valorização da vida, em uma 

comunidade de amor (portanto, solidária, justa e participativa) onde haja um 

vínculo de responsabilidade entre os sujeitos. Pois, segundo o filósofo, “minha 

vida não é nada por si; está unificada com a vida dos outros, é uma parte na 

unidade da vida comunitária e, ultrapassando-a, alcança a vida da humanidade. Eu 

não posso valorar minha vida sem valorar a vida dos outros entrelaçada com a 

minha”.8 

 Se buscarmos, enquanto “utopia concreta”,9 uma sociedade justa, 

participativa, em renovação pelo fundamento ético de uma solidariedade possível, 

poderia ser com amor ao próximo, pois “não há vida sem amor, e toda vida 

somente é consciente em conjunto com uma vida amorosa”.10 Esse debate 

certamente nos remete a um tema frequente na obra de Husserl, a 

intersubjetividade, que desde 1905 acompanha as análises do filósofo. Essa 

relação com os outros, aos outros, pelas experiências em comum que temos, pode 

direcionar a um esclarecimento na defesa de uma solidariedade afetiva, pois 

tratamos de vivências que almejam uma relação recíproca, conforme a questão da 

Empatia das Meditações cartesianas. Dessa forma, notamos que a empatia 

permite compreender “essa vivência própria do eu, bem como a vivência por 

analogia, a percepção do outro em mim e os atos comportamentais em geral. 

Através da empatia ocorre uma mudança no mundo primordial, afetando aquilo 

que é próprio ao eu dentro desse mundo de sentido”.11 Em outras palavras, 

também, conforme constata Missaggia, “a empatia, embora diga respeito em 

                                                           
8 HUSSERL, Edmund. Valor de la vida. Valor del mundo. Moralidad (virtud) e felicidad, § 2, p. 
797-798. 
9 Conceito trabalhado por Ernst Bloch na obra O princípio esperança. Rio de Janeiro: Ed. da 
UERJ; Contraponto, 2005. v. 1. 
10 HUSSERL, Edmund. Valor de la vida. Valor del mundo. Moralidad (virtud) e felicidad, § 2, p. 
798. 
11 SANCHES, Devair Gonçalves. Estranheza e propriedade: a experiência da empatia em Edmund 
Husserl, p. 107-108. 
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primeiro lugar à apreensão de outros sujeitos em sentido amplo e envolva 

necessariamente a analogia com a experiência de si mesmo, também está 

relacionada com o reconhecimento dos outros enquanto indivíduos, naquilo que 

eles têm de particular”.12 A esse reconhecimento dos outros podemos direcionar 

para a necessidade de uma solidariedade afetiva enquanto fundamento da ética. 

 Husserl apontou várias vezes a um entendimento da ética voltado aos 

fundamentos do amor e, portanto, no nosso entendimento a uma solidariedade 

afetiva, pois, segundo ele, temos um dever ético que deveria nascer nas bases do 

amor, em uma comunidade de amor vivenciando em um “amor ético”. 

Entendemos com isso que “uma “fenomenologia da intersubjetividade” parte do 

amor como ligação entre as pessoas humanas. Husserl observa que o vínculo do 

amor é caracterizado pela sintonia profunda com o outro. [...] O amor ético, o 

amor autêntico manifesta-se no assumir recíproco de responsabilidades e é 

caracterizado pelo desejo de partilha [...]”.13 

 É possível nesse sentido apontar o elemento da solidariedade enquanto 

possibilidade de ser o fundamento ético de renovação de humanidade ou de uma 

crise no mundo da vida, pois já nesse ponto em especial podemos apontar uma 

tentativa de resolver o problema de alguns conflitos no ethos social, pois segundo 

Bello (apud HUSSERL) essa questão poderia nos direcionar a um “dever 

absoluto” de um amor ético, pois uma comunidade de amor poderia ser aquela que 

busca querer o bem do próximo, via solidariedade enquanto “realização histórica 

de um ideal ético: a realização do bem na dimensão mais pura do amor”14 e, 

portanto, de uma solidariedade afetiva. 

 Quando falamos em vida amorosa, não buscamos somente no sentido 

homem-mulher (ou homem-homem, mulher-mulher) ou pais e filhos, mas uma 

vida em comunidade, pois “o ser humano pleno, alerta quanto à humanidade, 

valora a vida em sua universalidade”,15 vivendo uma vida comunitária em busca 

do bem comum e assim de uma sociedade melhor, ou seja, de uma “autêntica 

humanidade” ética. 

                                                           
12 MISSAGGIA, Juliana. Por uma fenomenologia encarnada: corpo e intersubjetividade em 
Husserl, p. 58. 
13 BELLO, Angela Ales. Edmund Husserl: pensar Deus, crer em Deus, p. 118-119. 
14 Ibidem, p. 120. 
15 HUSSERL, Edmund. Valor de la vida. Valor del mundo. Moralidad (virtud) e felicidad, § 2, p. 
798. 
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 Buscando criar uma reflexão na esteira do pensamento de Husserl, em 

relação à Ética, principalmente por sermos racionais e com isso acreditarmos na 

exigência de uma vida consciente do que podemos fazer para corrigir ou melhorar 

as situações desiguais e de injustiça social, em sendo sujeitos de livres decisões, 

devemos ser éticos por isso mesmo, pelas escolhas livres que possam nos 

conduzir a sermos indivíduos solidários. Husserl lança alguns questionamentos 

pontuais nesse sentido:  
 
O que aconteceria se a vida não tivesse valor, se produzir o bem estivesse 
fora do meu alcance? Que ocorreria se minha vontade livre não me levasse 
tão longe, ou fosse somente uma aparência, na medida em que eu fosse um 
joguete de forças cegas que regem minha vida e o mundo inteiro e produzem 
em mim a ilusão de um livre poder de ato?16 
 

 Portanto, qual nossa esperança na possibilidade de uma solidariedade 

efetiva? Está ao nosso alcance essa luta por uma sociedade (comunidade, 

humanidade) mais igualitária, justa, participativa e, portanto, responsável por uma 

vida mais solidária, com valor a mim e aos outros. Se vivermos uma vida em 

comum, com o objetivo de um “amor ético” (conforme HUSSERL), buscando o 

progresso, o desenvolvimento, uma vida que nos direcione a um espaço aberto de 

infinitos valores, em que o valor maior possa ser o bem comum e a solidariedade, 

poder efetivar-se enquanto um fundamento de bem comum, de uma renovação da 

crise dos valores éticos no mundo da vida. 

 Voltamos a um importante questionamento na nossa investigação da obra de 

Husserl e ao encontro de argumentos que comprovem, da obra do filósofo, uma 

possibilidade de defesa da solidariedade. Como é possível buscar uma vida 

comunitária ética, com um agir ou trabalho que faça sentido? O mundo da vida no 

qual vivemos não pode ser sem sentido, não posso construir uma história humana 

onde não haja nenhum desenvolvimento progressivo ao caminho do bem e assim 

do bem comum. Então, para agir eticamente enquanto ser humano autêntico, e 

respondendo a pergunta acima, devo agir de forma afetiva ou “amorosamente” 

com os outros, pois posso esforçar-me para querer o bem e buscar o melhor 

possível para uma vida humana (ou humanizada) em comunidade. Para Husserl, 

                                                           
16 Ibidem, § 3, p. 800. 
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“a intenção de querer o melhor possível e agir segundo as melhores forças, é o 

centro da felicidade”.17 

 Ao estarmos diante das questões sociais, e principalmente com o objetivo de 

amenizar as falhas dos problemas que ali existem, não podemos pensar 

minimamente em caridade, mas em atitudes concretas que visem potencializar e 

otimizar as possibilidades humanas de transformação, pois, por não vivermos 

sozinhos mas em conjunto, vinculamo-nos a “atos em comum, planos, decisões, 

ações em comum, e produzimos obras comunitárias”,18 segundo nossa vontade 

livre de praticar, na solidariedade, um efetivo amor ao próximo. Segundo Husserl, 

ainda, “nos unimos e podemos nos unir em uma intenção ética comum, na 

unidade da orientação ética da vontade; não vivemos, então, cada um sua vida 

solipsista, senão uma vida ética em comum”.19  

Aqui, nesse aspecto, podemos estar respondendo algumas críticas que ainda 

consideram que o modelo de filosofia de Husserl tenha sido excessivamente 

solipsista.20 Pois do que precisamos para uma efetiva renovação das pessoas, da 

cultura, da comunidade, no mundo da vida? Husserl é bem claro ao dizer que “na 

vida comunitária ética e nela em âmbito de bem comum como o melhor possível 

para esta comunidade”.21 Com isso, podemos apontar desde já uma busca de 

superação do solipsismo através de uma dimensão ética, pois na vida comunitária, 

segundo Husserl, não estamos sozinhos; e se o conceito em questão é próprio de 

Husserl também é o filósofo mesmo que o busca superá-lo a partir da quinta das 

Meditações, afirmando que,  
 
[...] o solipsismo é superado por meio do reconhecimento da alteridade, que 
não apenas garante a presença real dos outros, mas permite também dissolver 

                                                           
17 Ibidem, § 4, p. 804. 
18 Ibidem, § 4, p. 805. 
19 Idem. 
20 “Husserl não é solipsista em sua intersubjetividade, pois no dizer do filósofo: ‘O que vale para 
mim vale também, pelo que sei, para todos os demais homens que encontro em meu mundo 
circundante’. (Idem, I, § 29). Por isso posso considerar os demais homens como Ichsubjekte, do 
mesmo modo como me considero. E por isso o mundo circundante existente é ‘um’ mundo para 
todos nós. Nas palavras de Husserl (grifo nosso), ‘o que é cognoscível para meu eu deve sê-lo, em 
princípio para cada eu’. (Ibid., § 49). Ora, não basta afirmar essa ‘comunidade de eus’; é preciso 
demonstrar – ou ao menos mostrar – que essa comunidade existe. Para esse efeito, Husserl 
relacionou o conceito de intersubjetividade com o de endopatia (Einfühlung).” (MORA, José 
Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tomo II, p. 1547). 
21 HUSSERL, Edmund. Valor de la vida. Valor del mundo. Moralidad (virtud) e felicidad, § 2, p. 
806. 
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a dificuldade, que se havia manifestado em nível psíquico, relativa ao 
possível engano na pesquisa. [...] o território dos vividos (vivências) dos 
quais se tem consciência é tanto a via para colher a alteridade mesma como a 
confirmação da presença do mesmo território na alteridade, por meio do 
vivido (vivência) da intropatia ou empatia.22 

 

 Na “intropatia” (Einfühlung) ou empatia, chegamos à consciência da 

existência concreta de outros eus, onde a “minha constituição intencional do 

mundo se mescla com a constituição equivalente operada pelos outros”.23 Desse 

modo, questionamos: como entender realmente essa questão de alteridade em 

Husserl? Quem é o outro e como Husserl chega até esse outro? Segundo Bello, há 

um percurso, um caminho a ser percorrido até chegar ao outro, e esse outro deve, 

portanto, ser formado. Com essa ideia de formação, estaríamos saindo de uma 

“fenomenologia descritiva”24 e estática para uma “fenomenologia genética”. No 

plano de uma fenomenologia genética,25 conforme destaca Morujão,26 não se trata 

da formação do outro (conforme a fenomenologia estática), mas sim do instante 

no qual reconheço o outro, de uma forma automática e imediata. Nasce assim 

também a necessidade ou pelo menos a possibilidade de reconhecer uma relação 

mais afetiva com o outro, nascendo assim consequentemente uma proposta de 

solidariedade afetiva.  

Então, como nasce o alter ego? Segundo Bello, “para completar o 

nascimento do alter ego – e é por isso que o processo define-se como ‘genético’ –, 

tenho necessidade de reconhecer que o corpo que está aqui é um corpo vivente, 

pode ter as mesmas reações psíquicas que eu, reage aos estímulos [...]”.27 Assim, 

                                                           
22 BELLO, Angela Ales. Intrapessoal e interpessoal: linhas gerais de uma antropologia filosófico-
fenomenológica, p. 19. 
23 ONATE, Alberto Marcos. Interesse e desinteresse na fenomenologia husserliana, p. 21. 
24 “[...] descrever o processo de apreensão por empatia de um outro ego na sua existência presente 
não é descrever a gênese do sentido alter, mas circunscrever o modo como esse sentido pode ser 
preenchido por uma evidência correspondente. Estamos, neste nível, ainda no plano de uma 
análise estática ou de uma ‘Fenomenologia descritiva’, não genética.” (ALVES, Pedro M. S. 
Empatia e ser-para-outrem: Husserl e Sartre perante o problema da intersubjetividade, p. 352). 
25 “A investigação genética... é um estudo da gênese – tanto passiva quanto ativa – em que a 
mônada se desenvolve e desenvolve; em que dentro da mônada, o ego monádico ganha sua 
unidade pessoal e se torna sujeito de um mundo circundante... e, portanto, no final, o sujeito de 
uma história.” (HUSSERL, Edmund apud WELTON, Donn. The other Husserl: the horizons of 
transcendental phenomenology, p. 283). 
26 MORUJÃO, Carlos. Caminhos da fenomenologia: estudos sobre fenomenologia de Husserl. EF, 
Estudos de Filosofia. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2015. 
27 BELLO, Angela Ales. Intrapessoal e interpessoal: linhas gerais de uma antropologia filosófico-
fenomenológica, p. 22. 
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quando Husserl apresenta a questão da gênese, destaca um caminho para chegar 

até a empatia, o que exige uma certa experiência28 ou então aprendizagem, como 

aprendermos a ser solidariamente afetivos com os outros. Portanto, “a análise 

genética [...] permite compreender ainda mais a fundo a estrutura de cada pessoa 

singular, como também seu devir em correlação com os outros. Permite colher 

como se torna pessoa”29 e, por consequência, como tornar-se eticamente uma 

pessoa melhor. Dessa forma, entendemos que para chegar a um processo de 

empatia, e daí ao fundamento ético de uma solidariedade afetiva, “o ponto de 

partida não é a consciência (Bewusstsein), na sua polaridade noético-noemática 

estática, mas a vida (Leben) no processo de autoconstituição temporal”.30 

Portanto, pelo reconhecimento de um outro sujeito, conhecido ou estranho, em 

processos de empatia, busca a formação de uma comunidade solidariamente 

afetiva.  

Entendemos com isso que transformar as pessoas em solidárias pode 

requerer também uma análise genética, onde produz-se “uma radical 

transformação em virtude da ampliação da subjetividade transcendental egológica 

em intersubjetividade”.31 E, com isso, faz compreender que “a base egológica da 

fenomenologia transcendental permite uma análise verdadeiramente diferenciada 

das concepções de subjetividade estrangeira somente se o outro ego for entendido 

como ego”,32 ou seja, na análise de uma possibilidade da solidariedade afetiva e 

portanto no entendimento da alteridade estamos diante de uma busca necessária 

de reconhecer o outro como outro, e não somente um outro familiar mas também 

o estrangeiro, o que Steinbock33 reflete com a ideia de fenomenologia generativa, 

que ao retomar os últimos escritos de Husserl desenvolve um debate em torno do 

conceito de intersubjetividade, analisando os elementos “familiar” e “estranho”. 

                                                           
28 “A experiência é consciência original; e, em efeito, no caso da experiência de um homem 
dizemos, no geral, que o outro está aí ele mesmo ante nós ‘em carne e osso’ ( leibhafting).” 
(HUSSERL, Edmund. Meditaciones cartesianas, § 50, p. 144). 
29 BELLO, Angela Ales. Intrapessoal e interpessoal: linhas gerais de uma antropologia filosófico-
fenomenológica, p. 26-27. 
30 ALVES, Pedro M. S. Empatia e ser-para-outrem: Husserl e Sartre perante o problema da 
intersubjetividade, p. 351.  
31 WALTON, Roberto. La mundaneidad en los escritos tardíos de Husserl sobre la constitución 
del tiempo, p. 590. 
32 RÖMPP, Georg. Husserls Phänomenologie: Eine Einfürung, p. 252. 
33 STEINBOCK, Anthony J.  Home and Beyond: generative phenomenology after Husserl. 
Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1995. 
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Steinbock concebe o familiar como uma sedimentação generativa daquilo que 

funciona para nós como normalidade. Para Steinbock, a estrutura do mundo 

“familiar-estranho” é o verdadeiro absoluto da fenomenologia, isto é, como aquilo 

a partir do qual tudo mais pode ser explicado.  

Seguindo nessa linha de raciocínio, podemos entender que, na vida e na 

sociedade das quais fazemos parte, podemos construir uma análise generativa, que 

abra os caminhos que nos direcionem para um mundo melhor de se viver; 

entendemos do autor que não se trata somente de buscar compreender um passado 

histórico, “mas também uma luz nesse futuro em formação”.34 Com isso, na 

tentativa de compreender a ética em termos generativos, entendemos que “justiça 

ética terá que ser interpretada como um sistema de normas, valores e virtudes não 

apenas na base de obras passadas, mas na perspectiva da emergência de um futuro 

ainda ambíguo”.35 Esse mundo melhor de se viver pode definir-se em um 

processo de emergência histórica, que se refletiria em uma luta ética que apresente 

novas possibilidades, realizando com isso a generatividade. Visando construir 

uma sociedade mais ética, nossa reflexão deveria estar nesses dois âmbitos 

detalhados por Steinbock, o “familiar”, aquele que me é próximo, como também o 

“estranho”, criando assim uma forma de “cogeneratividade”. 

Com isso, destacamos nosso propósito de debate: como construir uma 

comunidade ética? Podemos afirmar que ela é possível se enquanto sujeitos 

atuantes colocarmos um efetivo valor aos movimentos sociais solidários, 

construindo valores desta sociedade que se busca renovada e que direcione a uma 

“comunidade de amor”, conforme intento de Husserl nas análises de suas últimas 

obras voltadas ao tema da ética. Certamente, Husserl aposta que esse projeto se 

daria através de uma educação de sujeitos responsáveis, buscando no ideal de uma 

vida ética um ideal para uma socialização ética progressiva, tanto na solidariedade 

SM fundamento, no fundamento da solidariedade, pois, ser solidário, no dizer do 

filósofo, uma questão ética, isto é, “não ser egoísta, é uma questão ética”.36 

Finalmente, qual o valor da vida e do mundo que possa nos direcionar a uma 

“feliz” comunidade solidária? Nas palavras do filósofo,  
 

                                                           
34 Ibidem, p. 208. 
35 Idem. 
36 HUSSERL, Edmund. Valor de la vida. Valor del mundo. Moralidad (virtud) e felicidad, § 8, p. 
819. 
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Valor da vida é a vida em todas as circunstâncias, já como ética; valor da 
vida para o indivíduo que reconhece sua tarefa ética e a assume. Valor da 
vida somente é, retamente, se eu, o que age, vê um horizonte aberto de 
vínculos sociais amorosos e comunidade de trabalho, em que o todo, em 
média, avançamos e podemos nos ajudar no enaltecimento da existência.37 

 

 Assim, será possível uma concreta renovação, com a construção de uma 

comunidade ética, um mundo melhor, mais justo, mais solidário, com efetivos 

“vínculos sociais amorosos”, como condição desta renovação da humanidade, 

buscando nos objetivos de Husserl aproximar-se de uma “humanidade autêntica” 

com o sentido da nossa existência no mundo, relacionando aos planos de uma vida 

cognitiva (racional), ética e social.  

 Sabemos ser processo exigente de muita transformação e discernimento a 

nossa condição de sujeitos que não vivem mais isolados e, portanto, carecem de 

uma renovação não apenas de um mundo mais ético, de uma sociedade mais justa, 

de uma humanidade mais participativa, mas de um sentido concreto de relação 

uns com os outros, e outros que são diferentes, que pensam, amam, comem, 

torcem por times, têm orientação sexual, de credo, etc.., diferentes de mim; ainda 

assim nos complementamos, necessitamos dos outros assim como os outros 

precisam de nossa colaboração, na busca de edificar um mundo melhor. Husserl 

buscou demonstrar isso quando diz que “qualquer um é também algo que é para 

mim, por mim, e é um ente para mim cognoscível, seja ele conhecido ou 

desconhecido. A minha certeza de mim inclui já os outros, assim como a dos 

outros pressupõe já a minha, e a inclui, por sua vez, como ente em covalidade”.38 

 Certamente, frente a essas relações entre sujeitos, destes com o mundo da 

vida e diante dos problemas que, diariamente, surgem e fazem além de pensar 

juntos, pois como diz Sandel, “para alcançar uma sociedade justa, precisamos 

raciocinar juntos sobre o significado da vida boa e criar uma cultura pública que 

aceite as divergências que inevitavelmente ocorrerão”39 também colocar uma 

urgência de ação, buscando finalmente ater-nos aos elementos de empatia e 

solidariedade nos passos que temos a seguir em nossa existência, buscando 

                                                           
37 Ibidem, § 8, p. 820. 
38 HUSSERL, Edmund. A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental: uma 
introdução à filosofia fenomenológica, Anexo VI aos § 16 e segs, p. 336. 
39 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa, p. 322. 
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valorar nossa vida, o mundo do qual fazemos parte, construindo de forma mais 

efetiva e afetiva uma vida ética com os outros. 
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3 
 

Responsabilidade, solidariedade e cuidado com a casa comum 
 

Paulo César Nodari* 
 
 

Neste primeiro quartel de século, intelectuais de diferentes áreas, 

representantes de grupos, associações e ativistas de diversas partes do mundo têm, 

em alto e bom tom, alertado a população mundial para os perigos e problemas 

imersos na discussão acerca da convivência humana e da sobrevivência do Planeta 

Terra. Essas pessoas compartilham de um mesmo sentimento de responsabilidade 

com a humanidade, tanto a atual e, como também, com a futura. Eles exercem 

uma espécie de magistério moral com relação aos seus contemporâneos e 

vindouros. Seu ardente e perseverante projeto de levar outros a conhecerem os 

problemas emergentes estimulou a publicação de numerosos artigos e livros a 

respeito do tema da crise ecológica e sua conexão com o acentuado e em crise 

antropocentrismo ocidental. Os problemas planetários invadiram a paisagem 

intelectual e vêm desafiando a todos no sentido de assumir o compromisso com o 

princípio da solidariedade. Em outras palavras, afirma-se: “A vida do ser humano 

precisa ser preservada. A troca competitiva e todas as relações nela 

fundamentadas têm nos conduzido à morte. O princípio da cooperação pode 

manter-nos vivos. Esse é o argumento basilar”. (ABDALLA, 2004, p. 139). 

Portanto, ainda que a denominada globalização tenha, até então, assumido um viés 

com preponderância, eminentemente, econômica e financeira, mesmo assim, 

graças à emergência de uma consciência planetária e graças à efetivação de um 

mundo que, paulatina e progressivamente, vai se globalizando, de fato, podemos 

afirmar que os desafios, o compromisso e a responsabilidade com a vida humana e 

com a vida de todos os seres vivos constituem-se, hoje e no futuro, como desafios 

a serem assumidos por e para todos. Na então passagem do segundo para o 

terceiro milênio da Era Cristã, Santos sustentava a ideia de que se estava 

descobrindo o sentido da presença humana no Planeta, a ponto de poder afirmar 

que uma história universal verdadeiramente humana estava, finalmente, iniciando. 

(SANTOS, 2000, p. 174). Segundo Santos: “É a partir dessa visão sistêmica que 
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se encontram, interpenetram e completam as noções de mundo e de lugar, 

permitindo entender como cada lugar, mas também cada coisa, cada pessoa, cada 

relação dependem do mundo”. (SANTOS, 2000, p. 169). 

Vozes de diversos países ousaram questionar a ideologia dominante da 

globalização, que, num toque de mágica, se torna como que um lema, um 

encantamento mágico, uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios 

presentes e futuros. Questionava-se severamente a pretensão de validade do 

discurso da economia de mercado, que se arvora o direito de pautar-se em torno 

não só de um discurso, mas, também, de uma dinâmica excludente, de maneira a 

eliminar quem não entra e quem não consegue seguir seus parâmetros 

previamente estabelecidos. (BAUMANN, 1998, p. 24). O silêncio e a negligência, 

diante dos desafios que assolam a humanidade, na atualidade, precisam ser postos 

em discussão, uma vez que o preço do silêncio e da negligência é pago na dura 

moeda corrente do sofrimento humano de tantos, que são considerados, ou 

melhor, nem considerados pelo avassalador e excludente sistema neoliberal da 

economia de mercado. Nesse sentido, na contramão, questionar as premissas 

supostamente inquestionáveis do nosso modo de vida é provavelmente o serviço 

mais urgente que se pode e se deve prestar a todos os seres vivos do Planeta Terra. 

A corrida desenfreada pela lucratividade, se não questionada em seus alicerces de 

sustentação, pode nos levar a perder valores muitos preciosos para o futuro das 

sociedades democráticas. (NUSSBAUM, 2015, p. 7). Afirma-se, pois: 
 
Estamos em meio a uma crise de enormes proporções e de grave significado 
global. Não, não me refiro à crise econômica global que começou em 2008. 
Pelo menos naquela época todos sabiam que estavam diante de uma crise, e 
muitos líderes mundiais agiram de forma rápida e desesperada para encontrar 
soluções. Não, refiro-me a uma crise que, como um câncer, passa em grande 
parte despercebida; uma crise que, no longo prazo, provavelmente será muito 
mais prejudicial para o futuro dos governos democráticos: uma crise mundial 
da educação. (NUSSBAUM, 2015, p. 3). 

 

É, justamente, aqui, não obstante a crise mundial das humanidades, que 

entra o papel de todas as ciências, especialmente, das ciências humanas, e, dentre 

as quais, mais especialmente, da filosofia e da teologia, porque elas auxiliam e 

possibilitam uma compreensão mais abrangente dos complexos problemas atuais 

e da situação do ser humano no mundo, porque a vida superficial e supérflua para 

todo o ser humano não vale a pena ser vivida. Sabe-se, por isso, que, para 
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compreender o ser humano em sua abrangência alargada, é importante buscar 

fundamentos filosóficos, e, também, teológicos, em sentido abrangente. Chega um 

momento em que cada pessoa precisa, ainda que minimante, perguntar-se pelo 

sentido das coisas e pelo sentido de sua vida. E se a pergunta acerca do sentido 

emerge e sobrevém, constante e permanentemente, muito provavelmente seja por 

conta do denominado déficit de sentido. (BOFF, 2018, p. 25). Urge, pois, dar-se 

conta de que o agir que cuida deixa-se guiar pela intenção de buscar o que faz 

bem para a vida e, segundo Mortari: “Estar à procura do que faz bem é o mesmo 

que dar uma orientação ética para a existência”. (MORTARI, 2018, p. 133). É 

exatamente, aqui, que a filosofia e, também, a teologia entram em cena, propondo 

o que elas possuem de mais específico e próprio, uma visão global de mundo, de 

ser humano, de humanidade e de Deus. Segundo Boff: “Os seres humanos são 

como que arqueiros: lançam a seta da vida em direção a um alvo. Saber qual é o 

alvo é o que mais importa”. (BOFF, 2014, p. 24).  

 

1 Responsabilidade e solidariedade 

 

Norteará a reflexão acerca do tema “responsabilidade, solidariedade e 

cuidado com a casa comum”, sobretudo, a Carta Encíclica Laudato Si’ do Papa 

Francisco, na qual ele aborda a questão sobre o cuidado da “casa comum” em uma 

época marcada, predominantemente, pela ciência e pela tecnologia, bem como 

pela crise do paradigma antropocêntrico. Traz-se presente os escritos do Papa 

Francisco para a reflexão, porque se acredita que ele consegue, de forma simples e 

muito pontual, trazer apontamentos importantes para os dias atuais, sobretudo, no 

que diz respeito, tanto ao conceito de responsabilidade do ser humano enquanto 

administrador do meio ambiente, como, também, ao conceito de justiça 

intergeracional, dialogando com a geração presente e projetando uma perspectiva 

para as gerações futuras. O Papa Francisco recorda o Papa Paulo VI, que já, em 

1971, afirmava estar acontecendo o “exagero antropocêntrico” e o descuido com o 

destino comum da família humana. Os cristãos precisam assumir a 

responsabilidade juntamente com todos os demais seres humanos. Papa Paulo VI 

afirma na Octogesima adveniens: 
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À medida que o horizonte do homem assim se modifica, a partir das imagens 
que se selecionam para ele, uma outra transformação começa a fazer-se 
sentir, consequência tão dramática quanto inesperada da atividade humana. 
De um momento para outro, o homem toma consciência dela: por motivo da 
exploração inconsiderada da natureza, começa a correr o risco de destruí-la e 
de vir a ser, também ele, vítima dessa degradação. Não só já o ambiente 
material se torna uma ameaça permanente, poluições e lixo, novas doenças, 
poder destruidor absoluto; é mesmo o quadro humano que o homem não 
consegue dominar, criando assim, para o dia de amanhã, um ambiente global, 
que poderá tornar-se-lhe insuportável. Problema social de envergadura, este, 
que diz respeito à inteira família humana. (PAPA PAULO VI, 1971, n. 21). 

 

Nessa mesma linha de pensamento do acento antropocêntrico, Farias lembra 

que, ao tratar da ética da responsabilidade, sobretudo, da ética ambiental, percebe-

se que “[...] a discussão da ética ambiental, em geral, tem deslocado o acento 

antropocêntrico que caracteriza a tradição ética do Ocidente”. (FARIAS, 2014, p. 

604). A discussão em torno da ética ambiental, sobretudo, no final do século 

passado e início deste século, caracteriza-se como uma espécie de ruptura com o 

acento exacerbado que a tradição filosófica acabou dando em relação 

antropocentrismo, porque se sabe que na ética tradicional a natureza não se 

caracterizava como objeto da responsabilidade humana. Essa crítica é feita na 

medida em que se foi percebendo que as morais fundamentadas no sujeito, em 

diversos aspectos, não são capazes de enfrentar a complexidade das questões 

envoltas nesta época dominada pela ciência e tecnologia e, agora, diante da crise 

planetária, não está sendo capaz de enfrentar os desafios decorrentes e encontrar 

condições para sair dessa crise. É urgente, pois, que se tenha um cuidado maior 

com a denominada “nossa casa comum”, afinal, é a casa comum a todo o nosso 

Planeta, e precisa-se dele para viver e sobreviver. Farias salienta: 
 
O pensamento científico moderno surge com o pressuposto da objetividade 
da natureza e com o desenvolvimento do método experimental, a natureza 
torna-se cada vez mais objeto de experiência científica, objeto de 
conhecimento científico e, em seguida, objeto da produção e da 
transformação industrial, o que leva a natureza a ter os seus processos 
intensivamente acelerados, a ponto de chegar aos seus limites e de esgotar a 
sua capacidade produtiva – é a chamada crise dos recursos naturais. 
(FARIAS, 2014, p. 604). 

  

Papa Francisco na Laudato Si’ é pontual quando, de forma incisiva, 

apresenta o desrespeito perante o Planeta Terra. Ele mostra que o planeta foi 

“maltratado e ofendido” pelos próprios filhos e filhas, pelos seres humanos, que 
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agiram de forma irresponsável e egoísta. Papa Francisco afirma que, por vezes, o 

ser humano esqueceu-se de que depende da terra para viver, na medida em que ele 

precisa do ar para respirar e da água para beber. Referindo-se à Carta Octogesima 

adveniens, escrita pelo Papa Paulo VI, Papa Francisco nos mostra que a crise atual 

é “[...] a consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano.” 

(PAPA FRANCISCO, 2015, n. 4, p. 10). Urge uma mudança radical no 

comportamento e na maneira de viver de toda a humanidade, porque, segundo o 

Papa Francisco, o melhor e o mais prodigioso progresso científico e as mais 

inovadoras invenções técnicas, se não vierem acompanhadas e unidas a um 

progresso social e moral, voltam-se, por incrível que possa parecer, contra o 

próprio ser humano. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 4, p. 10). Dessa maneira, 

torna-se ainda mais importante discutir a respeito de tais questões, uma vez que 

“sem a oferta dos recursos naturais, a vida está ameaçada. (FARIAS, 2014, p. 

605). Para o Papa Francisco a questão é muito séria, salientando, pois: 
 
Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que 
estão a crescer? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira 
isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos 
interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimo-nos sobretudo 
à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas 
esta pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas 
possam alcançar efeitos importantes. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 160, p. 
96). 

 

Percebe-se a urgência de uma ética que tome em consideração o horizonte 

planetário. Verifica-se, por conseguinte, nos tempos hodiernos, uma crise 

existencial, que exige concepção e compromisso de responsabilidade e de 

solidariedade acentuados. Nessa perspectiva, Jonas, por sua vez, centra sua 

preocupação em demonstrar que é preciso pensar uma ética da responsabilidade 

com a qual e partir da qual todos os seres humanos possam estar envolvidos, 

sobretudo, que consigam viver numa relação de respeito com tudo o que forma a 

cadeia dos seres vivos. Ao postular o princípio responsabilidade, Jonas preocupa-

se em elucidar um princípio ético que consiga dar respostas para a civilização 

tecnológica, marcada, sobretudo, pela ciência e pela técnica. Sua tentativa é de 

mostrar o novo papel do saber na moral, e, por conseguinte, afirma: 
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Reconhecer a ignorância torna-se, então, o outro lado da obrigação do saber, 
e com isso torna-se uma parte da ética que deve instruir o autocontrole, cada 
vez mais necessário, sobre o nosso excessivo poder. Nenhuma ética anterior 
vira-se obrigada a considerar a condição global da vida humana e o futuro 
distante, inclusive a existência da espécie. O fato de que hoje eles estejam em 
jogo exige, numa palavra, uma nova concepção de direitos e deveres, para a 
qual nenhuma ética e metafísica antiga pode sequer oferecer os princípios, 
quanto mais uma doutrina acabada. (JONAS, 2006, p. 41). 
 

Jonas, ao propor o princípio da responsabilidade como sendo um princípio 

ético para a civilização tecnológica, busca chamar a atenção para a concepção de 

que é preciso pensar a responsabilidade como sendo um conceito capaz de 

abranger todas as formas de vida existentes na biosfera e consiga sustentar um 

debate referente à ação humana com o meio no qual se está inserido. Jonas 

recupera o conceito de responsabilidade, na medida em que ele dá ao mesmo a sua 

abrangência, isto é, “Jonas determinou o princípio da responsabilidade como 

sendo uma ética, em que o mundo animal, vegetal, mineral, biosfera e estratosfera 

passam a fazer parte da esfera da responsabilidade”. (BATTESTIN; GIGGI, 2010, 

p. 74).  

O Papa Francisco, por sua vez, mostra-nos que nenhum projeto para o 

cuidado da natureza pode ser eficaz, se não partir de uma consciência que esteja 

marcada, sobretudo, pela responsabilidade. Afirma-se, pois: “[...] cuidar é tornar-

se responsável por algo ou alguém, preocupar-se, empenhar-se, dedicar-se a 

alguma coisa”. (MORTARI, 2018, p. 11, grifos da autora). O princípio 

responsabilidade deve ser capaz de se colocar diante da problemática, do desafio 

de uma proposta de uma ética voltada para o diálogo com a técnica e com a 

ciência. Cada vez é mais urgente perceber que “[...] é preciso revigorar a 

consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem 

barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também 

não há espaço para a globalização da indiferença”, segundo o Papa Francisco 

(2015, n. 52, p. 36). Ou seja, se o ser humano não se compreender enquanto ser 

voltado para uma responsabilidade e solidariedade por tudo e por todos, ele não 

será capaz de elucidar princípios éticos capazes de dar conta da problemática 

atual. Logo: “[...] é preciso fazer uma ecologia com portas e janelas abertas, 

entender a nossa casa como processo temporal, capaz de afirmar e acolher as 

externalidades que inevitavelmente produz”. (FARIAS, 2014, p. 620).  
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Cabe destacar, nesse caso, que a responsabilidade, tanto para Jonas como 

para o Papa Francisco, está focada na vida e no cuidado com o ser humano e com 

todos os demais seres vivos, mas, também, e, sobretudo, numa eminente 

preocupação com as gerações futuras e com a sua respectiva sobrevivência. O 

Papa Francisco muitas vezes destaca ser preciso pensar naqueles que nos 

procederão, para que as atuais pessoas possam deixar um Planeta habitável, com 

condições para que se possa viver, minimamente. Jonas, por sua vez, também, e, 

insistentemente, mostra tal preocupação. Assim, não restam dúvidas de que ambos 

estão preocupados com o cuidado do presente, com vistas, porém, ao futuro da 

humanidade. Segundo ambos, é preciso reverter essa lógica dominadora, antes 

que seja tarde, e fundamentar uma ética para o meio ambiente, que seja “[...] 

solidária com a noção de natureza, porque parte de uma perspectiva orgânica e 

não mecanicista de natureza”. (FARIAS, 2014, p. 618).  

Especificamente, no terceiro capítulo da Carta Encíclica Laudato Si’, Papa 

Francisco apresenta a raiz humana da crise ecológica; ele parte de uma análise da 

situação atual, buscando dialogar com a filosofia e com as ciências humanas, e o 

mais importante, buscando “[...] chegar às raízes da situação atual, de modo a 

individuar não apenas os seus sintomas, mas também as causas mais profundas”. 

(2015, n.15, p. 17). Papa Francisco mostra que, se por um lado o avanço das 

tecnologias trouxe enormes avanços e facilidades para o ser humano, da mesma 

forma elas trouxeram mais poder, e o poder, quando nas mãos de quem não sabe 

lidar com o mesmo, pode ocasionar desastres humanos e guerras até. Segundo o 

Papa Francisco, “[...] a humanidade entrou numa nova era, em que o poder da 

tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada”. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 

102, p. 65). Citam-se duas passagens de Papa Francisco, na primeira, referindo-se 

aos benefícios e na segunda, aos malefícios das tecnologias. Quanto aos 

benefícios, afirma: 
 
Somos herdeiros de dois séculos de ondas enormes de mudanças: a máquina 
a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, as 
indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e, mais recentemente, 
a revolução digital, a robótica, as biotecnologias e as nanotecnologias. É justo 
que nos alegremos com estes progressos e nos entusiasmemos à vista das 
amplas possibilidades que nos abrem estas novidades incessantes, porque “a 
ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana [...]” 
A tecnologia deu remédio a inúmeros males, que afligiam e limitavam o ser 
humano. Não podemos deixar de apreciar e agradecer os progressos 
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alcançados especialmente na medicina, engenharia e comunicações. (PAPA 
FRANCISCO, 2015, n. 102, p. 65). 

 

Ao se entrar no tema do poder e das tecnologias e seus benefícios e 

malefícios, o Papa Francisco faz lembrança da famosa e impactante afirmação de 

Guardini a respeito do poder nas mãos do ser humano: “[...] ele tem poder sobre 

as coisas, mas digâmo-lo com mais certeza ainda, não tem poder sobre o seu 

próprio poder”. (GUARDINI, 2000, p. 74). À luz desse aparato conceitual de 

projeto ufanista, que, de certa forma, ainda retroalimenta uma espécie de 

escatologismo laico, bem como do “encantamento” com as possibilidades do 

conhecimento da própria natureza interna do ser humano, acentua e alerta o Papa 

Francisco, acerca da possibilidade dos eventuais malefícios das tecnologias e da 

ciência:  
 
Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a 
informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e outras potencialidades 
que adquirimos, nos dão um poder tremendo. Ou melhor: dão, àqueles que 
detêm o conhecimento e sobretudo o poder econômico para o desfrutar, um 
domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo 
inteiro. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante 
que o utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como o está a fazer. 
Basta lembrar as bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como 
a grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e 
outros regimes totalitários e que serviu para o extermínio de milhões de 
pessoas, sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos cada vez 
mais mortíferos. Nas mãos de quem está e pode chegar a estar tanto poder? É 
tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. 
(2015, n. 104, p. 66). 

 

De fato, todo o avanço da tecnologia e da ciência ofereceu ao ser humano 

prodígios e benefícios, cada vez mais avançados, mais ousados, mas também, em 

contrapartida, ofereceu ao ser humano um poder que, por vezes, acaba gerando 

dilemas morais que são alvos de grandes debates, sobretudo, porque, inúmeras 

vezes, nos deixam sem respostas. Caiu-se, por assim dizer, nos extremos da 

questão. Alimentou-se um antropocentrismo exacerbado e, para tanto, nessa 

medida, diante da crise atual, por vezes, o ser humano não consegue reconhecer 

qual é o seu lugar certo com relação ao mundo, e muitas vezes, como ele terá que 

lidar na relação com as outras pessoas. Não há dúvidas de que, nesse aspecto, 

seguindo as teses centrais do Papa Francisco acerca das marcas do tempo em que 

se vive, pode-se afirmar: “Não basta certo tipo de pensamento ontologicamente 
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consciente: este deve ser também existencialmente sensível. O conhecer em si não 

é suficiente para colocar o ser em movimento; precisamos também de um saber 

sensível, que sente a qualidade da vivência do outro”. (MORTARI, 2018, p. 144, 

grifos da autora). Ou seja, não basta simplesmente, ante a consolidação do que 

Francis Bacon denominou de regnum hominis, isto é, império do homem, 

posicionar-se ou do lado do grupo que vê a natureza como um recurso humano 

que deve ser administrado e preservado para os interesses das futuras gerações, ou 

então do lado do grupo que vê a natureza como valiosa em si e para si, 

independentemente, da utilidade que tem para o ser humano. (SKIDELSKY; 

SKIDELSKI, 2017, p. 180). Afirma-se, então, com o Papa Francisco: 

 
A crítica do antropocentrismo desordenado não deveria deixar em segundo 
plano também o valor das relações entre as pessoas. Se a crise ecológica é 
uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e 
espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação 
com a natureza e o meio ambiente, sem curar todas as relações humanas 
fundamentais. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 119, p. 75). 

 

Em outras palavras, mais do que nunca, tem-se consciência de que não há 

outra via senão a do cuidado responsável com a vida da “casa comum”, isto é, o 

destino do ser humano está intimamente conectado com o destino da natureza. 

 

2 Cuidado com a casa comum 

 

Para o Papa Francisco “[...] nunca a humanidade teve tanto poder sobre si 

mesma, e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se se considera a maneira 

como o está a fazer”. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 104, p. 66). Ou seja, a 

humanidade tem em seu domínio avanços e facilidades inimagináveis outrora. No 

entanto, paradoxalmente, em nenhum outro momento a complexidade alcançada, 

talvez, tenha conseguido incapacitar e dificultar tanto a resolução de alguns 

problemas, tais como as injustiças abissais entre ricos e pobres, os ganhos e lucros 

exorbitantes de alguns poucos em detrimento do empobrecimento de maiorias 

muito expressivas. Dito de outra forma, em nenhum outro momento da História, o 

ser humano enquanto humanidade acumulou e esteve ao seu alcance tanto poder, 

mas, ao mesmo tempo, impossibilitando-o de solucionar problemas e abismos, há 

muito abertos e, ainda não, resolvidos, e, por sinal, cada vez mais estigmatizados 
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e, por vezes, necrosados, em boa parte da humanidade. Veja-se, por exemplo, o 

caso dos diversos tipos de fundamentalismos presentes e cada vez mais atuantes 

em nossas sociedades, as desproporcionalidades injustas e pecaminosas de 

salários entre as diferentes profissões e populações, entre outros exemplos. Não 

houve, portanto, um progresso e um desenvolvimento integral do ser humano e 

proporcional a toda humanidade, pois “[...] o homem moderno não foi educado 

para o reto uso do poder, porque o imenso crescimento tecnológico não foi 

acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, 

aos valores, à consciência”. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 105, p. 67).  

A esse respeito, Papa Francisco apresenta o conceito de bem comum, 

porque ele acredita ser inseparável da ecologia humana. A pretensão de Papa 

Francisco é de mostrar que “[...] a ecologia humana é inseparável da noção de 

bem comum, princípio esse que desempenha um papel central e unificador na 

ética social”. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 156, p. 94). O conceito de bem 

comum torna-se importante, pois ele sustenta um respeito pela pessoa humana e 

almeja um desenvolvimento integral, que também toma em conta o cuidado pelo 

nosso Planeta, pela sua preservação. Afirma o Papa Francisco: “A dignidade de 

cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a 

política econômica, mas às vezes parecem somente apêndices adicionados de fora 

para completar um discurso político sem perspectivas nem programas de 

verdadeiro desenvolvimento integral”. (PAPA FRANCISCO, 2013, n. 203, p. 

120). 

Dessa perspectiva, não se trata apenas do patrimônio natural. Trata-se, por 

assim dizer, de uma ecologia cultural, pois a visão consumista incentiva em 

demasia a homogeneização da cultura da subjetivação, delapidando e debilitando 

todo uma variedade cultural, tesouro da humanidade. “Por isso, a ecologia 

envolve também o cuidado das riquezas culturas da humanidade, no seu sentido 

mais amplo.” (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 143, p. 88). Dialogando com as 

ciências e com a filosofia, Papa Francisco ressalta a tentativa de se haver um 

diálogo entre as diversas áreas do conhecimento. É, portanto, preciso assegurar 

“[...] um debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de 

considerar toda a informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome [...]”, e 

disso decorreria uma atitude que fosse capaz de exigir “[...] pelo menos um maior 

esforço para financiar distintas linhas de pesquisa autônoma e interdisciplinar que 
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possam trazer nova luz”. (PARA FRANCISCO, 2015, n. 135, p. 84). Nessa seara 

contemporânea da importância e do acento dado ao lucro em detrimento às 

humanidades, pode-se, corroborando as ideias acima referenciadas do Papa 

Francisco, afirmar com Nussbaum: “Educação é para gente. Antes de podermos 

planejar um sistema educacional, precisamos entender os problemas que 

enfrentamos para transformar alunos em cidadãos responsáveis que possam 

raciocinar e fazer uma escolha adequada a respeito de um grande conjunto de 

temas de importância nacional e internacional”. (NUSSBAUM, 2015, p. 27).  

Mas que caminho ou que resposta encontra-se para essa nossa questão de 

fundo? Que caminho o Papa Francisco aponta, na tentativa de elucidar alguns 

princípios que possam vir a colaborar para que se consiga reverter essa situação 

atual? Primeiro ponto a considerar é que a Terra é nossa casa comum ou, ainda, 

segundo o Papa Francisco (2015, n. 1, p. 9), que se a pode comparar “[...] a uma 

irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos 

seus braços”. Partindo disso, precisa-se, então, “[...] reafirmar o estado criador da 

natureza assumindo a cultura como movimento ético. O problema da 

sustentabilidade da vida na Terra é mais radical do que supõem as fórmulas 

abstratas da ciência ecológica”. (FARIAS, 2014, p. 619). 

O processo civilizatório trouxe para a humanidade um grande 

desenvolvimento técnico-científico, acarretando assim uma problemática que 

precisa ser dialogada, sobretudo, no que tange à reflexão no campo da ciência e da 

ética, pois é preciso assegurar para as futuras gerações um Planeta Terra que 

esteja em condições de acolher e dar possibilidades para que se tenha vida e vida 

digna. Diante desse desafio, Jonas, por sua vez, apresenta um imperativo ético, o 

qual, segundo ele, está mais adequado e, muito provavelmente, poderá auxiliar a 

enfrentar os grandes desafios, sobretudo, ético-ambientais, mas que tem a sua base 

de mudança no comportamento humano, na relação que se estabelecerá com o 

meio ambiente, pois é preciso que o ser humano seja capaz de mudar hábitos e 

atitudes frente ao meio ambiente. Segue, por conseguinte, o imperativo segundo 

Jonas:  

 
Um imperativo adequado ao novo tipo de agir humano e voltado para o novo 
tipo de sujeito atuante deveria ser mais ou menos assim: “Aja de modo a que 
os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma 
autêntica vida humana sobre a Terra”; ou, expresso negativamente: “Aja de 
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modo a que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade 
futura de uma tal vida”; ou, simplesmente: “Não ponha em perigo as 
condições necessárias para a conservação indefinida da humanidade sobre a 
terra”; ou, em um uso novamente positivo: “Inclua na tua escolha presente a 
futura integridade do homem como um dos objetos do teu querer”. (JONAS, 
2006, p. 48). 

 

O princípio ético proposto por Jonas é o princípio responsabilidade. Dada a 

sua amplitude, ele busca não somente propor uma abrangência aos horizontes da 

ética, mas também ao da política, pois sua preocupação é construir um mundo 

mais humano para todos os que já vivem agora, mas, também, para as gerações 

futuras, e para isso ele toma em conta o cuidado com a vida, com a Terra na qual 

se vive, e com tudo quanto se integre para se ter um futuro melhor. Dessa 

maneira, ao ser humano, é-lhe confiado, segundo Jonas, o encargo de ser tanto 

responsável, como também o de ser solidário e, por conseguinte, de assumir essa 

responsabilidade, sobretudo, perante o futuro da humanidade. Por sua vez, 

sustenta-se com o Papa Francisco que, com a noção de bem comum, relaciona-se 

o conceito de justiça intergeracional, conceito este que se torna importante para 

compreender que a concepção de bem comum toma em conta e em consideração, 

além da geração atual, também as gerações futuras. Ao tratar-se da crise ecológica 

atual, tem-se em conta, a partir do Papa Francisco, a importância de elucidar um 

desenvolvimento sustentável, com vistas à solidariedade intergeracional, pois, ao 

tratar-se da crise ecológica mundial, trata-se em última instância, da própria 

dignidade humana. Afirma Papa Francisco: 
 
A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. As crises 
econômicas internacionais mostraram, de forma atroz, os efeitos nocivos que 
traz consigo o desconhecimento de um destino comum, do qual não podem 
ser excluídos aqueles que virão depois de nós. Já não se pode falar de 
desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional. Quando 
pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, 
entramos em outra lógica: a do dom gratuito, que recebemos e comunicamos. 
Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério 
utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. Não estamos 
falando de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, 
pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. (PAPA 
FRANCISCO, 2015, n. 159, p. 95-96). 

 

O dever com as gerações futuras é um dever da humanidade e, nessa 

medida, as gerações atuais são responsáveis pelo bem comum, sobretudo, no que 

diz respeito ao cuidado do meio ambiente, no zelo pela casa comum de todos. É 
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preciso cuidar e zelar pelos recursos, tanto os naturais, quanto os culturais, para 

que se garantam as necessidades de desenvolvimento ambientais às gerações 

presentes e futuras. E aqui se encontra a preocupação e o cerne da Encíclica 

Laudato Si’. Em outras palavras, no quarto capítulo encontra-se a ecologia 

integral como um novo paradigma de justiça, na medida em que ela se caracteriza 

como sendo uma ecologia integral, ou seja, uma ecologia que seja capaz de 

integrar claramente as dimensões humanas e sociais. (FRANCISCO, 2015, n. 137, 

p. 85). Dessa maneira, Papa Francisco quer também nos mostrar que existe uma 

crise, mas que ela é única no sentido de que a crise ambiental e a crise social não 

são duas. Ou seja, ao compreendê-las juntas e interconexas, chega-se à 

consideração de que, em última instância, a crise revela uma crise que é vindoura 

de um humanismo, ou melhor, é decorrente da conduta humana.  

Por isso, é necessária uma ecologia, uma ética ambiental responsável, que 

seja capaz de integrar a realidade em sua amplitude. Papa Francisco quer mostrar 

que “a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo 

de desenvolvimento e não poderá ser considerada isoladamente”. Disso decorre 

urgentemente “[...] a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos 

distintos saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e 

integradora”. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 141, p. 87). O âmago da questão 

encontra-se em mostrar que, nos tempos hodiernos, a “análise dos problemas 

ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, 

urbanos, e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo 

específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente”. (PAPA 

FRANCISCO, 2015, n. 141, p. 87).  

De acordo com o Papa Francisco, “o todo é superior à parte” e, nesse 

sentido, tudo está relacionado e tem caminho de proximidade e interdependência. 

Logo, em uma sociedade fragmentada como a contemporânea, faz-se urgente 

retomar e reforçar o caminho de solidariedade e de integralidade, tanto entre as 

pessoas, quanto entre as instituições, os Estados e Nações, uma vez que a casa 

comum é a mesma e é a de todos. (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 142, p. 87). 

Certamente, aqui, percebe-se o grande desafio a ser trilhado. Poder-se-ia eleger 

um ponto com o qual ambos concordam acerca dessa questão da crise ambiental, 

certamente seria que ambos acreditam que a mudança propriamente se inicia, 

fundamentalmente, a partir da mudança dos comportamentos humanos, sobretudo, 
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no que diz respeito ao uso do poder que está nas mãos do ser humano. Com 

Francisco é preciso instaurar um novo humanismo para poder dar-se conta de que 

os seres humanos são responsáveis pela terra na qual habitam, e que, por 

conseguinte, a ela devem respeito e cuidado, pois é a casa comum. Conclui-se 

citando Farias, que nos mostra que de fato “a crise ecológica é certamente um 

reflexo de nossa crise cultural. Não é difícil compreender que o esgotamento dos 

recursos naturais revela a saturação de nossos hábitos e a necessidade urgente de 

mudança de nossos padrões de comportamentos”. (FARIAS, 2014, p. 618).  

Atualmente, não basta, por conseguinte, dizer e afirmar que devemos nos 

preocupar com as gerações futuras, é preciso ter consciência de que é a nossa 

própria dignidade humana que está em jogo (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 160, 

p. 96). Faz-se urgente uma mudança de atitude e estilo de vida. Não é mais 

admissível um ritmo acentuado e crescente do consumo e da política de 

subjetivação exacerbada. O equilíbrio e a atitude são exigidos não apenas para o 

futuro, mas, também, para o presente. Não é mais possível aceitar o abismo e o 

vácuo moral hipnotizante e descarado entre pobres e ricos, a ponto de alguns se 

pensarem e se considerarem mais dignos de outros ou mais agraciados e 

abençoados que outros. A Terra é a casa comum. Faz-se emergencial e urgente 

dirimir o sofrimento da humanidade que sofre nos inúmeros seres humanos que 

vivem nas condições subumanas da escandalosa pobreza, fruto da ganância e do 

assoberbado egoísmo humano. Não basta apenas a solidariedade com as gerações 

futuras, que, sem dúvida, é fundamental, mas, também, e, sobretudo, faz-se 

inadiável a solidariedade que se faz imprescindível viver e ser com os tantos 

pobres, de hoje, que têm sua dignidade humana negada e dilacerada e não podem 

continuar esperando. É preciso, portanto, afirmar não apenas a solidariedade e a 

responsabilidade com as gerações futuras, mas, também, reafirmá-las com todos 

os cidadãos e cidadãs da mesma geração.  
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4 
 

Como falar sobre empatia nos dias atuais? 

Complexidades a partir de Heidegger 
 

Itamar Soares Veiga* 
 

O estudo de alguns temas filosóficos que já se constituíram um legado, a 

ponto de sofrer variações e adaptações, pode significar uma dificuldade não 

desprezível a uma nova análise filosófica. Este é o caso do que está na pré-

compreensão da palavra empatia, inclusive, acrescenta-se o significado que esta 

palavra assume no trato das pessoas dentro do cotidiano. Nesta direção, parece 

oportuno tentar explorar quais seriam as bases que fundamentam o uso do termo 

empatia e, também, a relação entre um significado comum e os comportamentos 

mais visíveis. Certamente, há neste quesito um empecilho: os comportamentos, 

relacionados com a empatia, se tornam padrões para representar uma atitude 

desejável e esperada de uma pessoa frente à outra. 

Uma das formas de abrir a discussão sobre as bases destas compreensões 

orientadas por padrões é através da seleção de um autor específico. Mas, esta 

estratégia pode estar fadada ao insucesso, pois já existe uma espécie de padrão em 

relação aos próprios autores que se dedicaram e ainda se dedicam ao tema da 

empatia. Não se afirma que tal estratégia seja um insucesso, mas sim que ela 

possa ser. Diante desta possibilidade, o acesso e a abertura das discussões podem, 

talvez, escolher uma via alternativa e, se orientar por um algum outro autor que 

não tenha tratado do tema de forma direta. A vantagem antevista certamente é 

pequena, mas existe pelo menos a vantagem de que o centro da análise repercuta 

as formas mais comuns de tratar a empatia. Por isto, vamos escolher esta 

estratégia e definir um autor que não tratou diretamente da empatia. O objetivo é 

conseguir abrir um espaço que discuta e, ao mesmo tempo, questione as formas 
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padronizadas de compreensão. Isto assinalaria uma diferença e talvez traga novos 

ares ao debate. Este autor é Heidegger e a base textual da análise será o parágrafo 

26 de Ser e tempo. 

Inicialmente, é preciso desarmar os espíritos em relação à complexidade da 

filosofia de Heidegger. Todo filósofo pode ser visto e ter sua propalada 

complexidade dirimida, se ele é colocado em um pano de fundo histórico, mesmo 

na filosofia ocidental. Caso façamos isto com Heidegger, perceberemos que não 

podemos compreender a sua filosofia como apenas um outro sistema filosófico ou 

como uma outra exagerada proposta de crítica. Heidegger era sim um crítico. Um 

crítico de quê? Da direção que a filosofia ocidental assumiu. Por quê? Porque ele 

tinha a posição de que esta filosofia não tinha respondido adequadamente a 

principal pergunta filosófica que ela mesma se colocou. Qual pergunta? A 

pergunta pelo ser. E, por que a filosofia ocidental não a respondeu? Como 

aconteceu isto? A filosofia ocidental não a respondeu porque, ao se referir ao ser, 

tratou apenas do ente, desviando-se, não tematizando efetivamente o ser. Esta é 

uma sinopse muito rápida do espaço filosófico dentro do qual devemos 

compreender a filosofia de Heidegger. A condição de crítico transpassa a sua 

filosofia. E, assim como em outros temas tratados pela tradição, a empatia não 

poderia ser simplesmente retomada por Heidegger a partir de filósofos anteriores. 

A empatia deveria ser reenfocada dentro desta relação entre ente e ser. Mas, ele 

apenas identifica tema da empatia e, esta identificação ocorre por meio do eixo 

que a relação é entre o ente e o ser. 

Ao fazer esta identificação, Heidegger assinala os fenômenos que estão ao 

redor da empatia no mundo. E a compreensão destes fenômenos, no sentido 

fenomenológico informado na introdução de Ser e tempo, difere de uma 

compreensão mediada pela consciência ou da subjetividade. Diante destas 

condições, o tratamento recebido sobre a empatia, dentro do plano expositivo de 

Ser e tempo, contribui com uma perspectiva mais original e pouco comum, 

desconstruindo os padrões atuais sobre o que é empatia.  

Embora Heidegger tenha esta diferença em relação à tradição, no que tange 

aos temas mais habituais, é possível dar-se conta de uma proximidade referida à 

empatia. Para isto, é necessário retomar Ser e tempo e assinalar as passagens 

principais em que Heidegger faz uma preparação, antes mesmo de mencionar 
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criticamente a empatia. A recuperação deste contexto preparatório é importante 

para compreendermos a posição heideggeriana e as suas consequências. 

Em Ser e tempo, há uma pesquisa sobre o sentido do ser, mas esta pesquisa 

não está orientada diretamente para o ser, pois o ser é sempre “ser de um ente”. 

Portanto, a pesquisa se orienta primeiramente aos entes, e estes são muitos. 

Heidegger faz uma seleção. Ele escolhe um ente para ter como centro e, nisso, 

alcançar uma resposta a respeito do sentido do ser. Qual ente será aprofundado? 

Este ente é o homem. Mas, por que este ente e não outro? Porque é o único ente 

que compreende o ser. Todo o ente somente é, pois o ser se desvela no ente. O 

mesmo ocorre no Dasein, entretanto, o desvelamento do seu ser expressa uma 

circularidade hermenêutica, porque o ser do Dasein é justamente compreender o 

ser. Isto o torna o ente principal na busca da pergunta pelo sentido do ser.  

 Heidegger realiza uma análise do Dasein. Esta análise é denominada de 

analítica e, como este possui uma existência que é finita (ele é ser para a morte), 

então sua analítica é denominada de existencial. Muitos aspectos são tratados na 

analítica existencial. Um deles é o entorno do Dasein. Ou seja, o entorno no qual 

estão os demais entes. E o Dasein se relaciona com eles. Estes entes podem ser 

divididos em entes úteis, como uma caneta; e entes simplesmente dados, como 

aqueles que encontramos na natureza: uma árvore, uma corruíra, etc. Mas, além 

disso, há mais entes, estes são iguais ao Dasein: entes existentes finitos, cujo ser é 

compreender o ser. Eles são os outros.  

O entorno se explicita a partir de uma condição que é fundamental ao 

Dasein: a de ser-no-mundo: “A resposta da pergunta pelo quem do Dasein 

cotidiano deve ser alcançada mediante a análise do modo de ser em que o Dasein 

se mantém imediata e regularmente. A investigação se orienta pelo ser-no-mundo, 

através do qual é co-determinada a constituição fundamental do Dasein em cada 

modo de ser”. (HEIDEGGER, 1977, p. 147). 

Heidegger destaca que o enfoque do entorno do Dasein, a partir dos entes 

úteis e dos entes simplesmente-dados, ainda permanece um enfoque limitado. 

“Existem” outros entes que não se encaixam nestas duas definições. As duas 

definições de entes deste enfoque limitado compartilham uma característica 

comum: os entes úteis e os entes simplesmente dados não compreendem o ser. 

Isto significa que eles não possuem o mesmo “caráter de ser do Dasein”. Esta 

posição pode ser vista em outra passagem do parágrafo 26 de Ser e tempo: 
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Na análise que temos feito até agora, o âmbito do que é encontrado 
intramundanamente foi reduzido primeiramente ao útil à-mão ou à natureza 
puramente presente, ou seja, foi reduzido a entes que não tem o caráter de ser 
do Dasein. Esta limitação era necessária não apenas para a simplificação da 
explicação, mas, sobretudo porque o modo de ser do Dasein dos outros, 
encontrado intramundanamente, distingue-se do ente útil prontamente-à-mão 
e, distingue-se do ente simplesmente dado. (HEIDEGGER, 1977, p. 158). 

 

O Dasein tem em seu entorno outros entes que são Daseins. Eles possuem o 

caráter de ser do Dasein. Estes entes não podem ser deixados de lado no 

transcurso da analítica existencial. Assim, a investigação, a própria organização 

dos parágrafos de Ser e tempo, acolhe o problema de tratar destes entes. Este 

tratamento ocorre no parágrafo 26. Neste momento, um bom número de 

parágrafos preparou cautelosamente o acolhimento deste novo tema. E, no 

decorrer dos próximos parágrafos, acontecerá outros tipos de associações entre o 

Dasein e outros entes que são também Dasein, mas sem a orientação direta da 

condição de ser-no-mundo. Estas outras associações estarão orientadas pela 

investigação de um existencial específico ou, ainda, outra condição, como, por 

exemplo, a de ser-para-a-morte.  

Mas, neste momento, dentro do horizonte da condição de ser-no-mundo, 

Heidegger começa a tratar sobre estes entes que possuem o mesmo caráter do 

Dasein. Ele não faz nenhuma mudança brusca no percurso da sua exposição ao 

longo da analítica existencial. Por isto, o caminho que nos leva até o tema do 

Dasein, com relação aos outros, é realizado através do ente útil e do ente 

simplesmente dado. Vejamos: 
 
O modo de ser deste ente prontamente-à-mão, quer dizer, em sua condição há 
um remetimento essencial a possíveis portadores, em relação aos quais o ente 
prontamente-à-mão deve estar “sob medida”. Paralelamente, no material 
utilizado comparece, como alguém que “trata” bem ou mal: o fabricante ou o 
“fornecedor”. Por exemplo, no campo ao largo do qual saímos a caminhar, se 
mostra pertencente a tal ou qual, e bem como do seu dono; o livro que 
usamos foi comprado onde..., presenteado por..., etc. A barca ancorada na 
margem remete, em seu ser-em-si, a um conhecido que faz suas viagens nela, 
mas, também, como “embarcação alheia”, assinala a si mesma e para os 
outros. (HEIDEGGER, 1977, p.157). 

 

O mundo possui uma configuração de entes úteis que são usados por nós de 

forma habitual. Mas, este conjunto de entes úteis não é algo com o qual lidamos 

pura e simplesmente. Eles possuem uma “remissão”, isto é, eles nos enviam para 
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“possíveis portadores”. Estes possíveis portadores não são entes úteis, mas 

Daseins, por isto, nestes exemplos citados por Heidegger: “A barca ancorada na 

margem... remete... a um conhecido”, o conjunto de entes úteis na configuração 

do mundo se torna parte de uma base de remissões, mediante as quais o Dasein 

encontra o outro Dasein. Ou, ainda, quando nos confrontarmos com os entes úteis, 

ao lidarmos com eles, não somente estamos usando algo, manuseando algo, mas 

estamos também nos relacionando com alguém, seja efetivamente, seja 

potencialmente, há um outro ente que não é um útil que é e, é outro Dasein. 

Assim sendo, “os outros” sempre estão no mundo, implicados ou envolvidos no 

conjunto de entes úteis. A partir disto, Heidegger avança mais um passo:  
Assim, estes outros que “comparecem” no contexto intramundano do 
prontamente-à-mão, não são acrescentados em pensamento a uma coisa que 
estava apenas imediatamente aí, senão que, estas “coisas” comparecem a 
partir do mundo em que elas estão à-mão para os outros, neste mundo de 
antemão já sempre também meu. (HEIDEGGER, 1977, p.158).  

 

Há inicialmente uma dificuldade em denominar estes entes que 

“comparecem” neste “contexto do prontamente-à-mão”. Pois, o contexto é aquele 

dos entes úteis, estes que estão “prontamente-à-mão”, tal como a caneta, a cadeira, 

a mesa, etc. Mas, aqueles que “comparecem”, também, neste contexto, não são 

entes úteis e, sim, outros Daseins. Na passagem acima, Heidegger o ente útil 

desempenha um breve papel de intermediação. Em parágrafos anteriores de Ser e 

tempo, ele já havia mencionado as características dos entes úteis. Agora ele 

estende a sua análise e afirma que o ente útil não é este outro que encontramos no 

mundo. Mas, encontramos sempre o portador do ente útil: a caneta de fulano, a 

mesa do professor, o livro do aluno, etc.   

O importante é modo como Heidegger se aproxima do tema que podemos 

denominar de alteridade. Ora, isto não é realizado de forma simples e clara. Há, 

sem dúvida, toda uma centralidade em analisar apenas um ente e não o outro. 

Embora este ente, enquanto Dasein, sejamos todos nós.  

No parágrafo 26, ele se aproxima do tema da alteridade, sem a preocupação 

de que isto seja um tema ou um tópico importante. Na realidade, Heidegger não 

usa o termo alteridade. Não obstante, existe os “outros” em Ser e tempo e ele está 

agora se aproximando deste outros. Para tratar do assunto, ele identifica um tipo 
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de ente, que não é o ente útil nem o ente simplesmente dado e afirma que este ente 

existe. 

A existência é algo determinante. Em comparação com os demais entes, o 

outro existe. O ser do outro sendo existência é ser-aí, em alemão: Dasein (ser-aí). 

O fato de que o outro exista, faz com ele seja diferente do ente-útil, cujo ser é ser-

para... e, seja diferente do ente simplesmente dado, cujo ser é exatamente este: 

estar-prévio-à-mão ou, ainda, ser simplesmente dado algo que está aí e deparamo-

nos com ele, como por exemplo, um animal na floresta. A existência diz respeito 

ao Dasein e adquire o seu sentido com a finitude. De fato, os entes Dasein são 

entes finitos, estão lançados no mundo em direção à morte, diferentemente dos 

animais. Heidegger expõe ainda outras características desta existência dos 

“outros”, considerando-os sob um contexto de fundo, a condição de ser-no-

mundo: 

 
Os “outros” não quer dizer todos os demais fora de mim e, destacados em 
relação ao eu; os outros são mais, estas, a partir do qual ninguém se distingue 
na maior parte das vezes. Este também-ser-aí com eles não tem o caráter 
ontológico de um “com” – ser-simplesmente-dado dentro do mundo. O 
“com” tem o modo de ser do Dasein; o “também” significa a igualdade do 
ser, como um ser-no-mundo, ocupando-se circunspectivamente. “com” e 
“também” devem ser entendidos como existenciais e não como categoriais. 
Sob a base deste ser-no-mundo determinado pelo “com”, o mundo é desde 
sempre este: o que eu compartilho com os outros. O mundo do Dasein é um 
mundo em comum. O ser-em é um coestar com os outros. Neste, o ser-para-si 
intramundano é a coexistência. (HEIDEGGER, 1977, p.158-159).   

 

O mundo é complexo. Ele nunca é o meu mundo, compreendido de forma 

egocêntrica e subjetiva. O mundo é sempre compartilhado, existencialmente 

compartilhado, mas não subjetivamente compartilhado. O mundo é, também e por 

isto, ontologicamente compartilhado com os outros e com os demais entes que 

não são iguais ao Dasein (a caneta, a mesa, etc.), mas o mundo não é um conjunto 

de elementos que estão junto a mim e, com o qual eu entro em relação. O mundo é 

um mundo desde já compartilhado, nunca totalmente de alguém e nunca depende 

de uma decisão individual. 

Este “mundo em comum” referido na citação mais acima possui alguns 

limites importantes. Um destes limites assinala uma diferença em relação aos 

entes úteis. Neste caso, o “outro”, é aquele que, também, é um ente e possui o 

caráter de ser do Dasein. Este outro, ao existir no mundo, faz do mundo um 
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“mundo em comum”. Isto significa que o Dasein não está sozinho em um mundo 

repleto de entes úteis e entes simplesmente dados. Pelo fato de que há no mundo 

outros entes que são Daseins, tudo o que existe no mundo é desde já 

compartilhado.  

Diante deste contexto e baseado neste ente que é Dasein, dentro de um 

“mundo em comum”, surge mais um elemento importante: a possibilidade da 

empatia. Note-se aqui que a empatia não é originária, mas algo que surge 

derivadamente. E, a empatia, em sua forma derivada, somente pode surgir por 

causa da liberdade. A liberdade permite um aprofundamento mais complexo. A 

condição de ser-no-mundo do Dasein, em um “mundo em comum” com “os 

outros”, deixa o Dasein “em liberdade”: 
 
O mundo do Dasein deixa, pois, em liberdade o ente, este não somente é 
inteiramente distinto do útil e das coisas, senão que, em seu modo de ser 
enquanto Dasein e, no modo de ser-no-mundo, está ele mesmo “no” mundo, 
no qual ele simultaneamente comparece intramundanamente. Este ente não é 
nem simplesmente-aí, nem um ente prontamente-à-mão, senão que é tal como 
o Dasein, se deixa em liberdade – ele também é e está aí. (HEIDEGGER, 
1977, p.158). 

 

Que Dasein possa ser deixado em liberdade por outro Dasein é algo muito 

significativo, se temos como foco este eixo da condição de ser-no-mundo. Este 

eixo expressa que, em torno do Dasein no mundo, há outros entes que possuem o 

mesmo caráter de ser. No entanto, o eixo carrega consigo outra possibilidade. Esta 

possibilidade é derivada: o Dasein pode estar meramente lidando com outros 

Daseins e não, propriamente, deixando-os em liberdade. 

Portanto, a expressão deixar em liberdade deve ser esclarecida. Mas, antes 

de realizar este esclarecimento e, inclusive explicitar o que significa o deixar em 

liberdade, qual é a nova base em que repousa a necessidade destes 

esclarecimentos? Resposta: é a solicitude (Fürsorge). 

Heidegger afirma: “Mas, o ente em relação para qual o Dasein se comporta, 

enquanto coestar, não tem o modo de ser do útil à-mão, ele é em si mesmo 

Dasein. Com este ente não é possível “ocupar-se”, senão que é objeto da 

solicitude”. (HEIDEGGER, 1977, p. 162). O Dasein pode se ocupar lidando com 

os entes úteis dentro do mundo, em uma situação existencial denominada de 

condição circunspectiva. Mas, no que diz respeito aos entes que possuem o 

mesmo caráter de ser do Dasein, ele deve se comportar de outra forma. 
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Ele encontra situações em que se depara com um ente intramundano, um 

ente simplesmente dado (Vorhandenseit) como a chuva que vai chegando ao 

campo. Mas, nesta relação, os entes simplesmente dados não possuem o caráter de 

ser do Dasein. E, além disso, Dasein encontra mais entes que são diferentes. Em 

princípio, isto gera uma lacuna, qual? A de uma descrição da relação do Dasein 

com os outros Daseins. Tal lacuna é preenchida pela concepção heideggeriana da 

Fürsorge ou solicitude. Em um aprofundamento do coestar (Mitsein) ele apresenta 

a solicitude: 
 
A “Fürsorge” no sentido da organização social fática se funda, por exemplo, 
na estrutura de ser do Dasein que é o coestar. Sua urgência fática é motivada, 
porque imediata e regularmente o Dasein se move em modos deficientes da 
solicitude. Ser um para o outro, estar um contra o outro, prescindir uns dos 
outros, passar um ao lado do outro, não se interessar uns por outros, são 
possíveis modos da solicitude. E justamente os modos da deficiência e da 
indiferença, mencionados ao final, caracterizam o conviver cotidiano e 
medíocre. Estes modos mostram, novamente, o caráter da não-chamatividade 
e do óbvio que são tão próprios da coexistência cotidiana intramundana dos 
outros, como o prontamente-à-mão do útil com qual nos ocupamos 
diariamente. Estes modos indiferentes do conviver desviam facilmente a 
interpretação ontológica induzindo-a primeiramente interpretar o estar com 
os outros como um simples estar-aí de vários sujeitos. (HEIDEGGER, 1977, 
p. 162). 

 

Os desvios da interpretação ontológica conduzem a uma compreensão 

errônea do coestar. Não se trata de indivíduos unidos em um mesmo lugar. Nem 

mesmo de “vários sujeitos” reunidos, simplesmente aí. O Dasein, não pode ser 

descrito como um sujeito. A concepção mesma de sujeito é de origem moderna e, 

existencialmente, derivada do Dasein, da existência. 

A solicitude possui duas possibilidades. Uma delas, a mais imediata e 

regular está mencionada na citação acima: “ser um para o outro, estar um contra o 

outro”, etc. Estes são os modos deficientes da solicitude, uma vez que ela 

justamente explicita um encontro do Dasein com “os outros”. Esta explicitação 

preenche uma parte da lacuna que há na descrição do modo do Dasein, quando ele 

encontra outros entes que são, também, Daseins. 

Prosseguindo a exposição conforme Ser e tempo: além dos modos 

deficientes da solicitude, há um outro modo ainda possível, qual seja? Aquele em 

que solicitude permite que Dasein deixe o outro em liberdade:  
 



Empatia & Solidariedade 61 

Frente à ela está a possibilidade de uma solicitude que, substituir o outro, se 
antecipa a seu poder ser existenciário, não para lhe tirar o “cuidado”, senão 
que, precisamente, para devolvê-lo como tal. Esta solicitude, que 
essencialmente diz respeito ao cuidado em sentido próprio, quer dizer, à 
existência do outro e, não a uma coisa da qual ele se ocupe, mas, ajuda o 
outro a se tornar transparente em seu cuidado e livre para este. 
(HEIDEGGER, 1977, p.163). 

 

Esta liberdade que um Dasein pode deixar (ou devolver) ao outro Dasein é 

uma “liberdade” que remete ao cuidado. Isto é, remete ao ser estrutural do Dasein. 

A solicitude está agora dirigida em um outro sentido. E, neste sentido, ela permite 

ou dá liberdade para que os “outros” possam ser devolvidos ao “cuidado em 

sentido próprio”. Esta explicação da solicitude abre o caminho para que ela seja 

uma relação de “Dasein a Dasein”, para que estabeleça uma “projeção” de um 

Dasein ao outro Dasein. Sob este ponto de partida, manifestado na solicitude, 

encontra-se a possibilidade de investigar o tema da empatia. Mas, antes de 

avançar neste tema, deve ser esclarecido, com as próprias palavras de Ser e tempo, 

a relação de “Dasein a Dasein”. A seguinte passagem pode ajudar neste 

esclarecimento: 
 
O ser do outro na verdade é ontologicamente diferente do ser das coisas 
simplesmente dadas. O ente “outro” tem, ele mesmo, o modo de ser do 
Dasein. Portanto, no ser com os outros repousa uma relação do ser do Dasein 
para o Dasein. Mas, esta relação – pode-se dizer – é já sempre, pois, 
constitutiva do próprio Dasein, o qual tem para si mesmo uma compreensão 
do ser e, assim, se relaciona frente ao Dasein [o outro]. A relação de ser para 
o outro se converte, então, na projeção do próprio ser “em um outro” . O 
outro é “duplo” de si mesmo. (HEIDEGGER, 1977, p.166). 
 

Na passagem acima, dois aspectos podem ser destacados para ressaltar o 

compromisso ontológico-existencial da posição heideggeriana sobre a relação de 

um Dasein com o “outro”. O primeiro é: a relação com o “outro” é constitutiva do 

próprio Dasein, portanto, se há Dasein, há também esta relação. Segundo ponto, a 

relação com o “outro” é uma “projeção” peculiar, ou seja, enquanto projeção não 

é exatamente o que se compreende literalmente com esta palavra. A projeção é 

“do próprio ser para consigo mesmo”. Esta peculiaridade assinala a vinculação 

com o cuidado, e o cuidado significa, na analítica existencial, o ser estrutural do 

Dasein. 

A vinculação é importante, não somente porque não descarta a possibilidade 

de um subjetivismo ou de uma dependência da vontade pessoal. Mas, sim porque 
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ela acontece quando o Dasein está em seu modo autêntico, em um estado genuíno. 

Nesta relação determinada pelo cuidado, explicitada na solicitude, o Dasein pode 

deixar livre o “outro”. Ele o deixa livre, para que possa “se fazer transparente em 

seu cuidado”. Para que este possa ser-lhe devolvido. Devolvido como? Em seu 

ser, isto é, no cuidado que é a estrutura do ser de todo Dasein. Há sem dúvida uma 

circularidade, mas é uma circularidade compreendida hemeneuticamente. Estes 

dois pontos são as condições para desemaranhar a empatia da entificação e da 

subjetividade. Podemos agora nos deter na empatia. 

No parágrafo 26, Heidegger usa a palavra alemã Einfühlung que, segundo 

Riveira (tradutor da versão chilena de Ser e tempo), significa empatia, em alemão 

o significado é preenchimento de si em direção ao outro. Caso a ênfase seja 

justamente este movimento, então, ela pode ser compreendida como: 

Sichversetzen, isto é, significa transpor de si mesmo para...  

Sobre o que acontece entre um Dasein e outro, sem que ambos sejam 

capturados por uma solicitude entificada, é o lidar com o outro no deixar livre 

para se tornar transparente ao seu ser (que é o cuidado). Mas, a solicitude também 

possui outra faceta: a de lidar com o outro, ocupando-se deste outro. Assim, oscila 

o campo semântico da palavra alemã Einfühlung e a sua tradução como empatia. 

O próprio Heidegger assinala que esta não é uma palavra fruto de uma escolha 

feliz. Mas, a dimensão ontológico-existencial é preponderante. A oscilação de 

significados pode também contribuir para que a empatia (Einfülhlung) seja 

considerada como derivada da condição do coestar (Mitsein). 

Heidegger faz uma caracterização da empatia (Einfühlung), definindo-a 

como um fenômeno derivado: 
 
Mas, assim como o abrir-se ou fechar-se, se funda no respectivo modo de ser 
do ser-um-com-o-outro [conviver], não é outra coisa que este si mesmo, a 
abertura explícita do outro mediante a solicitude surge sempre também, no 
modo mesmo do primário coestar com ele. Esta abertura temática, ainda que 
não teórico-psicológica do outro, se converte facilmente no fenômeno que 
primeiramente cai sob o olhar na problemática teorética como a compreensão 
da “vida psíquica alheia”. E, assim, o que fenomenicamente não é 
“imediato”, um modo do conviver compreensor, se torna apreendido como 
“inicial” e que originariamente possibilita e constitui a relação com os outros. 
Esse fenômeno, chamado, de maneira não precisamente feliz de “Einfühlung” 
[empatia] deveria, de certo modo e pela primeira vez, indicar 
ontologicamente a ponte do próprio sujeito, primeiramente sozinho, até o 
outro sujeito, o que começaria por estar inicialmente fechado. 
(HEIDEGGER, 1977, p.165-166). 
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A empatia está relacionada com a solicitude e, no início da passagem acima, 

Heidegger faz uma analogia entre esta relação e uma outra relação que há. Esta é a 

do conviver e o “abrir-se ou fechar-se ao outro”. O conviver funda o “abrir-se ou 

fechar-se”, da mesma forma que, entre a solicitude e a empatia, deve haver um 

determinante e um determinado, um polo genuíno e um polo derivado. Mas, a 

relação entre empatia e solicitude, antes de penetrar nestas complexidades, é 

subsumida pela facilidade de se converter em um olhar para dentro da “vida 

psíquica alheia”. 

Deste modo, a empatia, compreendida na solicitude, ou melhor, a partir da 

solicitude, é interpretada como sendo não “outra coisa que um modo do conviver 

compreensor”. Isto bloqueia ou dificulta a via ontológica da interpretação. A via 

que interpretará ontologicamente a existência e a solicitude, no que se relaciona a 

todo este contexto, possui como determinante o coestar. Assim, “não é a ‘empatia’ 

[‘ Einfühlung’] que constitui o coestar, senão que sobre a base do coestar que ela 

se torna possível e, se torna inevitável pelos predominantes modos deficientes do 

coestar”. (HEIDEGGER, 1977, p. 167). 

O resultado da exposição dos principais traços da empatia [Einfühlung], a 

partir de Ser e tempo, é ainda um trabalho a ser realizado. Este trabalho deve visar 

compreender o modo mais próprio e não o modo derivado da solicitude. Mas, 

manter este foco para alcançar a empatia é difícil. O trabalho especificamente 

sobre a empatia é colocado por uma hermenêutica ainda a ser desvendada. 

Heidegger a refere com as seguintes palavras: 

 
Que a “empatia” [Einfühlung] não seja um fenômeno existencial originário, 
como tampouco o é o conhecer em geral, não significa inteiramente que não 
se tenha problemas a respeito dela. Sua hermenêutica especial terá que 
mostrar como as diferentes possibilidades de ser do Dasein mesmo falseiam e 
deformam o ser-um-com-o-outro [conviver] e o autêntico “conhecimento” de 
si, fazendo com que o Dasein se refugie em sucedâneos; terá que mostrar, 
também, qual é a condição existencial positiva que pressupõe a possibilidade 
da correta compreensão dos outros para com as suas possibilidades. 
(HEIDEGGER, 1977, p. 167). 
 

Esta “possibilidade da correta compreensão dos outros” ainda não foi 

analisada. E, a perspectiva de sua realização é algo que convoca a uma reflexão. 

Esta reflexão tem a seguinte tarefa: um estudo dentro de uma “hermenêutica 

especial”, para tratar da “condição existencial positiva. O mundo no qual esta 
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“condição existencial positiva” se manifesta pode, por sua vez, gerar uma outra 

reflexão: o mundo se modificou e a descrição dos fenômenos intramundanos deve 

ser retomada a partir de novos indícios a respeito do mundo. Os fenômenos 

intramundanos podem ser ainda divididos com relação a estes três entes: os entes 

úteis (por exemplo, uma caneta laser), os entes simplesmente dados (por exemplo, 

os entes da natureza) e os entes existentes, os Daseins (nós). 

Mas, o modo como se apresentam no mundo estes entes, todos eles, e suas 

relações são diferentes das descrições feitas nos anos 20 do século passado. Neste 

sentido, seria interessante tecer alguns comentários para contribuir com uma 

aproximação com o mundo atual. Esta aproximação seria uma forma de retomar 

em termos mais atuais os conceitos ou as proposições da analítica existencial. Um 

dos elementos iniciais desta aproximação é uma forma de conceber a 

configuração geral de entes mais recente.  

Uma perspectiva mais atual pode ser alcançada mediante a contribuição de 

autores posteriores a Heidegger. Um destes autores é Byung-Chul Han, filósofo 

radicado na Alemanha, de origem sul-coreana. Em seu livro No Enxame..., 

publicado em alemão em 2013 e traduzido para o português em 2018, ele trata da 

influência da digitalização em nossas vidas e da consequência de uma 

“embriaguez de informação”. Em alguns capítulos deste pequeno livro, ele 

menciona Heidegger. Han informa rapidamente que o mundo que Heidegger 

conhecia era um mundo com fortes laços na terra, no camponês e na floresta. Para 

além mesmo de Ser e tempo, ele insinua, também, temas de obras posteriores: 
 
Também o mundo de Heidegger, feito de “terra e céu, mortal e divino”, é um 
mundo campestre. O ser humano, como “mortal”, não é um agente. A ele 
falta a natalidade do novo começo. Também o seu Deus é um Deus dos 
camponeses que ouvem e são obedientes. Ele tem seu lugar naquele “recanto 
divino” na “Floresta Negra”, que se deve ao “habitar camponês”. (HAN, 
2018, p.72). 

 

Mas, o mundo dentro do qual a empatia deve ser pensada a partir por meio 

de uma “hermenêutica especial”, não é o de um “mundo campestre”. O mundo da 

atualidade é bem diferente, portanto deve ser reconsiderado. Han nos fornece a 

sua perspectiva: 
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Em vez daquele vento áspero no campo, hoje sopra o temporal digital através 
do mundo como rede. O furacão do digital faz o “habitar” de Heidegger 
impossível. A “terra” do camponês heideggeriano é diametralmente oposta ao 
digital. Ela encarna o “essencialmente inacessível em si mesmo”. O digital 
produz, em contrapartida, uma pressão por transparência. A “terra” se furta a 
toda e qualquer transparência. O seu cerramento é fundamentalmente 
estranho à informação. A informação é, segundo sua essência, algo que existe 
abertamente ou que deve existir abertamente. O imperativo da sociedade da 
transparência diz: tudo tem que estar aberto como a informação, acessível a 
todos. A transparência é a essência da informação. Ela é, afinal, o modo de 
proceder da mídia digital. (HAN, 2018, p.73-74). 

 

Percebe-se que a configuração dos entes em um todo: o mundo, é algo 

diferente da configuração de entes que existia na época de Heidegger. É certo que 

Heidegger percebeu algumas transformações e escreveu sobre elas, escreveu sobre 

as transformações que ocorriam na relação entre o homem e a técnica. Mas, 

Heidegger estava em uma outra fase filosófica diferente de Ser e tempo. Ele não 

poderia mais estar ocupado com a tarefa da elaboração de uma “hermenêutica 

especial” a partida qual pudesse, enfim, tratar da empatia. Esta tarefa foi lançada 

em uma fase anterior: a da analítica existencial de Ser e tempo.  

Este mundo diferente fez com que os entes intramundanos: os úteis, os 

simplesmente dados e os Daseins uns com os outros, tivessem e tenham 

atualmente relações diferentes. E, uma forma de se aproximar da atual 

configuração de entes no mundo, de uma descrição do todo, talvez seja, 

justamente, retomar a descrição fenomenológica sobre nós mesmos, os Daseins. 

Esta retomada, no sentido de como somos imediata e regularmente correspondes 

ao cotidiano. Han nos fornece uma orientação possível, ele afirma: 
 
Terra, Deus e Verdade pertencem ao mundo do camponês. Hoje não somos 
camponeses, mas sim caçadores. Em busca por presas, os caçadores de 
informação rondam pela rede como por um campo de caça digital. 
Diferentemente do camponês, eles são móveis. Nenhum campo de cultivo os 
obriga a se assentar. Eles não habitam. O ser humano na era das máquinas 
ainda não está completamente liberto do habitus do camponês na medida em 
que ele ainda está ligado à máquina como seu novo senhor. Ela o obriga a 
funcionar passivamente. O trabalhador retorna à máquina como o servo 
retorna ao senhor. A máquina fornece o centro do seu mundo. A mídia digital 
produz uma nova tipologia do trabalho. O trabalho digital ocupa o centro. 
Dito mais exatamente, não há mais aqui nenhum centro. O usuário e o seu 
aparato digital formam, muito antes, uma unidade. Os novos caçadores não 
funcionam passivamente como parte de uma máquina, mas sim operam 
ativamente com os seus aparatos móveis digitais, que se chamavam, no 
paleolítico, de lanças, arcos e flechas. Eles não se encontram, ao fazê-lo, em 
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perigo, pois caçam por informação com o mouse. Nisso eles se distinguem 
dos caçadores do paleolítico. (HAN, 2018, p.75-76). 
 

Na medida em que avança a digitalização do mundo, seja por meio do uso 

disseminado das redes digitais, seja pelo desenvolvimento de softwares preditivos 

baseados em aprendizado de máquina (Machine Learnig), seja por softwares 

dotados de inteligência artificial (por exemplo: Deep Learning), nosso mundo se 

modifica cada vez mais rapidamente. 

Neste mundo temos uma relação diferente uns com os outros e com os 

objetos, por exemplo, com smartphone, com o aplicativo de mobilidade urbana, 

etc. Esta relação diferente afeta a possível análise da empatia, mesmo que ela seja 

considerada como meramente derivada. Este impacto se explicita de forma macro 

na medida em que o nosso mundo não é um “mundo campestre”. E se explicita de 

forma micro, porque a nossa relação, de uns com os outros, está mediada pelos 

entes úteis, como, por exemplo, pelo uso do celular. 

A empatia, independentemente de sua condição derivada, frente ao coestar 

(Mitsein) da analítica existencial, deve ser retomada em bases que a tornem um 

tema valioso. Um outro tipo de tratamento provavelmente se socorrerá de algum 

constructo ex machina justaposto à própria solicitude, dentro do mundo da vida 

entremeada pela tecnologia nos dias de hoje.  

Diante disso podemos concluir que a “condição existencial positiva”, que 

nos permitirá chegar a uma importante pressuposição da “possibilidade correta da 

compreensão dos outros para com as suas possibilidades” (supra, p.167), é carente 

de uma atualização dos traços salientados por Byung-Chul Han e que a tarefa 

assumida pelos propagadores da empatia não pode ser em nada desprezível.  
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Cooperação: necessidade inerente à existência humana 
 

Eduardo Borile Júnior* 
Everaldo Cescon**  

 
 
1 Considerações iniciais 
 

 A seguir apresentamos uma análise do princípio da cooperação a partir da 

antropologia filosófica, ancorados nas categorias de ser espiritual de Scheler, 

possibilidade da alteridade de Levinas e dignidade de Kant. Defendemos que a 

cooperação, a partir de sua fundamentação antropológico-filosófica, não é apenas 

uma alternativa, mas uma necessidade imposta pela própria existência. 

A cooperação objetiva cria fatos no mundo. É uma ação inicial não 

puramente egoísta, já que em determinados momentos oportuniza o protagonismo 

de outrem. Esse protagonismo, mesmo que mínimo, é fruto da aceitação inicial e 

viabiliza a conexão entre indivíduos. Contudo, a consequência de tais ações acena 

para uma análise particular do indivíduo quanto ao equilíbrio entre os benefícios e 

as penalizações morais, no ato de cooperar para a efetivação de determinados 

objetivos. 

 Não é exagero conceber que as interações humanas, como já identificado no 

reino animal, também têm certo condicionamento genético. Consequentemente, os 

relacionamentos desta ordem são complexos, pois há certas capacidades humanas 

que não se desenvolvem sem interações entre indivíduos. Não menos complexas 

são essas interações, porque embora haja influência social, não se pode negar que 

cada sujeito carrega consigo as intenções pessoais, motivadoras do agir. Tais 

intenções são baseadas na capacidade que o ser humano tem de agir por conta 

própria, levando em consideração a si mesmo na relação com os demais 

indivíduos. 
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2 O lugar do homem no cosmos: um ser espiritual 

 

 A análise antropológico-filosófica do lugar do homem no cosmos realizada 

por Max Scheler (2000) provoca reflexões acerca do evolucionismo na existência 

humana. O autor sustenta que a definição de homem permanece obscura a ponto 

de ainda ser subordinado à categoria animal. A falta de clareza é tanta que, para o 

filósofo de Munique, o conceito é, essencialmente, um equívoco, mas não um 

simples equívoco, mas o maior equívoco da linguagem humana. Na defesa desta 

ideia, Scheler (2000) postula que o homem é o conjunto de características que se 

contrapõe, no sentido mais estrito da palavra, ao conceito animal. Diante disso, o 

autor questiona: Sendo um conceito tão singular e incomparável, o que concede 

ao homem um espaço exclusivo, no contraste com as demais espécies animais? 

 Inicialmente, a proposta de Scheler (1995) indica uma possível concessão de 

racionalidade aos animais. Nesse cenário, ele conjectura: O que, de fato, 

diferenciaria os seres humanos do restante das criaturas? Conforme o autor, alguns 

defendem que a humanidade possui uma essência particular que a difere dos 

animais. Outros, no entanto, presumem que somos o resultado da evolução e do 

aprimoramento da espécie dotada de inteligência, ideia que vai ao encontro dos 

estudos de Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. Ambas as teorias são 

refutadas por Scheler (1995). 

 Scheler (1995) chega a acenar para a teoria monista do homo faber, isto é, 

para a capacidade humana de fabricar utensílios com os quais torna-se capaz de 

transformar a natureza. Mas, para ele, tal consideração negaria a metafísica, bem 

como a relação humana com o restante do universo e, por isso, tal doutrina 

também é rechaçada. Contrariamente, o autor sustenta que a essência humana tem 

um sentido mais amplo, ou seja, é algo superior ao que chamamos de inteligência 

ou faculdade de escolha. 

 Por conseguinte, resta a Scheler (2000, p. 64) defender que um animal não é 

um simples mecanismo de impulsos reativos, tampouco um conjunto 

caracterizado pelo instinto ou por via de associações e reflexos. “En todo lo 

efectivo, el animal está mucho más próximo al hombre que en lo que respecta a la 

inteligencia. El regalo, la ayuda, la reconciliación y cosas similares pueden 

encontrarse ya en los animales”. (SCHELER, 2000, p. 65). 
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 Conforme Scheler (1995), um novo princípio seria o responsável por tornar 

o homem um “extraterrestre” no sentido geral da existência (seja ela psicológica 

ou mesmo física). Para o autor, o que caracteriza a humanidade de forma 

exclusiva é a notável oposição às demais formas de vida natural. O que outrora, na 

Antiguidade, fora chamado de razão, Scheler (1995) descreve-o como espírito, 

isto é, uma série de intuições, fruto de fenômenos primários ou atos emocionais e 

volitivos (como o amor, a bondade, a veneração, o arrependimento, etc.). Neste 

sentido, Scheler (1995) considera pessoa como o centro da atividade do espírito, 

com manifestação finita. 
 
Por otra parte, llamamos “persona” al centro de la actividade que es la 
manifestación del espíritu en el seno de las esferas del ser finito, 
distinguiéndolo radicalmente de todo centro funcional de vida, llamado 
también “psiqúico” cuando se lo considera desde el punto de vista interno. 
(SCHELER, 2000, p. 67). 

 

 Partindo de tais considerações, Scheler (1995, p. 54) passa a caracterizar de 

forma objetiva tal espírito, bem como a relacioná-lo aos conceitos de liberdade e 

consciência. Segundo o filósofo de Munique, só possui espírito o ser capaz de 

alcançar a objetividade plena, isto é, a capacidade para, de forma dinâmica, 

estabelecer relações com a realidade por meio da inteligência, diferenciando-se 

dos demais animais. (SCHELER, 2000, p. 68). De acordo com o autor, ao sugerir 

que o espírito ocupa papel central na articulação do conhecimento, as 

propriedades fundamentais de um ser dotado do mesmo, isto é um ser espiritual, 

seria a independência, a liberdade e a autonomia existencial. Tais considerações, 

segundo Scheler (1995), pressupõem, portanto, que este ser está aberto ao mundo, 

ou seja, não está vinculado apenas ao ambiente do seu entorno, tampouco é 

guiado exclusivamente pelos impulsos instintivos particulares. 
 
Semejante ser espiritual tiene “mundo”. Puede elevar a la dignidad de 
“objetos” los centros de “resistência” y reacción de su mundo ambiente, que 
tambiém a él le son dados primativamente y en que el animal se pierde 
extático. Puede aprehender en principio la manera de ser misma de estos 
“objetos”, sin la limitación que este mundo de objetos o su presencia 
experimenta por obra del sistema de los impulsos vitales y de los órganos y 
funciones sensibles en que se funda. Espíritu es, por tanto, objetividade; es la 
possibilidade de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. 
Y diremos que es “sujeto” o portador de espírito aquel ser, cuyo trato com la 
realidade exterior se ha invertido en sentido dinámicamente opuesto al del 
animal. (SCHELER, 1995, p. 55, grifos do autor). 
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 Na concepção de Scheler (2000, p. 70), enquanto ser dotado de espírito, o 

homem tem a capacidade da lembrança, característica denominada de 

autoconsciência, constituinte exclusiva do homem. Tal percepção possibilita a 

compreensão de tempo e espaço, bem como coloca em evidência expectativas 

diante da concretude do mundo. 
 
El animal no es capaz de separar las formas vacías de espacio e tiempo 
respecto de los contenidos concretos de las cosas del medio como tampouco 
puede separar el “número” respecto la “cantidad” mayor o menor de cosas 
existentes. Vive totalmente inmerso en la realidad concreta de su presente. 
Sólo cuando, en el hombre las expectativas de los impulsos, transformadas en 
impulsos de movimiento, excenden todo cumplimiento fáctico de las mismas 
en una percepción o en una sensación, se produce el extrañísimo fenómeno 
de que el “vacío” espacial y anterior a cualquier contenido posible de la 
percepción y del mundo de las cosas en su conjunto. (SCHELER, 2000, p. 
75-76, grifos do autor). 

 

 Scheler (1995), contudo, realiza algumas aproximações entre humanos e 

animais que indicam a humanidade para além da evolução genética. Para ele, 

tanto os animais quanto os humanos, independentemente das capacidades 

intelectivas serem simples ou complexas, são capazes de agir, a fim de alcançar 

determinado objetivo. Deste modo, o autor sugere que tanto nos humanos como 

nas criaturas, as ações (e reações) são fruto da fisiologia do sistema nervoso que 

estaria subordinado à psicologia, aos impulsos e à percepção sensível. Tais 

fenômenos também estariam ligados aos apetites, identificados nas condutas 

humana e animal. 

 O autor, no entanto, faz questão de elencar três atos de conduta, que 

explicariam a oposição entre a humanidade e as demais criaturas: a) a conduta 

humana é motivada pela intuição, fruto do estado psicológico precedente aos 

impulsos da sensibilidade; b) a conduta humana é capaz de, livremente, reprimir 

um impulso; 3) a conduta humana torna possível a modificação objetiva do 

ambiente que os indivíduos habitam. Deste modo, Scheler (1995) salienta que a 

objetividade é a categoria mais formal do lado lógico do espírito, visto que, 

segundo o autor, os animais não têm consciência de si próprios, bem como uma 

consciência limitada do ambiente onde vivem. 
 
[...] el hombre no sólo puede elevar el “medio” a la dimensión del “mundo” y 
hacer de las “resistencias” “objetos”, sino que puede también — y esto es 
mucho más admirable — convertir en objetiva su própria constituición 
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fisiológica y psíquica y cada una de sus vivencias psíquicas. Sólo por esto 
puede también modelar libremente su vida. (SCHELER, 1995, p. 56, grifos 
do autor). 

 

 Ainda de acordo com Scheler (2000, p. 107-108), ao analisar a existência 

humana de um ponto de vista ontológico, os processos fisiológicos e os processos 

psíquicos humanos são rigorosamente idênticos, mas distintos do ponto de vista 

fenomênico. Diante disso, para o autor, o unitário processo de vida (propriamente 

humano) representa o ajuste de uma totalidade, que é fruto do somatório de suas 

funções, experiências e condutas particulares. Neste sentido, o espírito tem 

correlação íntima com os estados fisiológicos e psíquicos. Tais considerações 

fomentam o debate acerca da condição de liberdade da humanidade e abre 

caminho para a discussão acerca da possibilidade da alteridade, diante da 

existência para além da vida biológica, bem como a autonomia existencial da 

cooperação. 

 

3 A condição de liberdade: existência e possibilidade da alteridade 

 

Para discutirmos acerca da possibilidade da alteridade, tomamos impulso 

com a reflexão de Levinas (1998) sobre a relação do indivíduo com o cosmos, 

bem como de sua distinção entre existente e existência. Para o autor, a existência 

humana não é equivalente ao conceito filosófico de existência, visto que esta seria 

anterior ao mundo. Contudo, embora ele considere que o indivíduo tem totais 

condições de decidir acerca da própria existência, ao estar no mundo entra em 

vigência uma espécie de contrato que torna a obrigação inevitável, numa possível 

abstenção do agir, e dá o tom às relações humanas. Tal consideração faz com que 

o filósofo de Kaunas estabeleça que os atos humanos não são, essencialmente, 

livres. O autor faz questão de diferenciar liberdade de gratuidade. 
 
No instante do começo já há algo a perder, pois alguma coisa já é possuída, 
fosse somente esse próprio instante. O começo não é somente, ele se possui 
num retorno sobre si mesmo. O movimento do ato inflete-se em direção ao 
seu ponto de partida, ao mesmo tempo que ele vai em direção ao seu fim e 
assim, ao mesmo tempo que é, ele se possui. (LEVINAS, 1998, p. 27, grifos 
do autor). 
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Entretanto, cabe mencionar que, para Levinas (1993), “a intuição permanece 

a fonte de toda intelegibilidade” (LEVINAS, 1993, p. 23), isto é, até mesmo o que 

não foi realizado segue como uma intenção aberta, mas repleta de significados. 

Neste sentido, tal intenção se comunica com as significações, fruto da intuição. 

Ele salienta a impossibilidade da receptividade sem significação, visto que isso 

seria equivalente a uma abstração. Para Levinas (1993), “a significação seria a 

própria iluminação deste horizonte”. (LEVINAS, 1993, p. 24). Portanto, o autor 

define que a experiência seria uma leitura de mundo, enquanto que a compreensão 

dos sentidos seria equivalente à hermenêutica e não à intuição. “Tudo permanece 

numa linguagem ou num mundo, a estrutura do mundo assemelhando-se à ordem 

da linguagem com possibilidades que nenhum dicionário pode determinar”. 

(LEVINAS, 1993, p. 27). 

 Ademais, para o filósofo, a constante busca experiencial pelo pertencimento 

de si próprio, no mundo, faz com que o indivíduo aja de forma condicionada aos 

fins que pretende alcançar na determinação das escolhas pessoais. Conforme 

Levinas (1998, p. 28), “o ato não é puro. Seu ser duplica-se num ter que ao 

mesmo tempo possui e é possuído. O começo do ato já é uma dependência e uma 

preocupação daquilo a que ele pertence e daquilo que lhe pertence”. (LEVINAS, 

1998, p. 28). Por conseguinte, o desejável e os desejos têm relação direta com o 

mundo que se apresenta ao indivíduo: o desejável é intrínseco, enquanto que o 

desejo é exterior, mas retorna ao interior daquele que deseja em forma de 

consciência.1 

 Contudo, Levinas faz uma ressalva quanto à finalidade desta consciência: 
 
Ordenamento de estruturas inteligíveis, a subjetividade não teria nenhuma 
finalidade interna. Nós assistiríamos à ruína do mito do homem, em si, 
deixando aparecer uma ordem nem humana, nem inumada, ordenando-se 
certamente através do homem e das civilizações que ele teria produzido; mas 
ordenando-se, no fim das contas, pela força propriamente racional do sistema 
dialético ou lógico-formal. Ordem não-humana à qual convém o nome – que 
é o próprio anonimato – de matéria. (LEVINAS, 1993, p. 87). 
 

 Segundo o autor, embora o sujeito não seja tratado como uma coisa, ou seja, 

simplesmente matéria, ele nunca é separado delas, pois a sociabilidade faz com 
                                                           
1 Consciência é entendida por Levinas (1993) como “a própria impossibilidade de um passado que 
jamais teria sido presente, que estaria fechado à memória e à história”. (LEVINAS, 1993, p. 88). 
Para o autor, a reflexibilidade, isto é, o fato de ser a origem da origem, se dá na inteligibilidade do 
próprio sujeito que consiste no “remontar” à própria origem. (LEVINAS, 1993, p. 89). 
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que outrem não seja percebido diante da alteridade, ao considerar a eventual 

sobreposição do individualismo. Levinas assevera: 
 
A socialidade no mundo não tem esse caráter inquietante de um ser diante de 
um outro ser, diante da alteridade. Ela comporta certamente cóleras, 
indignações, ódios, apegos e amores dirigidos às qualidades e à substância de 
outrem, mas a timidez profunda da própria alteridade de outrem, qualificada 
de doentia, é expulsa do mundo […]. As pessoas não estão diante do outro 
simplesmente; elas estão uma com as outras em torno de alguma coisa […]. 
Por isso, a civilização, como relação com os humanos, ao mesmo tempo em 
que ficou nas normas decentes, nunca pode [sic] superar o individualismo: o 
indivíduo permanece plenamente eu. (LEVINAS, 1998, p. 45, grifo do autor). 

 

Não obstante, de acordo com Levinas (1998), toda ação inflete-se, isto é, a 

liberdade do indivíduo para com os demais indivíduos e objetos dispostos no 

mundo está condicionada a si próprio. “Neste sentido – e contra uma opinião 

filosófica moderna que proclama a autonomia da prática em relação ao 

conhecimento –, o saber é a condição de toda ação livre”. (LEVINAS, 1998, p. 

55). Assim, conforme o filósofo de Kaunas, num mundo onde os sujeitos são 

levados a acreditar que a solidariedade é uma condição da existência com a 

totalidade, o primeiro sentimento que se tem é a ilusão da liberdade. Tal 

argumento enfatiza que as relações com outrem não podem ser encaradas como 

“um acorrentamento a um outro eu, nem como a compreensão de outrem que faz 

desaparecer sua alteridade”. (LEVINAS, 1998, p. 102). 
 
A interioridade é o fato de que no ser o começo é precedido, mas aquilo que 
precede não se apresenta ao olhar livre que o assumiria, não se faz presente, 
nem representação; alguma coisa já passou “por cima da cabeça” do presente, 
não atravessou o cordão da consciência e não se deixa recuperar; alguma 
coisa que precede o começo e o princípio, que é anarquicamente apesar do 
ser, que inverte ou precede o ser. (LEVINAS, 1993, p. 92, grifos do autor). 

 

Ainda conforme Levinas (1998), acorrentar-se apenas a si próprio é 

impossível, visto que há “uma associação silenciosa consigo mesmo na qual uma 

dualidade é perceptível. Ser eu não é somente ser para si mesmo, é também ser 

consigo mesmo”. (LEVINAS, 1998, p. 105, grifo do autor). Neste sentido, “é a 

responsabilidade ultrapassando a liberdade, quer dizer, a responsabilidade pelos 

outros. Ela é vestígio de um passado que se recusa ao presente e à representação, 

vestígio de um passado imemorial”. (LEVINAS, 1993, p. 97). Ademais, o filósofo 
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defende que a responsabilidade pela liberdade do outro, e não a própria liberdade, 

nada mais é, senão, a passividade pura que precede tal liberdade. 

 Para o autor, a coletividade, isto é, a percepção do nós, faz com que o 

indivíduo sinta os demais “ao lado de si e não em face de si” (LEVINAS, 1998, p. 

113), visto que a alteridade consiste em visualizar a essência individual. “Outrem 

como outrem não é somente um alter ego. Ele é o que eu não sou”. (LEVINAS, 

1998, p. 113, grifos do autor). Deste modo, para Levinas (1988, p. 192), o Outro é 

apresentado ao Mesmo, isto é, não é apenas a questão da própria liberdade, mas 

também um chamado à responsabilidade e à fraternidade que está diante dos 

olhos. 

 Assim, Levinas (1998) estabelece a condição de liberdade como pressuposto 

para ideias que vão ao encontro da cooperação, da colaboração e da fraternidade, 

pois “a reciprocidade da civilização – o reino dos fins no qual cada um é ao 

mesmo tempo meio e fim, pessoa e pessoal – é um nivelamento da ideia de 

fraternidade, que é um ponto de chegada e não um ponto de partida”. (LEVINAS, 

1998, p. 114). 

 

4 O dever da dignidade: a humanidade com fim em si mesma 

 

Diante das ideias de reciprocidade e, principalmente, de liberdade e 

fraternidade, levantadas por Levinas (1998), aproxima-se a análise da cooperação 

do conceito de dignidade, apresentado de uma forma particular por Immanuel 

Kant, na Segunda Seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes (FMC). 

Ao considerar a possibilidade de a razão, por si só, determinar o comportamento 

humano, o autor defende que o fundamento do querer é o motivo e sustenta que a 

razão deste tem de ser a priori. Assim, dignidade estaria ligada a priori ao 

conceito de vontade de um ser racional, pois, para Kant, a vontade é uma 

faculdade da autodeterminação do agir. (FMC, AK427). 

Nessa interpretação, conforme Kant, aquilo que serve à vontade como 

fundamento é autodeterminada para um fim racional e válido universalmente. De 

encontro, quando há apenas o fundamento da ação, isto é, sem universalidade, o 

fim se torna um meio. Tal constatação faz com que os princípios práticos sejam 

apenas formais, quando tratados na subjetividade, mas materiais quando tomados 

por fundamento. (FMC, AK428). Isso significa dizer que, para o filósofo de 
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Königsberg, de modo geral, os seres humanos devem ser considerados como fim 

em si mesmos e não apenas uma disposição da vontade para serem utilizados 

como meio para determinada ação. 

 De acordo com Kant, embora essas ações sejam condicionais, o sujeito, que 

tem fim em si mesmo, é produto delas e não um simples meio para alcançá-las. 

Isto é, os seres humanos são o fim de todas as ações. Mas o valor das ações 

também é condicional. Consequentemente, Kant fundamenta que ser fim em si 

mesmo é, ao mesmo tempo, um dever e um princípio prático supremo, não 

meramente subjetivo, da vontade humana. (FMC, AK428). Deste modo, para o 

filósofo, o imperativo prático das leis da vontade seria: “age de tal maneira que 

tomes a humanidade, tanto em tua pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro, 

sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio”. (FMC, 

AK429, p. 243). 

 Como dito anteriormente, Kant sustenta que seres racionais devem tratar a si 

mesmos e aos outros nunca como um mero meio, mas sempre como fim em si 

mesmo. Nessa perspectiva, o dever da dignidade seria universal. O autor 

considera a dignidade sinônimo de autonomia da vontade. Para ele, essa vontade 

não surge nos sentimentos, impulsos ou inclinações, mas sim, na razão. Portanto, 

ao considerar toda máxima da vontade como universal, toda ação não deve 

objetivar uma vantagem futura, mas, fundamentalmente, considerar a dignidade 

humana (própria e dos demais indivíduos). Deste modo, Kant determina que as 

coisas têm preço e os seres humanos têm dignidade, pois estes, diferentemente dos 

objetos que têm um valor de mercado equivalente, têm um valor intrínseco 

relativo. 

Portanto, na interpretação kantiana, seres racionais devem tratar a si 

mesmos e aos outros nunca como um mero meio, mas sempre como fim em si 

mesmo. Nessa análise, o conceito de autonomia da vontade, isto é, a condição da 

liberdade, se apresenta na medida em que um ser racional se considera 

“legislando universalmente mediante todas as máximas de sua vontade, a fim de 

ajuizar a partir desse ponto de vista a si mesmo e suas ações”. (FMC, AK433, p. 

259). Tal explicação leva ao que o filósofo estabelece como o reino dos fins, 

entendido por Kant como um sistema de interações em que os seres racionais 

medeiam leis universais comuns. Neste local metafísico, todos teriam a autonomia 

de estarem submetidos à própria vontade, cujo princípio máximo seria “não fazer 
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nenhuma ação a não ser segundo uma máxima passível de ser uma lei universal”. 

(FMC, AK434, p. 263). 

 O autor acredita que somente por meio da moralidade é que um ser racional 

pode ser fim em si mesmo, porque somente nela é que alguém pode ser um 

membro legislador no reino dos fins. Assim, para Kant, “a moralidade e a 

humanidade, na medida em que ela é capaz da mesma, é a única coisa que tem 

dignidade”. (FMC, AK435, p. 265). Baseado neste princípio, o filósofo de 

Königsberg enfatiza que, ao ter conhecimento da dignidade de outrem, isto é, o 

valor intrínseco relativo de cada sujeito, deve-se colocá-lo acima de tudo, de 

modo que a dignidade humana jamais pode ser comparada ao preço das coisas. 

Para Kant, não seguir essa máxima é equivalente a “atentar contra sua santidade” 

(FMC, AK435, p. 267), visto que o ser humano, por natureza, é destinado a, 

racionalmente, ser fim em si mesmo. 

 Nesse sentido, Kant estabelece que toda máxima tem uma forma (a), uma 

matéria (b) e uma determinação completa (c). A primeira (a) consiste em 

considerar o imperativo moral como lei universal da natureza. A segunda (b) 

pressupõe que os seres humanos são fim em si mesmos (pois, assim como a 

natureza que tem um fim em si própria, a humanidade segue a condição natural e 

restritiva dela). Enquanto a terceira (c) considera o reino dos fins como o lugar 

onde, considerando a dignidade humana, todos devem cooperar e seguir, 

universalmente, as próprias legislações. 

 Por conseguinte, Kant estabelece: “age segundo a máxima que possa 

sempre fazer de si mesma uma lei universal”. (FMC, AK436, p. 273, grifos do 

autor). Nesse sentido, “a palavra respeito constitui a expressão adequada da 

avaliação”, pois cabe lembrar que para Kant a autonomia “é o fundamento da 

dignidade humana e de toda natureza racional”. (FMC, AK436, p. 269, grifos do 

autor). Contudo, é necessário recordar também que, para o autor, uma “máxima, 

se transformada numa lei universal, nunca pode estar em conflito consigo 

mesma”. (FMC, AK437, p. 273). 

Em consequência desta análise, Kant define: a moral surge da relação entre 

as ações e a autonomia da vontade, fundamentada na legislação universal, por 

meio das máximas que são fruto do ponto de vista de si mesmo, mas considerando 

também os demais seres racionais (que são fim em si mesmos) como legisladores 

das próprias máximas morais, no reino metafísico dos fins. (FMC, AK439). 
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5 Considerações finais 
 

 A carga moral das ações diferencia os humanos dos animais, mas mostra-se 

ineficiente para a continuação da vida na Terra. Ao realizar tal reflexão, dá-se 

início a um novo dilema: o ser humano pode aceitar ou negar a cooperação, de 

acordo com o juízo de critérios específicos para cada situação vivida no espectro 

do agir moral? Diante dessa aproximação, há a possibilidade de a cooperação se 

associar a conceitos que, à primeira vista, parecem antagônicos, tais como 

egoísmo e egocentrismo. Tal análise coloca em discussão a responsabilidade que 

se tem diante de si próprio e dos demais indivíduos, bem como do meio ambiente 

compartilhado por todos os seres que aqui residem. 
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6 
 

Brasil, 2019: ninguém solta a mão de ninguém! 

Sobre solidariedade, cultura e política 

 
André Brayner de Farias * 

 

 “Ninguém solta a mão de ninguém!” 1 

 A palavra de ordem da resistência à extrema direita no Brasil de 2018/19 

não poderia ser mais emblemática. Estamos à deriva, a luz apagou, atenção: 

ninguém solta a mão de ninguém! O discurso político tomou a forma de um 

estado de guerra sem disfarce, sem pudor. Sem mais nem menos o Brasil 

escancarou sua feiúra cultural: o racismo, o fanatismo religioso, a estupidez 

orgulhosa de si, a mesquinhez, a violência nua e crua, o medo e a negação de todo 

outro, o medo e a negação de si mesmo, a vergonha de ser essa diversidade, tão 

brasileira, tão reverenciada. A condição biopolítica mais extrema, mais sintética 

se revelou no Brasil desse ainda início de século XXI: estar exposto à morte em 

nome da vida. O discurso econômico evidentemente pautando o debate e 

ordenando a decisão política de simplesmente suspender um estado mínimo de 

solidariedade social. Mas a solidariedade não é um pressuposto da política, uma 

obrigação sua? O que sobraria da política, ao menos de sua ideia, se ela 

abandonasse o compromisso com a solidariedade como instituição social? Seria 

algo semelhante a um assalto, se imaginarmos que a solidariedade mantém com a 

política uma distância assimétrica, que ela é uma memória diacrônica da história 

política; se imaginarmos, enfim, que a política, e antes dela, a própria cultura, não 

podem começar nelas mesmas, que sua origem não dá conta de toda memória que 

a constitui, que a faz surgir. A solidariedade certamente adquire um rosto cultural, 

mas apenas porque ela fomenta a cultura, ou ao menos sua ideia. 

                                                           
* Professor no PPG de filosofia da UCS. E-mail: abraynerfarias@yahoo.com 
1 Sobre a origem da frase: “Esse era o grito de pavor que ecoava nos barracos improvisados onde 
funcionava o Curso de Ciências Sociais da USP, nos Anos de Chumbo. De noite, quando as luzes 
das salas de aula eram repentinamente apagadas, os estudantes buscavam as mãos uns dos outros e 
se agarravam ao pilar mais próximo. Depois, quando as luzes acendiam, faziam uma chamada 
entre eles. Muitas vezes acontecia de um colega não responder, pois já não estava mais lá...” (A 
origem do “Ninguém solta a mão de ninguém”, por Lourdes Nassif, 2/11/2018, em: 
http://jornalggn.com.br, acesso em maio de 2019). 
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Ninguém solta a mão de ninguém! Por que essa necessidade tão objetiva 

de não abandonar o outro vem dando forma, vem fazendo nascer uma resistência, 

e assim parecendo querer dar de novo início à ideia perdida de política? Não 

estaria também a cultura se recriando nesse grito? O que pensar de uma política 

que abandona sua responsabilidade solidária? O que pensar de uma cultura capaz 

de conceber esse estado de coisas?  

O Brasil de 2019 tem, contudo, a chance histórica das experiências 

extremas. É preciso começar de novo, e tudo parece convocar a uma revisão geral, 

uma varredura que não deve deixar nada e ninguém no mesmo lugar. É preciso 

repensar atitudes, posições, expectativas. Sobretudo, é preciso agarrar a chance. 

Sempre estamos diante de situações irresolvidas. O melhor dos mundos possíveis 

ainda pode ser melhor, a depender do próximo lance de dados. Mas, 

convenhamos, em situações extremas, onde a descrença e a falta geral de 

perspectiva domina o cotidiano das pessoas, tudo parece indicar uma virada, como 

se a chance fosse maior, (não necessariamente para se ganhar). Existe algo nas 

experiências extremas que convoca o dinamismo da cultura e, consequentemente, 

o dinamismo da política. Quando a extrema direita propõe a destruição de todo 

um sistema político de proteção e solidariedade social, quando ela propõe a 

vigência de um sistema individualista, onde cada um só se responsabiliza por si 

mesmo, o que se deseja, no fundo, é atacar a dinâmica da cultura e da política, a 

tal ponto que cultura e política convertam-se em algo completamente alheio à 

dinâmica da própria vida. Mas nesse ponto, os próprios conceitos de cultura e 

política perdem sentido e viram caricatura. Ninguém solta a mão de ninguém! 

Essa palavra de ordem, em vigor nos movimentos de resistência do Brasil de 

2019, parece querer indicar o caminho para recuperar a vitalidade da cultura e da 

política. Esse caminho pode se chamar solidariedade.  

 

I  

 Certamente, a noção de solidariedade saberia servir de critério para uma 

interpretação ética da cultura. Se naquilo que cultivamos de forma compartilhada 

aparecem os sinais da solidariedade, se o nosso estilo de manifestação, nossa arte 

de ser, nos leva a materializar atos solidários, então teríamos o direito de tributar 

às nossas formas culturais o hábito solidário, a materialização da solidariedade. 

Teríamos também o direito de comparar culturas diversas segundo tal critério de 
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valor: os brancos ocidentais cultivam a liberdade individual a todo custo e, 

portanto, tendem a ser menos solidários; os povos ameríndios cultivam o vínculo 

à comunidade e, dessa forma, vivem de forma solidária. Provavelmente, não 

erramos numa tal comparação: sem dúvida o tipo de solidariedade que faz falta no 

mundo de hoje, e da qual depende a sobrevivência do próprio planeta como 

ecossistema, é a do povo ameríndio e não a do homem econômico ocidental. (É 

preciso proteger o povo da floresta não só pela obrigação solidária, em vias de 

desaparecer por completo, mas porque o povo da floresta ensina uma forma de 

existir, uma arte de ser, que não ameaça a vida, uma vez que a acolhe em sua 

diversidade). Mas comparar é uma forma viciada de pensar, porque habituada 

demais. A comparação cultiva uma espécie de miopia. 

 Tendemos a articular o conceito de solidariedade às formas de existir pelo 

fato de que é através delas que o conceito se manifesta e se deixa interpretar. Mas 

é um erro querer encontrar na cultura a origem da solidariedade, porque isto 

implicaria reduzir tanto o conceito de cultura quanto o de solidariedade. É preciso 

pressupor um conceito fechado e acabado de cultura, algo que, brotado de si 

mesmo fizesse transparecer uma identidade que começa e termina no mesmo 

ponto, e que finalmente faz derivar de si valores, como os da solidariedade. Por 

outro lado, é um erro “culturalizar” a solidariedade também porque isso diminui o 

conceito, ao fazê-lo caber numa estrutura identificável e fatalmente relativa. 

Evidentemente, aprendemos com esse erro, porque somos obrigados a reconhecer 

a diversidade das formas culturais da solidariedade e nos dar a ocasião dos 

múltiplos e variados contágios. Se a cultura não se reduz à sua forma 

identificável, se para fazer justiça a seu conceito temos que reconhecer o processo 

dinâmico que a constitui, a questão de uma suposta origem, necessária para 

constituir uma identidade, torna-se problemática e arbitrária. Se a cultura é algo 

aberto e movente, os valores por ela cultivados também precisam ser 

compreendidos de forma dinâmica, inclusive porque podem ser importados, 

assimilados e reinterpretados. 

 Ainda que o valor seja reconhecido na cultura, desde a cultura, ainda que ele 

precise de uma cultura para ser interpretado como este ou aquele valor, existe, não 

obstante, uma pré-história não tangível do valor. Uma fonte de informação que, 

desde a cultura, suspende a cultura para permitir seu fluxo, sua emissão. E ainda 

que a cultura autorize, mesmo que nunca questione o fundamento de sua 
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autoridade, o gesto solidário, a justeza de tal gesto, ele não ocorre por causa de tal 

autorização, mas invocando uma autoridade que vem de alhures. É somente por 

causa dessa autoridade irrepresentável, pré-histórica, que a autorização 

representada pela cultura torna-se possível enquanto instrumento histórico. Em 

outras palavras, a cultura não se explica por ela mesma, mas por uma origem que 

ela não chega a alcançar, e que, no entanto, desemboca no processo cultural de tal 

forma a interromper a tendência conservadora ou estabilizante da cultura. 

Interromper o ensimesmamento da cultura e, assim, a sua “idolatrização”. Dizer 

que a solidariedade depende de uma moral da cultura é um senso para lá de 

comum, e não faz mais que aprisionar os conceitos dinâmicos de solidariedade e 

cultura. 

 

II  

Mas é apenas essa dinâmica que explica por que ainda existe solidariedade e 

por que fazer com que ela desapareça tornou-se o ponto estratégico de 

fundamentação dos modelos necropolíticos do século XXI, como é o caso do 

Brasil de 2019.2 A necropolítica3 é uma forma de ataque dirigido ao aspecto mais 

frágil e, ao mesmo tempo, mais dinâmico da cultura, mais frágil e mais forte. Do 

ponto de vista do governo da vida, uma cultura que perde sua dinâmica de 

solidariedade torna-se débil e alienada de si própria. A estratégia é básica e uma 

velha conhecida: desvincular a política de todo compromisso social, instalando 

um estado de insegurança onde deverá vigorar a naturalização das ideologias mais 

perversas: a lei do mais forte, a meritocracia, o cada um por si. Em verdade, a 

política, ao atacar a dinâmica de solidariedade, estabelece as condições para um 

                                                           
2 O Brasil, que historicamente foi um laboratório da necropolítica, em seus diversos ciclos 
econômicos, do pau-brasil, do ouro, da cana-de açúcar, da borracha, vira, em 2019 um Estado 
necropolítico, a tornar normal e corrente os diversos modos do discurso fascista no século XXI, o 
racismo, a homofobia, o machismo e o antiambientalismo. 
3 Esse conceito é elaborado por Achille Mbembe. Trata-se de uma atualização, desde a perspectiva 
do pensamento africano pós-colonial, do conceito foucaultiano de biopoder. Segundo Mbembe, o 
conceito foucaultiano não dá conta de explicar os novos processos de submissão da vida. As 
noções de necropoder e necropolítica pretendem “explicar as várias maneiras pelas quais, em 
nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima 
de pessoas e da criação de ‘mundos de morte’, formas novas e únicas da existência social, nas 
quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de 
‘mortos-vivos’”. (MBEMBE, Achille. Necropolítica. 2016, p. 146). 
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estado de guerra que não precisa ser declarado.4 O “cada um por si” faz 

transparecer um código de disputa que passa a ser atualizado constantemente por 

uma política do medo e da insegurança. A meritocracia cada vez mais se tornar a 

“justificativa”, a explicação naturalizada e preponderante do acesso aos bens, aos 

benefícios, aos valores espirituais e materiais que governam o mundo. A “lei do 

mais forte” funda, no plano horizontal da História, a segunda natureza da cultura, 

o darwinismo como religião.  

Mas esse é o lado visível da questão, aquele que nos permite falar nos 

termos de uma cultura das coisas. É a condição cultural do discurso, por ela 

falamos, nos fazemos entender, nos reconhecemos. Esse discurso, cultura das 

coisas, é, no entanto, muito chegado a criar dogmas de si mesmo. Ele precisa 

sofrer rompantes céticos, e isso deve ser constante. Por exemplo, uma tal cultura 

da solidariedade, típica deste ou daquele lugar, encontra em si mesma suas razões 

de ser? O discurso circular da cultura das coisas não entorpece o conceito de 

cultura? É suficiente atribuir às paisagens culturais as razões dos valores 

cultivados? O lado visível, cultural, histórico da questão é o lado político, esse que 

organiza o mundo tal como ele se apresenta. O discurso cultural tende ao dogma 

assim como o político ao poder. Que político ou que política tem coragem de abrir 

mão do poder, de dar vazão a uma autodesconfiança, uma autodescrença? Por que 

isso, abrir mão do poder, tem que ser o mesmo que abrir mão da política? É 

preciso imaginar a política de outra forma. Arendt, por exemplo, na obra A 

condição humana, pensa que a singularidade do ato político é a realização do 

improvável. Evidentemente, para pensar isto é preciso imaginar a política para 

além do paradigma do poder. 

É preciso considerar a dinâmica cultural de solidariedade do ponto de vista 

de uma ética. Ao fazê-lo, ao mirar o processo cultural pela lente ética, liberamos o 

conceito de solidariedade de qualquer encadeamento cultural; portanto, a 

solidariedade deixa a cadeia, ou seja, a prisão da cultura, e também nos 

permitimos compreender o sentido propriamente dinâmico e estratégico da 

cultura. Isso porque a matéria do discurso ético não pertence à cultura, embora se 

                                                           
4 No curso Em defesa da sociedade, Michel Foucault inverte a tese de Clausewitz, que diz que a 
guerra é a continuação da política por outros meios. Para Foucault, a política é a continuação da 
guerra por outros meios. A política seria, então, uma guerra que não precisa ser declarada. 
(FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. 2002, p. 23). 
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valha da cultura para possibilitar sua narratividade. Mas, principalmente, a ética 

não depende da cultura. Até deveríamos admitir que ela ocorre apesar da cultura, 

ainda que através da cultura. Através e, no entanto, apesar. É apenas essa 

aparente contradição que explica o dinamismo da cultura e, consequentemente, o 

das coisas, ou vice-versa, o dinamismo das coisas e, consequentemente, o da 

cultura. E é pelo mesmo motivo, essa contradição do através-apesar, que a cultura 

e seus valores cultivados, suas coisas, passam a ser alvo de controle político: é 

preciso estancar o dinamismo da solidariedade porque é só ele, afinal de contas, o 

responsável pela ideia de uma virada política. Certamente que uma política 

conservadora e fascista, uma política caricata como a do Brasil em 2019, terá 

como interesse primeiro de suas ações o estancamento do dinamismo ético: é 

preciso embotar a solidariedade em sua forma. 

 

III  

Dizer que a ética não depende da cultura é sustentar uma posição que 

entende que é apenas o trabalho do acolhimento incondicional do outro o motivo 

que nos leva a pensar e realizar o conceito de cultura.5 É apenas esse impossível o 

motivo da cultura, um impossível que possibilita, portanto, um impossível que se 

afirma na mobilidade, ou melhor, na maleabilidade das formas de ser: nossa 

chance de mover e aperfeiçoar a cultura supõe a diacronia de uma incondição 

ética. Que a cultura tenha um tempo transcorrido como história, sua história, isso 

dá testemunho de uma dinâmica aberta a essa infinição do impossível. A 

solidariedade com a vida dos outros não se explica como um caso a mais no rol de 

nossas condições de possibilidade. Evidentemente, quando ela ocorre, temos que 

admitir que ela foi possível, tanto que até podemos descrever as condições em que 

ela ocorreu. Mas ao fazê-lo, explicamos a solidariedade? Eis o ponto: a 

solidariedade introduz no mundo um elemento de imponderabilidade, de 
                                                           
5 Essa é a ideia fundamental da ética levinasiana. A radicalização do sentido da ética nos levaria a 
uma incondicionalidade: o acolhimento do outro enquanto infinitude. Toda ideia de cultura, de 
política, de instituição jurídica derivaria dessa incondição. Não estaríamos engajados no processo 
histórico por outro motivo senão para fazer justiça ao outro. Mas o outro em sua infinitude ética é 
inapreensível, inabarcável. A consequência dessa incondição, essa impossibilidade pela qual o 
sentido da ética se afirma, é o que chamamos aqui de dinamismo da cultura e da política: um 
necessário e interminável processo de renovação de nossas instituições sociais. Remeto o leitor à 
leitura de Humanismo do outro homem, de Levinas, em que encontramos essa ideia de que a ética 
independe da cultura, por lhe ser anterior. (LEVINAS, E. Humanismo do outro homem, 2009, p. 
57). 
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improbabilidade, esse é o seu aspecto ético-político essencial. Quando 

conseguimos descrever um gesto solidário, é que ele já ocorreu, e já forjou as suas 

condições, já virou história e narratividade. Está simplesmente errado concluir que 

as condições do gesto solidário já estavam dadas desde sempre, e por isso ele 

pôde ocorrer. Isto seria se recusar a entender o aspecto heteronômico do gesto 

solidário, que é da ordem do imponderável, do improvável, do impossível. É 

preciso invocar uma concepção mais complexa da temporalidade humana, para 

que nossas noções não totalizem o entendimento da História ou não encerrem o 

conceito de cultura, ou simplesmente para que seja possível entender o nosso 

engajamento no mundo. 

 

IV  

Por que nos engajamos no mundo? A imagem que Arendt faz de nosso 

engajamento pela obra do mundo é maternal, ela contém o germe do processo 

transformador: continuamos engajados na invenção do mundo, porque os recém-

chegados não param de chegar.6 O fato concreto da natalidade impõe um 

entendimento diferente do tempo. Não é possível contabilizar o acontecimento 

que é o nascimento de alguém. Esse quando, o que não para de chegar, é a 

diacronia do tempo, espécie de fenda do presente por onde opera o processo 

transformador da vida, processo que é a própria vida. Não é por outra razão que 

nos empenhamos em construir e desconstruir sem cessar o mundo. A imagem de 

Arendt não pode ser mais indicativa, pois apela para o aspecto criador, para a 

fonte de nossa potência, a natalidade. Somos reféns do outro e do tempo: do outro 

enquanto tempo, do tempo enquanto outro. Mas é necessário fazer uso da força 

que está nessa condição de ser refém do outro e do tempo: está longe de ser uma 

condição fraca, o que não quer dizer que não seja frágil e vulnerável. O segredo 

de nossa potência ético-política é saber valer-se da vulnerabilidade para produzir 

uma força transformadora do estado de coisas que resultará no mundo. É preciso 

invocar a sinceridade da vida. 

Introduzir descontinuidade na linearidade da História eis o ponto. O recém-

chegado que mais interessa não é o que acaba de nascer no sentido estrito. O 

recém-nascido como imagem da incondicionalidade anterior à invenção do mundo 

                                                           
6 No primeiro capítulo da obra A condição humana, Arendt (2014) apresenta essas ideias. 
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interessa na medida em que compõe a imagem de todo recém-chegado. Há em 

todo outro, em todo próximo, o traço (vestígio) do recém-chegado. É exatamente 

essa condição o ponto de descontinuidade da História e, consequentemente, da 

cultura. É exatamente essa condição o ponto que trava a totalização da História e 

o encerramento da cultura. A “narratividade” Histórica e aquilo que suporta toda 

possibilidade de descrever uma cultura é um campo necessariamente 

problemático, pela diversidade infinita de perspectivas que, unicamente, pode 

narrar e descrever a História e a cultura. Se a narrativa representa tal diversidade, 

se ela é justa o suficiente com as múltiplas vozes sem as quais ela nem existiria, 

essa é a tarefa a que a história nos convoca a todo instante. É o que nos constitui 

como singularidades ético-políticas. Que o campo da História e da cultura seja e 

permaneça necessariamente problemático, e mais ainda, que não possa estar ao 

nosso alcance qualquer solução conciliatória, eis a nossa sorte, a possibilidade não 

determinada de haver futuro. 

O discurso da cultura é tradicionalmente o da identidade: o traço cultural e a 

identidade se retroalimentando constantemente, um se dizendo em nome da outra. 

A tradição, o hábito, valendo-se da preguiça de pensar, acostuma a reportar à 

cultura, que, por sua vez, vai explicando o costume. Exemplo: a solidariedade é 

típica do brasileiro... Evidentemente identificamos as tipicalidades de todo lugar 

cultural e, numa certa medida, respondemos a isso como sujeitos de cultura, 

assujeitados pela cultura. Mas identificar o típico é uma maneira de dizer tudo que 

acaba dizendo nada. É preciso supor, pensando na solidariedade típica, que não há 

diferença, ou que, ao menos, se diferença houver, isso é o que menos importa. Ou 

seja, identificar o típico é uma maneira muito eficiente de não ver, pois só vemos 

aquilo que no fundo, já sabíamos, porque já fomos informados, já vimos antes, 

portanto apenas reconhecemos. Ver não é ver o igual, ver é, sobretudo, ver o que 

é próprio, o que é singular. Então, se vejo de verdade, não direi de alguém que sua 

solidariedade foi típica de algo externo, que moralmente modelou o gesto para 

que eu, também moralmente informado, passasse a reconhecer. Se vejo de 

verdade, sou testemunha de um gesto único, que não foi possível prever, que não 

estava escrito, e que é sempre mais do que pode ser escrito, tendo ou não tendo 

sido escrito. Nesse sentido, ver de verdade é ver o impossível acontecer: fui 

testemunha de um gesto único que não pôde ser previsto, embora possa com toda 

propriedade dizer de tal gesto que ele foi objetivamente um gesto solidário, e que 
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ele até pode ser explicado ou justificado por um passado pedagógico ou cultural, 

como quisermos, mas, de fato, eu o vi, somente porque ele não pôde ser previsto, 

porque não era possível, não era provável. 

 

V 

Uma consequência do que acaba de ser dito é que uma teoria da 

solidariedade soa como algo impossível, em certo sentido teorético. A teoria 

chegará sempre a seus limites e não conseguirá explicar satisfatoriamente o ato 

solidário em si. Porque há um lado escuro do ato, um lado misterioso, e que é de 

fato quem responde por ele. Há um lado milagroso na solidariedade: dar forma a 

ela é tentar interpretar esse inexplicável. A solidariedade como programa político, 

como sistema jurídico e social, é uma forma de interpretar essa aliança que 

interrompe a indiferença e a brutalidade nas relações sociais. A importância de 

tais dispositivos de solidariedade não é inventar nenhuma roda, mas permitir que 

os processos, os fluxos que nos conectam mutuamente simplesmente possam 

acontecer. A importância de tais dispositivos é dirigir uma economia que sustente 

essa espécie peculiar de sabedoria que resiste à teorização. Dirigir uma economia 

que seja informada pela sabedoria que anima o gesto inexplicável da 

solidariedade. Quando a solidariedade desaparece do programa político, como é o 

caso da reforma da previdência no Brasil de 2019,7 o que desaparece não é a 

solidariedade, mas aquilo que dá consistência à política. Sem dúvidas, ao 

desmantelar um sistema social de solidariedade, ou ao propor sua substituição por 

um sistema em que cada um só tem a obrigação de contribuir consigo mesmo, 

definhamos a solidariedade, ela se torna mais difícil de ocorrer, mais onerosa pelo 

fato de que não há mais aquela mínima garantia de sobrevivência por parte do 

Estado. É fácil passar a vigorar a lei do “salve-se quem puder”. Mas ela não 

desaparece porque ela não nasce no sistema jurídico-político. Na verdade, ela faz 

nascer o sistema jurídico-político, de maneira que, quando a política se livra da 

responsabilidade social de prover, de garantir as mínimas condições para a 

sustentação da vida, ela está deixando de investir em si mesma, eliminando a sua 

                                                           
7 Para o esclarecimento dessa ameaça que significa a reforma da previdência, notadamente no 
sentido da suspensão do sistema social de solidariedade, recomendo a leitura do Jornal dos 
Economistas, n. 357, de maio de 2019, cujo editorial se intitula: O rentismo acima de todos. 
(Disponível em: www.corecon-rj.org.br. Acesso em: maio 2019). 
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principal fonte de investimento. Não há mais por que chamar um tal sistema 

(capitalização, financeirização, rentismo) de político. A palavra perdeu relevância, 

o conceito de política ficou obsoleto. 

O conceito de política definha junto com o definhamento da solidariedade, e 

na medida inversa da hipertrofia do conceito de economia. Mas é preciso 

perguntar aos economistas se tal hipertrofia, esse imperialismo conceitual da 

economia, essa metástase que vai corroendo a política, é um desdobramento 

natural e necessário do conceito, ou é uma aberração, uma doença que precisa ser 

tratada. Porque a consequência óbvia desse economismo é o colapso da vida em 

todas as esferas. É preciso perguntar se essa hipertrofia econômica converte 

apenas a política em necro ou tanatopolítica, ou se ela converte também a si 

mesma em necroeconomia ou tanatoeconomia... O abandono da solidariedade 

como sistema político é o abandono da política. Mas não é o desaparecimento. 

Aqui o pensamento político tem que aproveitar sua chance. Quando, por exemplo, 

o grito de resistência contra o fascismo brasileiro que assaltou o poder em 2019 

toma a forma do “Ninguém solta a mão de ninguém”, é preciso agarrar a chance 

histórica: todo um interesse genuíno pela vida política se encontra aí; todo um 

novo começo, um novo despertar de consciência, um novo nascimento começa de 

novo. Na verdade, ele nunca deixou de experimentar esse processo; na verdade, a 

verdadeira política vive desse processo, ela sempre só pôde manter-se viva devido 

à experiência desse processo de sempre-começar-de-novo. Mas, no “Ninguém 

solta a mão de ninguém”, há uma chance histórica raríssima de testemunhar esse 

processo, que em tempos normais, fora dos estados de exceção, não é tão 

perceptível porque, provavelmente, os sistemas políticos estão funcionando, 

mesmo que minimamente. Quando até esse mínimo desaparece, aparece 

justamente aquilo para o que toda política instituída encontra sua razão de ser. 

Não ver isto, não ser capaz de agarrar essa chance histórica é a maior prova de 

deterioração da inteligência política que podemos ter. Essa constatação é um 

ponto sensível do pensamento e da prática da esquerda política. 

 

VI  

“Ninguém solta a mão de ninguém”. Este grito pela solidariedade escancara 

o flagelo e o fôlego da política. É preciso agarrar essa chance e, para tanto, 

sobretudo é preciso não amesquinhar o pensamento, não ser mais uma vez 
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preguiçoso, mais uma vez dependente ou menor de idade no sentido da resposta 

kantiana ao conceito de esclarecimento. O que é o esclarecimento senão a saída da 

menoridade? Está aí, mais uma vez, só que dessa vez com uma força incomum, 

inaudita, está aí de novo a nossa chance de sair da menoridade. A própria cara das 

manifestações políticas recentes querem caracterizar esse salto de maioridade, em 

geral elas não têm líderes ou pauta unificada. Os grandes representantes estão 

ficando obsoletos porque há um tipo, ou parece querer haver um tipo mais 

paralelo ao desejo político, um tipo constituinte do desejo político, um tipo que 

incarna uma força difícil de domesticar e de representar de fora e de cima. Os 

líderes continuam surgindo, mas parece que cada vez mais próximos desse tipo 

mais exigente, maior de idade. O conceito de democracia, ao mesmo tempo em 

que sofre golpes cada vez mais arrasadores, por outro lado, encontra nessa fase 

histórica do capitalismo, caracterizado pela hegemonia política do mercado 

financeiro, a ocasião de se recuperar, de se renovar, ou antes, até, de se explicar. 

Isso porque é cada vez mais clara a contradição entre a política como demanda 

das pessoas, como demanda dos desejos, e não só das necessidades básicas, e a 

economia movida pela lógica do capital financeiro. 

O extremismo de direita, em pleno vigor no Brasil, tem, pela negativa, uma 

consequência interessante para pensar uma nova politização da sociedade. Há uma 

simplificação do discurso que deixa as coisas muito claras e, num certo sentido, 

bem resolvidas do ponto de vista conceitual. A extrema direita brasileira, em sua 

inabilidade irritante, conseguiu desvestir o funcionamento da política no Brasil. 

Pensemos novamente na reforma da previdência. Se houver discurso e diálogo 

transparentes, condições fundamentais para o funcionamento de qualquer 

democracia, não há chance de aprovação; por outro lado, a promessa de uma 

“nova política”, essa que diz rejeitar os tais “acordos” com os parlamentares, em 

que o que se diz realizar na prática é a compra dos votos, esbarra na resistência do 

Congresso que, para sobreviver socialmente, não pode admitir que funciona na 

base de tais acordos; o Congresso se vê obrigado, portanto, a defender que sua 

tarefa é abrir o diálogo, é dar transparência ao processo, ou seja, que estar de 

“acordo” com o Poder Executivo só pode depender do processo democrático, que, 

por sua vez, depende do bom funcionamento do parlamento. Por um lado, a 

indignidade e a promiscuidade da proposta envergonha quem a ela precisa aderir, 

esses então reagem pois precisam defender sua “dignidade”, não podem se sujar; 
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por outro lado, a simplicidade que veste a proposta, consequência direta da 

inaptidão política que assaltou o poder, a roupagem da proposta, essa 

simplicidade desnuda o funcionamento da política e, nesse sentido, mostra a 

todos, com uma linguagem surpreendentemente simples, qual é a verdadeira 

roupagem da política brasileira.8 A boa notícia é uma oxigenação do conceito de 

democracia, pois não parece interessar ao político da direita, e muito menos ao da 

esquerda, a aproximação com o fascismo, porque isso seria simplesmente a 

destruição da política. Tudo indica que a maioria das pessoas ainda não quer isso. 

O cultivo do ódio à política9 apostou erradamente na precariedade 

intelectual dos brasileiros. Certamente, a nossa insistência cultural em permanecer 

na menoridade, em adiar o esclarecimento, em postergar nossa autonomia, 

precisamos reconhecer, é algo que precisa ser superado, e isso não ocorrerá por 

outro caminho a não ser pela própria dinâmica da cultura. Não subestimar nossa 

diversificada inteligência é uma tarefa antes de mais nada ética, mas, mais do 

nunca, nesse momento histórico é uma tarefa política. O Brasil de 2019, 

capitaneado por uma política marcada pelo conservadorismo moral dos costumes 

e pelo ultraliberalismo econômico, pôs em cena o tema da solidariedade, sem que 

isso tivesse partido de uma intenção exatamente deliberada. Houve de fato um 

vacilo que acabou levando ao grito de resistência e de fomentação do desejo 

político: Ninguém solta a mão de ninguém! Foi preciso um governo 

suficientemente estúpido e ao mesmo tempo corajoso, devemos reconhecer, para 

propor um modelo político baseado no ultraindividualismo e alimentado pelas 

ideologias mais abertamente rejeitadas no debate político contemporâneo, como 

são o racismo, a LGBTfobia, o machismo, entre outras; foi preciso um governo 

suficientemente encorajado em admitir o inadmissível, para que uma lição 
                                                           
8 Consequentemente, se houvesse a mínima honestidade no encaminhamento do processo que 
pauta o debate político do Brasil de 2019, seria preciso abrir a caixa-preta da chamada “dívida 
pública”. Isto levaria ao esclarecimento do mecanismo do mercado de capitais cuja lógica são os 
tais juros da dívida. Para pagar os juros da dívida, é preciso desonerar o Estado, desresponsabilizar 
o Estado social e politicamente, ou seja, tornar definitivamente a máquina estatal um dispositivo 
do mercado financeiro. Mas a “dívida” tem que permanecer como caixa-preta, essa é a condição 
para que as pessoas “entendam” a necessidade das reformas do Estado no paradigma 
neoliberalista. A leitura do livro A era do capital improdutivo, de Ladislau Dowbor (São Paulo: 
Autonomia Literária, 2017) é bastante elucidativa para entender o impasse civilizatório do 
capitalismo no século XXI. 
9 Para entender esse “ódio à política”, recomendo a leitura do livro O ódio como política: a 
reinvenção das direitas no Brasil, coletânea organizada por Esther Solano Gallego (São Paulo: 
Boitempo, 2018). 
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elementar tivesse a ocasião de ser retomada: é a solidariedade que faz a cultura, é 

a solidariedade que faz a política. Tudo parece indicar que estamos nesse 

caminho. Resta saber se seremos, também, suficientemente corajosos para não 

adiar mais uma vez a nossa maioridade, a nossa autonomia. Resta saber se 

seremos suficientemente corajosos e dignos para não deixar passar mais uma vez 

essa enorme chance histórica. 
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Empatia e solidariedade:  
um estudo a partir de Edith Stein 

Rudimar Barea*  

 

Com este trabalho pretende-se apontar um caminho para pensar no tema da 

solidariedade e da empatia, com base no pensamento fenomenológico de Edith 

Stein. Em meio a tantas turbulências nas relações humanas e diante das diversas 

crises sociais, políticas e econômicas que a sociedade atravessa, pensar o tema da 

empatia e da solidariedade se faz urgente e necessário como ponto de partida de 

uma reflexão que indique a possibilidade de uma sociedade que viva em harmonia 

uns com os outros e que o respeito e a alteridade sejam elementos a serem 

considerados no dia a dia. Sendo assim, apresentamos, neste estudo, em um 

primeiro momento, uma breve biografia da autora com base nas características de 

sua vida, que são marcadas pela empatia e pela solidariedade. Na sequência, 

apresentamos um estudo resumidamente sobre o que significa e como se dá o 

tema da empatia para Edith Stein. O terceiro tópico abordou o tema da 

solidariedade inscrito na formação da pessoa humana e, por fim, fez-se uma breve 

reflexão sobre o quanto a empatia e a solidariedade são elementos importantes 

para as relações humanas na contemporaneidade e que, essencialmente, sejam 

temas instigados pelos intelectuais, para que a população possa espelhar-se em 

seus exemplos. Em suma, o trabalho indica que a empatia está intrinsecamente 

relacionada com os atos de solidariedade que a humanidade realiza ou pode 

realizar.  

 

1 Edith Stein, uma vida marcada pela solidariedade 

 

As relações que Edith Stein estabeleceu em sua vida foram impulsionadoras 

para despertar a solidariedade como um modo de ser? O quanto a vida de Edith 

Stein e seu percurso na filosofia ajudou-a a tratar sobre temas fundamentais como 

o da empatia e da solidariedade? Nesta breve introdução descreveremos alguns 
                                                           
* Mestre em Filsofia pela UFSM. Bacharel em Filosofia pelo IFIBE. Professor no CESURG. E-
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aspectos marcantes de sua vida e de seu percurso filosófico, que a nosso ver 

despertam um olhar solidário para o outro como forma de vida.  

Edith Stein nasceu em Breslávia, na Alemanha (cidade que, depois da 

Segunda Guerra Mundial, passou a pertencer à Polônia), no dia 12 de outubro de 

1891, quando se celebrava a grande festa judaica do Yom Kippur, o Dia da 

Reconciliação. Morreu em Auschwitz, na câmara de gás, vítima do nazismo, em 9 

de agosto de 1942.  

Em sua autobiografia, História de uma família judia (2012), Edith Stein 

relata que sua maior inquietação sempre foi compreender a si mesma, o seu ser e o 

seu destino, uma vez que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, os judeus 

alemães haviam sido arrancados de sua tranquila e natural existência. Em meio às 

barbáries cometidas pelo nazismo, Stein se põe a refletir sobre a exclamação de 

uma amiga: “Se eu soubesse como chegou Hitler a este horroroso ódio contra os 

judeus!” (2012, p. 47). A questão de Edith Stein é: Como uma pessoa é levada a 

odiar ou a amar outras pessoas, objetos e convicções? 

  Tudo está certo, enquanto não existem fatores que colocam em xeque a 

tranquilidade existencial dos seres humanos, porém, diante de acontecimentos 

dramáticos, sejam pessoais ou em âmbito global, somos instigados a pensar sobre 

a própria existência, seu sentido e suas perspectivas. Por isso, uma autobiografia 

ajuda a explicar o caminho pelo qual as pessoas acreditam em determinados 

valores. É neste sentido que a história de Stein, desde o âmbito familiar, pode 

ajudar a entender o seu pensamento com relação a diversos temas, entre eles o da 

solidariedade e o da empatia.1 

Os pais, Siegfried Stein e Augusta Nata Courant, criaram Edith Stein e seus 

irmãos em um ambiente fraternal, que preservava as tradições e os costumes, 

extremante religioso de culto ao judaísmo. Além de preservar valores e 

ensinamentos, a prática e o exemplo dos pais marcavam a vida dos filhos e, 

também, da comunidade que a cercava para a solidariedade. Relata Edith Stein 

que a maior felicidade de sua mãe consistia em “semear e coletar algo por suas 

próprias mãos e presentear esplendidamente a colheita aos outros”. (2012, p. 67). 

                                                           
1 “A palavra alemã utilizada por Husserl (Einfühlung) é composta por três partes, o núcleo fühl 
significa ‘sentir’. Há na língua grega uma palavra que poderia corresponder a fühl (e a feeling, 
derivada da língua latina) (sic): pathos, que significa ‘sofrer’ e ‘estar perto’. A palavra empatia é 
uma tentativa de tradução para sentir o outro. Uma outra tradução poderia ser entropatia”. 
(BELLO, 2006, p. 64). 
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Esta prática foi e é comum entre agricultores, tendo diminuído muito com o 

avanço do agronegócio, pois tornou a agricultura uma atividade em grande 

proporção voltada para a relação comercial/empresarial. Entretanto, entre 

camponeses a prática da ajuda mútua (quando alguém precisa por motivos 

diversos) e da partilha de produtos ainda é cultivada.2 A prática comum de quem 

planta consistia em dar uma “prova” (de bom coração) para outras pessoas 

provarem o sabor de sua colheita. A família de Edith Stein não era campesina, 

mas possuía um grande jardim onde sua mãe cultivava as plantações e fazia 

questão de dividir com outras pessoas, vizinhos; conforme um velho costume 

judeu expresso por Edith Stein em sua autobiografia, “não comer os primeiros 

frutos da colheita, mas, sim, presentear”. (2012, p. 67).  

Siegfried Stein (pai) faleceu precocemente deixando a Sra. Augusta e seus 

sete filhos em uma situação difícil: “Nunca passamos fome, porém, nos 

acostumamos a mais grande simplicidade e economia, e algo disto tem 

permanecido até hoje em nós”. (2012, p. 70). Toda situação extrema gerou, 

também, uma forma de aprendizagem, uma vez que estes momentos difíceis 

fizeram com que Stein pensasse com clareza como é a vida de outras pessoas que 

passam por estas e outras necessidades. A biografia de Edith Stein conta com 

momentos de facilidades econômicas, mas também de momentos nos quais teve 

que viver na mais extrema simplicidade e restrição econômica. Esta vivência, 

segundo ela, permaneceu em seu ser e ajudou no seu agir solidário com outras 

pessoas que passam por necessidades.  

Os ensinamentos da mãe e a situação de vida marcou a de Edith Stein, 

conforme explica Nabuco (1995, p. 10): “Da mãe – entre as muitas caridades que 

esta praticava, distribuía para os necessitados, lenha que os aqueceria durante o 

longo inverno – herdou Edith uma caridade larga pelo próximo, que foi um dos 

traços marcantes de sua personalidade”. As ações de solidariedade que Stein 

vivenciou foram marcando sua personalidade. Uma das marcas fortes, no seu 

                                                           
2 A reciprocidade nem sempre é imediata e quando uma pessoa dá algo à outra, ela não espera um 
retorno imediato. Estas ações são vislumbradas com mais claridade na troca de 
materiais/objetos/produtos, mas, também, pode ser vista na troca de sentimentos, na troca de 
experiências. Ricoeur, em sua ética, trabalhou o tema da solicitude, o qual indica a relação de 
reciprocidade com a sua base fundamentada no intercâmbio do “dar e receber”. Para Ricoeur 
(1996, p. 165), “a petição ética mais profunda é a da reciprocidade que institui o outro como meu 
semelhante e eu mesmo como o semelhante do outro”. (1996, p. 165). 
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desenvolvimento, sem dúvida, foi sua mãe, assim como acontece com grande 

parte dos seres humanos (a família é o primeiro e mais próximo contato na 

formação dos indivíduos).3 

Seus avós também foram fonte de inspiração; segundo Edith Stein, “os 

bisavós [...] viveram em grande pobreza. Mas, apesar de tudo sabiam guardar algo 

para os mais pobres”. (2012, p. 52). Em outra passagem, Stein (p. 56) recorda de 

seu avô: “Educou quinze filhos e mesmo assim se preocupava com os outros, 

especialmente dos familiares mais pobres de quem tinha simpatia. Viveu em sua 

própria e ampla casa cercado de filhos e netos, exercendo uma hospitalidade sem 

limites”. O que significa estes exemplos para a nossa geração (século XXI)? Para 

Edith Stein significou a formação de sua personalidade solidária, herança de seus 

avôs e de sua mãe, conforme diz: 
 
Assim como é amável e disposta a ajudar todas as pessoas, minha mãe é 
especialmente intransigente contra as faltas de caráter seguinte: ante tudo a 
hipocrisia, impontualidade e uma exagerada autossuficiência. São 
intoleráveis sobretudo pessoas que só gostam de falar de si mesmo e que 
nunca terminam de gabar-se por seus êxitos e demonstram seu desacordo sem 
dissimular. (STEIN, 2012, p. 76).  

 

Sua mãe sempre manteve muita proximidade com seus filhos, exalando 

calor humano sempre que podia, diz Edith Stein: “Nos dias rigorosos e frios de 

inverno vinha pra casa com as mãos quentes, e podia esquentar as minhas. Isso 

tem sido para mim sempre um símbolo: que em casa toda vida e todo calor 

provinha dela”. (2012, p. 92). Este gesto de ternura e compaixão, assim como 

outros provenientes do amor materno para seus filhos influenciou a vida de Edith 

Stein. 

Além do amor materno, Edith Stein viveu em um ambiente familiar que foi 

bastante solidário conforme relata: “dada à amplitude de nossa família e o 

profundo sentimento de solidariedade de todos os seus membros, não podiam 

faltar, por uma parte ou por outra, preocupações e angústias para partilhar”. (2012, 

p. 119). Realizando um parêntese neste aspecto, pode-se constatar que famílias 

                                                           
3 Entretanto, muitas crianças não crescem em um ambiente familiar (são abandonadas), outras são 
criadas por terceiros dentro da sua própria casa (pois os pais trabalham), outras, ainda, são criadas 
em escolas desde os primeiros meses de vida, ou são criadas pelos avós maternos e/ou paternos. 
São várias as possibilidades de as crianças crescerem sem um vínculo familiar, no qual o pai e a 
mãe são os principais responsáveis pela formação da pessoa.  
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mais numerosas e especialmente aquelas que passam por algum tipo de 

dificuldade, são propensas ao desenvolvimento do espírito solidário. Esta 

constatação é visível quando alguém de uma família grande passa por um período 

doente, em que sempre terá um parente que poderá ajudar a cuidar, bem como as 

visitas são mais frequentes. Nas famílias grandes, quando se passa, por exemplo, 

por uma dificuldade financeira, há um esforço unitário para a resolução do 

problema, e assim por diante; porém, o pertencimento a uma família grande não é 

garantia de desenvolvimento da solidariedade.  

Nas famílias menores, o espírito solidário também se desenvolve a depender 

do convívio familiar, das aspirações futuras, da educação que os pais receberam e 

que pretendem repassar, da forma como os problemas são resolvidos (se de modo 

partilhado ou não), entre outras situações que possam oferecer ao indivíduo 

estratos de personalidade, que levem a uma conduta solidária – famílias grandes e 

pequenas ajudam na formulação da personalidade das pessoas. A família é 

importante, pois é o primeiro espaço de convivência das pessoas; é na família que 

as pessoas tomam exemplos e o seguem durante a vida. Por isso, cuidar das 

crianças e orientar para o bem é fundamental para pensar a solidariedade.  

Quanto mais os pais abrirem oportunidades para que a criança veja a 

infinidade de orientações que podem seguir, melhor será. Não é suficiente atribuir 

o ensinamento de valores apenas para as escolas. A escola é um passo importante 

para que as pessoas possam estudar desde os conhecimentos básicos para a vida, 

como a Língua, a Matemática e o início das Ciências, bem como também 

aprofundar-se em determinados cursos. Todo jovem sente-se indeciso quando 

chegar próximo ao passo que será preciso escolher em qual curso vai aprofundar 

seus conhecimentos, ou que rumo vai tomar para trabalhar. Nesta etapa da vida é 

fundamental o papel dos pais, assim como foi fundamental o papel da mãe de 

Edith Stein, quando a mesma a procurou pedindo um conselho: “Ainda, em tempo 

de reflexão expus a minha mãe as razões em pró e contra. ‘Querida filha’, ela 

disse, ‘por desgraça não posso te aconselhar nisto. Faz o que acredita ser 

conveniente. Tu é a que melhor pode saber’.” (2012, p. 250). Por mais que os pais 

tenham boas intenções não é papel dos pais decidir pela orientação educacional de 

seus filhos.  

Edith Stein orientou-se livremente para o estudo da filosofia, filiando-se ao 

círculo de Gotinga, no qual o método fenomenológico de Husserl assumia a 
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orientação de pesquisa para ela e para seus colegas. Foi com a orientação de 

Husserl que Edith Stein desenvolveu sua tese “sobre o problema da empatia” e, 

nesta obra, realizou uma fenomenologia da empatia da qual pretendemos 

evidenciar a relação que este tema confere às questões de solidariedade no 

desenvolvimento pessoal e na evolução da sociedade. Edith Stein (2012) sentia-se 

convencida de que Husserl era o filósofo do seu tempo e, por este motivo, foi 

assistente de Husserl, transcrevendo seus manuscritos e aguentando, por muitas 

vezes, seu mau humor e a falta de reconhecimento pelo trabalho. 

Os estudos de filosofia foram interrompidos por Edith Stein em vista de se 

colocar à disposição para ajudar a curar os feridos da Primeira Guerra Mundial, 

quando ela abdicou de seus estudos para ajudar na Cruz Vermelha. Neste 

ambiente, ela conseguiu ver e sentir a dor humana, além de poder se relacionar 

com eles nestes momentos difíceis: “O que eu mais gostava era a relação com o 

paciente, ainda que este oferecesse algumas dificuldades”. (2012, p. 438). A 

decisão por ajudar na Cruz Vermelha foi um ato de solidariedade como ela mesma 

bem diz:  
 
Frequentemente vinha ao meu pensamento a ideia de se não seria desacertado 
a interrupção por tanto tempo o meu trabalho científico, quando havia 
disponível tantas pessoas que podiam ajudar no hospital. Porém, por outro 
lado, tinha o escrúpulo de que este argumento era egoísta. (2012, p. 473). 

 

Sempre preocupada com os problemas humanitários de sua época, Stein 

pretendia, com seus escritos e ações, evidenciar o quanto cada ser humano é 

responsável pela própria humanidade, tanto é verdade que diz ela: “O essencial da 

formação humana é o ser humano, isto é, para o ser humano não desenvolvido, o 

ser humano maduro que toma conta e cuida dele enquanto está fisicamente 

desamparado, mas que o acompanha também no caminho para a vida do espírito”. 

(1999, p. 236). Stein acreditava na capacidade da liberdade humana, do homem 

ser responsável pelo seu agir, bem como seu amadurecimento como pessoa. 

Edith Stein percorre um longo caminho na Filosofia, na Antropologia e na 

Pedagogia com uma inquietação muito grande sobre o que é o ser humano e como 

é possível entendê-lo. Seu percurso intelectual está subscrito no âmbito da 

fenomenologia e, neste viés, ela desenvolve seus raciocínios acerca do que é a 

“empatia”, sobre como se dá a “estrutura da pessoa humana”, sobre “a 
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constituição do Estado”, sobre o que é e para que serve a “filosofia”, entre outros 

temas relevantes de sua vasta obra. 

Pretendemos demonstrar, com este trabalho, que um destaque importante e 

orientador de seus escritos é a questão do “ser humano e suas relações”, como o 

ser humano se constitui e como se dão as relações com os outros. Neste horizonte, 

pretende-se evidenciar que a “empatia” – seu primeiro tema de estudo – é base 

para o percurso filosófico de Edith Stein e que, neste percurso, a empatia, que é 

um ato de conhecimento segundo ela, pode despertar o olhar perceptivo e 

solidário para o outro.  

Entretanto, nosso estudo propõe uma breve explicitação do que seja a 

“empatia” para Edith Stein e, logo na sequência, pretende-se descrever como a 

solidariedade está intrínseca na formação da pessoa humana Neste aspecto, a 

proposta é responder: Como a pessoa humana pode se orientar para a 

solidariedade em sua formação? No final, evidenciar-se-á que a empatia e a 

solidariedade são elementos constituintes da formação do ser humano que é aberto 

ao mundo e transcendentalmente se comunica com as pessoas que o cercam.  

 

2 A empatia no pensamento de Edith Stein 

 

Stein, a partir de seus estudos sobre a empatia, inaugura uma nova forma 

de compreender as experiências vividas dos seres humanos.4 O desenvolvimento 

do tema da empatia encontra-se estritamente ligado ao campo da fenomenologia, 

em um dos muitos assuntos que Husserl propõe clarificação fenomenológica:  
 
Husserl tinha falado sobre um mundo objetivo exterior que só pode ser 
vivenciado intersubjetivamente, ou seja, por uma pluralidade de indivíduos 
cientes de que eles estavam situados num intercâmbio cognoscitivo. Assim, 
presume-se a experiência dos outros. Esta experiência particular, Husserl [...] 
chama Einfühlung (empatia). No entanto, Husserl não tinha especificado o 
que era. Esta era uma lacuna que deveria ser preenchida. Eu queria investigar 
o que era a Einfühlung. (STEIN, 1991, p. 30). 

 

Husserl não aprofundou estudos sobre o tema da empatia, mas o delegou à 

sua assistente. Bello (2006), uma das estudiosas da fenomenologia e de Edith 

                                                           
4 Neste tópico limitar-nos-emos a escrever sobre o ato de empatia segundo Edith Stein. Uma 
descrição mais ampla sobre os aspectos históricos que levaram a autora a este tema e a seus 
desdobramentos podem ser encontrados em “O tema da empatia em Edith Stein”. (BAREA, 2015). 
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Stein, tematiza o argumento da empatia em todos os seus aspectos, tanto positivos 

quanto negativos, e demonstra como, através da empatia, chega-se ao 

conhecimento da consciência alheia. A tentativa de Stein é a de construir uma 

fenomenologia da empatia, diferenciando principalmente da concepção de Hans 

Lipps e Max Scheler, seus maiores expositores, com os quais Stein debateria com 

muita consistência. 
 
Todos estes dados relativos à experiência vivida alheia remetem a um tipo de 
ato nos quais é possível colher a mesma experiência vivida alheia. Sobre 
estes atos é baseado nesse conhecimento particular que queremos agora 
indicar com o termo “empatia” (Einfühlung). Abstraindo do sentido que ao 
termo foi atribuído em toda a tradição histórica. (STEIN, 2003, p. 71). 

 

O projeto de Edith Stein concentra-se na busca pelo significado específico 

da empatia como ato de conhecimento. Parte do seguinte exemplo para a 

construção do seu conhecimento sobre o que é a empatia: “Um amigo vem a mim 

e me diz que perdeu um irmão e eu percebo a sua dor. O que é este perceber? [...] 

o que tal perceber é em si, e não por meio de quais caminhos seja possível chegar 

até ele”. (STEIN, 2003, p. 71). Esse perceber é importante para chegar à essência 

do momento empático, na essência dos atos humanos.  

Para Edith Stein (2003, p. 78), existem três graus de atuação da empatia 

através dos quais é possível perceber a vivência alheia. “Os graus são: 1) a 

emersão da vivência; 2) a sua explicação completa; 3) a objetivação compreensiva 

da vivência explicada”. O primeiro grau é aquele pelo qual a vivência do outro 

emerge improvisadamente diante de mim (se é que o meu amigo havia perdido 

um irmão); o segundo, a vivência é atualizada no momento pelo qual chego à 

conclusão desta tendência de estar envolvido no estado de ânimo do outro e, no 

terceiro grau, a vivência é objetivada, a saber: volta para o eu como objeto 

correlativo da consciência. A essência do processo empático é relatada por Edith 

Stein da seguinte forma:  
 
Em minha experiência vivida não-originária eu me sinto acompanhado por 
uma experiência vivida originária, a qual não foi vivida por mim, mas se 
anuncia em mim, manifestando-se na minha experiência vivida não 
originária. De tal modo chegamos por meio da empatia a uma espécie de atos 
experienciais sui generis. (2003, p. 79). 
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A indicação da filósofa é de que, no ato de empatia, a pessoa pode perceber 

uma vivência do outro como se fosse dela. A empatia permite uma percepção pura 

da vivência alheia de modo não originário (ou seja, a vivência é do outro. Eu 

percebo como se fosse minha, mas não misturo minhas percepções sobre o 

assunto, apenas tento conhecer, compreender). A empatia ocorre como uma 

apreensão da vivência do outro em si, um dar-se conta daquilo que se passa com o 

outro. O que é esse dar-se conta? De que forma chego até o entendimento e a 

percepção de tal coisa? Para chegar a uma resposta mais precisa, Stein diferencia 

o que seja empatia de outros correlatos de conhecimento da vivência alheia. 

Em um primeiro momento, Stein faz a relação da “percepção externa” e a 

empatia. Nesta perspectiva, Stein reconhece que tal ato tem ligação com a 

empatia, porém ela mesma estabelece um distanciamento:  
 
A empatia não tem o caráter de percepção externa, apesar de que tenha 
qualquer analogia com ela, no sentido a saber que o seu objeto se revela aqui 
e agora. Nós sabemos assim que a percepção externa é um ato originário 
licitante. No entanto, admitindo que a empatia não seja uma percepção 
externa, ainda não pode se dizer que nesta lhe falte o caráter de 
“originalidade”. (STEIN, 2003, p. 72). 

 

A percepção externa se dá no primeiro momento que acontece a vivência 

diante de mim; “o ato que, enquanto está acontecendo, está de frente para mim, 

está em carne e osso em sentido específico ou em modo originário em respeito aos 

restantes lados coparticipantes que não são dirigidas a mim” (STEIN, 2003, p. 

72); contudo, esse acontecimento originário ainda não caracteriza a empatia. A 

dor do outro que aparece estampada em seu rosto confrontada comigo pode 

provocar uma percepção progressiva, mas é somente pela empatia que posso dar-

me conta da vivência alheia como se fosse minha de modo não originária.  

 Comparando o ato de empatia com a recordação, Edith Stein parte de um 

exemplo do qual usa a lembrança de um momento feliz que, em um primeiro 

momento, é não originário, mas que pode ser analisado como se fosse o momento 

feliz em si. Vejamos:  
 
A recordação de uma alegria é originária, enquanto ato de presentificação que 
se cumpre neste momento, enquanto o conteúdo da recordação – a alegria – é 
não originária; a recordação possui todas as características daquele momento 
feliz, tanto que eu posso analisá-la como se fosse o momento feliz em si; esta 
última recordação porém é não originária e esta não é de carne e osso. 
(STEIN, 2003, p. 74). 



100 Cesar Augusto Erthal – Marcelo Fabri – Paulo César Nodari (organizadores) 

 

Na recordação posso encontrar meu eu/sujeito do passado, sendo que o 

encontro é possível pela nossa noção de consciência de identidade. Na recordação, 

quando se propõe a presentificação de uma vivência, remete-se a um processo 

temporal do qual a vivência passada emerge diante do eu como se fosse uma 

vivência originária. O eu como sujeito da vivência pode retomar o acontecimento 

de tal forma que veja como se constituía no passado originariamente em sua 

totalidade. 

De acordo com Edith Stein (2003, p. 76), na recordação eu posso “atingir 

uma clarificação repleta de coisas que inicialmente concebia confusamente”. A 

recordação permite uma filtragem de correlatos insignificantes que, no momento 

presente da vivência, prejudicariam a compreensão da vivência; é neste sentido 

que a recordação tem relação com os atos de empatia. No entanto, o ato de 

empatia se dá no presente, no aqui e agora em carne e osso (hic et nunc in carne 

ed ossa). Stein também afirma que a “esperança” (na projeção do futuro) se 

constitui de forma semelhante com o da recordação. 

Com relação à fantasia, Edith Stein diz que “o Eu, no momento que cria um 

mundo fantástico é originário, enquanto o Eu que vive nele é não originário”. 

(2003, p. 76). Aquele que tem a capacidade de criar o mundo fantástico não se 

perde na consciência fantasiada que não é passível de presentificação. Na fantasia, 

os indivíduos se identificam com o outro “Eu”, do qual está ligado o “Eu” com o 

outro “Eu” realizando uma unidade contínua.  

A fantasia auxilia-nos a fazer o movimento entre o passado, o presente e o 

futuro. A fantasia tem essa característica de fazer com que os indivíduos se 

encontrem numa vivência alheia como se fosse a sua vivência. Vejamos o 

exemplo de Stein: “Voltando o olhar dentro do reino da fantasia [...] Eu indivíduo, 

com o qual me identifico, embora não exista alguma continuidade, que ligando o 

um ao outro eu, realiza a unidade de ambos, como se quase que posso ver eu 

mesmo refletido em um espelho”. (2003, p. 77). Essa característica da fantasia 

possibilita ao indivíduo enxergar-se em outra vivência; porém, essa experiência 

ainda não é caracterizada como empatia, pois não se dá hic et nunc in carne ed 

ossa. Diferentemente da empatia, “a recordação, a esperança, a fantasia, não tem 

seu objeto diante de si, presente em carne e osso, mas só rende-se presente”. 

(STEIN, 2003, p. 74).  
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Ao tratar propriamente da empatia, Edith Stein afirma que ela é originária 

enquanto se vive no presente e não originária da qual, pela percepção de seu 

conteúdo, é possível a presentificação de vários modos dessas experiências 

vividas. Vejamos nas palavras da filósofa: “Se trata de um ato que é originário 

enquanto vivência presente, ao passo que é não originária pelo seu conteúdo. E tal 

conteúdo é uma vivência que como tal pode ser implementada em múltiplos 

modos, como ocorre na forma da recordação, da esperança, da fantasia”. (2003, p. 

77). 

No ato de empatia, a vivência emerge diante de mim em primeiro lugar 

como objeto, uma vivência pela qual eu posso me dar conta de tal situação como 

se fosse minha. A vivência em si me atraiu para dentro dela, ao passo de eu ser 

sujeito desta vivência; eu esgoto o conhecimento desta vivência e a tenho como 

objeto novamente.  
 
O sujeito da vivência empatizada, contudo, não é o mesmo que executa o ato 
de empatia, mas um outro – isto é um fato absolutamente novo em respeito 
ao recordar, ao esperar, ao fantasiar as próprias vivências – desde que os dois 
sujeitos são reciprocamente separados não conectado como no outro caso 
através de uma consciência de identidade, uma continuidade nas vivências. 
(STEIN, 2003, p. 79).  

 

A condição do sujeito que conhece (na empatia) não pertence ao ser eu, e 

sim ao outro da relação, aquele que prova de maneira viva a originalidade. 

Vejamos no exemplo forjado por Edith Stein:  

 
Enquanto vivo a alegria que é experimentada por outro, não percebo 
nenhuma alegria originária: ela não brota de modo vivo de meu Eu, nem tem 
o caráter de ter estado viva anteriormente como alegria lembrada, muito 
menos como meramente fantasiada, isto é privada de vida real, mas é 
precisamente o outro Sujeito aquele que experimenta de maneira viva tal 
originariedade; sua alegria que brota dele é originária, embora eu não a viva 
como originária. (2003, p. 78). 

 

Eis o cerne do processo empático: “sentir-se acompanhado da vivência do 

outro como se fosse minha”. Na empatia é possível afirmar que, quando a pessoa 

se dá conta da vivência do outro, esta vivência transcende a experiência e o 

conhecimento pessoal para dar-se conta da real situação do outro, como se fosse o 

outro mesmo, sem emissão de juízos de valores acumulados pela erudição 

pessoal. A empatia é um dar-se conta da vivência do outro, pura e simplesmente 
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como o outro, perante a realidade originária dele e não originária para o eu 

empático – esse é o objeto de busca e de clarificação fenomenológica para Stein. 

Colocar em evidência as características próprias desse ato experiencial, que 

pertence a uma consciência alheia da qual o eu, na empatia, precisa compreender 

de forma transcendental. A empatia é um ato de conhecimento da experiência do 

outro. 

Com as leituras e o andar do trabalho, Edith Stein obtém o entendimento de 

que a empatia se estendia à estética, à ética e à teoria do conhecimento, bem como 

pode ser um instrumento para o aperfeiçoamento de nossos sentimentos e ações 

com o outro. A empatia tem contribuição significativa como experiência da 

consciência para a percepção apurada da alteridade. No ato de empatizar, nossa 

subjetividade se depara a uma questão ética de respeito e consideração pela 

vivência alheia; em grande parte, é o início de uma experiência solidária com o 

outro. 

O indivíduo que age empaticamente adota transcendentalmente a 

perspectiva do outro e, considerando esta afirmação, pode-se dizer que a empatia 

é fundamental para quem quiser pensar ou agir solidariamente. Nesta perspectiva 

é que vamos descrever alguns traços que apontam o que Edith Stein entende por 

“solidariedade” e como a mesma atribui significação filosófica para o termo. 

 

3 Solidariedade na formação da pessoa humana 

A obra  A estrutura da pessoa humana, de Edith Stein, detém uma 

riquíssima descrição sobre os aspectos que marcam e personificam a singularidade 

da vida pessoal. Na sequência, evidenciaremos alguns tópicos que Edith Stein 

defende como importantes para a formação da pessoa humana, principalmente 

com base na obra acima descrita. 

 Edith Stein entende que, desde criança, o ser humano apresenta uma 

singularidade e esta singularidade deve ser exercida livremente. Neste caso, o 

papel dos adultos e/ou professores é orientar as crianças, mas não a partir do seu 

conhecimento e do seu modo de vida, mas, de modo que a criança mostre qual é 

sua peculiaridade. Diz Stein: 
 
Conhecer a criança quer dizer também compreender os fins para os quais se 
orienta sua natureza. Não pode-se levar todas as pessoas pelo mesmo 
caminho, nem definir elas pelo mesmo padrão. Deixar um espaço para a 
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peculiaridade da criança é um meio essencial para descobrir quais são seus 
fins interiores. (2007, p. 17). 

 

Muitas crianças e jovens são “podados” no seu modo de agir e de pensar. 

Claro que existem casos em que uma interferência adulta é fundamental para que 

a vida seja preservada, porém a interferência deve ser feita orientando e 

mostrando o porquê a ação, ou o modo de pensar, pode acarretar problemas. Edith 

Stein defende que todo ser humano possa exercer sua própria liberdade e, para ela, 

liberdade “quer dizer eu posso. Em minha qualidade desperta e espiritual, meu 

olhar se adentra em um mundo de coisas, mas este mundo não é imposto para 

mim: as coisas me convidam a ir após delas. Quando sigo este convite, só se vai 

abrindo mais e mais. Se não o sigo [...] minha imagem do mundo permanece 

pobre e fragmentada”. (2007, p. 95). 

A possibilidade de traçar caminhos diferentes só é possível se, para os seres 

humanos, existirem caminhos alternativos. Muitas pessoas são cerceadas de 

caminhos por vários motivos, desde sua condição familiar, social, geográfica, 

econômica, entre outras situações que podem limitar o exercício da liberdade 

pessoal. No entanto, os educadores e toda pessoa que se preocupa com o 

desenvolvimento pleno da humanidade pode ajudar as pessoas a enxergarem 

outros horizontes. Isso porque, segundo Edith Stein, pode-se, pela empatia, 

conhecer e compreender as vivências alheias, bem como “o modo de ser interior 

de um homem se expressa em seu exterior, o qual [...] constitui para nós a 

principal via de acesso ao modo de ser de outras pessoas”. (2007, p. 105). 

É possível compreender as vivências de outras pessoas porque elas são 

semelhantes a nós. De acordo com Edith Stein (2007), o ser humano é 

tridimensional (dotado de um corpo vivo [leib], alma [anima] e espírito [geist]) e 

unitário em sua singularidade. Podemos, então, reconhecer com facilidade as 

características plenas de uma pessoa em oposição a diversos objetos. Como afirma 

Stein (2007, p. 139), “a figura do corpo humano não é uma qualidade meramente 

cósmica, e sim está cheia de significado e que nela nos fala o modo de ser 

espiritual do homem”. Compreender o outro é o primeiro passo para despertar a 

sensibilidade e solidariedade com o outro, sendo, também, um passo importante 

para que possamos nos entender e atuar conjuntamente em vista de objetivos 

comuns. Para Edith Stein: 
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Sempre que as pessoas vivem em entendimento recíproco, existe um mesmo 
contexto vital espiritual. E este contexto não se limita meramente a uma 
compreensão intelectual: sempre existe por princípio a possibilidade, que 
muitas vezes alcança realização prática, do fazer próprio aqueles objetivos 
alheios que se tem compreendido, entrando assim com outras pessoas em 
uma unidade de querer e de atuar. (2007, p. 145). 

 

A solidariedade consiste, pelo exposto, neste “fazer próprio os objetivos 

alheios”. A solidariedade, para Edith Stein, reside na possibilidade de 

compreender a situação do outro e assumir uma postura que vá em direção de 

ajudá-lo a cumprir seus objetivos. Porém, segundo ela:  
 
A relação entre minha vontade e a força que emprego não é diretamente 
perceptível nem compreensível. Quando decido visitar um enfermo para dar 
uma alegria, se dá uma relação suscetível de compreensão: quero dar uma 
alegria ao enfermo; se é que minha visita lhe alegrará e é por isto que quero 
lhe visitar. Estamos aqui ante uma motivação racional plenamente inteligível: 
um ato chama ao outro, realizo um com base no outro [...] e qualquer pessoa 
que conheça a situação pode compreender perfeitamente a relação entre os 
dois atos. (2007, p. 147).  

 

Trocando palavras, Edith Stein alerta para a distância entre a nossa intenção 

e nossa ação de fato. Muitas vezes, uma ação ou palavras dirigidas ao outro não 

são compreendidas com o teor puro daquilo que projetamos. Contudo, este 

intervalo que existe entre o que falamos, ou fizemos, e o resultado que pode gerar 

é um risco a se correr; caso contrário, permaneceríamos limitados entre a intenção 

e o ato. Muitas vezes, as pessoas são levadas a desistir de suas empreitadas, no 

entanto, é importante considerar que, na grande maioria das vezes, o passo 

seguinte é o passo da conquista do objetivo traçado. Neste aspecto, Edith Stein 

orienta para que em nossa capacidade humana exerçamos um esforço contínuo 

diante de nossos objetivos.  

O cumprimento de objetivos pode ser encarado apenas no modo individual, 

porém conforme diz Edith Stein (2007, p. 161), “o indivíduo isolado é uma 

abstração. Sua existência é existência em um mundo, sua vida é vida em 

comum...” Nesse sentido, compreender o outro (empaticamente) e agir com ele 

(solidariamente) faz do nosso “ser no mundo” um ser completo; evidencia a nossa 

peculiaridade diante da complexidade humana, pois “cada pessoa está longe de 

representar um mundo totalmente fechado em si mesmo. Temos visto que seu ser 

natural se dá na abertura de todo o ser, especialmente na abertura recíproca entre 
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as pessoas”. (2007, p. 145). O ser aberto e em relação é o ser humano em sua 

singularidade que, juntamente com a outra pessoa, forma um “nós”, onde existe 

ação mútua entre as pessoas, onde nasce a comunidade. Para Bello,  
 
a comunidade é caracterizada pelo fato de os seus membros assumirem 
responsabilidades recíprocas. Cada membro considera sua liberdade, assim 
como também quer a liberdade do outro e, a partir daí verificam qual é o 
projeto conjunto. O projeto deve ser útil para a comunidade, mas deve ser útil 
também para cada membro. (2006, p. 73). 
 

Segundo Edith Stein (2007, p. 166), “tão pronto se desperta a vida 

consciente, o homem se encontra a si mesmo em comunidade com outros 

homens”. Neste sentido, falar de solidariedade no pensamento de Edith Stein é 

reconhecer que a singularidade humana somente se completa quando os seres 

humanos praticam ações em conjunto, em vista de determinados fins. Para Bello 

(2000, p. 167), em A fenomenologia do ser humano, é na “atitude de 

disponibilidade assumida pelo ser humano a respeito dos outros que se funda a 

solidariedade”. 

Considerando os escritos de Stein, sobre a empatia e outros elementos, 

como o respeito à liberdade humana, e o pressuposto de que as pessoas devem se 

amar (por ela exposto em obras posteriores), a solidariedade é um elemento 

essencial e permeia toda sua obra (desde sua tese doutoral sobre o tema da 

empatia, suas obras de filosofia, sua coleção de obras pedagógicas, antropológicas 

e espirituais).  

Com efeito, o que apresentamos até aqui mostrou que a vida de Edith Stein 

foi marcada pela família, pelo estudo, pelas preocupações sociais, entre outros 

aspectos que levaram a filósofa a estudar o tema da empatia e, posteriormente, 

descrever aspectos que dizem respeito à vida dos seres humanos em sua 

individualidade e coletividade, e, por isso, o tema da solidariedade também é um 

aspecto importante para considerar na sua obra. 

 

4 Empatia e solidariedade: um desafio contemporâneo 
 

“Quando olho a um homem nos olhos, seu olhar me responde.  
Deixa-me penetrar em seu interior ou bem me rejeita. 
É senhor de sua alma e pode abrir e fechar suas portas.” (2007, p. 94). 
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O tema da “solidariedade” não ocupa um lugar privilegiado na obra de Edtih 

Stein, com descrições alusivas a este aspecto inerente ao dar-se do ser humano. 

Entretanto, em seus escritos é possível perceber várias interfaces filosóficas que 

demonstram o quão é importante a solidariedade na sua vida, e com muita ênfase 

na construção do conhecimento, na educação. Em termos de conclusão, queremos 

apontar resumidamente, neste subcapítulo, uma breve reflexão sobre o quão 

importante é para a contemporaneidade a empatia como instrumento de 

compreensão do outro e a solidariedade como forma de agir para, ou com o outro. 

Além do mais, neste subcapítulo também pretende-se destacar qual é o papel do 

filósofo e dos intelectuais perante o andar da sociedade contemporânea. 

As obras de Edith Stein, em geral, destacam-se como uma conversa com os 

estudiosos. Embora o método de escrita de Stein (seguindo o método 

fenomenológico e tomista) seja claro, suas entrelinhas exigem muita atenção e 

cuidado para compreender, pois, na sua maioria, as obras são voltadas para 

intelectuais. Entre as diversas obras que Stein nos legou, a filósofa escreve uma 

conferência importante intitulada “O intelecto e os intelectuais”, e, nesta obra, ela 

descreve os desafios para aqueles que são intitulados, ou se intitulam, como 

intelectuais para liderar o povo. Nesta obra, Stein destaca que o desenvolvimento 

intelectual das pessoas, quando orgânico e original, conduz-se, em geral, a um 

serviço maior à comunidade, que inicia no eu e se estende ao eu.5 Para a filósofa, 

os intelectuais, pela sua formação, devem contribuir com o desenvolvimento 

pleno da humanidade, ou entram em contradição consigo mesmos.  

A questão orientadora da conferência “O intelecto e os intelectuais”, para 

Edith Stein, consiste em saber se “os intelectuais podem ser guias autorizados do 

povo”. É salutar ressaltar que para ela cada ser contribui para a formação da 

grande comunidade humana, desde aqueles que executam as atividades mais 

práticas possíveis (plantar e colher) até aqueles que se dedicam pela busca da 

verdade em modo teórico (os intelectuais). 

Os intelectuais que podem ser considerados: a) aqueles que exercem da 

compreensão intelectual refletindo sobre a realidade de modo teórico (filósofos, 

                                                           
5 Segundo Francesco Alfiere (2011, p. 89) (estudioso de Edith Stein), “muitas vezes, não fazemos 
coisas em favor dos outros porque eles não nos são tão próximos ou nos são indiferentes. Dizemos 
que eles estão fora de nós. Isso, porém, não se dá dessa maneira. A comunidade é o alargamento 
da minha humanidade para incluir, fazer entrar os outros. Desse modo, mesmo quando o outro não 
está diante de mim, ele está sempre comigo”. 
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sociólogos, antropólogos, etc.); e, b) aqueles que usam sua capacidade intelectual 

para inferir sobre a realidade de modo prático (sacerdotes, médicos, professor, 

etc.). Em qualquer uma das possibilidades há para Stein (2003, p. 277) uma tarefa 

comum: “aquele que alcança um grau de humanidade superior ao da grande 

massa, não pode considerar esta distinção pessoal em cujo desfrute possa 

descansar, mas sim, é uma nobreza que o obriga a trabalhar em favor dos outros”. 

Neste sentido, quanto mais se avança no processo intelectual, mais o intelectual 

deve estar conectado com os problemas da sociedade e ser solidário com as 

demais pessoas, seja para resolver problemas pontuais, seja para elevar o nível 

intelectual destes, que são parte da grande família humana.  

Na interpretação de Miguel Mahfoud (2005, p. 59), na obra O intelecto e os 

intelectuais, Edith Stein aponta que “quanto mais nos elevamos no trabalho 

intelectual, mais participamos da comunidade humana; e que aquele que chega 

essa completude, ainda que não ocupe cargos políticos, torna-se guia para seu 

povo e para a humanidade”. Entre as características endossadas pelos intelectuais 

em questão, deve estar a empatia e a solidariedade, bem como a humildade 

perante o outro; como afirma Stein (2003, p. 228-229). “o intelectual deve ser 

consciente de seus limites e aprender assim a ser humilde”. Empatia, 

solidariedade e humildade, um tripé de sustentação para as relações humanas; a 

efetivação deste tripé é um dos grandes desafios contemporâneos.  

A obra e a vida de Edith Stein apontam por este caminho do ponto de vista 

prático. Alguns atos dão prova disso: a) foi voluntária na guerra solidarizando-se 

com as demais pessoas mesmo não precisando ir; b) foi por um longo tempo 

assistente de Husserl humildemente, deixando sua capacidade de produzir; c) 

produziu uma enorme obra em busca da verdade, refletindo sobre aspectos da 

relação e da formação humana, entre tantos outros exemplos que poderíamos 

citar.  

Edith Stein ensina que a empatia e a solidariedade se efetuam quando 

abrimos nosso coração para os outros para amar e ser amado; quando, antes de 

tomar uma posição, refletimos sobre as implicações que se darão na vida do outro 

com a posição que vamos tomar. Edith Stein ressalta em seus escritos o quanto é 

importante a vida em comunidade, na qual todas as pessoas participantes formam 

uma totalidade, sendo que o relacionamento recíproco constitui o amor que pode e 

deve pairar no ambiente comum. Segundo Edith Stein (2007, p. 187), “amar uma 
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pessoa implica dar uma resposta ao seu valor pessoal e participar deste valor, e 

assim como tratar de protegê-lo e conservá-lo. Ansiar amor quer dizer ansiar que 

os demais reconheçam o próprio valor pessoal e nos certifiquem a nós a existência 

dele mesmo, assim como querer ser vigiado por ele”. 

Eis, de acordo com a nossa compreensão, um dos maiores desafios 

contemporâneos: estabelecer relações de amor entre as pessoas. Para que esta 

relação aconteça, segundo o que vimos até aqui, a empatia e a solidariedade são 

fundamentais, e, neste sentido, quem se dedicar à leitura da obra de Edith Stein 

será orientado para pensar nestes temas. 

Em primeiro lugar, será necessário levar em consideração a empatia como 

forma de conhecimento, de compreensão e de percepção sobre o outro. Em 

segundo lugar, toda relação que prescindir da empatia poderá ser orientada pela 

solidariedade, pois é a partir do dar-se conta das vivências alheias que podemos 

agir solidariamente. É preciso compreender a vivência do outro e respeitar sua 

alteridade para agir solidariamente. 

A empatia, por si só, pode ser apenas um ato de conhecimento e de 

compreensão do outro, mas, também, ela é o primeiro passo para que as pessoas 

considerem as vivências alheias de forma solidária; agir solidariamente faz parte 

da essência do ser humano. Um ato solidário ajuda no próprio desenvolvimento 

pessoal, pois toda pessoa está inserida no mundo em convívio comunitário. Neste 

mundo comum, a convivência harmoniosa entre as pessoas é fundamental para 

superar as crises que a humanidade atravessa. 
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A constituição crítica dos sujeitos mediada pelo reconhecimento 
da alteridade nas relações pedagógicas 

 
Simone Côrte Real Barbieri* 

Cláudia Soave **  
 
1 Considerações iniciais 

Este artigo tem por objetivo problematizar a educação enquanto condição de 

possibilidade da constituição crítica dos sujeitos, pensada a partir de duas 

perspectivas: (1) pela concepção de constituição subjetiva, a partir do conceito de 

dobra de Deleuze. Entendido como uma alternativa à lógica positivista de 

entendimento do sujeito e da educação, orientada para uma visão 

multidimensionada dos processos de subjetivação e das relações pedagógicas 

manifestadas no contexto atual; (2) pela problematização das relações 

pedagógicas vinculadas aos processos de experiência ética dos sujeitos, em seus 

processos de subjetivação. Partindo da ruptura da linearidade, do olhar 

deleuziano, para investigar as possibilidades da experiência subjetiva, por meio da 

ética da compreensão de Morin. Compreende-se, assim, que a noção da não 

linearidade, abordada por Deleuze, aproxima-se à abertura construída pelo 

horizonte da complexidade desenvolvido por Morin, no sentido de que ambas as 

abordagens pressupõem a diferença enquanto possibilidade constituinte e 

constituidora das subjetividades com, por meio e através das experiências.  

Quando se pensa a educação como condição de possibilidade da 

constituição crítica dos sujeitos, parece se estabelecer um clássico paradoxo entre 

os objetivos da educação e a liberdade subjetiva. O fato é que não se trata de 

buscar a extinção desse paradoxo, pois o objetivo é estabelecer a educação como 

condição de possibilidade do desenvolvimento subjetivo. Ou seja, a educação 

poderá ter como horizonte os parâmetros para viabilizar a formação subjetiva sob 
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uma perspectiva múltipla e diversa, que lhe permita maior autonomia. Para fazê-lo 

é preciso problematizar as possibilidades de constituição subjetiva, como 

fenômeno dinâmico, concatenando os objetivos da educação com o 

desenvolvimento subjetivo.  

Esta questão não será tematizada aqui, nem pela superação das relações 

dicotômicas derivadas desse paradoxo – sujeito e objeto, teoria e prática, 

conhecimento e experiência, formação e libertação, etc. –; nem pelo 

estabelecimento da primazia de uma das perspectivas, como o melhor lugar para 

entender as relações, com as quais o sujeito se constitui. Ao contrário, a proposta 

é tomar de Deleuze (2005) um outro olhar, que permite considerar tais 

possibilidades, como um conjunto mais profundo e dinâmico na qual as 

racionalidades bipolares não sejam pressupostas. 

Buscando perceber os processos de subjetivação e suas relações com a 

educação, em forma de dobras de modo multidimensionado, para refletir sobre as 

relações pedagógicas do contexto atual, desde dentro de outro lugar do que aquele 

a que estamos acostumados. 

Esta abordagem requer uma posição sobre os processos de subjetivação, 

entendidos como o espaço de relacionamento dos sujeitos com o mundo e com os 

outros, que pode ser percebido de várias formas pelos modos como são afetados 

ou pelas capacidades que têm de afetar, em suas relações sociais. Posição esta que 

será pensada primeiramente a partir de Deleuze e, no segundo momento do artigo, 

tematizando o reconhecimento da alteridade nas relações pedagógicas, em uma 

proposta de aproximação de Deleuze com a ética da compreensão de Morin, para 

estabelecer as considerações finais dessa escolha.  
 
2 A constituição das relações subjetivas, como fundamento da experiência 

ética nos processos educacionais, a partir de Deleuze 
 

Falar de um autor como Deleuze requer um pouco de contextualização de 

suas ideias, que estão vinculadas à sua história e ao momento em que se 

estabelece como um dizer sobre determinadas relações. Ele vai falar e escutar de, 

e em, um contexto pós-guerra, em que houve grandes movimentos de 

dessubjetivação: seja pelos estados de exceção gerados pela guerra, com a 

exclusão e marginalização de uma grande parcela da população, que se percebeu 

objetificada na massificação da normalização social; seja pelo estabelecimento 



112 Cesar Augusto Erthal – Marcelo Fabri – Paulo César Nodari (organizadores) 

das autoridades e dos saberes legítimos, atribuindo valor ao sujeito pela utilidade 

e produtividade, objetivado pelo modo positivista moderno; seja, ainda, pelo 

movimento crítico imanente ao desenvolvimento do pensamento contemporâneo. 

No caso de Deleuze, é preciso considerar que, além de discutir os sintomas de seu 

tempo, seu pensamento é considerado uma ruptura radical na tradição. 
 
O primado da identidade, seja qual for a maneira pela qual esta é concebida, 
define o mundo da representação. Mas o pensamento moderno nasce da 
falência da representação, assim como da perda das identidades, e da 
descoberta de todas as forças que agem sob a representação do idêntico. O 
mundo moderno é o dos simulacros. Nele, o homem não sobrevive a Deus, 
nem a identidade do sujeito sobrevive à identidade da substância. Todas as 
identidades são apenas simuladas, produzidas como um “efeito” óptico por 
um jogo mais profundo, que é o da diferença e da repetição. Queremos 
pensar a diferença em si mesma e a relação do diferente com o diferente, 
independentemente das formas da representação que as conduzem ao Mesmo 
e as fazem passar pelo negativo. (DELEUZE, 2000, p. 8). 

 

Deleuze desenvolve sua obra primeiramente se contrapondo à ideia clássica 

da filosofia da representação, postulando a imagem como acontecimento em 

contraposição ao clichê da representação. Depois, determinando a experiência 

como uma coleção de impressões e imagens em um fluxo sensível.  
 
Assim, a experiência é a sucessão, o movimento das idéias separáveis à 
medida que são diferentes, e diferentes à medida que são separáveis. É 
preciso partir dessa experiência, porque ela é a experiência. Ela não supõe 
coisa alguma, nada a precede. Ela não implica sujeito algum da qual ela seria 
a afecção, substância alguma da qual ela seria a modificação, o modo. 
(DELEUZE, 1953, p. 78). 
 

Ou seja, rompendo com a lógica moderna do conhecimento como ação do 

sujeito humano sobre um mundo de objetos em que se debruça e desvenda, 

conseguindo representar o real pela sua estrutura racional. Dessa ruptura emerge 

uma reinvenção de sujeito expresso nos movimentos de sua singularidade, em 

relação ao fluxo do qual participa, através de suas experiências.  
 
A subjetivação sequer tem a ver com a “pessoa”: é uma individuação, 
particular ou coletiva, que caracteriza um acontecimento (uma hora do dia, 
um rio, um vento, uma vida...) É um modo intensivo e não um sujeito 
pessoal. É uma dimensão específica sem a qual não se poderia ultrapassar o 
saber nem resistir ao poder. (DELEUZE, 2000, p. 123). 
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A sua proposta é a do homem com o mundo, não sobre ou a respeito do 

mundo que lhe é externo. As singularidades são anônimas e impessoais, são 

pontos de acontecimentos. São os escapes que fazemos dos padrões, das 

ideologias, dos dispositivos de controle e dos sentidos obrigatórios ou esperados: 

“[...] singularidades que não são, nem da ordem do geral, nem da ordem do 

individual, nem pessoais, nem universais: tudo isto atravessado por circulações, 

ecos, acontecimentos que trazem mais sentido e liberdade, [...]” (DELEUZE, 

1974, p.76). As singularidades são algo que é único em cada sujeito, que lhe 

acontece, aquilo que lhe confere referência, e do qual deve cuidar para poder 

continuar sendo algo que modifica o seu contexto de experiência. 

A experiência não se esgota no processo de observação nem na percepção. 

Uma vez que as experiências são constituídas como uma perspectiva subjetiva, 

que, além de estabelecer o recorte e o horizonte de análise, ainda institui as 

possibilidades de seu entendimento. As coisas não vêm etiquetadas com suas 

informações e com as fórmulas a que se referem. O mundo não vem com um 

manual de instruções descritivas, definindo como ele está organizado e o que 

significa. Além disso, também não estão nas coisas as relações que atribuímos a 

elas para organizá-las. A “maçã não caiu na cabeça do Newton” etiquetada com 

uma das leis da gravidade; as coisas não são valiosas nem verdadeiras em si, mas 

somente valiosas ou verdadeiras para alguém que estabelece essas relações.  

Quando o sujeito estabelece estas relações não o faz considerando 

elementos externos a ele. As experiências se compõem muito do significado que é 

atribuído a partir de todo um sistema referente e singular, que considera toda a 

experiência cultural, o contexto, as relações sociais e os momentos em que se 

estabelecem as significações. De modo que as relações se estabelecem de forma 

exterior às coisas, ou seja, por princípios de associação que são pertinentes ao 

sujeito e não aos objetos. “A construção do dado cede lugar à constituição do 

sujeito. O dado já não é dado a um sujeito; este se constitui no dado”. 

(DELEUZE, 1953, p. 78). 

A ideia de que os princípios associativos explicam como relacionamos as 

coisas, mas não explicam os conteúdos singulares da compreensão subjetiva, é um 

outro modo de perceber essa constituição como um fluxo de movimentos que 

permite diferentes configurações nas relações entre as quais se desenvolve. A 
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singularidade pode ser entendida como uma das partes relevantes para que 

possamos nos constituir enquanto sujeitos.  
 
O sujeito se define por e como um movimento, movimento de desenvolver-se 
a si mesmo. O que se desenvolve é sujeito. Aí está o único conteúdo que se 
pode dar à idéia de subjetividade: a mediação, a transcendência. Porém, cabe 
observar que é duplo o movimento de desenvolver-se a si mesmo ou de devir 
outro: o sujeito se ultrapassa, o sujeito se reflete. (DELEUZE, 1953, p.76). 

 

Os processos de subjetivação não são, portanto, proporcionais à quantidade 

e à qualidade das experiências vividas por determinados sujeitos, em certos 

contextos. Ao contrário, são as relações que os sujeitos estabelecem com, por 

meio de e através das suas experiências, em suas subjetividades e que somente 

são partilháveis através da descrição e da reinterpretação. Por tudo isso Deleuze é 

considerado um autor da filosofia da diferença, não aceita a identidade e 

estabelece o movimento como horizonte de existência, em oposição à 

cristalização, que seria a morte porque é a condenação à eterna permanência e 

imobilidade. 
 
O que se censura à representação é permanecer na forma da identidade sob a 
dupla relação da coisa vista e do sujeito que vê. A identidade é conservada 
tanto em cada representação componente quanto no todo da representação 
infinita como tal. A representação infinita pode multiplicar os pontos de vista 
e organizá-los em séries; nem por isso estas séries são menos submetidas à 
condição de convergir sobre um mesmo objeto, sobre um mesmo mundo. A 
representação infinita pode multiplicar as figuras e os momentos, organizá-
los em círculos dotados de um automovimento, mas nem por isso estes 
círculos deixam de ter um único centro, que é o do grande círculo da 
consciência. (DELEUZE, 2000, p. 73). 

 

Deleuze, discute o papel da estética nas possibilidades de constituição 

subjetiva, na medida em que postula uma maior flexibilidade da formação dos 

conceitos, que podem entrelaçar a rede através da qual capturamos o mundo. Essa 

rede deve tomar, como condições da experiência, a teoria do sensível, que se 

estabelece pelas relações da filosofia da representação, em que o sujeito percebe o 

mundo, de acordo com a experiência possível. Mas, também deve tomar a forma 

estética que amplia a percepção subjetiva, fundada não na identidade, mas na 

diferença e nas múltiplas possibilidades de representação. Essa multiplicidade se 

manifesta na infinidade de pontos de vista sobre o real, que não precisa ser sempre 
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o mesmo, como observamos nas obras de arte, em que se busca a autenticidade e 

não a padronização das produções resultantes das experiências subjetivas.  

 O sujeito não está mais isolado, nem acima dos objetos com os quais se 

relaciona; ao contrário ele está em relação à realidade da qual participa, por meio 

de múltiplas perspectivas. A experiência é, portanto, produção, na medida em que 

o sentido não é exterior ao sujeito, não está nos objetos, mas é resultante dos seus 

processos. Assim, acaba por ocupar o maior espaço na compreensão, no 

aprendizado e no conhecimento humanos. 

Esse espaço de experiência diferenciada, necessário à construção da 

singularidade, é discutido por Deleuze (2000) no texto Diferença e repetição, em 

que critica a linearidade do conhecimento e da experiência humana, quando 

afirma que estruturas lineares conduzem a resultados restritivos, pobres e imóveis. 

Problematiza as múltiplas possibilidades de representação que somente acontecem 

de forma problemática, em relação aos objetos, na medida em que elas não são 

capazes nem de se referir aos, nem de reproduzir os objetos como eles realmente 

são.  
 
Por mais longe que se vá nessa compreensão, poder-se-á sempre pensar que 
um tal conceito subsume objetos perfeitamente idênticos. Contrariamente ao 
que se passa no infinito atual, onde, de direito, o conceito basta para 
distinguir seu objeto de qualquer outro objeto, encontramo-nos agora diante 
de um caso em que o conceito pode levar adiante sua compreensão, 
indefinidamente, subsumindo sempre uma pluralidade de objetos, pluralidade 
ela própria indefinida. Ainda aí o conceito é o Mesmo – indefinidamente o 
mesmo – para objetos distintos. Devemos, então, reconhecer a existência de 
diferenças não conceituais entre estes objetos. Kant foi quem melhor marcou 
a correlação entre conceitos, dotados de uma especificação somente 
indefinida, e determinações não conceituais, puramente espaço-temporais ou 
oposicionais (paradoxo dos objetos simétricos). (DELEUZE, 2000, p. 22). 

 

Retomando a ideia kantiana da distinção entre “numenon” e “fenomenon”, 

entre a coisa em si – desconhecida e da qual não se pode falar; e o fenômeno – 

que é sua interpretação, é o que ela representa para a sensibilidade subjetiva,1 para 

poder afirmar a multidimensionalidade e profundidade constitutivas das nossas 

relações com o mundo. 
 
 

                                                           
1 KANT, Crítica da razão pura. A 42, 1994. 
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As limitações correspondem a uma simples potência da primeira dimensão – 
num espaço de uma dimensão e de uma direção, como no exemplo de 
Leibniz invocando barcos levados pela corrente, pode haver choques, mas 
estes choques têm, necessariamente, valor de limitação e de igualização, não 
de neutralização nem de oposição. Quanto à oposição, ela representa a 
potência da segunda dimensão, como um desdobramento das coisas num 
espaço plano, como uma polarização reduzida a um só plano; e a própria 
síntese se faz somente numa falsa profundidade, isto é, numa terceira 
dimensão fictícia que se acrescenta às outras e se contenta em desdobrar o 
plano. De qualquer modo, o que nos escapa é a profundidade original, 
intensiva, que é a matriz do espaço inteiro e a primeira afirmação da 
diferença; nela, vive e borbulha em estado de livres diferenças, o que, em 
seguida, só aparecerá como limitação linear e oposição plana. Em toda parte, 
os pares, as polaridades, supõem feixes e redes; as oposições organizadas 
supõem irradiações em todas as direções. (DELEUZE, 2000, p. 58). 

 

O real não é plano, nem as relações que vivenciamos como sujeitos não o 

são. Ao contrário, nossa capacidade de fornecer sentido e de estabelecer relações, 

a partir de nossas percepções, se configura sob a forma de redes de 

direcionamentos das quais irradiam uma infinidade de possibilidades; como redes, 

não podem ser pensadas de forma linear e unívoca. O que define uma rede é 

justamente seus desenhos complexos de implicação e a constante necessidade de 

se redesenhar, quando sofre qualquer tipo de perturbação ou interferência. 

Múltiplas dimensões podem surgir desses movimentos de desenhos e redesenhos, 

e se apresentar sob a forma de dobras.  
 
É precisamente assim que os dois andares distribuem-se em relação ao 
mundo que eles expressam: o mundo atualiza-se nas almas e realiza-se nos 
corpos. Portanto, ele é dobrado duas vezes nas almas que o atualizam e é 
redobrado nos corpos que o realizam, e, a cada vez, isso acontece de acordo 
com um regime de leis que corresponde à natureza das almas ou à 
determinação dos corpos. Entre as duas dobras, há a entre-dobra, o Zwiefalt, 
a dobradura dos dois andares [corpo e alma], a zona de inseparabilidade que 
faz dobradiça, costura. (DELEUZE, 1992, p. 180-181). 
 

O conceito de dobra e a ideia de desdobramentos são muito utilizados por 

Deleuze, em sua crítica à filosofia da identidade/representação, como lugar de 

escape das diferenças, em que não ficamos limitados pela previsibilidade da 

lógica linear. As dobras podem ser infinitas em relação à quantidade – quantas 

vezes podemos dobrar algo –, e à qualidade – de que modos podemos dobrar algo.  
 
Se a razão suficiente, se o fundamento é “dobrado”, é porque ele refere o que 
ele funda a um verdadeiro sem-fundo. É o caso de dizer: não o reconhecemos 
mais. Fundar é metamorfosear. O verdadeiro e o falso não concernem a uma 
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simples designação, que o sentido se contentaria em tornar possível, 
permanecendo-lhe indiferente. A relação da proposição com o objeto que ela 
designa deve ser estabelecida no próprio sentido; é próprio do sentido ideal 
ultrapassar-se em direção ao objeto designado. (DELEUZE, 2000, p.150). 

 

As dobras trazem a possibilidade de um novo aparecer não previsto nos 

desenhos originais, não pensado nas relações esperadas e, ainda assim, pertinente 

e implicado nos movimentos que a geraram. A incapacidade de prever os 

desdobramentos de algo constitui uma riqueza, porque pressupõe a possibilidade 

de criação e, também, traz a possibilidade da autonomia autêntica necessária ao 

sujeito que se estabelece naquilo que tem de si mesmo. 

Por este motivo, introduz-se aqui o conceito de dobra, entendido como 

possibilidade de afetar o desenho original de maneiras diversas, sem a necessidade 

de ruptura e descontinuidade, mas como possibilidade de novas experiências. Se 

considerarmos o campo da Física, a dobra é o espaço entre o que se tinha e o que 

se pode alcançar; não representa uma diminuição, mas uma reconfiguração das 

condições iniciais. 

Considerando o conceito de dobra em Deleuze, é preciso problematizar a 

produção da subjetividade de territórios:  
 
O conceito deleuziano de dobra é uma importante ferramenta teórica para 
pensar a experiência subjetiva contemporânea. A dobra exprime tanto um 
território subjetivo quanto o processo de produção deste território, ou seja, 
ela exprime o próprio caráter coextensivo do dentro e do fora. A dobra 
constitui assim tanto a subjetividade, enquanto território existencial, quanto a 
subjetivação, entendida aqui como o processo pelo qual se produzem 
determinados territórios existenciais em uma formação histórica específica. 
(SILVA, 2004, p. 2). 

 

A dobra produz, neste processo, um exercício de força que estabelece qual o 

modelo e a curvatura que pode ser alcançada impedindo as rupturas. Esse 

exercício de força se configura como um espaço entre e, que, portanto, é a 

interface que liga outros pontos. Esse espaço deve ser entendido como múltiplas 

possibilidades dentre as quais os sujeitos podem se estabelecer de modos diversos, 

em diferentes contextos e momentos de subjetivação. De acordo com Deleuze: 
 
A subjetivação se faz por dobra. Mas há quatro dobras, quatro pregas de 
subjetivação – tal como os quatro rios do inferno. A primeira concerne à 
parte material de nós mesmos que vai ser cercada, presa na dobra: para os 
gregos, era o corpo e seus prazeres, os aphrodisia; mas, para os cristãos, será 
a carne e seus desejos, o desejo, uma modalidade substancial completamente 
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diferente. A segunda dobra é a da relação de forças, no seu sentido mais 
exato; pois é sempre segundo uma regra singular que a relação de forças é 
vergada para tornar-se relação consigo; certamente não é a mesma coisa 
quando a regra eficiente é natural, ou divina, ou racional, ou estética... A 
terceira dobra é a do saber, ou dobra da verdade, por constituir uma ligação 
do que é verdadeiro com o nosso ser , e de nosso ser com a verdade que 
servirá de condição formal para todo o saber, para todo o conhecimento: 
subjetivação do saber que não se faz da mesma maneira entre os gregos e os 
cristãos, em Platão, Descartes ou Kant. A quarta dobra é a do próprio lado de 
fora, a última: ela é a que constitui o que Blanchot chamava de uma 
“interioridade de espera”, é dela que o sujeito espera, de diversos modos, a 
imortalidade, ou a eternidade, a salvação, a liberdade, a morte, o 
desprendimento... As quatro dobras são como a causa final, a causa formal, a 
causa eficiente, a causa material da subjetividade ou da interioridade em 
relação consigo. Essas dobras são eminentemente variáveis, aliás em ritmos 
diferentes e suas variações constituem modos irredutíveis de subjetivação. 
Elas operam “por sob códigos e regras” do saber e do poder, arriscando-se a 
juntar-se a eles se desdobrando, mas não sem que outras dobraduras se 
façam. (DELEUZE, 2005, p. 112). 
 

A dobra exprime tanto o processo de dentro, que é o modo como é 

produzida, quanto o de fora, que é o modo como pode ser dobrada, resultando em 

possíveis cenários múltiplos, dentro de qualquer sistema de códigos. As condições 

sobre as quais o sujeito se manifesta estão interligadas como o modo como se 

representa e se relaciona. Pode ser entendida como processo de desenvolvimento, 

que não está predeterminado ou predestinado a certos limites fixos; resulta em 

condições de experiência mais amplas, que se efetivam em espaços diferenciados: 

“O lado de fora não é um limite fixo, mas uma matéria móvel, animada de 

movimentos peristálticos, de pregas e de dobras que constituem um lado de 

dentro: nada além do lado de fora, mas exatamente o lado de dentro do lado de 

fora.” (DELEUZE, 2005, p. 104). 

O que se evidencia é a não aceitação da dicotomia moderna do mundo 

pensado como relação entre sujeitos movimentando-se num mundo de objetos. Ao 

contrário, Deleuze não aceita a ideia de um mundo linear e da oposição do que 

está dentro ou fora, pertence ou não pertence. Ele propõe uma visão processual, e 

esse é o lugar da dobra, a possibilidade de continuidade de estar em, no e com, 

não fora. É o lugar da dobradura que garante a relação necessária entre as partes 

que se dobram e que constituem esse todo dinâmico. Neste contexto, a 

constituição crítica dos sujeitos deve ser compreendida como finalidade intrínseca 

da educação. De modo que será problematizado a seguir o horizonte ético, em que 



Empatia & Solidariedade 119 

se desenrolam as relações pedagógicas que viabilizam a constituição crítica dos 

sujeitos, em seus múltiplos processos de subjetivação. 

 
3 O horizonte da experiência ética representando no reconhecimento da 

alteridade nas relações pedagógicas 
 

Se a educação é condição de possibilidade de constituição crítica dos 

sujeitos, pressupõe-se que uma de suas muitas funções é a de libertar do 

aprisionamento a repetição daquilo que nos é convencionado nas relações 

pedagógicas e da concepção de um mundo linear. Uma dessas convenções poderia 

ser a forma como enxergamos o outro, como se existisse uma égide entre o eu e o 

outro, protegendo e estabelecendo o entredois, diante da construção subjetiva de 

um modelo de sujeito intransponível. Porém, Deleuze (2005) vem desprender essa 

ideia de formatação para outra dimensão, nos desacomodando da padronização, da 

repetição, da linearidade.  

Nesse entendimento, poder-se-ia analisar essa ruptura proposta por Deleuze 

como uma nova construção semelhante à composição de um quadro, agora sem 

molduras, em que não se ficaria aprisionado à concepção de diante do outro, mas 

à liberdade de experiência com o outro. O diante do outro seria substituído pelo 

com o outro e com o mundo. E esse quadro não seria mais um quadro, mas uma 

pintura livre de territórios. Além disso, cada um estaria disposto a aceitar as 

múltiplas variáveis que concebem a época atual, permitindo que as experiências se 

constituam permeando as subjetividades.  

Passar-se-ia, então, à valorização da singularidade, daquilo que escapa. De 

tal modo que, em vez de proteger o que é conveniente e seguro, haveria 

disposição a dar a devida importância à diferença. Ou seja, entender-se-ia que não 

é a conformidade ou a correspondência, mas a diferença que torna únicas as 

relações pedagógicas. Essas seriam enriquecidas com as múltiplas nuanças da 

pintura, ressaltando que não seria mais a pintura que interessaria, mas o único, a 

singularidade que constitui os sujeitos com a experiência, com a ação da pintura.  

Nesse aspecto, tomando como ponto de discussão o que se entende da 

leitura de Deleuze e sem a pretensão de esgotar o tema, tenta-se trazer a ideia de 

diferença como constituinte dos sujeitos e necessária nas relações intersubjetivas. 

O que leva à tentativa de uma aproximação à ideia da necessidade de 
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compreensão humana, como valor de solidariedade e não de repetição, pois a 

alteridade, nesse contexto, não busca a correspondência ou a conformidade, mas a 

construção da relação que acontece com a experiência dos envolvidos.  

Nas relações pedagógicas, acostumou-se a aceitar certas condições 

condicionadas ao planejamento e à interpretação do contexto para, 

posteriormente, produzir algo de interesse mútuo, que conduza a algum lugar, 

enquanto se esquece que não há como chegar a algum lugar, pois a experiência 

ocorre enquanto se convive, no lugar em que se está. Isto é, acontece na existência 

com o outro e com o mundo, não há como separar a experiência da existência. Por 

exemplo, ao conversar com um estudante, o docente está conversando com ele e 

não sobre ele, não está produzindo uma representação desse estudante, pois cada 

um é o que é, uma vez que está em contato com o outro, há uma composição de 

ambos, a partir dessa experiência. 

Diante dessa perspectiva, traz-se para esta reflexão a compreensão, ou seja, 

um dos saberes que Morin (2001) sugere como necessário à educação do futuro. 

Porém, não se tem a pretensão de reportar à educação do futuro, pois não se quer 

estabelecer um futuro a atingir, uma vez que esse lugar de construção se 

estabelece com o devir dessa experimentação. O instante futuro já se faz presente 

pelo ato da escrita, pela experiência do que se passa enquanto se escreve este 

texto, por exemplo, bem como pelo cotidiano. Importante é frisar que a leitura que 

se faz da concepção de compreensão tem impulso a partir de Morin e na 

experiência docente. Desse modo, busca-se pensá-la como uma possibilidade que 

auxiliará nesse movimento, para esboçar o reconhecimento à alteridade nas 

relações pedagógicas.  

Morin (2001, p. 93) argumenta que “há importantes avanços e múltiplos 

progressos da compreensão, mas o avanço da incompreensão parece maior”. Por 

isso, a missão da educação seria “ensinar a compreensão entre as pessoas como 

condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade”. Todavia 

questiona-se: Seria possível ensinar a compreensão? Parte-se do pressuposto de 

que, pela perspectiva de Deleuze, não haveria como ensinar a compreensão, pois 

entende-se que ela não se estabelece entre as pessoas, mas com as pessoas. O 

entre que se constitui nas relações seria a abertura de outros espaços para a 

experiência.  
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 Nesse sentido, não haveria como ensinar, mas seria possível conceber a 

experiência da compreensão nos horizontes da educação? Morin (2001, p. 94) 

ressalta que “a comunicação não garante a compreensão”, sendo que esta última 

se classifica em duas formas: intelectual e intersubjetiva. A intelectual é 

caracterizada por sua objetividade, integra o contexto, as partes e o todo que a 

compõem e passa pela inteligibilidade e explicação. Para o autor (2001, p. 95) a 

explicação é a via de acesso à compreensão intelectual, por outro lado, a 

compreensão humana é de outra dimensão, não passa somente pela compreensão, 

abarca também as sensibilidades “inclui, necessariamente, um processo de 

empatia, de identificação e de projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão 

pede abertura, simpatia e generosidade”.  

 Aqui enxerga-se um ponto de proximidade entre Deleuze e Morin, embora 

este último a perceba como pertencente a dois processos, um provindo pela razão 

e outro pela sensibilidade; entende-se que a compreensão se estabelece 

intersubjetivamente, ocorre nesse outro lugar que é o da experiência em comum, 

da possibilidade de se constituirem uns com os outros, enquanto se abrem às 

múltiplas possibilidades de aproximação e de existência que não se faz sozinha, 

mas com o outro.  

 Dentre os muitos obstáculos à compreensão, enunciados por Morin, traz-se 

dois para a esfera das relações pedagógicas: o culto ao indivíduo e a 

impossibilidade de compreender outra visão de mundo. Ou seja, a noção exclusiva 

de individualidade distancia o sujeito da compreensão do outro. Entende-se, 

assim, que a compreensão seria um dos aspectos para que a solidariedade se 

efetivasse.  

Todavia, como ultrapassar a ideia de adoração individual, demonstrando 

que só se pode existir com a existência do outro? Então, existindo esse outro, 

parte da visão de mundo que constitui cada um também é constituída pela visão de 

mundo do outro. Ou seja, não há uma única identidade, mas singularidades 

constituídas no coletivo, existe uma “película de invisível no visível” e o 

“invisível é a contrapartida secreta do visível, que só nele aparece”. (MERLEAU-

PONTY, 1964, p. 269-302), evidenciando que no desenrolar das relações 

pedagógicas, a compreensão vai sendo constituída e constituindo os sujeitos.  

Talvez se pudesse constatar que Morin demonstra dois caminhos de acesso 

à compreensão. Um que permeia a reflexão e discussão sobre a compreensão e 
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impulsiona pelas vias da razão objetiva, e outro que ocorre com as vivências, 

subjetivamente, com as sensibilidades. Se “existe, enfim e sobretudo, a 

impossibilidade de compreensão de uma estrutura mental em relação a outra” 

(MORIN, 2001, p. 96), não seria pelo sensível que poder-se-ia aproximar e 

desfragmentar os formatos seguros, aceitando as diferenças integradas e 

necessárias ao coletivo? 

Optou-se por debruçar-se nessa questão, pois percebe-se que, quanto mais 

se renunciar ao outro, mais serão afastadas as diferenças e, ao renunciar ao outro, 

também estar-se-á renunciando a si mesmo, pois a renúncia de algo (mesmo que 

no próprio eu) é geralmente a renúncia da diferença, daquilo que se nega ou se 

mascara para a própria exaltação.  
 
A self-deception é um jogo rotativo complexo de mentira, sinceridade, 
convicção, duplicidade, que nos leva a perceber de modo pejorativo as 
palavras ou os atos alheios, a selecionar o que lhes é favorável, selecionar as 
lembranças gratificantes, eliminar ou transformar o desonroso. (MORIN, 
2001, p. 96). 
 

 Desse modo, a opção por desprezar ou esconder a diferença, muitas vezes 

concebida como fraqueza, põe de lado parte daquilo que integra o eu e que 

também integra o outro e o mundo em que se vive. Como se fosse possível limpar 

as impurezas para a construção de um ideal de perfeição, de beleza, do eu e do 

outro.  

Para Morin (2001, p. 99), a incompreensão decorre tanto do 

desconhecimento dos aspectos positivos como dos negativos que constituem o 

humano; a ideia fixa de uma convicção absoluta anula qualquer possibilidade de 

compreensão, por isso a necessidade de recorrer a vias intelectuais e éticas para 

“desenvolver a dupla compreensão, intelectual e humana”. Nesse sentido, parece 

que outro aspecto conduz ao entendimento da compreensão pela necessidade de 

reflexão da diferença em Deleuze. 
 
Arrancar a diferença ao seu estado de maldição parece ser, pois, a tarefa da 
filosofia da diferença. Não poderia a diferença tornar-se um organismo 
harmonioso e relacionar a determinação com outras determinações numa 
forma, isto é, no elemento coerente de uma representação orgânica? 
(DELEUZE, 2000, p. 83). 
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 Deleuze considera a necessidade da diferença de se tornar uma 

representação orgânica. Nessa perspectiva, Morin atribui a incompreensão à ideia 

de diferença concebida como algo a ser negado, excluído, decorrente do 

desconhecimento de sua importância, na constituição do humano na 

complexidade. Ou seja, para ambos a diferença estaria no cerne da reflexão, seja 

pelas vias do conceito de dobra e da representação enquanto experiência, seja pela 

necessidade de compreensão. Diante disso, em relação à constituição crítica dos 

sujeitos e o reconhecimento da alteridade na diferença, face às relações 

pedagógicas, é possível ensaiar um ponto final para tal análise ou apenas 

reticências? 
 
4 Algumas considerações: um entrelugar sem ponto final 
 

Entende-se que há, geralmente, num texto a necessidade de finalização. 

Contudo as considerações aqui expostas seguem apenas como norte de finalização 

desta exploração inicial, mas não como fim de discussão. De modo que, em se 

tratando de relações pedagógicas, existem muitas reticências de um devir, que se 

constitui com a experiência e que se desenvolve continuamente.  

Buscou-se, portanto, a partir desta leitura, conceber a ética da compreensão 

enunciada por Morin (2001) como uma possibilidade de articulação ao 

pensamento de Deleuze, uma vez que para este último a diferença é constituinte e 

constituidora das relações humanas, e para o primeiro a compreensão é a ética de 

não acusar, de evitar que sejam feitas condenações aos outros por falta de 

conhecimento e incompreensão das diferenças.  

Então, isso só seria viável acolhendo e considerando as diferenças, tantos as 

positivas quanto as negativas. Há que se considerar neste caso que, nas relações 

pedagógicas, as duas análises são complementares. Mas como conduzir a uma 

possível prática? Essa abertura subjetiva – a compreensão –, que segundo Morin 

(2001) causa simpatia em relação ao outro, é favorecida pelo cinema, um dos 

campos de estudo de Deleuze,2 que poderia ser explorado em outro artigo, 

posteriormente.  

Ou seja, a arte (nesse caso o cinema) poderia abrir a percepção a outro 

lugar, trazendo a compreensão do “estranho” que se apresenta como “normal”, na 

                                                           
2 A imagem-movimento (1984); A imagem-tempo (2007). 



124 Cesar Augusto Erthal – Marcelo Fabri – Paulo César Nodari (organizadores) 

exposição de alguns filmes, demonstrando, enquanto experiência sensível, outros 

modos de vida que, pela via da arte, iria dissipando os preconceitos e os 

julgamentos e possibilitando o acesso à reflexão e, num segundo momento, à 

aproximação com o outro.  

Obviamente, nesse sentido, a compreensão não seria uma receita pronta, ela 

só aconteceria com a experiência e com possibilidades de experiência, portanto 

parece ser indispensável, em se tratando de relações pedagógicas, que se possa dar 

espaço à diferença, para que sujeitos críticos possam se constituir com o outro e 

com o mundo, por meio do entendimento intelectual e intersubjetivo da 

compreensão e da incompreensão (MORIN, 2001), bem como pelos processos de 

subjetivação variáveis (DELEUZE, 2005), não submetidos a relações de força, 

mas de movimento de desenvolver-se com e nas relações.  

É na perspectiva de encontrar um entrelugar, que não se resume a um 

espaço entredois, mas constituído com dois (ou mais) que instiga-se a buscar uma 

abertura para a construção de novas concepções de relações pedagógicas, numa 

dimensão que não é plana, mas integrada por um conjunto de redes, que não 

podem ser pensadas de forma linear, pois sua existência depende das interações e 

está em constante reconstrução, à medida que sofre qualquer tipo de perturbação 

ou interferência, em múltiplas dobras.  

Ou seja, as dobras decorrem da experiência de entender que cada um é o que 

é por causa do outro, e que não pode ser nada sozinho, isolado numa identidade 

exclusiva, fixa e impenetrável, tornando-se um não eu, devido à inexistência de 

outro. A existência e as relações dependem do eu e do outro, e da diferença. 

Portanto, o entendimento da diferença é que torna possível a compreensão, 

consequentemente, a compreensão é esse outro lugar que faz experimentar que só 

se pode ser algo por causa do outro e vice-versa.  

Assim, a noção da não linearidade e da necessidade da organicidade da 

diferença abordada por Deleuze levou ao entendimento da proximidade à ética da 

compreensão de Morin. Ambas as abordagens tratam a diferença enquanto 

possibilidade constituinte e constituidora das subjetividades com, por meio e 

através das experiências, seja na concepção de dobra, seja da complexidade.  
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9  
 

Amor puro e compaixão como base para o agir moral e solidário, 
e como coadjuvantes para a felicidade em Schopenhauer 

 
Anerson Gonçalves de Lemos* 

 
1 Introdução 
 

Não seria exagero dizer que a ética é o motivo inspirador da filosofia de 

Schopenhauer, uma vez que as suas principais obras são sempre direcionadas para 

conclusões sobre temas morais. Assim como não se pode negar que ele dá uma 

grande contribuição para a reflexão ética, com a discussão de temas como: justiça, 

solidariedade, liberdade, caráter até a inclusão dos animais na comunidade moral. 

Contudo, muitas vezes, esses aspectos da sua obra ficam obscurecidos e 

esquecidos, em decorrência do pessimismo comumente associada à sua filosofia. 

Entre os filósofos que chamam a atenção para essa questão, 

surpreendentemente, está Marx, ele que é um dos herdeiros da filosofia de Hegel. 

Citaremos a seguir a passagem em que ele faz referência a esse fato, não somente 

por ela ser inusitada, mas, sobretudo, por mencionar exatamente alguns dos 

aspectos da ética do filósofo de Frankfurt, abordado neste trabalho. Marx escreve: 
 
Schopenhauer, um convicto oponente de Hegel, é condenado de maneira 
inadmissível e frequentemente superficial por vários dos quais, muitas vezes, 
nunca leram as suas obras. [...] Considerando a indigência e a miséria da 
existência, não prejudicar a qualquer ser vivo é para ele um mandamento 
basilar de justiça que leva à compaixão e à máxima: “ajuda a todos quanto 
puderes”. Não poderíamos anunciar um mandamento de amor pelos outros 
com maior profundidade ética e social. (MARX apud LÜTKEHAUS, 2007, p. 
23, tradução nossa). 

 

Algumas das questões para as quais Marx chama a atenção, como um dos 

aspectos mais relevantes da ética de Schopenhauer, é exatamente sua percepção e 

sensibilidade para o sofrimento, propondo a compaixão como algo intimamente 

ligado às ações efetivas de solidariedade e benevolência no campo moral. 

                                                           
* Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, RS. E-mail: 
anersonlemos@hotmail.com 
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São esses temas destacados por Marx, como alguns dos aspectos muitas 

vezes esquecidos da filosofia de Schopenhauer, que abordaremos neste trabalho. 

Discutiremos esses temas por meio da análise das noções de compaixão ou amor 

puro, as quais serão apresentadas como um dos mais significativos temas da ética 

schopenhaueriana. Para isso, mostraremos que esse tema está envolvido não 

somente com sua explicação sobre o significado moral da conduta humana, mas 

também no que se refere ao aspecto metafísico da moralidade. Além disso, 

enfatizaremos a compaixão e o amor puro, como fundamento para ações morais 

positivas, ou seja, a prática da benevolência e solidariedade, assim como o bem-

estar proporcionado pelas práticas de ações morais.  

Inicialmente, apresentaremos um panorama geral sobre a compaixão nas 

principais obras em que Schopenhauer desenvolve esse conceito, mostrando 

também sua importância fundamental para o significado ético da conduta. Por 

meio dessa abordagem, propomo-nos a articular a explicação do conceito de 

compaixão, enquanto fenômeno ao desenvolvimento da metafísica de 

Schopenhauer, cuja estruturação se dá em função do conceito de vontade, o que 

mostrará uma identidade ou complementariedade entre a noção de compaixão e 

amor puro. Assim, tornar-se-á possível relacionar o conceito de compaixão a 

outras questões importantes da ética schopenhaueriana, o que possibilitará uma 

melhor noção de sua amplitude. 

A segunda parte consiste em uma retomada da análise da relação entre as 

noções de compaixão e amor puro, com o significado ético da ação. Nesse 

momento, contudo, enfatizaremos a efetividade e positividade das ações 

motivadas por esses sentimentos, mostrando que elas se confirmam nas ações de 

benevolência e solidariedade, as quais são apresentadas por Schopenhauer como 

práticas que superam as ações de justiça e, assim, tornam mais evidentes o 

fenômeno moral como algo que se explica, a partir de um fundamento metafísico. 

A última parte do texto é uma reflexão sobre o bem-estar proporcionado 

pelo exercício das virtudes morais, ou seja, a prática das ações justas, 

benevolentes e solidárias. Essa parte consiste, sobretudo, na explicação 

psicológica dos efeitos que essas ações proporcionam ao agente, mostrando que, 
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em parte, o indivíduo que é capaz de ações morais pode associar a sua prática a 

um aperfeiçoamento como sabedoria de vida.1 
 
2 O conceito de compaixão ou “amor puro”, na reflexão sobre a moralidade 

em Schopenhauer 
 

A noção de amor puro, aqui referida como “compaixão”, enquanto conceito 

filosófico, assim como a maioria dos conceitos de Schopenhauer no campo da 

ética, é inicialmente discutida no último dos quatro livros que compõem O mundo 

como vontade e representação,2 a obra fundamental do pensamento 

schopenhaueriano, em que ele desenvolve sua metafísica da vontade e sua 

reflexão ética. 

Entretanto, deve-se considerar que Schopenhauer apresenta sua ética, a 

partir de duas dimensões fundamentais: a primeira dimensão, mais ampla, cujas 

investigações são norteadas por sua metafísica da vontade e pretendem explicar o 

significado moral da realidade como o todo; e a segunda dimensão, que também 

está inserida naquela primeira, mas que se direciona para questões mais 

intimamente relacionadas ao significado moral do agir humano, nas suas relações 

intersubjetivas. O conceito de compaixão, por sua vez, inclui-se naquela segunda 

dimensão da ética de Schopenhauer, ou seja, na dimensão denominada por ele 

como “a moral em sentido mais estrito do termo” (die Moral im engern Sinne). 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 703). Como explica o filósofo norte-americano 

Cartwright, essa é a dimensão mais específica da ética schopenhaueriana, uma vez 

que ela “enfoca a conduta humana de um ponto de vista moral”. 

(CARTWRIGHT, 2005, p. 59, tradução nossa). 

Dessa forma, temos que considerar que o livro quarto de O mundo... contém 

não somente a dimensão mais estrita da ética de Schopenhauer, mas concentra-se, 

principalmente, no seu aspecto mais amplo, de modo que o desenvolvimento 

explicativo do conceito de compaixão se encontra ali, apenas na medida em que se 

relaciona com o aspecto mais geral da reflexão ética schopenhaueriana. Portanto, 

o conceito em questão, diferentemente de outras questões da filosofia de 

                                                           
1 Esse último tópico é resultado de nossa pesquisa de mestrado intitulada: Os sentidos da 
felicidade: uma introdução ao estudo da metafísica da felicidade e da sabedoria de vida em 
Schopenhauer, realizada e defendida na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  
2 Daqui em diante, indicaremos esta obra de Schopenhauer abreviada como O mundo... 
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Schopenhauer, não recebe sua explicação mais aprofundada em sua obra 

fundamental, embora, como veremos, é nela que encontramos o tema tratado de 

uma perspectiva metafísica e articulado com toda a tessitura de sua ética. 

Segundo o filósofo, a razão para isso consiste no fato de que os temas 

relativos à “moral em sentido mais estrito” foram tratados, isoladamente, em dois 

escritos separados. O primeiro deles é a dissertação Sobre a liberdade da vontade, 

escrita em 1839, e o outro é a dissertação Sobre o fundamento da moral, concluída 

em 1840, sendo esta também a razão pela qual o conceito de compaixão, enquanto 

tema especificamente relativo à moral, não ter sido tratado de forma mais 

detalhada, nos chamados Complementos, que é como são denominados os textos 

correspondentes ao tomo II de O mundo... 

De fato, o conceito de compaixão é o tema central da dissertação Sobre o 

fundamento da moral, uma vez que Schopenhauer o apresenta como a base 

principal para elucidação do significado moral da conduta humana e das relações 

intersubjetivas de maneira geral. O filósofo dedica-se tão particularmente à 

explicação desse conceito. Cartwright enfatiza que ele poderia ter intitulado 

aquela obra simplesmente como On Compassion. (CARTWRIGHT, 2005, p. 30). 

Nesse sentido, faz-se necessário esclarecer algumas questões referentes à 

composição desta obra, uma vez que está claro haver uma relação intrínseca 

estabelecida por Schopenhauer entre o conceito de compaixão e o que ele entende 

como o fundamento da moralidade. 

Veremos que há outros detalhes importantes sobre a abordagem de 

Schopenhauer da noção de compaixão, a partir da dissertação Sobre o fundamento 

da moral, mas, por enquanto, é importante considerar que esta obra foi escrita a 

partir de um concurso promovido pela Academia de Ciências Dinamarquesa. 

Nesse sentido, ela destinava-se, portanto, a responder a uma questão específica 

sobre filosofia moral proposta pela academia, cuja formulação foi apresentada nos 

seguintes termos: “A fonte e o fundamento da filosofia da moral devem ser 

buscados numa ideia de moralidade contida na consciência imediata e em outras 

noções fundamentais que dela derivam ou em outro princípio do conhecimento?”3 

Schopenhauer compreende essa proposta também como exigência de que o 

tema fosse tratado de uma perspectiva empírica, ou seja, que a investigação acerca 

                                                           
3 Schopenhauer (2001, p. 7). 
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do fundamento da moral deveria ocorrer independentemente de um sistema 

filosófico específico, o qual ele pudesse aplicar como premissa para chegar de 

modo sintético a uma resposta para a questão proposta. Isso o impediria de apoiar 

as reflexões na sua metafísica desenvolvida em O mundo..., não restando a ele, 

portanto, alternativa, senão a utilização do método “analítico, que parte dos fatos, 

quer da experiência externa, quer da consciência”. (SCHOPENHAER, 2001, p. 8). 

Nosso filósofo considerará que a verdadeira origem do sentimento que 

explica a moralidade é misteriosa; contudo, a forma como ela aparece do ponto de 

vista empírico-psicológico – que, por sua vez, satisfaria a questão proposta pela 

Academia Dinamarquesa – é muito clara, pois trata-se de apresentar um 

sentimento que, ao mesmo tempo em que combata nossos impulsos egoístas, nos 

levasse a considerar os outros indivíduos, preservando a sua integridade ou agindo 

com eles de maneira solidária. A essa condição, segundo ele, somente o 

sentimento de compaixão é capaz de atender. 

A abordagem de Schopenhauer desenvolverá essa tese, a partir de várias 

perspectivas, mas, para efeito desse momento da exposição, podemos simplificar 

o cerne de sua explicação da seguinte maneira: o valor moral de uma ação está 

intimamente ligado à motivação que a originou. Assim, pode-se dizer que uma 

parte substancial da reflexão que se propõe responder à indagação sobre a fonte e 

o fundamento da moral consiste na análise e elucidação de uma motivação, que 

possa conduzir o indivíduo humano a uma ação altruísta à qual possa-se atribuir 

valor moral. 

A partir da compreensão desse fato, pode-se entender a importância do 

conceito de compaixão para a explicação do fenômeno da moralidade, segundo 

Schopenhauer, uma vez que, para ele, a nossa capacidade de participar do 

sofrimento alheio torna-se a única motivação capaz de nos levar a realizar uma 

ação genuinamente altruísta, o que, para ele, é sinônimo de uma conduta moral. 

Vejamos sua explicação: 
 
O fenômeno diário da compaixão, quer dizer, a participação totalmente 
imediata, independente de qualquer outra consideração, no sofrimento de um 
outro e, portanto, no impedimento ou supressão deste sofrimento [...] Esta 
compaixão sozinha é a base efetiva de toda a justiça livre e de toda caridade 
genuína. Somente quando uma ação dela surgiu é que tem valor moral, e toda 
ação que se produz por quaisquer outros motivos não tem nenhum [...] 
(SCHOPENHAUER, 2001, p. 136). 
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Observa-se, assim, que o conceito de compaixão é proposto como o fio 

condutor das discussões sobre a moralidade em Schopenhauer, uma vez que 

constitui uma forma de acesso ao cerne de suas concepções éticas. Portanto, uma 

análise desse conceito e de seu significado é de suma importância, dentro das 

reflexões éticas desenvolvidas por nosso filósofo. Contudo, a abordagem 

minuciosa e tão interessante, do ponto de vista empírico-psicológico, 

desenvolvida na dissertação de 1840, não contempla plenamente o aspecto 

metafísico desse conceito, deixando de lado componentes importantes dele 

próprio e de suas implicações para a moralidade. Uma vez que, segundo 

Schopenhauer, o conteúdo ali tratado estaria, “prescrito pelas Academias”, 

carecendo das “considerações que requerem um ponto de vista mais elevado do 

que o comum”. (SCHOPENHAUER, 2015, p. 703).  

Em consequência disso, sua explicação sobre a noção de compaixão seria 

desenvolvida quase que exclusivamente da perspectiva fenomênica, deixando em 

segundo plano o que ele denomina de “o ponto de vista ético-metafísico, superior 

e mais verdadeiro” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 3), do qual ele se restringiria a 

apresentar apenas um “esboço geral” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 209) e as 

indicações para o seu desenvolvimento completo. 

O fato de Schopenhauer desenvolver a explicação mais detalhada sobre 

conceito de compaixão isoladamente de sua metafísica e privilegiando o aspecto 

empírico-psicológico, nem sempre é observado quando se discute esse tema na 

sua filosofia. Entretanto, ao negligenciarmos esse fato, corremos o risco de deixar 

fora aspectos importantes da análise da compaixão, que derivam de uma visão 

mais ampla do pensamento schopenhaueriano, que possibilita a conexão desse 

conceito à sua metafísica da vontade e a vários outros conceitos dos quais ele 

lança mão, em busca de um significado moral da existência, que é para onde se 

direciona toda a sua filosofia. A fim de evitarmos esse erro, complementaremos 

esta primeira parte da exposição explorando o aspecto metafísico da discussão 

sobre a compaixão, sobretudo para mostrar que, dessa perspectiva, Schopenhauer 

a identifica com “amor puro” (reine Liebe). 

A relevância da abordagem metafísica da noção de compaixão exige uma 

compreensão de que, segundo Schopenhauer, a filosofia entendida em sentido 

mais estrito pressupõe uma explicação metafísica. Isso porque, segundo ele, 

enquanto seres cognoscentes, temos acesso a dois aspectos diferentes da 
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realidade: aquela que nos aparece enquanto fenômeno ou representação, e outra 

que se pode denominar como âmbito da coisa-em-si ou da vontade. A 

investigação filosófica, consciente da limitação do conhecimento que temos da 

realidade, por meio do fenômeno, deve buscar “aquilo que está atrás” deste, 

constituindo, dessa forma, uma investigação metafísica. 

A partir de tal concepção, a ética, enquanto campo da investigação filosófica 

que se ocupa com o significado moral da realidade e da conduta humana, seria 

para Schopenhauer uma “metafísica dos costumes” (SCHOPENHAUER, 2010, p. 

48); ou, dito com as palavras de Janaway, uma “metafísica da moral”. 

(JANAWAY, 2003, p. 121). Assim, o conceito de compaixão, como elemento 

básico da explicação do fenômeno moral, exigiria uma sustentação metafísica. É 

nesse sentido que Janaway afirma que “o estágio final da ética de Schopenhauer, 

contudo, procura assentar a atitude compassiva sobre fundamentos metafísicos”. 

(JANAWAY, 2003, p. 121). 

Por outro lado, embora o conceito de compaixão tenha uma base metafísica 

na filosofia de Schopenhauer, a sua explicação, a partir dessa perspectiva, pode 

ser considerada uma grande lacuna na obra do filósofo, como bem observou 

Roger.4 De fato, encontramos entre os Complementos uma metafísica amor 

erótico, sobre o qual ele escreve a “metafísica do amor sexual” (Metaphysik der 

Geschlechtsliebe), mas não encontramos separadamente uma “metafísica da 

compaixão”, ou uma “metafísica do amor puro (αγαπη, caritas)”. Sobre estas duas 

últimas temos somente quatro páginas dedicadas em sua obra principal. Contudo, 

se toda a ética de Schopenhauer se encaminha para uma metafísica, procuraremos 

deixar claro como se integram essas perspectivas. 

Por isso, compreende-se que uma análise que alcance toda a complexidade 

do conceito de compaixão requeira uma integração de ambas as perspectivas 

acima mencionadas. Isto é, exige que a explicação do ponto de vista fenomênico – 

amplamente desenvolvida na dissertação Sobre o Fundamento da Moral – seja 

complementada com a explicação da perspectiva metafísica, apresentada em 

outras obras do filósofo, sobretudo em O mundo..., para onde retornamos a partir 

                                                           
4 Roger (2001, p. 62) observa que o tema da compaixão não é retomado de forma enfática no 
segundo tomo de O mundo... nem nos escritos tardios intitulados de Parerga e paralipomena. O 
que, segundo ele, pode ser explicado pelo fato de que o autor não gostaria de repetir a reflexão 
desenvolvida na dissertação Sobre o fundamento da moral. Contudo, como vimos acima, a 
metafísica não é o foco desta obra. 
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de agora. É ali onde Schopenhauer propõe compaixão como sinônimo de amor 

puro, referindo-se exatamente àquele ponto de vista metafísico superior que é 

desenvolvido por ele no parágrafo 67 da obra, mas que, no entanto, já é 

prenunciado no final do parágrafo 66, quando ele se refere a uma “sentença 

paradoxal”, pertencente à totalidade do seu pensamento, que diz: “todo amor 

(αγαπη, caritas) é compaixão” “Alle Liebe (αγαπη, caritas) ist Mitleid”. 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 476). 

A exposição do conceito de compaixão desenvolvida nesses parágrafos 

parece ter sido a base para a definição dada a ele por Abbagnano (2003), uma vez 

que, entre os comentadores de Schopenhauer, não comumente vemos o conceito 

de compaixão (Mitleid) referido como uma forma de sentimento amoroso. 

Abbagnano, entretanto, não se detém nas várias definições empírico-psicológicas, 

mas no aspecto metafisico da compaixão, por isso a sua definição tão diferenciada 

do conceito, que diz: “para Schopenhauer a compaixão é a própria essência do 

amor e da solidariedade entre os homens, porque o amor e solidariedade 

explicam-se somente a partir do caráter essencialmente doloroso da vida”. 

(ABBAGNANO, 2003, p. 155). 

A elucidação do aspecto metafísico da compaixão pode começar pelo 

paradoxo referido por Schopenhauer e enfatizado por Abbagnano, de que o amor 

puro se manifesta a partir do compartilhamento da dor alheia. Antes, porém, é 

necessário compreendermos que a experiência ética, assim como a estética, para o 

filósofo correspondem a uma forma de conhecimento dos aspectos mais essenciais 

do mundo, o que nos remete inevitavelmente à sua metafísica da vontade. 

Conhecer a vontade, enquanto categoria metafísica, significa saber, sobretudo, de 

sua natureza e sua forma de manifestação. Precisamos compreender, portanto, a 

partir de uma perspectiva metafísica, como o processo de compaixão manifesta 

simultaneamente o compartilhamento da dor alheia, uma forma de amor com o 

sofredor e uma forma de conhecimento que se dá por meio dessa experiência. 

Essas questões nos remetem ao cerne da metafísica da vontade de 

Schopenhauer, ele chama de “vontade” (Wille) à essência una do mundo, que 

permearia todo o real. O termo utilizado por ele é especificamente uma referência 

à nossa percepção da forma de manifestação dessa essência. Percepção que, 

estendida de forma análoga a toda natureza, ou seja, aquilo que se manifesta como 

um querer constante no nosso ser, manifesta-se também como um esforço 
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interminável nos mais diversificados níveis onde aparece: da matéria bruta, 

passando pelos reinos vegetal e animal, até a vida humana, onde o percebemos de 

forma consciente como vontade. Esse esforço, que não possui fim ou alvo 

determinado, mostra-se na consciência humana como uma carência, a qual só 

pode ser suprida provisoriamente, pois embora se apresente como desejo por algo 

determinado, não se satisfaz com a posse do que foi desejado, uma vez que, logo 

após ser possuído, o objeto do desejo é substituído por outro e assim ao infinito. 

Schopenhauer apresenta essa sua concepção em uma das frases mais 

célebres de O mundo..., que diz: “Em vista do exposto, queremos considerar na 

existência humana o destino secreto e essencial da Vontade. [...] e assim nos 

convencer suficientemente, de como em essência, incluindo-se também o mundo 

animal que padece toda vida é sofrimento”. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 400). 

Aqui temos descritos dois dos componentes mais fundamentais da 

metafísica de Schopenhauer, a saber, o fato de que todos os aspectos do real são 

essencialmente um, e que a forma de percepção mais clara da manifestação dessa 

essência na vida humana é através da dor e do sofrimento. Essas noções são 

importantíssimas para a ética, uma vez que a nossa experiência moral tende a 

revelar esses aspectos do mundo, os quais ficam comumente obscurecidos pelas 

nossas formas limitadas de conhecimento. 

Em relação à dor, ao desconforto e à inquietação, Schopenhauer os descreve 

como a manifestação imediata da vontade na consciência psicológica. As 

experiências corporais, a partir dos seus impulsos fundamentais, nos revelam 

muito mais sobre natureza do que o esforço de conhecimento racional que 

possamos fazer nessa direção. A sua proposta é de que um exame minucioso 

desses impulsos nos mostrará que eles são componentes estruturais da nossa 

própria autoconsciência, de forma que podemos dizer que a dor e o sofrimento são 

algumas das formas imediatas da própria vontade “aparecer” no mundo. 

Schopenhauer procura tornar esse fato mais claro comparando a noção de dor e 

sofrimento com os seus opostos: o prazer e a felicidade. Pois, segundo ele, estes 

últimos não se manifestam por si só na consciência, mas são sempre antecedidos e 

dependentes da carência, de cuja sensação é a dor. É, nesse sentido, a sua 

argumentação de que somente a dor é sentida positivamente, enquanto o prazer é a 

sua mera ausência, ou, como a define Callejón: o prazer seria assim “um não-ser”. 

(CALLEJÓN, 2007, p. 154). 
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O modo imediato como a dor se manifesta é, portanto, o que explica o fato 

de sermos capazes de senti-la, mesmo quando ela se manifesta em outro 

indivíduo. Enquanto que o mesmo não ocorre em relação aos sentimentos de 

satisfação e felicidade, cuja manifestação ocorre somente em relação à negação da 

carência. Por isso, o sentimento de felicidade manifestado por outra pessoa nos 

deixa quase que completamente indiferentes,5 enquanto que a dor alheia nos 

mobiliza a ações de não violência, de proteção e ao mais alto grau de virtude 

moral, a saber, as ações de solidariedade. 

Nesse sentido, aquilo que explica as ações morais para Schopenhauer tem a 

ver, sobretudo, com o significado da dor e do sentimento de benevolência, 

associados a uma consideração elevada com as outras pessoas nas nossas relações 

intersubjetivas. Ao mesmo tempo, esses sentimentos, descritos por ele como a 

compaixão e o amor puro, revelam a própria essência do real, ultrapassando as 

limitações fenomênicas associadas à representação. Esse ponto de vista o levará a 

criticar o fundamento da ética de Kant, baseada em uma lei moral a priori, que, 

segundo ele, limita-se ao “mero fenômeno, isto é, a representação do mundo na 

nossa cabeça”. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 39).6 

Coerente com esse ponto de vista, Schopenhauer propõe como fundamento 

da moralidade a compaixão, ou o amor puro, que, segundo ele, relaciona-se 

diretamente com a coisa-em-si, como observam Callejón e Roger.7 A explicação 

de Callejón é bem ilustrativa. Sobre esse fato ele escreve: “A compaixão não 

pertence ao mundo da representação, mas àquela da vontade, e é até mesmo uma 

                                                           
5 Schopenhauer (2001, p. 138) dirá que “a razão para isto é que a dor, o sofrer, de que faz parte 
toda falta, carência e necessidade e mesmo todo desejo, é o positivo, aquilo que é sentido 
imediatamente. Ao contrário, a natureza do contentamento, do prazer, da felicidade, consiste só no 
fato de que a carência é suprimida e uma dor aquietada”. Dessa forma, segundo ele, pode ocorrer o 
fato de que ao partilharmos o sofrimento de outra pessoa que consegue dele, nos alegremos 
também ao vê-lo livre de tais perturbações, mas, independentemente dessa situação, não 
conseguimos compartilhar a alegria alheia. 
6 Segundo Schopenhauer, o fato de Kant relacionar o fundamento da moral às formas puras do 
entendimento, contradiria o que ele próprio teria defendido acertadamente na sua Crítica da razão 
prática, e na Crítica da razão pura, a de que a moral diz respeito ao “verdadeiro ser em si das 
coisas”. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 39). 
7 Sobre essa questão, Roger escreve: “Se a compaixão, como logo veremos, está ‘do lado’ da 
coisa-em-si, a vontade incondicionada (grundlos), porém, escapa do Princípio de razão (Sats vom 
grunde) e, portanto, nenhuma explicação racional (Gründe) dela pode ser fornecida”. (ROGER, 
2001, p. 73). 
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parte dela”. (CALLEJÓN, 2007, p. 153, tradução nossa). O próprio Schopenhauer 

é bastante claro em relação a esse fato. Vejamos o que ele diz: 
 
Sobre essa identidade metafísica da vontade, como coisa em si, em meio à 
incontável pluralidade das suas aparências, baseiam-se em geral três 
fenômenos, que se pode subsumir no conceito comum de simpatia: 1) a 
compaixão, que, como expus, é a base da justiça e da caridade, caritas; 2) o 
amor sexual, com sua caprichosa escolha, amor, que é a vida da espécie, que 
faz valer a sua prioridade sobre a vida dos indivíduos; 3) a magia, à qual 
também pertencem o magnetismo animal e as curas simpáticas. 
(SCHOPENHAUER, 2015, p. 718). 
 

Há pelo menos duas questões que podem ser exploradas, a partir dessa 

concepção expressa por Schopenhauer: a primeira delas diz respeito à 

confirmação por ele da compaixão ou do amor puro como um dos fenômenos que, 

originariamente, expressam a própria vontade enquanto coisa-em-si. Dito de outra 

forma, que ela se manifesta independentemente das limitações impostas pelo 

conhecimento fenomênico. A segunda questão consiste no fato de a 

particularidade de manifestação do amor puro faz dele uma expressão análoga à 

manifestação do impulso sexual. Nesse sentido, considerando que Schopenhauer 

não escreve uma metafísica do amor puro, como o faz em relação ao amor erótico, 

podemos utilizar sua minuciosa explicação da metafísica amor sexual, para 

explicar alguns aspectos da própria compaixão também dessa perspectiva. 

Schopenhauer (2000, p. 40) explica o amor erótico como um sentimento que 

“atinge a essentia aeterna [essência eterna]” do indivíduo, como ocorre com na 

comiseração, ou seja, embora suas manifestações apareçam enquanto fenômenos, 

não é ao fenômeno que ele pertence. Na descrição mais detalhada do desejo 

sexual, ele escreve: “O que se anuncia na consciência individual como impulso 

sexual, em geral, que não se dirige para um indivíduo determinado do outro sexo é 

simplesmente a vontade de vida em si mesma, e fora do fenômeno”. 

(SCHOPENHAUER, 2000, p. 10). Desta forma, o que é afirmado sobre o impulso 

sexual – isto é, que ele se manifesta como fenômeno, mas que pertence à coisa-

em-si – pode se estender de modo análogo ao sentimento da compaixão: o 

sentimento de dor que se manifesta na consciência do indivíduo ao se deparar com 

o sofrimento de um outro, também não pertence ao fenômeno, mas “têm apenas 

um fim metafísico, isto é, situado fora da série de coisas realmente existente”. 

(SCHOPENHAUER, 2000, p. 37). 
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É por revelar a vontade como ela é realmente, que a compaixão manifesta-se 

independentemente das nossas formas de conhecimento, uma vez que, a partir do 

nosso esquema de representação fenomênica – denominado por Schopenhauer de 

principium individuationis, ou alegoricamente de “véu de Maia” – temos uma 

ideia ilusória de mundo, por meio do qual a mesma essência parece fragmentada 

em infinitas formas e intermináveis sucessões. Assim, segundo ele, em alguns 

momentos, a vontade, ao se manifestar no indivíduo, ultrapassa o principium 

individuationis e, assim, reconhecemo-nos imediatamente em cada ser vivo que 

sofre. Este conhecimento, diz ele, “para o qual, em sânscrito, a expressão corrente 

é ‘tat-tvam-asi’, quer dizer, ‘isto é tu’, é aquilo que irrompe como compaixão”. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 219). 

A compaixão ou o amor puro, portanto, suprime o abismo subjetivo que nos 

causa a ilusão de sermos indivíduos isolados, para que, em alguns breves 

momentos, possamos nos sentir partes de uma mesma essência universal. A dor 

que um indivíduo sente, quando presencia o sofrimento alheio e a capacidade de 

sentir amor por outras pessoas, mostra que, em determinadas circunstâncias, a 

vontade – enquanto essência – faz-se prevalecer na sua superioridade em relação 

ao indivíduo, que, na maior parte do tempo, limita-se à realidade velada pelo 

fenômeno, permanecendo entrincheirado em sua subjetividade. 

Por isso, Schopenhauer nos diz que é contraditório do ponto de vista 

fenomênico que o indivíduo, que está visivelmente separado do outro, sinta a dor 

dele como se fosse a sua, embora a pele dele não encerre os nervos alheios.8 Da 

mesma forma que é paradoxal e espantoso, quando, movidos por esse sentimento, 

manifestamos amor, cuidado e solidariedade para os outros, a despeito do nosso 

predominante egoísmo. Como vimos acima, ambas as situações, que expressam o 

que há de mais básico para a moralidade, estão fundadas em um mesmo princípio 

metafísico. Aqui está a solução para o paradoxo referido por nosso filósofo, de 

que “o amor puro (αγαπη, caritas), em conformidade com sua natureza, é 

compaixão”. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 477). 
 

                                                           
8 Schopenhauer (2001, p. 163). 
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3 Amor puro e solidariedade: a efetividade e positividade da conduta moral 
 

Veremos nesse tópico a concepção de Schopenhauer sobre como se 

efetivam os atos morais, as condições para que esses atos acorram e, ainda, porque 

eles podem ser explicados tendo significado ético. A postura de nosso filósofo 

sobre esse tema é de que, apesar de pairar certo ceticismo sobre a real existência 

de atos morais – uma vez que não se pode penetrar na consciência do agente 

moral –, alguns atos são claramente manifestação de altruísmos desinteressados. 

Nesse sentido, ele escreve: “Se alguém persistisse em negar a ocorrência de tais 

ações, então a moral segundo esse alguém seria uma ciência sem objeto real [...] 

eu pararia de falar com ele e continuaria falando com aqueles que admitem a 

realidade do fato. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 130). 

Para Schopenhauer, a efetividade desses atos fica mais evidente quando eles 

extrapolam as ações de preservação da integridade alheia – quer dizer, quando 

superam os atos de justiça – e passam a oferecer ajuda positivamente. Quando ele 

menciona esses atos morais mais ostensivos, refere-se com isso, sobretudo, aos 

atos de solidariedade, muitos deles observados cotidianamente, sobre os quais ele 

escreve: 
 
Todos o vivenciaram muitas vezes em si mesmos, e até mesmo os mais duros 
de coração e egoístas ele não foi estranho. Ele surge todos os dias, diante de 
nossos olhos, no singular, no pequeno, em toda a parte onde, por um impulso 
direto, um homem ajuda outro sem reflexão e o socorre e, às vezes, até 
mesmo coloca sua vida em evidente perigo por alguém que ele vê pela 
primeira vez, sem pensar mais, logo que vê a grande necessidade e o perigo 
do outro. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 163). 
 

Nesse sentido, entre os exemplos de atos morais que analisaremos, dedicar-

nos-emos, sobretudo, em analisar como se efetivam os atos de solidariedade. 

Enfatizaremos esses atos para mostrar que eles estão entre as principais atitudes 

éticas descritas pelo filósofo, superando inclusive as ações de justiça. 

Como explica Roger (2001, p. 60), quando se trata de definir ação moral, a 

concepção de Schopenhauer coincide com a de Kant, uma vez que ambos 

consideram moral uma ação que não possui qualquer motivação egoísta. As 

coincidências em relação a esta questão, entretanto, terminam aqui, uma vez que, 

em relação a outros aspectos envolvidos na concepção de moralidade, suas 

concepções divergem completamente. 
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Um dos aspectos mais importantes dessa divergência está no fato de que, 

conforme Schopenhauer (2001, p. 23), Kant chega a duvidar se já houve 

efetivamente uma ação à qual se pode atribuir valor moral – isto é, uma ação 

praticada por puro dever –, quando explica que a ética propõe-se a “dar 

fundamentos daquilo que deve acontecer, mesmo que nunca aconteça”. (KANT 

apud SCHOPENHAUER, 2001, p. 23). Schopenhauer (2001, p. 119), por outro 

lado, vê a ação moral como “um fenômeno dado”, ou seja, não duvida de que 

existam efetivamente ações de justiça e de solidariedade espontânea, cabendo à 

ética, por sua vez, explicar corretamente estes fenômenos, isto é, indicar “em cada 

caso, o impulso próprio que move o homem a ações deste tipo, especificamente 

diferentes de todas as outras”. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 119). 

A partir dessa concepção de Schopenhauer, fundamentar a moral consiste 

em explicar o fenômeno ético, quer dizer, esclarecer a dupla condição para a 

existência da ação, à qual se possa atribuir valor moral, que versa na motivação e 

na receptividade do indivíduo para a prática de ações desta natureza. 

Schopenhauer vê como a explicação exclusiva para a prática de ações 

morais genuínas, isto é, a única motivação possível para que a conduta de uma 

pessoa não tenha em vista o seu próprio interesse, seria a compaixão e o amor 

puro. Em grande parte, essa concepção do filósofo já foi explicada no tópico 

anterior, mas, para reiterá-la, é importante deixar claro que, ao compartilhar a dor 

alheia, o indivíduo faz dela o motivo da sua ação e que, por causa desta, terá como 

fim o bem-estar do outro indivíduo. Isto é, não lhe causar nenhum sofrimento ou 

libertá-lo da dor que o atormenta. Por isso, amor puro ou compaixão é visto pelo 

filósofo como “genuína motivação moral” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 131), ou 

“fenômeno originário” da ética, quer dizer, o seu fundamento, uma vez que “toda 

ética tem de repousar sobre ela” (2001, p. 131). Schopenhauer (2005, p. 478) 

simplifica essa sua concepção na seguinte fórmula: “todo amor que não é 

compaixão é amor-próprio. Amor próprio é ἔρως, compaixão é αγάπη”. Isto é, 

qualquer que seja a ação que não tenha sua origem no compassivo amor puro, 

quando analisada a fundo, é motivada pelo egoísmo ou ainda pela maldade. 

Além da compaixão, como única motivação possível para uma conduta 

moral, a existência de tal fenômeno depende ainda de outra condição para se 

tornar efetivo, a saber, a receptividade do agente ao sentimento compassivo. Pois, 

segundo Schopenhauer, não basta a motivação exterior, pois a ação depende ainda 
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da sensibilidade dos indivíduos para os motivos egoístas, maldosos ou 

compassivos; os quais, apesar de existirem em todos os indivíduos, estão 

presentes em cada um em níveis bastante diversificados. Em relação a essa 

diferença, Schopenhauer compara o ser humano em seu aspecto moral ao que 

ocorre também no aspecto intelectual, quer dizer, segundo uma variação infinita 

de potencial, que vai do néscio ao gênio. De modo análogo, no aspecto moral, 

temos uma imensa variedade de caracteres, que vai do maldoso ao santo, 

dependendo da sensibilidade de cada um para a compaixão. 

A concepção de Schopenhauer, de que, no limite, a conduta do indivíduo 

depende da sensibilidade de cada um para a motivação exterior, conduz à 

discussão para outra importante tese sua do campo ético, a saber, sua proposta 

sobre o caráter individual e imutável. Caráter que, segundo ele, manifesta-se como 

um reflexo daquilo que se é enquanto essência. Essa tese, portanto, desdobra-se na 

conclusão de que uma reflexão profunda sobre a moralidade diz respeito não 

somente ao agir, mas sobretudo ao ser.9 Por isso, embora seja comum que a 

moralidade tenha que ser julgada a partir do agir – uma vez que não temos outra 

forma de conhecer o nosso caráter, nem o caráter alheio, a não ser empiricamente, 

ou seja, pelos atos –, a reflexão ética deve referir-se ao ser, isto é, à própria coisa-

em-si e não ao fenômeno, pois nenhuma causa exterior ao indivíduo pode 

conduzi-lo à moralidade. Em relação a isso Schopenhauer explica: 
 
Por meio dos motivos pode-se forçar a legalidade não a moralidade. Pode-se 
transformar a ação, mas não o querer, ao qual somente pertence o valor 
moral. Não se pode mudar o alvo para o qual a vontade se esforça, mas 
apenas o caminho que ela trilha para atingi-lo. O ensinamento pode mudar a 
escolha dos meios, mas não dos fins gerais; cada vontade os põe de acordo 
com sua natureza originária. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 198). 

 

No que concerne à discussão sobre o caráter, a natureza originária, referida 

por Schopenhauer, consiste no que ele denomina de “caráter inteligível”, ou seja, 

nossa constituição não temporal, fundada na vontade metafísica. O reflexo dessa 

natureza originária seriam os nossos atos, os quais, por sua vez, configuram nosso 

“caráter empírico”. Dessa forma, ao afirmar que o valor moral da ação pertence ao 

querer, novamente ele deixa claro que a moralidade deve referir-se à vontade 

enquanto coisa-em-si, uma vez que o querer é a sua manifestação imediata. Daí 

                                                           
9 Schopenhauer (2001, p. 97). 
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que os motivos exteriores não podem por si só produzirem ações às quais se possa 

atribuir valor moral, uma vez que esta deve ser engendrada no caráter inteligível, 

isto é, na própria vontade, em que há a possibilidade de liberdade. É exatamente 

em relação a esse fato que ele faz uma distinção entre legalidade e moralidade, 

para diferenciar ações que foram constrangidas pela lei ou pelo costume, de ações 

espontâneas, sendo somente a estas últimas que pode ser atribuído valor moral. 

Assim, a ação praticada pelo medo da punição, ou visando a alguma recompensa, 

decorre sempre de um motivo egoísta, o que comprometeria sua autenticidade 

moral.  

Dessa forma, de acordo com a tese do caráter individual, o qual 

determinaria a sensibilidade de cada um para a compaixão e o amor puro, 

Schopenhauer descreve duas modalidades principais de ações morais, a saber, os 

atos de justiça e de solidariedade, sendo esses atos expressões das virtudes da 

justiça e da caridade. Essa proposta de Schopenhauer de duas virtudes cardeais é 

claramente uma forma de diferenciar sua concepção de moralidade da 

nomenclatura “deveres de justiça e de virtude”,10 de origem kantiana, em que a 

ação moral precisa ser constrangida pelo dever, uma vez que para o filósofo de 

Frankfurt as ações morais são aquelas que ocorrem espontaneamente. 

Como comentamos acima, não nos deteremos na noção de justiça de 

Schopenhauer, exatamente porque queremos mostrar aqui que, para nosso 

filósofo, a noção de moralidade ultrapassa a fronteira da justiça, para propor uma 

ação positiva nas relações intersubjetivas. Esse aspecto da reflexão moral 

schopenhaueriana corresponde à sua proposta da virtude da caridade, que consiste 

na sua explicação de como o amor puro e a compaixão podem motivar os 

indivíduos aos atos de benevolência e solidariedade, segundo ele, o mais alto grau 

de ações morais. 

Segundo Schopenhauer, a compaixão pode motivar o ser humano há dois 

graus distintos de ações morais efetivas, concepção que ele anuncia desde o 

momento em que propõe, como princípio moral, a fórmula “neminem laede, imo 

omnes, quantum potes, iuva!” [Não prejudiques a ninguém, mas ajuda a todos 

quanto puderes].11 (SCHOPENHAUER, 2001, p. 72). Essa máxima, composta de 

duas sentenças, significando, portanto que as ações morais são de naturezas 
                                                           
10 Schopenhauer (2001, p. 141). 
11 Schopenhauer (2001, p. 140). 
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diferentes, isto é, há ações de natureza negativa, correspondente à sentença: 

“neminem laede”, a saber, ações de justiça; e ações de natureza positiva 

correspondentes à sentença: “omnes, quantum potes, iuva”, ou seja, ações de 

benevolência e solidariedade. 

Entretanto, segundo o filósofo, o fato de o amor puro e a compaixão serem 

as bases da justiça, é menos evidente do que serem eles a base para a benevolência 

e a solidariedade. A principal razão disso decorre da natureza negativa da justiça, 

isto é, neste caso esses sentimentos apenas nos impedem de causar sofrimento aos 

outros. Schopenhauer explica esse fenômeno consideranda que o amor puro e a 

compaixão nos informam quando a vontade metafísica, manifestado em cada 

indivíduo, se estende para além dele e causa sofrimento alheio. Dessa forma, a 

consideração com o sofrimento dos outros nos impede de lesá-los. Contudo, por 

serem de natureza negativa, as ações de justiça não aparecem de modo tão 

evidente quanto a injustiça, que é, de fato, aquilo que manifesta-se positivamente, 

ou seja, o dano causado. 

A partir desta descrição, depreende-se a característica da caridade que a 

diferencia profundamente da justiça, que consiste no seu caráter positivo. Dito de 

outra forma, enquanto na ação justa a motivação apenas nos impede de causar 

dano aos outros, na ação caritativa ou solidária, a motivação nos impele a fazer 

algo de concreto em seu benefício. Ademais, é devido à visibilidade da ação de 

caridade, segundo Schopenhauer, que se percebe com mais clareza a sua origem 

na compaixão e no amor puro. 

Seria também o caráter ostensível, por assim dizer, dos atos espontâneos de 

solidariedades, segundo Schopenhauer, a razão do espanto que eles produzem. 

Isso porque a prática da solidariedade contraria o que é dado pelos sentidos, que 

mostra uma separação absoluta entre os indivíduos. Assim, quando o indivíduo 

ajuda o outro espontaneamente, motivado exclusivamente por compartilhar 

sofrimento dele – quer dizer, do sentimento de uma dor que se manifesta fora do 

seu próprio corpo –, torna-se claro que, neste momento, o isolamento que 

percebemos por meio dos sentidos foi suprimido, uma vez que não somente 

somos capazes de compartilhar a sua dor, mas ela efetivamente nos impulsiona a 

encontrar formas de amenizar seu sofrimento. 

Mas, em que consistiriam verdadeiramente as “belas ações” mencionadas 

por Schopenhauer, que derivam da virtude da caridade [Menschenliebe]? Ele as 
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descreve como todos os tipos de ações que realizamos em favor de outras pessoas. 

Portanto, elas variam de um simples cuidado, até a doação da própria vida em 

benefício alheio. Vejamos essas ocorrências segundo sua própria descrição: “pode 

consistir num esforço em seu favor de minhas forças corporais ou espirituais, da 

minha propriedade da minha saúde, da minha liberdade e, até mesmo, da minha 

vida”. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 160). 

Para Schopenhauer, a moralidade desses atos solidários consiste no seu 

caráter absolutamente desinteressado. Por isso, a exigência de que eles tenham sua 

origem nos sentimentos de compaixão e no amor puro (αγαπη, caritas). Que as 

ações de solidariedade e benevolência tenham sua origem nesses dois sentimentos 

e, ao mesmo tempo, a identidade e complementariedade deles se manifestam 

claramente nas relações e nos sentimentos compartilhados na amizade e nos atos 

de solidariedade prestados aos amigos. Schopenhauer nos diz: 
 
Já a compaixão se mostra na participação sincera no bem ou mal-estar do 
amigo e nos sacrifícios desinteressados feitos em seu favor. Até mesmo 
Espinosa diz: Benevolentia nihil aliud est, quam cupidas ex commiseratione 
orta.12 (Eth. III. Pr. 27, cor. 3, schol) Como prova de nossa sentença 
paradoxal pode-se observar que os tons e as palavras da linguagem, bem 
como a ternura do puro amor, coincidem totalmente com o tom da 
compaixão. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 478). 
 

Aquilo que percebemos de forma mais evidente nas relações de amizade e 

nas ações de benevolência e solidariedade com os amigos, Schopenhauer 

considera corresponder ao mesmo processo que se dá no exercício da virtude da 

caridade [Menschenliebe]. Ou seja, os sentimentos de amor puro e compaixão 

estão na base das ações afirmativas praticadas de forma indistinta em benefício 

alheio, segundo ele, como se fossem o selo de moralidade daqueles atos. Portanto, 

segundo Schopenhauer (2001, p. 164), a solidariedade em cada ato isolado em que 

ele se efetiva corresponde ao “resultado prático daquele misterioso processo 

íntimo”. 

Considerando que Schopenhauer (2005, p. 476) identifica compaixão e 

amor puro com caritas, poderíamos pensar que a palavra caridade, que em Língua 

Portuguesa traduz Menschenliebe, fosse bastante apropriada para expressar 

plenamente o estatuto referido pelo filósofo a esse conceito, uma vez que esse 

                                                           
12 “A benevolência nada é senão um desejo nascido da compaixão. “ (Tradução de Jair Barbosa). 
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termo português tem sua origem no próprio termo latino mencionado por ele. 

Contudo, talvez o termo caridade, no seu uso comum, não cumpra tão bem esse 

papel, uma vez que ele está muito comprometido com a atitude do cumprimento 

de um dever expresso por algumas doutrinas cristãs; o que parece não 

corresponder à proporção do desprendimento absolutamente altruísta descrito por 

Schopenhauer, que, como vimos acima, seria capaz de colocar em risco a própria 

vida do agente em favor do outro. 

Contudo, é muito mais por estar comprometido com determinadas doutrinas 

secundárias advindas do Cristianismo, do que por expressar uma virtude cristã, 

que o termo caridade perde sua plena compatibilidade com a proposta de 

Schopenhauer, uma vez que ele reconhece uma grande proximidade entre sua 

ética e aquela proposta pela doutrina originária cristã, isto é, Cristianismo 

primitivo,13 haja vista que ele considera que muitas das vertentes posteriores 

deturparam a proposta da doutrina original da religião cristã. Contudo, isso não o 

impede de reconhecer que a mesma compreensão, apresentada conceitual e 

filosoficamente por ele, já havia sido apresentada de forma alegórica no Ocidente 

pela religião cristã primitiva, que prega a caridade como a virtude que conduz à 

benevolência e à solidariedade absolutamente desinteressada. 

Com isso, Schopenhauer considera que também a ética proposta por Cristo 

não estaria mais enredada na ilusão do principium individuationis. Em relação a 

essa questão, ele escreve: “A generosidade que perdoa o inimigo e retribui o mal 

com o bem é sublime e merece o mais alto louvor, porque reconhece sua própria 

auto-essência também ali onde ela se nega decididamente”. (SCHOPENHAUER, 

2001, p. 221). 
 
4 O bem-estar proporcionado pelo exercício das virtudes morais  
 

No que se refere à felicidade associada à excelência do caráter em seu 

aspecto moral, Schopenhauer nos indica a sua reflexão sobre a moral em sentido 

mais estrito. É importante chamar a atenção para a menção do filósofo dessa 

                                                           
13 Schopenhauer considera haver uma plena concordância entre a sua proposta ética e aquela 
proposta pelo Cristianismo primitivo. Sobre essa questão ele escreve: “poder-se-ia denominar 
minha doutrina a filosofia propriamente cristã; por mais paradoxal que isto possa parecer àqueles 
que não atingem o cerne das coisas, mas permanecem em sua superfície”. (SCHOPENHAUER, 
1980, p. 229). 
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relação nos Aforismos para sabedoria de vida, para mostrar a relevância para ele 

dessa questão, como parte das preocupações sobre a sabedoria de vida e 

felicidade. Vejamos o que ele escreve: 
 
Em todas essas considerações das qualidades pessoais que contribuem para 
nossa felicidade, levei em conta, depois das qualidade físicas, principalmente 
as intelectuais. Em meu tratado premiado Sobre o fundamento da moral, §22, 
ao qual remeto o leitor, expus como a excelência moral proporciona 
felicidade. (SCHOPENHAUER, 2007, p. 48). 

 

Como veremos, Schopenhauer desenvolve a mesma explicação sobre o 

contentamento proporcionado pelo agir moral também em O mundo... Assim, 

talvez a razão da sua indicação específica do §22, do ensaio Sobre o fundamento 

da moral, seja devido ao fato de que a explicação dada ali é mais intuitiva pelo 

método analítico de exposição adotado, o que faz com que as explicações não 

estejam tão dependentes de todo desenvolvimento do sistema metafísico. Além 

disso, na seção indicada do ensaio encontramos uma explicação do tema voltada 

de forma mais específica para as implicações do caráter moral para a felicidade. 

Em parte, o que Schopenhauer explica sobre o prazer mais elevado, ligado 

ao alto grau de inteligência de determinados caracteres, se aplica ao que ele chama 

de excelência moral. Isso porque também a conduta virtuosa provém, segundo ele, 

de um conhecimento intuitivo, e os atos determinados por ele “nascem do puro 

impulso [Antrieb] de nossa própria natureza, são sintomas [Symptome] reais de 

nosso verdadeiro e invariável caráter [Charákter]”. (SCHOPENHAUER, 2014a, 

p. 135). Assim, as discussões sobre as peculiaridades da satisfação estética 

mostram que, em alguns aspectos, ela se assemelha com o que é apresentado na 

ética, como efeito da boa ação, isto é, do exercício das virtudes morais da justiça e 

da caridade, ou seja, atos de cuidado, benevolência e solidariedade. Ações que, 

como vimos, são motivadas pelo sentimento de compaixão. Processo que produz 

um efeito psicológico descrito por Schopenhauer, como “aplausos de consciência” 

que, segundo ele, proporciona um “contentamento indizível” (unaussprechlicher 

Zufriedenheit), que acompanha o agir moralmente. 

Dada a menção por Schopenhauer de uma forma de contentamento inerente 

ao agir moral, e que a própria moralidade está relacionada ao fenômeno da 

compaixão, vejamos, segundo ele, como esse sentimento é capaz de proporcionar 

algum grau de satisfação ou de bem-estar. Em relação a essas questões, a 
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passagem abaixo, retirada da dissertação Sobre o fundamento da moral, é bastante 

esclarecedora em ambas os aspectos. Ao analisar o processo que efetivamente 

explica a conduta moral, Schopenhauer escreve:  
 
O processo aqui analisado [...] é o fenômeno diário da compaixão, quer dizer, 
a participação totalmente imediata, independente de qualquer outra 
consideração, no sofrimento de um outro e, portanto, no impedimento ou 
supressão deste sofrimento, como sendo aquilo em que consiste todo o 
contentamento e todo o bem-estar e felicidade (alle Befriedigung und alles 
Worlsein und Glück).14 (SCHOPENHAUER, 2001, p. 136). 

 

Uma vez explicado em que consiste o fenômeno da compaixão para 

Schopenhauer, e a ideia de que para ele há uma espécie de contentamento que 

acompanha o agir moral e que está paradoxalmente ligado àquele sentimento, 

cabe-nos elucidar de que forma é ocasionada essa sensação de bem-estar e a sua 

natureza mais específica. Evidentemente, essas questões se esclarecem por meio 

do exame de alguns dos elementos ligados ao sentimento de compaixão e amor 

puro e seu papel enquanto motivação fundamental da conduta moral. Nesse 

sentido, a principal questão a ser considerada reside no fato de que esse fenômeno 

é um ato da vontade, ou seja, de sua atividade autoconsciente e não mais do puro 

intelecto, como a contemplação estética. A análise psicológica apresentada por 

Schopenhauer descreve a atividade do impulso volitivo comum como algo que 

ocorre, segundo uma motivação. O que significa dizer que se restringe ao 

conhecimento fenomênico ordinário, ou seja, limitado à forma do princípio de 

razão e geralmente voltado para interesses egoístas. 

Por outro lado, o sentimento de compaixão pode nos motivar em função do 

bem-estar de outros indivíduos, de forma tanto a não lhes fazer o mal, quanto a 

agir em seu benefício. Isso significa, que, embora a atividade da vontade ainda 

dependa da motivação, o “eu” para quem geralmente a ação se direciona se 

                                                           
14 É interessante observar que Schopenhauer utiliza o termo felicidade (Glück) para descrever um 
sentimento inerente ao agir compassivo. Uma vez que, em relação à “boa consciência”, que é 
como ele se refere ao contentamento proporcionado pelo agir moral, ele geralmente não emprega o 
termo Glück, pois nesse caso refere-se ao conhecimento que ultrapassa o princípio de 
individuação. É nesse sentido que sua explicação diz: “Os acidentes a concernirem à totalidade de 
indivíduos se igualam, enquanto os referentes ao indivíduo geram felicidade ou infelicidade 
[Glück oder Unglück].” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 476). Pode ser ainda que ele aqui se refira 
meramente ao fato de que a conduta compassiva – que também é sinônimo de conduta moral – 
diga que ela não deve exceder ao que foi intencionado, isso é, o bem-estar alheio e não se estenda 
ao bem-estar do agente. 
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encontra também para além de mim que estou agindo, uma vez que ele é 

reconhecido em outros seres que sofrem. Esse fato demonstra que a forma de 

conhecimento implícito na conduta compassiva é uma forma de conhecimento 

superior, uma vez que não se encontra mais enredado, do ponto de vista ilusório 

do principium individuationis. É dessa forma que é explicado também por 

Schopenhauer o contentamento (Befriedigung) e o bem-estar que acompanham a 

boa conduta.15 Eles derivam daquele conhecimento superior da realidade, que 

permite ver através do princípio de individuação, pois tal conhecimento nada mais 

é do que um autorreconhecimento enquanto essência do próprio eu em outros 

indivíduos, que também são objetivações da vontade de viver. O seu efeito 

tranquilizador consiste, segundo Schopenhauer, na atenuação das angústias e dos 

sofrimentos nos quais esses desconfortos se revelam, quer dizer, no “eu”. Isso 

ocorre por meio da diminuição do mesmo eu provocado pela expansão de nossa 

consideração e cuidado para além de nós mesmos, quer dizer, nos atos de justiça, 

benevolência e solidariedade. Nas palavras de Schopenhauer: 
 
Pela preocupação diminuída do próprio eu, a preocupação angustiosa em 
relação ao mesmo é enfrentada e reduzida em sua raiz. Daí a jovialidade de 
ânimo, calma e confiança proporcionadas pela virtuosa disposição de caráter 
e boa consciência, e a entrada em cena mais distinta desta, quando uma boa 
ação certifica a nós mesmos o fundamento daquela disposição. 
(SCHOPENHAUER, 2005, p. 475).16 
 

Dessa maneira, percebemos que a significação do fenômeno de compaixão 

consiste principalmente no fato de que esse sentimento representa uma forma de 

conhecimento da realidade. É nesse sentido que Schopenhauer afirma: “A 

santidade inerente a cada ação puramente moral repousa no fato de que o 

surgimento da ação, em última análise, parte do conhecimento imediato da 

identidade numérica do ser íntimo de todas as coisas”. (SCHOPENHAUER, 2014, 

p. 344). O agir compassivo e amoroso significa, portanto, o mais elevado grau de 

                                                           
15 Schopenhauer chama esse contentamento de “boa consciência” [das gute Gewissen] 
(SCHOPENHAUER, 2005, p. 475), ou “aplauso de consciência” [Beifall des Gewissens]. 
(SCHOPENHAUER, 2001, p. 131). 
16 No ensaio Sobre o fundamento da moral, onde sua explicação enfatiza a relação entre o 
contentamento e a excelência moral, ele escreve: “O homem de bom caráter, ao contrário, vive 
num mundo exterior homogêneo a seu ser: os outros não são para ele nenhum não-eu, mas ‘eu 
mais uma vez’ [...] A partir daí surge a sua profunda paz interior e aquele humor confiante, 
tranquilo e satisfeito, em virtude do qual todos os que estão próximo ficam bem” 
(SCHOPENHAUER, 2001b, p. 218). 
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conhecimento que se confirma na prática, e identifica, assim, “a sabedoria prática, 

o agir reto e o bem agir coincidiria exatamente, no resultado, com a doutrina da 

sabedoria teórica de mais amplo alcance”. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 218). 

Por isso, no indivíduo onde se confirma a excelência moral, confirma-se também 

uma forma de sapiência no agir que. Se não fosse pela deficiência das pessoas no 

aspecto moral, se confirmaria de maneira universal como a suprema forma de 

ponderação, pois, como explica Schopenhauer, “a nobreza moral [...] põe a luz, 

por suas ações, a mais alta sabedoria e envergonha o mais genial e mais erudito, 

quando mostra, por seu comportamento, que aquela grande verdade ficou alheia a 

seu coração”. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 218). 
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10 
 

A ética e a generosidade nas Paixões da alma de Descartes 
 

Luis Fernando Biasoli * 
 
1 Colocando o problema 
 

Sabe-se que o pensamento filosófico cartesiano centra-se, sobretudo, em 

questões metafísicas e epistemológicas. A teoria ética, parece, prima facie, não 

ocupar um espaço central em seu legado filosófico ou no espectro do que, 

doravante, passou a se denominar, na história da filosofia, de cartesianismo. 

Contudo, a obra Paixões da alma, escrita em 1649, pode apontar, indelevelmente, 

para algumas importantes e decisivas contribuições, no campo da filosofia prática 

legadas pelo Pai da Modernidade Filosófica. 

Neste trabalho, procura-se debater a importância da generosidade para a 

construção de uma sociedade pautada em condições éticas possíveis à luz dos 

fundamentos cartesianos. Sem pretender esgotar o assunto, buscar-se-á lançar 

algumas luzes sobre a doutrina das paixões da alma, sobremaneira, para clarear o 

conceito de generosidade. Para isso, primeiramente, apresentaremos uma 

perspectiva geral da filosofia metafísico-epistemológica do autor em tela de juízo. 

Depois, situar-se-á o conceito de generosidade desenvolvido nas Paixões da Alma 

e, por fim, discute-se o alcance desse conceito para os propósitos de uma filosofia 

prática, pautada no domínio de si mesmo, como condição para o agir bem e suas 

implicações éticas. 
 
2 Descartes e a Nova Metafísica 
 

Muito discute-se quais são os pontos mais relevantes legados por Descartes, 

para a história da filosofia moderna. Não se pode dizer que há algo que permaneça 

imune ao serviço empreendido por ele de destruição da metafísica antigo-

medieval. Portanto, não se está apenas diante de um pensamento que faz 

transformações pontuais em algum aspecto da metafísica. O que se vê pelo 

empreendimento cartesiano são novas bases para a construção de um pensamento 

                                                           
* Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS). 
Professor na Universidade de Caxias do Sul (UCS). E-mail: luisbiasoli@hotmail.com 
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que não tivera, até então, paralelo na história das ideias. A nova metafísica 

cartesiana gerou uma nova antropologia, ou seja, a relação entre corpo e mente é 

um dos temas mais debatidos e, quiça, malcompreendidos e polêmicos no 

universo das teorias cartesianas. Ao tentar provar que se pode conhecer a alma e o 

corpo como duas substâncias distintas, muitos comentaristas viram nisso uma 

cisão radical entre alma e corpo, que condenou o dualismo como um sistema 

fundamentado no dualismo. Esse dualismo no nível epistemológico impregnou, 

profundamente, os estudos posteriores sobre o autor que, hoje, torna-se mais 

trabalhoso defender e mostrar ao público que Descartes, ontologicamente, nunca 

passou de um monista.  

O suposto dualismo antropológico de Descartes toma dimensões 

interpretativas muito fortes e, frequentemente, equívocas que podem comprometer 

uma compreensão de seu pensamento, sobretudo, seus aportes conceituais para o 

já difícil e pouco estudado pensamento ético. Sabe-se que suas ideias sobre ética 

não estão dispostas, uniforme e especificamente, em uma obra, mas encontram-se 

fragmentos esparsos de seus apontamentos sobre o que deve ser uma ação correta, 

em diversas partes de suas obras, seja por meio direto ou indireto, e em algumas 

correspondências do autor com seus interlocutores.1 Sabe-se que a situação 

política do século XVII não permitia grandes margens para se construir 

pensamentos inovadores no campo, sobretudo, da ética e da política, devido ao 

clima absolutista e ditatorial do tempo.  

O autor tinha consciência de que uma reflexão sobre ética, que colocasse em 

dúvida as bases normativo-legais e fundacionais dos regimes religioso-políticos 

poderia deixar os autores subversivos e filósofos questionadores em situações, 

miseravelmente, tenebrosas e de iminente risco de morte. Poder-se-ia se fazer uma 

longa narrativa, aqui, de personagens icônicos do século que se está analisando, 

que pagaram um altíssimo preço por suas ousadas e radicais ideias ético-políticas. 

Talvez, a expressão-lema, comumente, usada por Descartes “bene vixit, quid 

abscurere”,2 diga muito sobre o que ele pensava. E quais eram os impactos que 

um pensamento demasiado inovador em ética poderia significar. 

                                                           
1 Descartes foi um grande missivista e manteve rica correspondências com os vários e grandes 
intelectuais europeus de seu tempo, como Hobbes, Gassendi, Caterus, entre outros. Destaca-se, 
aqui, as cartas com a Princesa Elizabeth da Bohemia.  
2 Essa frase é cercada de muita polêmica entre os intérpretes do autor, a partir delas são feitas 
muitas inferências sobre o modo como Descartes levou sua vida. Sempre se distanciando das 
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Apesar das dificuldades para expor seu pensamento, Descartes não deixou 

de filosofar em algumas cartas sobre o que poderia ser um sistema ético, ou, ao 

menos, deu algumas pistas sobre o que poderia ser considerado um esboço de sua 

filosofia prática. Assim, do perfeito entendimento da relação alma e corpo, pode-

se almejar o conhecimento perfeito de uma possível ética e suas derivações, pois o 

ser humano, em Descartes, possui duas dimensões que, por vezes, se opõem e, 

outras, se complementam. As paixões, em Descartes, têm um enorme efeito no 

homem, pois incitam e dispõem a alma a querer as coisas para os quais ela prepara 

o corpo. No art. 40 das Paixões da alma, “pois cumpre notar que o principal efeito 

de todas as paixões nos homens é que incitam e dispõem a sua alma a querer as 

coisas para as quais elas lhes preparam os corpos; de sorte que o sentimento de 

medo incita a fugir, o da audácia a querer combater e assim por diante”. 

(DESCARTES, 1973. p. 242). 

O pensamento ético cartesiano não se apresenta de uma maneira completa 

em suas obras. Poder-se-ia problematizar se a ética do Discurso do Método (1637) 

está na mesma linha com os esboços da ética apresentada nas Paixões da alma. 

Contudo, a análise fugiria do objetivo da presente pesquisa. Para efeitos da 

pesquisa, aqui, passa-se, agora, a analisar o que o autor entende por paixão da 

generosidade. 

 
3 A generosidade para Descartes 
 

Para entender as implicações e o conceito de generosidade, é necessário 

questionar o que Descartes entende por paixão. Contudo, esse conceito, na história 

da filosofia, ganhou muitos delineamentos que são alvo de uma feroz crítica do 

filósofo. Importante é que se diga isso primeiramente. Já no primeiro artigo das 

Paixões da alma, ele aponta para as incompreensões históricas desse conceito, 

afirmando que “nada há em que melhor apareça quão defeituosas são as ciências 

que recebemos dos antigos do que naquilo que escreveram sobre as paixões”. 

(DESCARTES, p. 227).  

Essa citação está em linha direta com a primeira parte, das Meditação 

Metafísica, de 1641, na qual Descartes, por meio do processo da dúvida metódica, 
                                                                                                                                                               

questões mais propensas à conturbação e ao acirramento de ânimos. DESCARTES. A Mersenne, 
abril 1634. “Se conseguires viver a tua vida sem atrair a atenção dos outros, então vivestes bem”. 
(AT, I, 285). Tradução nossa da frase que encontra inspiração no autor romano Ovídeo. 
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tenta desconstruir todas as bases epistemológicas do saber antigo. O ceticismo 

cartesiano não pode ser interpretado como um ceticismo radical, mas deve ser 

visto como um procedimento metódico-pedagógico, para ensinar ao meditador a 

procurar as verdades por si mesmo, ou seja, um processo no qual lembra muito a 

maiêutica socrática. A verdade para Descartes não é um processo que nasce 

exteriormente ao ser humano, ou que venha de uma força intelectual além do 

humano, mas o conhecimento reside dentro da alma de cada pessoa e é ela, 

exclusivamente, que deve percorrer o caminho para chegar à verdade justificada 

ou a certeza. O ser humano possui, ele próprio, os meios para atingir a verdade, 

postando-se com independência e segue o método. (SILVA, 1993, p. 21). 

Descartes buscava reconstruir o conhecimento justificado da razão por 

novas formas. O ceticismo e “o seu caráter negativo era só de aparência, pois que, 

para Descartes, ele implica um compromisso de reconstrução”. (TEIXEIRA, 

1990, p. 34). Assim, ao criticar as concepções do conhecer antigas e denunciar os 

limites do modelo epistemológico sobre as paixões, a autor procura, também, de 

certa forma, estar em sintonia com as Primeiras Meditações, e abrir caminhos para 

o que pode ser interpretado como uma perspectiva radical de entender o fenômeno 

das paixões humanas.3 

A crítica cartesiana sobre o conceito de paixões, na Antiguidade, e no 

período medievo se anuncia dessa forma: “todavia o que os antigos delas 

ensinaram é tão pouco, e na maior parte tão pouco crível, que não posso alimentar 

qualquer esperança de me aproximar da verdade, senão distanciando-me dos 

caminhos que eles trilharam”. (DESCARTES, 1973, p. 227). Para empreender um 

conceito reformulado sobre as paixões, ter-se-á que fazer terra arrasada da 

concepção grego-medieval de paixão; ao vincular-se, pois, a algum liame teórico 

que o una ao pensamento antigo que tinha por base uma concepção, fortemente, 

realista ou eminentemente materialista, do ser humano, não poderia apresentar um 

                                                           
3 Para uma compreensão introdutória desse conceito, sugere-se a leitura do verbete, paixões, no 
Dicionário Descartes, escrito pelo renomado estudioso da obra cartesiana, Jonh Cottingham 
(1995). Ver p. 131-133. Uma abordagem feita pelo autor e que poderia ser objeto de os estudos 
mais aprofundados sobre o pensamento ético de Descartes é a sua dívida e sua diferença com o 
pensamento ético estoico. Segundo Cottingham, “as paixões não são simplesmente um aspecto 
prejudicial de nossa natureza que deve ser dominado e suprimido; quando devidamente 
canalizadas, elas podem ser a chave para um autêntico florescimento humano”. (1995, p. 133). 
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conceito livre de prejuízos ou preconceitos mais obnubilam do que ajudam a 

conhecer a essência das paixões humanas em novos moldes. 

Para um conceito e uma interpretação mais fidedignos do empreendimento 

cartesiano sobre as Paixões da alma, é necessário, antes de tudo, afastar-se de 

uma interpretação que tenta cindir, fortemente, a obra cartesiana em frações ou 

partes estanques e separadas, adaptando e reinterpretando cada período, com as 

intenções de quem tenta se apropriar, nem sempre legitimamente, de seu 

pensamento. Esse Descartes mutilado e fracionado que, de certa forma, foi 

grandemente oferecido pela historiografia das ideias do século XX, não 

corresponde ao pensador que pode ser considerado como o principal representante 

de uma escola de pensamento, que tem no “eu sou, eu êxito” o princípio de sua 

filosofia. É a partir dessa primeira verdade conquistada pelo espírito do meditador 

que devem ser analisadas e compreendidas as paixões humanas.  

Assim, o tratado cartesiano de 1649 sobre as paixões deve ser lido em linha 

direta com o núcleo duro da metafísica cartesiana, aquela que verte, 

vigorosamente, das linhas das Meditações cartesianas de 1641. E um dos núcleos 

duros da metafísica cartesiana, a “[...] prioridade lógico-ontológica do atributo 

principal da res cogitans é expressa na demonstração e na análise do significado 

do enunciado “Eu sou.” (LANDIM FILHO, 1992, p. 38).4 Contudo, mesmo que o 

eu sou seja pensamento puro, e já sendo um conhecimento verdadeiro e 

justificado, apenas com esse conhecimento não se dá conta das outras realidades e 

qualidades do ser humano que parecem estar ligadas ao mundo sensorial. O ser 

humano parece, e ninguém em são juízo defenderia o contrário, não resumir-se 

apenas a res cogitans; assim, é mister buscar-se um conhecimento justificado que 

dê conta da intrincada relação entre alma e corpo e não há nada mais próprio, para 

resolver essa questão do que responder à questão: O que são paixões?  

                                                           
4 Um estudo mais detalhado sobre o conceito de pensamento à luz das Meditações Metafísicas de 
Descartes encontra-se na leitura da obra Evidência e verdade no sistema cartesiano, do filósofo 
Raul Landim Filho. Nessa obra, o comentarista afirma: “Como o sujeito pensante se reconhece 
como sujeito somente porque pensa, isto é, como nenhuma das propriedades corporais e nenhuma 
das faculdades ligadas ao corpo intervêm na demonstração do enunciado “Eu sou” (que descreve a 
consciência que o sujeito tem de existir como sujeito do seu ato de pensamento), segue- se que o 
sujeito é caracterizado exclusivamente pela “propriedade” ou pelo atributo Pensamento”. (1992, p. 
38). Outra obra que é um dos principais clássicos da interpretação da obra de Descartes e tem 
muito a acrescentar para o estudo da relação mente e corpo é: Descartes selon l’ordre des raisons 
de Martial Guéroult (1953). 



Empatia & Solidariedade 155 

Mas, o que Descartes, propriamente, entende pelo conceito de paixão? Com 

a palavra o autor: 
 
Considero que tudo quanto se faz ou acontece de novo é geralmente chamado 
pelos filósofos uma paixão em relação ao sujeito a quem acontece, e uma 
ação com respeito àquele que faz com que aconteça; de sorte que, embora o 
agente e o paciente sejam amiúde muito diferentes, a ação e a paixão não 
deixam de ser sempre uma mesma coisa com dois nomes, devido aos dois 
sujeitos diversos aos quais podemos relacioná-la. (1973, p. 227). 

 

Nesta explanação, o autor está deixando claro que a paixão está, 

diretamente, ligada a uma atitude ou pensamento em que o sujeito não tem muito 

o que fazer, ou como se defender, ou melhor dizendo, o ser humano não tem nada 

a fazer, quando está acometido pelas paixões. Assim, as paixões aparecem como 

algo negativo, que não faz bem ao ser humano e, invariavelmente, o leva a 

praticar atos longe ou aquém do que pode ser aceito, com razoabilidade, 

eticamente. Mais: implica submeter-se às paixões, são, pois, um estado do ser 

humano no qual ele tem não o poder de deliberar ou de agir, para tomar uma 

atitude diferente da qual está padecendo. Outrossim, essa é apenas a primeira 

conceituação que aparece na obra em tela de juízo. 

Para Teixeira, a palavra virtude em Descartes mantém, plenamente, seu 

sentido etimológico, ou seja, é, primeiramente, um esforço, uma conquista da 

vontade. (1990, p. 117). A definição dada por Descartes nas Paixões da alma não 

se apresenta numa única vez, deve-se analisá-la à medida que o autor a apresenta 

e desenvolve no texto de 1649. Ressalta-se que este tratado não foi escrito à 

maneira do método geométrico, utilizado na sua obra mais importante de 1641, 

assim, pode-se ler a obra por partes e as verdades não são descobertas de forma 

autoevidente e intuitiva.5 A paixão implica que a alma, ou a mente humana 

padecem ou sofrem alguma influência na qual são fortemente passivas e não 

possuem nenhum poder para agir ou fazer frente a essa força que põe o homem 

numa posição de fraqueza diante das paixões.  

                                                           
5 O livro de Martial Guéroult, já citado aqui, é a grande referência para uma leitura de Descartes à 
luz do método cartesiano. Não é propósito, aqui, debater a relação entre método e metafísica, para 
maiores estudos sobre essa relação ver nossa obra de 2011. Deus na modernidade: razão e 
transcendência em Descartes. Principalmente o capítulo II, que tem o título: Método e a 
justificação da verdade.  
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As paixões, em certa medida, são um grande entrave para o ambicioso 

projeto de total autodomínio que o homem tem diante da natureza, pois, por meio 

delas, sente que não possui um poder absoluto sobre si, e como não tem um poder 

total sobre seus pensamentos e, por conseguinte, seus atos, por vezes, dominados 

por uma força maior que se origina do corpo ou de partes do corpo, que exercem 

uma energia ou uma influência deveras forte e condicionante. Dessa forma, surge 

o paradoxo: Como alguém, que não consegue dominar a si próprio pode 

empreender de dominar ou submeter a natureza? Esta é uma das grandes questões 

subjacentes que está na órbita do estudo da alma humana empreendido por 

Descartes. Pois, antes de dominar o mundo ou a natureza, deve-se dominar a si 

mesmo, e a obra cartesiana de 1649 parece tentar responder a esta questão.  

No art. 17 das Paixões da alma, Descartes nos esclarece mais sobre sua 

antropologia, afirmando que designa como suas ações todas as volições, pois estas 

vêm, diretamente, da alma e parecem dependem apenas da alma. “Pode-se em 

geral chamar suas paixões toda espécie de percepções ou conhecimentos 

existentes em nós, porque muitas vezes não é nossa alma que os faz tais como são, 

e porque sempre os recebe das coisas por elas representadas”. (DESCARTES, p. 

234). As paixões não são uma criação da mente humana, mas são produzidas por 

um mecanismo que não está sob o controle da vontade. O sentimento ocasionado 

pela paixão impede que o ser humano tenha um poder sobre as suas ações, para 

isso necessita-se de uma estrutura na qual devem fazer parte tanto a alma como a 

vontade para controlar as paixões, a fim de se criarem condições para o 

surgimento do espaço ético, no mundo humano. 

No art. 153 das Paixões da Alma, Descartes põe em cena aquela que é a 

paixão mais poderosa para o ser humano, ou aquela com a qual o ser humano 

pode conseguir dominar todas as outras paixões e que se manifesta desta forma: 
 
Assim creio que a verdadeira generosidade, que leva um homem a estimar-se 
ao mais alto ponto em que pode legitimamente estimar-se, consiste apenas, 
em parte, no fato de conhecer que nada há que verdadeiramente lhe pertença, 
exceto essa livre disposição de suas vontades, nem por que deva ser louvado 
ou censurado senão pelo seu bom ou mau uso, e, em parte, no fato de ele 
sentir em si próprio uma firme e constante resolução de bem usá-la, [...]. 
(DESCARTES, 1973, p. 286). 

 

 Por meio da generosidade, sabemos se estamos usando ou não a vontade, 

porque o ser humano generoso tem uma firme e sólida resolução de bem usá-la; 
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assim, quando bem julgando e bem agindo pode considerar-se, justamente, 

estimado pelas outras pessoas, pois está praticando o que é certo. Ao passo que é 

censurado quando não usa bem a vontade. A verdadeira capacidade do ser 

humano que o dispõe à sociabilidade é a vontade do bem uso desta da qual 

dependerá todo o tecido social. Não basta apenas saber o que é claro e distinto, 

mas deve-se agir com firmeza e resolução na vontade, a fim de que essa não se 

afaste de agir no que o intelecto lhe apresenta como o melhor. Agindo dessa 

forma, o ser humano terá uma justa medida de seu valor, em relação aos demais 

seres humanos. 

 Portanto, infere-se que a generosidade pode ser malcompreendida pelas 

pessoas ou por quem estuda e reflete sobre a generosidade; não pode ser 

confundida com um sentimento de inspiração religiosa de, simplesmente, dar algo 

ou dispor de bens e serviços para pessoas carentes ou para os mais necessitados 

socialmente. Isso pode ser muito importante e, dentro de um contexto, ter seu 

notável valor moral.  

Contudo, Descartes está chamando a atenção para o fato de que a verdadeira 

generosidade consiste, de antemão, numa atitude do ser humano de estimar-se 

com justa medida, ou seja, estimar-se por que deliberou e agiu tomando a atitude 

certa. Outrossim, a estimação por si próprio tem limites e critérios, a fim de que 

possa ser considerada como uma atitude sábia. A decisão, pois, de tomar atitudes 

fundamentadas não bom uso da vontade é que deve ser compreendida, como as 

verdadeiras atitudes vistas como generosas. 

  O uso da vontade passa a ser o critério que pode definir se o ser humano age 

com generosidade e, por conseguinte, com sabedoria. A moral cartesiana depende 

do bom uso da vontade. Essa tem um poder que em nós se assemelha ao poder 

divino, para escolher. Assim, “a virtude cartesiana consiste na resolução de agir 

de acordo com os nossos melhores juízos”. (SHAPIRO, 2011, p. 445). A ação 

humana, para ser ética, depende de que o sujeito moral siga as suas melhores 

ideias, ou seja, aquelas que se originam de ideias claras e distintas. Vê-se que há 

um forte entrelaçamento entre a epistemologia cartesiana e sua ética, dado que é 

condição necessária o devido conhecimento, para que uma ação possa ser 

considerada moral. 

 Segundo Shapiro, a generosidade é a chave de todas as paixões, pois, além 

de ser essencial à virtude em Descartes, ela propicia o desenvolvimento de traços, 
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comumente, denominados de virtude, tais como: respeito pelo outro, humildade, 

coragem, gentileza, afabilidade, prestimosidade entre outros, assim como da 

temperança que acompanha a regulação das paixões. (2011, p. 446). A vida 

virtuosa, a partir das Paixões da alma, depende, como está mostrando Descartes, 

do uso da vontade.  

A virtude não é uma escolha inconsciente ou fruto de uma ação gerada ao 

acaso, mas funda-se numa firme resolução da vontade de acatar o que o intelecto, 

prontamente, mostra à vontade com critérios epistemológicos que levam à 

verdade. A vontade é a força que faz com que o ser humano aja virtuosamente e, 

quando ela não tem esse poder de nada basta o conhecimento claro e distinto, e 

deve-se “[...] nunca carecer de vontade para empreender e executar todas as coisas 

que julgue serem as melhores; o que é seguir perfeitamente a virtude”. 

(DESCARTES, 1973, p. 286).  

 A vontade tem um papel importante para a efetivação da virtude, pois é ela 

que tem o papel de empreender e executar aquilo que o intelecto viu com os olhos 

do espírito, como sendo o melhor. Portanto, para se viver de acordo com a virtude 

em Descartes, deve-se, acima de tudo, levar em consideração esses dois modos 

fundamentais do espírito ou intelecto humano – o pensamento e a vontade. O 

intelecto conhece o que é claro é distinto para agir, e a vontade deve assentir 

apenas ao que se apresenta com clareza e distinção, se se quiser viver com 

sabedoria. Quando há uma assimetria entre vontade e intelecto, ou seja, quando a 

vontade assente e toma o confuso e obscuro como o verdadeiro, nascem ações que 

não são as geradas com sapiência. Na forma como Descartes está empregando o 

termo virtude, existe uma relação entre seu conceito de virtude e o de Aristóteles 

na Ética a Nicômaco que, como se sabe, é o conceito standard em termos de ética 

das virtudes? Segundo Shapiro, 
 
a concepção cartesiana de virtude ressoa e diverge de um aspecto de uma 
concepção aristotélica de virtude. Aristóteles distingue a pessoa virtuosa da 
pessoa moderada. Ambas realizam boas ações. A pessoa moderada age bem 
por acaso, e não pela compreensão do bem. A pessoa virtuosa, por outro lado, 
age bem pelas razões certas, isto é, por uma compreensão do bem. Para 
Descartes, também a ação virtuosa exige que se aja por compreensão do bem. 
(2011, p. 242-243). 
 

 Assim, para ser virtuoso em Descartes não basta apenas praticar ações 

consideradas boas de uma perspectiva externa, mas deve ser fruto de um juízo, de 
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uma intenção do sujeito moral, senão há essa intenção fruto de um conhecimento 

no qual a vontade assente e pratica o ato, não há como se falar em ética em 

Descartes. A tese cartesiana se assemelha à tese aristotélica, apesar de que, no 

Estagirita, por vezes, o moderado pratica atos bons de um ponto de vista moral, 

mesmo que sua vontade e seu conhecimento possam não ter colaborado, tanto 

quanto era de se esperar, mas o mundo ou as contingências externas permitiram 

que o resultado fosse bom. Na ética do tratado de 1649 em tela de juízo, é 

necessário que haja força de vontade que assente, conscientemente para o claro e 

distinto, a fim de que uma atitude ser ética. 

 Para corroborar essa interpretação sobre Descartes, cita-se, aqui, uma carta 

para Elizabeth,6 de 18 de agosto de 1645, na qual Descartes afirma que para ser 

virtuoso faz-se necessário “ter uma vontade firme e constante de executar tudo o 

que julgarmos ser o melhor e empregar toda a força de nosso entendimento em 

bem julgar”. (DESCARTES, 1973, p. 324). A firmeza da vontade porta-se como o 

ponto central da ética cartesiana. Ser generoso depende de um controle da 

vontade, circunscrevendo-a nos limites do que ela pode asserir como claro e 

distinto. A execução da ação passa pela firmeza inamovível da vontade, quando a 

fraqueza domina a vontade e essa titubeia em fazer o que é certo não se está mais 

no campo da ética para Descartes.  
 
4 Considerações finais 
 

 Há, em certos ambientes acadêmicos que se debruçam sobre ética, um 

esquecimento ou uma má-vontade com o pensamento ético-cartesiano. Não foi 

objetivo deste trabalho debater o porquê desse encobrimento ou a marginalização 

dos estudos sobre pensamento ético do autor das Paixões da alma; contudo, 

buscou-se mostrar, por vias indiretas, que em Descartes reside um substancial 

pensamento ético, e a obra de 1649 atesta isso. Viu-se, outrossim, que o conceito 

de paixão em Descartes necessita ser lido à luz de sua metafísica, para que não 

ocorram distorções na interpretação de seu pensamento. O ser humano não pode 

                                                           
6 Elisabeth do Palatinado, ou mais conhecida como Elizabeth da Bohemia, viveu de 1618 a 1680 e 
teve contato com muitos intelectuais de sua época, entre os quais Descartes. Pode ser considerada 
uma das primeiras mulheres a se interessar por questões filosóficas e desafiou o autor das 
Meditações metafísicas a escrever a detalhar melhorar sua concepção antropológica de homem, 
questionando a relação mente-corpo defendida por Descartes.  
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ser compreendido de maneira dualista radical, que opõe corpo e mente, pois essa 

compreensão não está na gênese do pensamento cartesiano. Por mais que se 

queira enfatizar as implicações advindas da prioridade do cogito, não se pode 

minimizar a importância e a complexificidade do pensamento unido ao corpo. 

Não é por menos que a última parte das Meditações metafísicas, a Sexta 

Meditação, é a exposição mais longa desse tratado de 1641, pois é lá que se tenta 

responder a algumas das questões surgidas da união substancial da mente com o 

corpo. 

 Sabe-se que Descartes se ocupa, longamente, de explicar a relação entre 

mente e corpo, e toda essa atenção dispensada pelo autor não é de pouca 

importância, pois deixa implícito que a dimensão corporal no sistema cartesiano 

não é um traço menor. E isso ganha grande relevância, sobremaneira, quando se 

tenta apontar para a dimensão ética, com base nos textos cartesianos. Entender a 

paixão da generosidade deixa de ser uma questão secundária e ganha uma 

amplitude que pode ajudar as relações sociais de forma mais sábia, justa e, 

portanto, com menos conflitos. 

 Já que se vive num tempo marcado por conflitos ocasionados por uma 

supervalorização de sentimentos egoístas e narcisismo, parece ser a tônica de um 

mundo no qual não se pesa ou se mede as consequências advindas dos atos que 

extrapolam o peso real que o eu deve ter, para se construir uma sociedade 

equilibrada e harmoniosa. Certamente, o esquecimento da virtude da generosidade 

ou a diminuição de sua importância podem ser uma das possíveis explicações para 

momentos conturbados na História humana e das comunidades políticas 

hodiernamente.  
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11 
 

A empatia é necessária para a moralidade? Uma revisão de 
literatura em psicologia moral e análise das principais críticas 

lançadas contra a empatia 
 

Flavio Williges*  
 
1 Introdução 
 

A empatia faz parte do grupo das chamadas emoções pró-sociais. Uma 

emoção é chamada de emoção pró-social quando sua presença reforça os laços de 

sociabilidade e beneficia os grupos onde ocorre, por promover ações intencionais 

em benefício de outros. Além da sociabilidade natural, a empatia tem um papel 

relevante por sua atuação moral, especialmente por disparar padrões de resposta 

afetivos quando confrontamos pessoas em condições de necessidade (pobreza, 

deficiência) e sofrimento (psíquico ou físico) ou quando a justiça precisa ser 

restaurada (nos casos de violação e tratamentos injustos). Ela faz isso por 

envolver a identificação com a perspectiva ou condição dos outros e por estimular 

respostas que podem variar desde padrões de motivação altruísta até a capacidade 

de sentir em si mesmo o sofrimento ou a aflição pessoal dos outros. Sua 

relevância na filosofia moral resulta da possibilidade de pensar as interações 

morais de uma perspectiva afetiva, e, ao mesmo tempo, com sentido moral. Neste 

capítulo, além de apresentar um breve histórico do conceito, examino as pesquisas 

que têm sido desenvolvidas para mostrar a relevância da empatia no entendimento 

da moralidade humana, sobretudo a partir dos estudos dos psicólogos morais 

Daniel Batson e Martin Hoffmann. Também apresento sumariamente a 

abordagem da empatia na ética do cuidado e, finalmente, passo em revista um 

conjunto de críticas, que têm sido dirigidas à empatia como emoção com potencial 

moral.  
 
2 Breve histórico e caracterização da natureza da empatia 
 

A empatia tem sido examinada nos campos da filosofia moral 

contemporânea e da psicologia moral em vários sentidos e sob diferentes 

                                                           
* Departamento de Filosofia/UFSM, RS. 
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denominações. Não há consenso em torno do que é a empatia e, muitas vezes, por 

assumir concepções distintas, nem sempre os resultados das investigações 

conduzidas podem ser sintetizados numa perspectiva global sobre essa emoção. 

Como veremos, algumas críticas que são lançadas contra a empatia parecem ser, 

em parte, prejudicadas por divergências acerca de como conceber a natureza dessa 

emoção. Podemos, no entanto, iniciar essa exploração apontando dois sentidos 

importantes, nos quais a empatia tem sido abordada nos estudos filosóficos:  
 
Primeiro, ela tem sido vista como importante em relação à nossa capacidade de 
obter compreensão do conteúdo da mente de outras pessoas e para predizer e 
explicar o que elas pensam, sentem e fazem. E, em segundo lugar, tem sido 
vista como importante em relação à nossa capacidade de responder aos outros 
eticamente- capacitando-nos não apenas a obter uma compreensão do 
sofrimento dos outros, mas também de responder a eles de um modo 
eticamente apropriado. (COPLAN; GOLDIE, 2011, p. IV).  

 

Quanto à compreensão dos conteúdos mentais de outras pessoas, a empatia 

tem sido explorada para criticar as perspectivas teóricas que sustentam que 

precisamos de algum tipo de “teoria sobre a mente”, para entender o que se passa 

na dos outros. Como afirmam Coplan e Goldie, a empatia tem sido proeminente 

em relação com o que é agora chamada de simulação, “entendida como uma das 

formas de engajamento com as mentes de outros, frequentemente proposta como 

uma alternativa à ideia que empregamos algum tipo de teoria sobre outras mentes 

para entendê-las”. (2011, p. ix). Do ponto de vista moral, sua aparição está 

especialmente associada com a retomada das éticas sentimentalistas desenvolvidas 

inicialmente por David Hume e Adam Smith e pela “ética do cuidado” de 

Noddings, Virginia Held e Michael Slote, a qual é vista como uma alternativa às 

éticas universalistas e que dão menos espaço às relações de afeto particulares que 

pessoas podem manter entre si.  

 A identificação do fenômeno da empatia no domínio filosófico é devida a 

David Hume. No Treatise, ele utilizou o termo simpatia como um princípio de 

comunicação que é fundamental à natureza humana:  
 
Nenhuma qualidade da natureza humana é mais notável, tanto em si mesma, 
quanto em suas conseqüências, do que essa propensão que temos a simpatizar 
com outros e a receber por comunicação suas inclinações e sentimentos, 
ainda que sejam diferentes e até mesmo contrários aos nossos próprios. 
(HUME, 1978, p. 317).  
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Como a passagem revela, Hume utilizou o termo simpatia para descrever 

essa propensão natural que temos a ler e a decifrar as emoções de outras pessoas, 

mas diversos estudiosos contemporâneos da empatia (PRINZ, 2011; COPLAN; 

GOLDIE, 2011) afirmam que o fenômeno para o qual ele estava apontando seria 

mais propriamente caracterizado com o termo contemporâneo empatia, ou seja, a 

capacidade de reconhecer estados emocionais e reagir a eles, especialmente nas 

condições de sofrimento. Além de ter reconhecido a importância dessa emoção, 

Hume também entendeu a empatia como um processo natural e automático. Ele 

diz que quando encontramos outra pessoa experimentando uma emoção ou 

paixão, nós inicialmente sabemos isso através dos efeitos, isto é, “daqueles sinais 

externos no semblante e conversação, que carregam uma ideia das emoções e 

paixões sentidas”. (HUME, 1978, p. 317). Devemos, contudo, a introdução do 

termo empatia, no vocabulário da filosofia ao psicólogo alemão Theodor Lipps, 

que deu grande relevo para o termo Einfuhlung, de onde deriva o inglês empathy. 

Einfuhlung significa “sentir dentro” e faz referência ao processo de imitação ou 

ressonância interna, baseada no instinto natural e que nos faz imitar movimentos e 

expressões que percebemos no mundo físico e social. A definição humeana da 

empatia, como uma emoção que permite a comunicação emocional e o 

conhecimento dos estados afetivos de outras pessoas, ajusta-se bem àquilo que 

veio a ser chamado, desde as primeiras indicações da estrutura de Lipps, de 

empatia. Posteriormente, outras definições de empatia foram sendo oferecidas. 

Nancy Eisenberg e Janet Strayer oferecem uma definição da empatia como “uma 

resposta afetiva que resulta da compreensão ou apreensão do estado ou condição 

emocional do outro e que é idêntica ou muito similar ao que a outra pessoa está 

sentindo ou deveria sentir. (EINSENBERG, 1987, p. 5 apud COPLAN; GOLDIE, 

2011, p.xxiii). Daniel Batson define a empatia como “uma resposta emocional 

orientada aos outros e congruente com o bem-estar percebido da outra pessoa”. 

(BATSON apud PRINZ, 2011, p. 212). Já Martin Hoffmann, talvez o principal 

especialista contemporâneo acerca da empatia, define-a como “o estado 

emocional disparado pelo estado emocional ou situação de outros; é a condição 

em que alguém sente o que o outro sente na situação”. (HOFFMAN, 2010, p. 

440). 

Adotarei, para as finalidades deste capítulo, uma definição genérica da 

empatia como resposta afetiva voltada ao outro e vinculada especialmente à 
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apreensão de seu estado emocional. Ela é, nesse sentido, mais fundamental do que 

a simpatia, pois a simpatia (tal como o termo aparece na Língua Portuguesa), não 

está diretamente associada com um sentimento de fundo, que nos coloca em 

contato com o outro, mas muito mais como uma forma emocional afável de 

aproximação e interação com outros (tal como transparece quando dizemos: – 

Nossa! Como ele é simpático).  

O estudo da relação entre moralidade e empatia tem sido conduzido pela 

psicologia do comportamento moral e pela filosofia moral. A psicologia moral 

(filosófica ou científica) reforçada pelos estudos da empatia não é aquela que 

examina os conceitos morais fundamentais, a partir de princípios morais gerais, 

onde reflexão e deliberação representam forças fundamentais, responsáveis pela 

especificação das ações boas, mas como uma teoria moral que toma como base 

fundamental a psicologia dos mecanismos emocionais que atuam no 

comportamento moral. Dando ênfase à dimensão emocional da moralidade, as 

pesquisas em torno da empatia revelam que pessoas com preocupações morais 

deixam-se guiar por estímulos vinculados à aflição empática pelo sofrimento dos 

outros e por seu cuidado. Se admitirmos, portanto, essa conversão do foco de 

atenção na moralidade de uma concepção mais racionalista para uma concepção 

centrada nas emoções, as perguntas que passarão a interessar não serão perguntas 

do tipo: Quais são as condições necessárias e suficientes da ação boa?, mas 

perguntas como: – O que impele as pessoas a deixarem de fazer algo que querem 

fazer, simplesmente para evitar causar sofrimento a alguém? O que faz as pessoas 

se sentirem mal consigo mesmas, quando percebem que suas ações causaram 

sofrimento noutros? Acerca dessas duas últimas questões, a psicologia moral 

recente mostra que a empatia atua como um mecanismo mediador, de caráter 

altruísta, quando o bem-estar de outros está em jogo. Como afirmou o psicólogo 

moral Martin Hoffmann, quando examinamos o que significa ser moral, “torna-se 

claro que uma pessoa moral tem um motivo interno [a empatia] para considerar os 

outros e que esse motivo pode ser disparado quando o bem-estar dos outros parece 

depender de suas ações”. (HOFFMAN, 1982, p. 84). A empatia funciona, nesse 

sentido, como um mecanismo mediador seguro para o cumprimento das 

exigências da moralidade, uma vez que atua como mobilizador de ações altruístas 

imediatas ou ligadas aos princípios do cuidado e justiça. Em outras palavras, os 

estudos de psicólogos e filósofos que têm se interessado pela relação entre a 
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empatia foram motivados pelo potencial dessa emoção em promover 

comportamentos morais ou pró-sociais, gerando um “comportamento voluntário 

intencional que beneficia o outro”. (EISENBERG; MILLER, 1987, p. 293). A 

empatia tem relevância moral, nesse sentido, pois ela media o comportamento 

moral, tanto em situações específicas quanto no nível disposicional. (COPAN; 

GOLDIE, 2011, p. XXIII). São os principais resultados dessas investigações mais 

recentes no âmbito da psicologia moral empírica que caracterizarei a seguir.  
 
3 A psicologia moral da empatia de Batson e Hoffmann 
 

Um dos autores que mais contribuiu para desvendar as motivações altruístas 

envolvidas na empatia foi Daniel Batson. Daniel Batson e seus colaboradores 

dedicaram seu trabalho em psicologia a desvendar as motivações (egoístas ou 

altruístas) do comportamento humano; ele desenvolveu a hipótese de que, em 

muitos casos, a empatia evoca comportamento altruísta, isto é, comportamento 

motivado pelo fim último de aumentar o bem-estar de outra pessoa. (2008, p. 6). 

A empatia tem um conteúdo ético substancial na abordagem de Batson, pois ele 

toma a empatia como preocupação empática, ou seja, como uma emoção 

orientada para os outros em condições de necessidade e sofrimento, num sentido 

próximo da compaixão, ternura e simpatia. Como ele diz, a empatia envolve um 

sentimento pelo outro. (2008, p. 8). A relevância dos estudos psicológicos de 

Batson derivam da sua análise detalhada da relação entre o comportamento 

altruísta e a empatia, explorando a hipótese de que a preocupação empática que 

sentimos por uma pessoa em condição de necessidade produz motivação altruísta 

para aliviar essa necessidade. (2008, p. 9). O comportamento altruísta é um 

comportamento pró-social específico. Embora todo comportamento pró-social 

beneficie o outro, nem todo tipo de comportamento altruísta é realizado com a 

pretensão de beneficiar o outro. No comportamento pró-social egoisticamente 

motivado, um sujeito ajuda um necessitado ou aflito, a fim de aumentar seu 

próprio bem-estar, embora não tenha a intenção de minimizar a aflição do outro. 

Os estudos de Batson procuraram mostrar que isso quase sempre ocorre com o 

comportamento resultante de aflição ou sofrimento pessoal. Assim, a relevância 

de seus estudos sobre empatia está especialmente ligada à análise das motivações 
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da empatia e da possibilidade de distinguir motivações egoístas de motivações 

genuinamente altruístas ligadas à empatia.  

De acordo com Batson, a aflição pessoal ocorre quando o sujeito responde à 

aflição do outro tornando-se ele mesmo aflito. Quando isso ocorre, o sofrimento 

do indivíduo visado (o sofredor) causa uma hiper-excitação emocional (ou 

excitação aversiva) no sujeito (o espectador), que o conduz a focar no seu próprio 

sofrimento. (COPLAN; GOLDIE, 2011). O sujeito pode ainda ajudar o outro em 

sofrimento, mas quando ele faz, ele pretende aliviar seu próprio sofrimento, mas 

não o do outro. Batson explorou os mecanismos envolvidos na empatia altruísta 

em conexão com essas situações. Ele conduziu uma série de experimentos que 

pretendiam determinar a motivação subjacente aos sujeitos empáticos que 

realizam comportamento pró-social. Os experimentos construídos visavam a 

avaliar o grau de facilidade de fuga quando alguém era exposto a um outro carente 

ou aflito sem ter que ajudar. Como esclarecem Goldie e Coplan acerca desse 

aspecto experimental, em situações que envolvem expor o sujeito a um outro 

parceiro moral com sofrimento e aflição, mas onde a fuga é relativamente fácil e 

ajudar é moderadamente custoso, as ações individuais revelam realmente suas 

motivações altruístas, pois aqueles que escolhem fugir, em vez de ficar e ajudar, 

são avaliados como tendo motivações egoístas. (COPLAN; GOLDIE, 2011). Isso 

ocorre, pois, a fuga é uma forma de aliviar o própria aflição e sofrimento. Nesse 

sentido, o comportamento revelado diante do sofrimento (fuga ou solicitude) 

indicaria a presença de motivações egoístas ou altruístas. Aqueles que optaram 

por fugir foram classificados como egoístas. Em contraste, aqueles que escolhem 

ajudar em vez de fugir são considerados altruisticamente motivados. Antes de 

realizar seus estudos, Batson classificou seus participantes entre aqueles mais e 

menos empáticos e, após a realização de testes, Batson observou que sujeitos que 

têm experiência de empatia, em resposta ao sofrimento dos outros, são mais 

propensos a ficar e ajudar. Aqueles sujeitos que experimentam uma 

superexcitação empática, que aparece na forma de sofrimento pessoal e busca por 

alívio para o próprio sofrimento, por outro lado, são significativamente menos 

propensos a ficar e ajudar (mesmo tendo algum nível de empatia). Isso mostraria, 

portanto, que a empatia é efetivamente uma emoção com potencial altruísta, 

voltada para o bem-estar dos outros, mas seus efeitos dependem do grau de 
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excitação empática provocada pelo sofrimento. Esse resultado pode ser melhor 

compreendido, a partir da análise de um de seus estudos.  

Um estudo de Batson procurou comprovar a hipótese da relação entre 

empatia e altruísmo, fazendo seus participantes ouvirem uma história sobre Katie 

Banks, uma jovem estudante universitária que perdeu os pais e tem dois irmãos 

(de 8 e 11 anos) para cuidar e, ao mesmo tempo, precisa terminar seus estudos 

sem nenhum tipo de ajuda. Esse estudo demonstrou que diferentes instruções 

(imaginar a si mesmo no lugar de Katie, imaginar outros no lugar de Katie e 

assumir um ponto de vista distanciado) têm efeitos distintos em como os 

participantes percebem a situação-alvo. Notavelmente, os participantes que 

imaginaram a si mesmos como estando no lugar de Katie mostraram sinais mais 

fortes de desconforto e, ainda, sofrimento pessoal maior do que os participantes 

que focaram a situação a partir das respostas e dos sentimentos dela (imaginar o 

outro) ou dos participantes que foram instruídos a assumir um ponto de vista 

afastado e objetivo. As duas orientações que envolveram assumirem uma 

perspectiva também revelaram uma preocupação empática maior. Batson 

interpretou essa variação, conforme indiquei acima, como significando que o 

comportamento pró-social não é disparado quando há sofrimento pessoal, pois há 

uma hiper-excitação empática, que faz o observador não dar atenção à experiência 

do outro e ter menor envolvimento. Mais adiante, mostrarei que essa característica 

da empatia (o envolvimento excessivo e consequente paralisia do espectador) é 

uma das críticas fundamentais lançadas contra a contribuição moral da empatia. 

Mas, se os estudos de Batson estiverem corretos, esse, de fato, não é um problema 

crucial, pois há formas de empatia que promovem comprometimento moral pleno.  

 Os estudos na psicologia moral contemporânea também receberam um forte 

impulso das pesquisas de Martin Hoffman. Hoffmann concentrou sua investigação 

no desenvolvimento da empatia, a partir da infância e sua função para o 

desenvolvimento moral. Por oferecer uma descrição mais detalhada do 

desenvolvimento da empatia desde a infância, a investigação de Hoffman tem sido 

altamente influente, tanto em psicologia e filosofia quanto em disciplinas 

relacionadas. Para nossas finalidades, importa explorar especialmente a 

caracterização que Hoffman faz do papel da empatia em conexão com os 

princípios morais do cuidado e da justiça. Antes de abordar esse aspecto 
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particular, farei um resumo dos principais traços da teoria da empatia de 

Hoffmann.  

Hoffman (2010, p. 440) começa definindo a empatia como o estado 

emocional disparado pelo estado emocional ou situação de outros; é a condição 

em que alguém sente o que o outro sente na situação. Ele também caracteriza a 

empatia como uma resposta afetiva mais apropriada à situação do outro do que a 

nossa própria. (2001, p. 4). A teoria de Hoffmann analisa a estrutura da empatia 

na ação humana, a partir de cinco tipos de situações morais ou dilemas. O 

primeiro tipo é o espectador inocente que testemunha alguém com dor ou aflição 

(física, emocional, financeira). A questão moral é: Ajuda-se e como alguém se 

sente se não ajudar? No segundo tipo, alguém é um transgressor que machuca ou 

pode machucar alguém (acidentalmente, em brigas, discussões). A questão moral 

é: Alguém para de machucar o outro ou, pelo menos, se sente culpado depois? No 

terceiro tipo de situação moral, que combina elementos dos dois primeiros, 

alguém é um transgressor virtual, que, embora inocente, acredita que ele ou ela 

tenham machucado alguém. O quarto tipo é mais complexo: envolve múltiplos 

alegadores morais entre os quais um está obrigado a fazer uma escolha. A questão 

moral é: Quem ajuda e sente-se culpado ao negligenciar os outros? O quinto tipo 

envolve cuidado (care) versus justiça e envolve muitos reivindicadores morais, 

mas também há uma cisão entre considerar os outros e questões mais abstratas 

como direitos, dever e reciprocidade. A questão moral aqui é: Quais princípios 

prevalecem (o cuidado ou a justiça) e alguém se sente culpado ao violar o direito 

do outro? (HOFFMAN, 2001, p. 4).  

A partir do estudo dessas situações morais, Hoffman conclui que a empatia 

é realmente multideterminada, ou seja, que não aparece em uma só forma. Ele 

discute cinco modos diferentes de excitação empática. Dentre esses modos estão 

incluídos três que são pré-verbais, automáticos e são essencialmente 

involuntários: a mímica motora e a resposta aferente; o condicionamento clássico, 

e a associação direta de sinais da vítima, ou sua situação com a própria 

experiência de sofrimento passada. A empatia disparada nesses três modos é 

passiva, uma resposta afetiva involuntária, baseada na atração dos sinais de 

superfície, e exige o mais fraco nível de processamento cognitivo. Ele diz que 

“essa forma de aflição empática é importante, precisamente por mostrar que 

humanos foram construídos de tal modo que podem involuntariamente e 
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forçosamente experimentar as emoções dos outros – que sua aflição é 

frequentemente contingente, mas não em si mesma, mas pela experiência de 

sofrimento de outros”. (HOFFMAN, 2001, p. 6). Os três modos pré-verbais são 

cruciais para disparar a empatia na infância, especialmente em situações face a 

face, mas eles continuam a operar e proporcionam empatia com uma dimensão 

involuntária importante por toda a vida, como respostas que ocorrem instantânea e 

automaticamente, sem exigir familiaridade consciente. 

Existem, ainda segundo Hoffman, dois modos cognitivos de segunda-

ordem: associação mediada, isto é, uma associação de sinais expressivos da 

vítima ou sinais da situação da vítima com a própria experiência de sofrimento 

passada, em que a associação é mediada por processamento semântico de 

informação sobre a vítima e assumir uma perspectiva ou função, em que alguém 

imagina como a vítima se sente ou como alguém poderia se sentir na situação da 

vítima. Esses dois últimos modos podem ser manifestos ao longo do tempo, com o 

amadurecimento, e podem sujeitar-se a controle voluntário. No entanto, se alguém 

está prestando atenção à vítima, eles podem ser disparados involuntariamente de 

modo imediato, simplesmente por testemunhar a aflição da vítima. Eles 

contribuem para o escopo da habilidade empática da pessoa; eles também 

capacitam uma pessoa a “empatizar” com outros que não estão presentes. 

(HOFFMAN, 2001, p. 5).  

Hoffman argumenta que os cinco estágios da aflição empática resultam da 

síntese do afeto empático e do sentido cognitivo dos outros como seres distintos. 

Esses cinco estágios são: (1) o choro reativo do recém-nascido; (2) o sofrimento 

empático egocêntrico; (3) sofrimento empático quase egocêntrico; (4) sofrimento 

empático verídico; e (5) empatia pela experiência do outro, além da situação 

imediata. De acordo com a descrição de Hoffman, diferentes processos cognitivos 

estão envolvidos em diferentes tipos de empatia. Nos estágios três, quadro e 

cinco, o sofrimento empático é transformado, em parte, em um sentimento de 

sofrimento simpático, assim a empatia nesse ponto novamente tem um conteúdo 

ético substancial. Ele diz:  
 
A cognição desempenha uma importante função na aflição empática. Isso se 
explica pela tendência humana a explicar eventos causalmente e mostrar 
como atribuições sobre a causa da aflição dos outros pode estruturar aflição 
empática em quatro afetos morais baseados na empatia. Quando a causa está 
além do controle da vítima (doença, acidente, perda) a aflição empática do 
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observador é transformada pelo menos parcialmente em aflição simpática que 
é similar à transformação no desenvolvimento da aflição empática em 
simpática. Se outra coisa for a causa, a aflição empática é transformada em 
raiva empática, que consiste ou na empatia com a raiva da vítima ou em 
uma tristeza empática de sentimento dual ou um desapontamento (se isso, em 
vez de raiva, é como a vítima se sente) e raiva do culpado. O último, o tipo 
dual de raiva empática, pode ser prevalente nas sociedades como as nossas 
em que, devido a socialização, a raiva direta não é facilmente sentida. (2001, 
p. 8). 

 

A consideração do fenômeno da empatia como a base não só da ação moral, 

mas também do entendimento do que fazemos quando fazemos juízos morais, é o 

elemento, por assim dizer, central na teoria de Hoffman. O autor buscará 

desenvolver essa tese mostrando que diferentes espécies de empatia são 

responsáveis pelo desenvolvimento de motivação genuinamente altruísta, voltada 

para o cuidado e a justiça. A empatia, ele diz, “aquece” os princípios da justiça e 

do cuidado.  
 
4 Empatia, justiça e cuidado 
 

De acordo com Hoffman, teorias morais devem fazer justiça ou dar conta da 

presença de dois princípios fundamentais em nosso comportamento moral: o 

cuidado (ou necessidade e preocupação pelo sofrimento dos desprotegidos) e a 

justiça (mérito ou retribuição). Esses dois princípios são frequentemente 

reconhecidos em nossas reações às pessoas muito pobres ou com sérios problemas 

(tal como sentimos ao ver programas televisivos) ou mesmo em contato direto. 

Nós nos sentimos motivados a ajudar os necessitados. Por outro lado, também 

temos uma forte tendência a exigir e lutar por justiça. Se alguém for prejudicado 

numa disputa, tendemos a reagir exigindo a restauração da justiça. Essas duas 

tendências de justiça e cuidado (care) têm um papel central na teoria de Hoffman. 

Ele apresenta o utilitarismo como uma teoria diretamente voltada ao princípio do 

cuidado. Ele diz:  
 
Teorias utilitaristas sustentam que um ato moral ou decisão é aquela que 
maximiza à medida que os objetivos são obtidos acima de todos os afetados. 
A versão melhor conhecida é a maximização da felicidade ou bem-estar de 
todos (o maior bem para o maior número de pessoas). Essa versão do 
utilitarismo tem se tornado para alguns, no domínio pessoal face a face, o 
princípio de consideração pelo bem-estar dos outros ou cuidado. Isso inclui o 
interesse no bem-estar dos outros- suas necessidades de comida, abrigo, 
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ausência de dor, auto-respeito e ajudar aqueles que precisam ou aflitos. 
(HOFFMAN, 2001, p. 223).  

 

Hoffmann ilustra a relevância humana desse princípio do cuidado através do 

filme “Mr Smith Goes to Washington”, em que o ator principal afirma: – Eu não 

lhe daria dois cents por todas suas regras extravagantes, se por trás delas não 

houvesse um pouco de gentileza corriqueira e um pequeno olhar aos outros 

necessitados”.  

Com relação ao princípio da justiça, Hoffman esclarece que a justiça 

pertence à correção moral devida a uma pessoa, o tratamento da pessoa por outros 

e por forças não humanas. O que é justo envolve um equilíbrio entre o input e os 

seus efeitos em muitas áreas da vida; o desequilíbrio é injusto. A justiça inclui 

igualdade quando existem alegações competitivas e conflitos de interesse entre 

pessoas. Questões de justiça e igualdade incluem explicar como os bens e serviços 

de uma sociedade deverão ser distribuídos de acordo com mérito ou necessidade, 

os direitos de possuir uma propriedade (para usar, desfrutar ou transferir) e posse 

temporária de uma propriedade. Justiça também diz respeito a como a punição 

deveria ser alocada (ela deve ajustar-se ao crime). E, finalmente, a justiça requer 

que as pessoas sejam tratadas de maneira consistente com seus “direitos” como 

seres humanos, isto é, pessoas são portadoras de direitos sobre certas coisas 

(comida, abrigo, ausência de dor) e essa intitulação transcendente à predileção 

pessoal de um observador: “direitos” são diferentes de “cuidar”. Na base de todos 

esses princípios substantivos da justiça estão duas abstrações: imparcialidade – os 

princípios aplicam-se igualmente a todos – e reciprocidade entre ações e 

resultados. (HOFFMAN, 2001, p. 223). 

Hoffman também sustenta que os princípios da justiça e do cuidado podem 

ser compatíveis e, em algumas circunstâncias, incompatíveis. Compatíveis: 

“Alguém pode simpatizar com os fazendeiros que trabalham pesado e perdem 

suas fazendas por forças econômicas além do seu controle (cuidado) e também 

sentir que eles foram tratados injustamente por eles não serem recompensados por 

seus esforços (justiça)”. Os princípios podem ser incompatíveis, “quando temos 

que escolher entre dar estabilidade para um colega com quem alguém simpatiza 

por ele ter um filho com uma doença (cuidado) ou negar a ele estabilidade, em 

virtude de seu baixo índice de produtividade (justiça)”. (HOFFMAN, 2001, p. 
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224). Isso parece significar que a empatia é congruente com o cuidado e com 

muitos princípios de justiça e é, portanto, razoável supor que a empatia pode 

vincular-se ao cuidado e a muitos princípios de justiça. O resultado dessa ligação 

é aquilo que ele chama de “aquecer” ou carregar princípios com afeto. Nesse caso, 

a justiça e o cuidado são princípios que são carregados com afeto empático, com 

benefícios resultantes tanto da empatia quanto dos princípios mesmos. Vejamos 

como ele explica a congruência ou o convívio entre princípios e afetos.  
 
5 A congruência da empatia com o cuidado e a justiça 
 

O princípio do cuidado, assim como outros princípios morais, não referem-

se a atos particulares. Os princípios são abstrações ou imperativos. Ele (o 

princípio do cuidado) diz que devemos sempre considerar os outros. A ligação 

entre aflição empática e cuidado é direta e óbvia. Realmente, cuidar parece algo 

como uma extensão natural da aflição empática em situações específicas para a 

ideia geral, segundo a qual devemos sempre ajudar as pessoas que necessitam: 

“devemos aliviar o sofrimento, tratar as pessoas como fineza, tratar os outros 

como gostaríamos de ser tratados” são expressões comuns na cultura popular. A 

congruência do princípio do cuidado com a empatia é explicada dizendo que “um 

observador pode se sentir empaticamente motivado a ajudar alguém em aflição, 

mas ele pode, em acréscimo, sentir-se obrigado a ajudar por ser ele uma pessoa 

caridosa; a adição do próprio self (o tipo de pessoa que alguém é ou quer ser) pode 

acrescentar poder à aflição empática de alguém situacionalmente induzido e 

reforçar a obrigação de alguém em agir a partir de um princípio”. A conclusão que 

ele pretende extrair daqui, portanto, é que há uma congruência entre empatia e 

cuidado, de tal modo que empatia e os princípios do cuidado são assim 

independentes, mas se suportam mutuamente e, portanto, são disposições 

congruentes a ajudar os outros.  

Uma indicação dessa congruência na literatura aparece no link entre empatia 

e cuidado que está refletido no raciocínio moral pró-social que acompanha o 

comportamento da pessoa, quando ela encontra alguém em aflição ou sofrimento. 

Hoffman ilustra a tese a partir do livro Uncle Tom’s Cabin, em que a aflição 

empática de uma dona de casa pouco envolvida politicamente com a causa da 

abolição, mas que sabia que os escravos “haviam sido abusados e oprimidos por 
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toda sua vida”, a conduz a opor-se a uma nova lei aprovada contra dar comida, 

roupa e abrigo a escravos em fuga. Discutindo com seu marido, que apoiava a lei, 

ela alega um princípio de cuidado: “A Bíblia diz que devemos alimentar os 

famintos, vestir os despidos e confortar os desolados”, acrescentando que “as 

pessoas não fogem quando estão felizes, mas só por sofrimento”. Ela torna-se, 

então, uma opositora intensa desta “vergonhosa e abominável” lei, que ela deseja 

desrespeitar na primeira oportunidade que surgir. Também, segundo Hoffman, em 

Huckleberry finn há um conflito moral entre o sentimento empático pelo escravo 

Jim, que o personagem do livro ajudou a fugir, a lei do Missouri e o ensinamento 

da Igreja que, na época, era fortemente oposto a ajudar escravos em fuga. Em uma 

passagem famosa, Huck escreve uma carta expondo o lugar onde Jim está 

escondido, mas então, depois de muitos impulsos internos agonizantes por seus 

sentimentos morais conflitivos, ele chora e diz para si mesmo: – Tu bem, então eu 

irei para o inferno!” 

A afirmação de Huck mostra uma disposição a sacrificar-se e, portanto, o 

poder potencial da empatia para motivar o comportamento pró-social. Mas o 

episódio de Uncle Tom’s Cabin é mais importante para Hoffman, pois mostra 

como a aflição empática e a raiva empática, disparadas em relação às vítimas 

particulares, conduz a afirmar o princípio do cuidado e usar o princípio como 

premissa para julgar as leis que violam-no como moralmente erradas. Como ele 

diz sobre esse ponto noutro artigo:  
 
Há evidência que pessoas de todas as idades respondem empaticamente a 
outras pessoas em apuros se estímulos fisiológicos, expressão facial ou 
informação verbal for usada como índex de excitação empática. Há também 
evidência que a empatia pode ser amplamente involuntária, à medida que 
alguém dá atenção à vítima. A pesquisa indica, por exemplo, que é difícil 
para as pessoas evitarem empatizar com alguém que está com dor ou aflição, 
a não ser que elas usem certas estratégias perceptivas ou cognitivas, como, 
por exemplo, não olhar diretamente para a vítima ou esforçar-se para pensar 
noutras coisas [...] Talvez mais significativamente, há considerável evidência 
que a empatia realmente contribui para a ação moral. Assim, a excitação da 
aflição empática promove o comportamento solícito nas pessoas que 
observam alguém em perigo, desconforto ou dor; esse comportamento 
solícito (helping behavior) é usualmente motivado internamente, em vez de 
ser pelo desejo de ganhar recompensa ou aprovação; a ocorrência de 
comportamento solícito é relacionada positivamente com a intensidade do 
afeto empático excitado no observador e, quando a pessoa ajuda, a 
intensidade do afeto empático diminui. Finalmente, há evidência que a 
relação entre empatia e ação altruísta pode se sujeitar à influência de 
processos perceptivos e cognitivos ligados ao grau de parentesco e a razão do 
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benefício frente ao custo provável. Ou seja, embora a excitação empática 
geralmente conduza a ajudar, é mais provável que ocorra se a pessoa que 
precisa é vista como um semelhante ao ator ou provavelmente beneficiado 
pelo comportamento. (HOFFMAN, 1982, p. 93).  
 

A empatia revela, nesse sentido, uma moralidade não alicerçada em 

princípios abstratos, mas dependente de ligações afetivas. A mesma tese é 

sustentada por ele em relação às ações vinculadas ao princípio da justiça. Com 

relação à justiça, os estudos de Hoffmann têm mostrado que se o princípio da 

justiça é violado, a empatia é transformada em sentimento de justiça, incluindo 

uma motivação forte para corrigir o erro. (HOFFMAN, 2010). Essa parte de sua 

doutrina aparece no estudo da congruência da empatia com o princípio da justiça. 

A justiça é interessada com os critérios da sociedade para alocar recursos (justiça 

distributiva) e punições (justiça criminal). Enquanto a justiça criminal procura 

uma correlação entre punição e crime, a justiça distributiva procura uma 

correlação entre recompensa e alguma medida de merecimento. Hoffman 

considera três tipos de fundamentos para a justiça: 

1. mérito: a justiça baseada no mérito evoca a alocação de recursos de 

acordo com o montante ou a qualidade dos bens e serviços que um 

indivíduo contribui: isto é, a produtividade, o esforço ou a competência 

do indivíduo. A competência inclui talento, treino, conhecimento, 

habilidade todas as quais assumidamente contribuem para a 

produtividade no longo prazo;  

2. necessidade: a necessidade, ou justiça comunitária, evoca alocar 

recursos para as necessidades das pessoas, sem considerar sua 

produtividade. A necessidade pode estar baseada na pobreza, em 

queixas passadas, deficiências e sua discriminação que exige reparação;  

3. justiça: baseada na igualdade assume que cada pessoa tem a mesma 

importância intrínseca em algum sentido religioso ou filosófico.  

 

Considerando a reciprocidade, Hoffmann sustenta que ela subjaz a todos os 

conceitos de justiça exceto a igualdade. As pessoas que precisam mais, que 

trabalham mais, ou que produzem mais devem ter mais e a punição deve se ajustar 

ao crime. Se uma pessoa trabalha e produz tanto quanto outra, mas recebe menos, 

então ela sentirá raiva por ter sido injustamente tratada e se sentirá motivada a 
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retificar a injustiça. Ela pode, também, à medida que for empática, sentir raiva 

empática, ter sentimentos empáticos de injustiça e ser motivada a retificar a 

injustiça, quando alguém for tratado injustamente. Assim, conclui que, embora a 

empatia possa não fazer uma contribuição estrutural para a justiça, ela pode 

propiciar o motivo para retificar as violações da justiça. Em segundo lugar, a 

empatia pode fazer uma contribuição substantiva direta para a justiça, baseada na 

necessidade e no esforço. Um observador pode responder empaticamente a 

alguém que precisa comida e abrigo. Sua aflição empática pode também refletir 

um princípio do cuidado (podemos ajudar aqueles que precisam). Mas se ele vê a 

comida e abrigo como direitos de todos, então sua aflição empática poderá ser 

transformada em parte numa resposta à justiça baseada em necessidades. A vítima 

merece comida e abrigo. O observador então não apenas tem o sentimento 

empático pela aflição da vítima, mas também a vê como uma vítima de injustiça, 

cujos direitos foram violados. A ligação é com o esforço baseado na justiça, pois o 

esforço não recompensado pode conotar a motivação da vítima para trabalhar e os 

planos futuros da vítima, baseados na expectativa de recompensa e seu 

desapontamento por ter sua recompensa negada. Esses são sentimentos com os 

quais os observadores podem facilmente empatizar.  

Esses dois elementos fundamentais, do papel da empatia no cuidado e na 

justiça, revelam como a empatia tem sido, no importante trabalho de Hoffmann, 

entendida como uma emoção central para a moralidade.  
 
6 Críticas à empatia 
 

Tanto Batson, quanto Hoffmann são psicólogos morais que argumentam que 

a empatia é vital para práticas morais, como agir em vista do bem-estar de outros, 

cuidar daqueles que estão em condições de necessidade e sofrimento ou buscar 

justiça. Além desses autores, vários teóricos da ética do cuidado identificam na 

empatia, junto com a sensibilidade emocional e a receptividade, um processo 

emocional que cria uma percepção moral única e voltada para outros. (COPLAN; 

GOLDIE, 2011). Na ética do cuidado, Noddings entende o cuidado como uma 

atividade que se relaciona intimamente com a empatia, dado que cuidar significa 

dar atenção às necessidades específicas dos outros particulares e tentar entender as 

situações que são colocadas do ponto de vista dos outros. Noddings, sustentou, 
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nesse sentido, que é possível fazer referência a esse “sentir com” como empatia, 

mas apenas se rejeitamos a noção padrão da empatia como projetar-se no outro, 

assim como para compreendê-lo completamente. Para Noddings, cuidado 

empático diz respeito à receptividade e não projeção. Nós recebemos e 

partilhamos os sentimentos dos outros e, como resultado, estamos preparados para 

cuidar onde nós previamente não estávamos. (GOPLAN; GLODIE, 2011).  

Slote (2018) tem proposto recentemente uma ética do cuidado centrada na 

empatia receptiva. Ele caracteriza a empatia como incluindo necessariamente um 

sentimento de amabilidade. Em termos normativos, isso significa que podemos 

determinar se uma ação foi moralmente certa ou errada, baseados na presença ou 

ausência de um cuidado empático inteiramente desenvolvido. Assim, Slote trata o 

cuidado empático como um aspecto fundamental para a moralidade. (Apud 

COPLAN; GLODIE, 2011). A existência de posições amplamente favoráveis à 

empatia não elimina, no entanto, que os próprios representantes da ética do 

cuidado reconheçam limites à atuação da empatia na vida moral. Held, uma 

proeminente defensora da ética do cuidado, sustentou que a empatia deve ser 

condicionada a certos princípios morais independentes para dar efeitos corretos. 

(COPLAN; GOLDIE, 2011).  

A forma mais desenvolvida das críticas à empatia, no entanto, não veio 

diretamente da ética do cuidado, mas de outros filósofos e psicólogos simpáticos 

às emoções na moralidade, como Jesse Prinz e Paul Bloom. Prinz desenvolveu 

uma crítica ampla à empatia, sustentando que ela não é necessária “para as 

capacidades que compõem a competência moral básica: é possível adquirir 

valores morais, fazer juízos morais e agir moralmente sem empatia”. (2011, p. 

213). Acerca do papel da empatia nos juízos morais, ele apresenta o argumento de 

seu opositor (o defensor da empatia), afirmando que nós empatizamos com os 

sentimentos positivos experimentados por pessoas que recebem caridade (julgar a 

ação boa) e com os sentimentos negativos, em relação a mulheres que são vítimas 

de violência doméstica (julgar a ação má), pois seriam as respostas empáticas, 

supostamente, que nos fariam ver essas ações como boas ou más, 

respectivamente. Prinz, então, responde essa descrição da importância da empatia 

listando uma série de juízos morais nos quais a empatia não parece ter qualquer 

função, dentre eles a consideração da necrofilia como algo errado, o incesto 

consensual, a profanação de túmulos de pessoas sem parentes. Uma vez que Prinz 
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toma a empatia como uma emoção vicária (sentir o que outra pessoa está 

sentindo), a empatia não parece ter nenhum lugar nesses juízos, nos quais não há 

vítimas envolvidas, pois não há o interesse da outra pessoa sendo violado. Embora 

eu não pretenda discutir extensamente a sugestão alternativa de Prinz acerca do 

sentimento de desaprovação, como condição suficiente para o juízo moral, é 

plausível supor que uma compreensão ampliada ou indireta da empatia, em casos 

de violação, poderia responder por nossos juízos morais negativos, nesses casos 

de violação sem vítimas. Ou seja, podemos pensar num caráter representacional 

da empatia, que envolve pensar como alguém se sentiria naquela situação (no 

roubo sem vítimas diretas numa loja de departamento ou em outros tipos de 

violação). Nesses casos, o juízo de que algo errado foi feito pode ser referido às 

circunstâncias que nos fazem transferir de contextos pessoais para contextos 

impessoais condenações e a aprovação moral de ações. As observações de 

Hoffmann sobre a empatia “aquecendo” os princípios da justiça e do cuidado 

parecem significativos aqui face às críticas de Prinz.  

No tocante ao desenvolvimento moral, Prinz também critica a psicologia 

moral que sustenta que a empatia tem um papel importante no desenvolvimento 

moral. (PRINZ, 2011). Aqui seus argumentos partem da recusa dos estudos sobre 

psicopatia, que apontam que psicopatas apresentam níveis substanciais de déficit 

empático, particularmente em tomar o sofrimento dos outros como um inibidor da 

violência. Os argumentos de Prinz nesse caso, no entanto, são especulativos e não 

parecem consistentes com as pesquisas empíricas sobre psicopatia e processos 

afetivos que vinculam diretamente a quebra de normas morais com incapacidades 

afetivas. (HARE, 2013).  

Como conclusão de seu percurso crítico, Prinz admite que a empatia tem 

alguma função empírica na moralidade, mas num grau limitado. Ele também 

discute a questão conceitual em torno do estímulo a modelos morais baseados na 

empatia. Suas críticas nesse ponto são similares a uma crítica de Bloom baseada 

na parcialidade da empatia, que discutirei a seguir.  

Bloom, por sua vez, reconhece que “quando você sente empatia pelos 

outros, você está mais propenso a ajudá-los. Em geral, a empatia serve para 

dissolver os limites entre uma pessoa e outra; é uma força contra o egoísmo e a 

indiferença”. (BLOOM, 2014). No entanto, ele tem argumentado que a empatia é 

uma reação emocional que implica uma forma de parcialidade e proximidade 
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moral, característica que torna essa emoção perigosa em termos morais, 

aproximando-se, muitas vezes, do viés e do preconceito. Como ele afirma, “a 

empatia é enviesada: nós somos mais propensos a sentir empatia por pessoas 

atraentes e por aqueles que se parecem mais conosco ou partilham nosso 

background nacional e étnico. E a empatia é limitada: ela nos conecta a pessoas 

particulares, reais ou imaginadas, mas é insensível às diferenças numéricas e aos 

dados estatísticos”. (BLOOM, 2014). Um exemplo fornecido por Bosco sobre 

empatia em relação ao racismo e à discriminação de gênero, pode ser útil aqui:  
 
Não é boa coisa ter empatia por uma mulher branca assaltada por um jovem 
negro, por exemplo, se isso impedir que se perceba o jovem negro na 
estrutura social que o rebaixa enormemente e o conduz à violência. Da 
mesma forma, não é correto que uma mulher tenha empatia com outra mulher 
que acusa um homem de abuso sexual com base em um relato de evidentes 
inconsistência e verossimilhança, só por que ela é mulher. (BOSCO, 2017, p. 
14).  

 

A vinculação da empatia com julgamentos morais que distorcem ou 

invalidam evidências e o papel de fatores estruturais representa, assim, um risco 

para assegurar o papel moral da empatia. Essa crítica, no entanto, pode ser 

enfraquecida, se notarmos que a empatia não é considerada, ao menos para Batson 

e Hoffmann, como fundante de todo o sistema moral. Ela tem sido caracterizada 

de modo menos pretensioso como um princípio que atua satisfatoriamente 

naqueles casos em que o tipo de intervenção moral requerida envolva o 

reconhecimento do sofrimento ou das necessidades de outros próximos. A crítica 

de Bloom parece especialmente apta para aquelas abordagens que fazem a 

moralidade repousar numa relação de cuidado empático fundamental e 

constitutivo de toda a moralidade. Mas podemos pensar a empatia como uma 

emoção com alcance intragrupo ou limitado e como uma emoção que “aquece” 

princípios morais, sendo, portanto, consistente com princípios como o princípio 

da justiça e do cuidado. Com relação ao alcance limitado, Blum tem argumentado 

nessa direção em relação à compaixão. Ela não tem a pretensão de ser uma 

resposta válida universalmente. É bastante claro que o tipo de sentimento que 

estranhos despertam em nós é diferente do tipo de sentimento despertado por 

nossos familiares e amigos. A moralidade não precisa, ao menos na medida em 

que está vinculada com propriedades emocionais, ser construída a partir de 

princípios uniformes. O paradigma moral da empatia pode ser, nesse sentido, as 
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relações de preocupação e cuidado que experimentamos com aqueles que nos são 

próximos, permitindo ampliações e mediações via processos cognitivos para 

estranhos. Para domínios mais alargados, portanto, a empatia não atuaria sozinha, 

mas em consonância com modelos imparciais e mais abstratos, como modelos 

utilitaristas ou pluralistas têm sugerido.  

Esse ponto também é importante, na segunda crítica formulada por Bloom. 

Ele argumentou que certas formas de empatia nos levam a um tipo de “comunhão 

plena” com outros que geralmente desemboca num grau insuportável de aflição 

empática.  
 
A inclinação forte para a empatia carrega consigo alguns custos. Pessoas que 
alcançam uma pontuação elevada na comunhão plena relatam 
relacionamentos assimétricos, onde elas suportam os outros, mas não 
recebem suporte para si mesmos. Elas também são mais propensas a sofrer de 
depressão e ansiedade. (BLOOM, 2014, p. 6). 

 

A sugestão de Bloom para evitar os custos da “comunhão empática plena” é 

defender uma “compaixão não-empática – um tipo de amor, gentileza e 

preocupação distanciado dos outros”. Para indicar as diferenças de resultado entre 

empatia e compaixão não empática, ele oferece o seguinte contraste:  
 
Imagine que a criança de um amigo próximo se afogou. Uma resposta 
altamente empática poderia ser sentir o que seu amigo sente, experienciar, 
tanto quanto possível, a tristeza e a dor. Em contraste, a compaixão envolve 
uma preocupação e amor por seu amigo, e o desejo e a motivação a ajudar, 
mas não precisa envolver espelhar a angústia do seu amigo (BLOOM, 2014, 
p. 7).  

 

Essa parece ser uma caracterização apropriada dos trabalhos que a 

compaixão pode fazer na moralidade. É importante notar, no entanto, que a 

empatia, tal como foi indicado por Batson, não precisa ser concebida unicamente 

como “sentir a dor do outro” ou “colocar-se no lugar do outro, sentindo sua dor”. 

Esse tipo de empatia, tal como os experimentos de Batson já mostravam, levam 

geralmente à aflição e a respostas egoístas, que direcionam a atenção para o 

próprio eu aflito e não para outros em necessidade, não só dificultando ações 

altruístas, como gerando custos psicológicos diversos. Podemos considerar que 

essa crítica, muito mais do que implicar uma limitação da empatia, tem sua 

plausibilidade ligada a uma compreensão da empatia, como um sentimento de 
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identificação desregulado. O problema aqui não seria a empatia em si, mas sua 

calibragem. De fato, muitas críticas à empatia têm se baseado na intensidade dessa 

emoção. A crítica de Bloom parece ser desses casos, nos quais a dificuldade é 

ligada à intensidade da resposta e não à emoção propriamente dita.  

O percurso de análise das definições, da reconstrução das principais 

explicações do funcionamento moral da empatia e das críticas que ela sofreu 

tornam, nesse sentido, claro que, embora haja divergências sobre a profundidade 

da atuação da empatia, ela atua, sem dúvida, no domínio moral, promovendo 

comportamentos que visam ao cuidado e bem-estar, especialmente em condições 

de sofrimento e necessidade. Nesse sentido, mesmo tendo sido avaliada 

criticamente, parece claro que a empatia tem um papel vital na nossa vida moral.  
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12 
 

O “eu” preocupado eticamente em Kierkegaard 
 

Evanildo Costeski* 
 

Em seus Discursos edificantes em diversos espíritos – 1847 (Opbyggelige 

Taler i forskjellig Aand – 1847), recentemente traduzidos para a Língua 

Portuguesa pelo professor Álvaro Valls e Else Hagelund, Kierkegaard (1813-

1855) fala da preocupação e da aflição que acometem cotidianamente os 

indivíduos no mundo moderno, tendo como base o Evangelho de Mateus 24, 24-

34, onde se encontram as conhecidas exortações: “Olhai as aves do céu” e 

“Observai os lírios do campo”.1 Para Kierkegaard, as preocupações surgem das 

comparações, do fato de a pessoa não se contentar com a sua vida e se comparar 

com os outros indivíduos; daí os ensinamentos dos lírios e das aves. O “lírio do 

campo”, por exemplo, “não compara seu bem-estar com a pobreza de alguém”, 

nem sua formosura com o rico Salomão ou com o mais miserável de todos. O 

mesmo acontece com o pássaro: ele não coteja “seu voo leve com o caminhar tão 

pesado do aflito”, nem sua liberdade com aquele que está preso. O ser humano, 

preocupado com os afazeres da vida, deve se ater ao exemplo das aves e dos lírios 

e ver que, na existência de ambos, só há o silêncio, a vida sem comparação, 

contente com o que se tem no presente, sem nenhuma inquietação com o futuro. 

Para ilustrar melhor a analogia entre o homem preocupado e o lírio, 

Kierkegaard narra um pequeno apólogo intitulado justamente “sobre o lírio 

preocupado”. Imagina-se um lírio que cresceu afastado de outros lírios, longe, 

                                                           
* Possui graduação em Filosofia pela Universidade do Sagrado Coração. Mestrado em Filosofia 
pela Pontifícia Universidade Gregoriana (1997) e Doutorado em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana (2004). Pós-doutorado no Centro de História e Cultura da Universidade 
Nova de Lisboa (2012). Professor Associado III da Universidade Federal do Ceará. Membro 
correspondente externo do Instituto Eric Weil (IEW) da Université Charles-de-Gaulle Lille 3. 
Professor no curso de Mestrado e Doutorado em Filosofia da UFC e do Mestrado Profissional em 
Filosofia (PROF-FILO). Coordenador adjunto de Programas Profissionais da área de Filosofia 
(2018-2021). Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: 
ensino de filosofia, filosofia brasileira, Kierkegaard, Eric Weil, violência, religião e relações 
internacionais. 
1 Cf. o discurso: “O que aprendemos dos Lírios do Campo e das Aves do Céu”, in Sören 
Kierkegaard, 2018, p. 13-68. 
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perto de um regato, junto com outras florezinhas. Esse lírio, como diz o 

Evangelho, estava melhor vestido que Salomão em sua glória e vivia  
 
“sem preocupações e alegre enquanto durava o dia”. Um dia apareceu um 
pássaro que, depois de várias visitas, começou a falar com o lírio sobre 
lugares diferentes e sobre outros lírios igualmente belos e ainda mais 
esplendorosos que ele. O lírio foi ficando incomodado e preocupado: “quanto 
mais escutava o pássaro tanto mais preocupado ficava; não mais dormia 
tranquilo à noite e não mais acordava alegre pela manhã; sentia-se preso e 
amarrado, achava tedioso o correr da água do regato o dia todo. Começava 
agora a se ocupar consigo mesmo e com as condições de sua vida em 
autoaflição o dia inteiro”. (KIERKEGAARD, 2018, p. 25).  
 

Para pôr fim à preocupação, o lírio, depois de muita insistência, aceitou que 

o pássaro o arrancasse e o levasse voando para os lugares onde supostamente 

floresciam os lírios vistosos. Infelizmente, no caminho, longe da terra que o 

mantinha vivo, o lírio acabou murchando e morrendo. Após finalizar tragicamente 

a fábula, Kierkegaard explica: “O lírio é o ser humano. O pássaro malvado é o 

inquieto pensamento da comparação, que vagueia por toda parte, em círculos, 

inconstante e cheio de caprichos e recolhe o saber malsão da diferença; e tal como 

o pássaro não se colocou no lugar do lírio, assim a comparação o faz, com ela o 

ser humano coloca-se no lugar de um outro, ou coloca um outro no seu lugar”. 

(2018, p. 26-27).  

 O ser humano não deve procurar ser o que não é, deve se contentar com o 

que tem, sem querer ser outra pessoa diferente. Kierkegaard chama essa 

preocupação de mundana, a qual, justamente por isso, precisa ser evitada. Trata-se 

de uma preocupação meramente estética, de um eu que não se contenta consigo 

mesmo. O eu, identificado com o pássaro, não agiu, evidentemente, por empatia, 

mas por maldade, levando o eu-lírio à perdição. Ele perturba, não porque é 

mentiroso ‒ apesar de o ser também ‒, mas porque confunde e ilude, misturando o 

verdadeiro com o falso. Todos somos igualmente pássaros e lírios, poetas, 

sedutores, egoístas, sonhadores de um mundo diferente, inocentes e culpados. 

Ora, não é errado apresentar o “diferente” como objeto de desejo, como fez o 

pássaro ao lírio; o que é errado é eternizá-lo e utilizá-lo para negar a vida do 

outro, disturbando-o por meio de comparações, tirando-o maldosamente da terra 

segura em que vivia. Todavia, a preocupação não é apenas negativa. Há também 

uma preocupação positiva, empática, ética e solidária, volvida ao outro. Mas 
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como passar de um eu preocupado esteticamente para um eu preocupado 

eticamente?  

 Em um texto de 1842, chamado de Enten-Eller, do período estético, 

Kierkegaard busca determinar os limites entre o estético e o ético, mormente no 

que tange à questão da escolha. A escolha, sendo meramente estética, não pode 

ser uma escolha livre, haja vista ser motivada por comparações e/ou por 

influências externas; por isso, “escolher é uma expressão genuína e rigorosa do 

ético”. (2017, p. 178). De fato, ao contrário do que se poderia imaginar em 

princípio, a escolha por si mesmo não é uma escolha egoísta, própria de um eu 

solitário. O eu que escolhe absolutamente a si mesmo supõe um eu que não foi 

escolhido, pois, se o eu que escolhe não existisse antes, ele teria sido 

evidentemente criado pela própria escolha e aí não seria exatamente uma escolha, 

mas uma criação ex nihilo. Ora, o eu não cria, apenas escolhe a si mesmo. O eu 

que escolhe a si mesmo descobre uma história e, nessa história, descobre tanto 

outros indivíduos que o precederam quanto outros que existem 

concomitantemente a si e em si mesmo. Em outras palavras, quem escolhe a si 

mesmo descobre que não é apenas individual, mas universal. 

 Essa dialética terrivelmente sutil é retomada e completada por Kierkegaard 

no livro A doença mortal (Sygdommen til Doden), de 1847.2 Segundo se 

depreende do texto, há três movimentos no interior do eu: primeiro, tem o 

movimento do eu estético, responsável pela relação abstrata e imediata entre alma 

e corpo, liberdade e necessidade. Esse eu simplesmente vive, sem conhecer a si 

mesmo. Ele é, mas não sabe o que é. O segundo movimento é o do eu que, ao 

estabelecer a relação entre alma e corpo, relaciona-se igualmente consigo mesmo 

e, portanto, tem consciência de si, tornando-se eticamente responsável por sua 

ação. Ora, essa relação do eu consigo mesmo deve ser necessariamente 

engendrada pelo próprio eu ou por um outro eu. Se a relação foi criada pelo 

próprio eu, haveria apenas um tipo de desespero, a saber, o de não querer ser si 

mesmo. Todavia, como todo eu quer ser si mesmo, isso indica que ele não se 

autoengendrou, mas foi posto por outro eu. Esse é, portanto, o terceiro 

                                                           
2 A tradução portuguesa publicada na coleção “Os Pensadores” optou por verter Sygdommen til 
doden por O desespero humano (Doença até a morte), seguindo provavelmente a tradução 
francesa. (Sören Kierkegaard, 1979). Optou-se por utilizar aqui também a tradução italiana 
pioneira de Cornelio Fabro, 1993, p. 619-692. Aguarda-se ainda uma nova tradução portuguesa de 
Sygdommen til doden diretamente do original dinamarquês. 
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movimento, a saber: o do eu religioso que, ao tomar consciência de si, reconhece, 

ao relacionar-se consigo próprio, que foi criado por outro, no caso, pelo Eu 

divino.  

 Desse modo, o Outro se apresenta como uma parte inseparável do eu. Com 

isso, a relação Eu/Tu torna-se intrinsecamente ontológica para o próprio 

Kierkegaard. Todavia, como vimos, o Outro é aí limitado ao Tu divino. Falta ao 

autor dinamarquês o reconhecimento da importância da relação do eu com os 

demais indivíduos e com o mundo social e político em geral. Foi preciso chegar 

ao século XX para que esta relação se concretizasse na chamada “filosofia do 

diálogo”, levada a cabo, principalmente, pelos pensadores judaicos Martin Buber 

(1878-1965), Franz Rosenzweig (1886-1929), Emmanuel Levinas (1906-1995) e, 

last but not least, pela filosofia cristã pneumatológica de Ferdinand Ebner (1882-

1931).  

 Quando se fala de “pensamento dialógico”, considera-se logo a obra Eu e Tu 

(Ich und Du), de Martin Buber, publicada em 1923, como iniciadora do 

movimento, ignorando que ela foi precedida pela A estrela da redenção (Der 

Stern der Erlösung), de Franz Rosenzweig, publicada em 1921, e pelo texto 

fundamental “A palavra e as realidades espirituais: Fragmentos pneumatológicos” 

(Das Wort und di geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente), de 

Ferdinand Ebner, de 1920. É certo que Buber não depende de Rosenzweig e de 

Ebner para escrever Ich und Du, porém, como observa Bernhard Casper, ele 

provavelmente conhecia A estrela da redenção, antes da publicação do Eu e o Tu 

e, com certeza, os Fragmentos pneumatológicos, antes de redigir a terceira parte 

da referida obra. (CASPER, 2009, p. 284). 

 Entre esses autores iniciadores do movimento dialógico, Ebner foi 

certamente quem mais sofreu influência de Kierkegaard. Ele meditou 

profundamente sobre o texto A doença mortal ou O desespero humano para 

estabelecer a sua tese, centrada na relação espiritual Eu/Tu e efetivada por meio 

da Palavra ou Linguagem. A influência de Kierkegaard ecoa, inclusive, na forma 

metodologicamente assistemática de seu pensamento, claramente expressa no 

título da sua obra principal, Fragmentos pneumatológicos, que lembra 

abertamente as Migalhas filosóficas do autor dinamarquês.  

 Para Ebner, a relação Eu/Tu depende previamente da linguagem, do logos, 

tal como foi expresso no Prólogo do Evangelho de São João: “No princípio era o 
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Verbo”, isto é, a Palavra. E essa Palavra é um evento pneumatológico, na medida 

em que é responsável pela dinâmica da relação consciente do eu consigo mesmo, 

que determina e se autodetermina (EBNER, 1998, p. 232), como havia já sido 

proposto por Kierkegaard. A partir desse processo, em princípio solipsista, o Eu, 

experimentando o desespero ou a “doença mortal”, é resgatado gratuitamente 

mediante a Palavra e o amor divino. (EBNER, 1998, p. 255). A diferença é que, 

para Kierkegaard, o Tu se limita ao Divino, enquanto para Ebner e os demais 

filósofos do diálogo, a relação com o Tu deve envolver também os demais 

indivíduos. Com efeito, como ficará claro logo abaixo, não é possível uma relação 

com o Tu divino sem o tu humano. 

 Independentemente da corrente filosófica denominada “filosofia do 

diálogo”, que teve em Lévinas um dos seus últimos representantes no século XX, 

a dialética Eu/Tu é fundamental para a o cultivo da empatia e da solidariedade 

humana, como mostram os temas tratados na presente coletânea. A experiência 

com as várias dimensões do Tu leva o Eu a abandonar o seu natural solipsismo 

egoístico e a assumir posições empáticas e solidárias com o mundo, com a 

natureza, com a sociedade e com as pessoas em geral.  

 Desse modo, o Eu empático e Solidário não pode ficar restrito ao núcleo 

familiar ou aos amigos próximos, deve atingir igualmente as pessoas que estão 

distantes, além de se volver para os animais, as plantas, os rios, as pedras e a 

natureza cósmica em geral. Tudo deve ser objeto de cuidado. Além disso, a 

solidariedade não deve ser apenas horizontal, isto é, restrita ao cuidado das 

pessoas entre si. Pode-se pensar também em uma solidariedade vertical, isto é, do 

Estado com os cidadãos, cumprindo o que determina a constituição do país. 

(PIZZOLATO, 2008, p. 113-115). Cabe ao Estado a maior parte do ônus na proteção 

dos menos favorecidos, sem, obviamente, ofuscar a relevância da solidariedade 

humana horizontal. O Estado também tem a missão de ser solidário com os outros 

Estados, estabelecendo uma verdadeira fraternidade política universal entre povos 

e Estados. Mas talvez tenhamos ido além da proposta original deste livro, que 

enfatiza, sobretudo, a relação empatia/solidariedade. E isto já é bastante.  
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13 
 

A importância do humano 
 

Celso Samir Guielcer de For * 
 

Aqui vamos construir a relação entre a construção de nossa realidade, de 

nossa história, da ética e da essência do ser humano. Com isso vamos tornar em 

conceitos específicos como transcendência, desejo, entre outros. E, assim, 

demonstrar a linha que liga a humanidade à descoberta da diferença como 

essência desta própria humanidade. Desse modo refundar uma nova maneira de 

pensar outra racionalidade. 
 
1 Uma reflexão em torno do ethos humano e sua importância na razão social 
 

Como é possível falar em dignidade humana? Hoje o mundo parecer estar 

cansado de si mesmo. A violência parecer estar impregnada na razão humana, 

como um vírus incapaz de conhecer o outro que está ao seu lado. E assim nossa 

sociedade, dita democrática, sobrecarrega seus meios de punição e parece estar 

muito longe da prevenção. E esta democracia se apresenta incapaz de diagnosticar 

o processo de humanização da realização humana. 

O grande processo que buscamos esclarecer não é o de uma mera 

articulação política, mas de versão articulada entre a política, a moral e a ação 

humana: o sentido da palavra ethos. E com isso demonstrar como acontece esta 

relação entre a ética e a vida. 
 
2 A História e a memória – quando precisamos recuperar quem somos 
 

A grande noção de ética que temos de recuperar é aquela referente à 

autêntica problemática humana: a relação entre ética, política e vida. E, com isso, 

deixar claro como o pensamento ético pode produzir certa crítica sobre a 

construção de nossa humanidade. 

Agora entramos em um momento em que as memórias são postas em jogo. 

O mundo parece querer esquecer de quem é e de por que se encontra na atual 
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situação. Parece que que temos, enquanto sociedade, uma grande dificuldade de 

perceber nossa situação. “A história moderna ocidental começa efetivamente com 

a diferenciação entre o presente e o passado.” (CERTEAU, 1982, p. 9). O que 

para muitos é uma forma de relação entre a memória e sua identidade, para outros 

é uma forma de esquecer a relação entre a memória e a identidade. A identidade 

tem sido ponto de referência importante na História e na história da filosofia. Ela 

tem demarcado nossa postura em relação ao diferente.  

“A história é o privilégio (tantara) que é necessário recordar para não se 

esquecer a si próprio. Ela situa o povo no centro dele mesmo, estendendo-o de um 

passado a um futuro.” (CERTEAU, 1982, p. 11). Esta dinâmica tem caído em 

cheio para a reflexão filosófica. Muitas vezes retomar a questão na sua origem 

histórica tem sido um método bem-interessante para dar vazão ao problema.  

Claro, o problema acaba sendo sempre o mesmo, pois ainda estamos falando 

de identidade. Assim, a diferença fica em segundo plano. Bem, agora, precisamos 

perceber que tratar sobre a identidade é sempre partir de um ponto estabelecido. 

Este ponto pode ter uma revisão de suas estruturas compreensivas e 

interpretativas, como no caso de Heidegger.  

Heidegger vai construir uma forma de percebermos o que foi esquecido. É 

uma maneira epistemológica de falar sobre o que não pode ser visto ou dito. É 

aquela parte da verdade que se torna obscura e que de alguma forma possa vir a se 

tornar esclarecida. O esquecimento como memória traz dentro de si a queda e as 

distorções que esta queda possa trazer. “A questão mais repetida não é, na 

verdade, uma questão qualquer.” “No solo da arrancada grega para interpretar o 

ser, formou-se um dogma que não apenas declara supérflua a questão do sentido 

do ser como também lhe sanciona a falta.”1 

E, aqui, novamente é repetida a máxima da articulação entre o que 

pensamos e o que queremos que seja. O ser em seu sentido mais amplo é universal 

locus de sentido e capacidade de construir identidades. Esta universalidade delega 

a capacidade de construção de sentido para o ser, que, mesmo quando se refere a 

esta universalidade, encontra um sentido mais de transcendência de um escapar de 

si para si. E como diz Heidegger,2 a respeito de Hegel quando este colocou o ser 

                                                           
1 Heidegger (2002, p. 27). 
2 Ibidem, p. 28. 
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como imediato e indeterminado. O que significa dizer que para Hegel o ser é uma 

noção que se autoesclarece.  

No entanto, ainda resta a transcendência como elemento fundador da 

universalidade que é a transcendência. E, no que diz respeito à construção de uma 

consciência, temos ainda a visão de Gadamer como responsável pelo resgate da 

consciência histórica. E, com isso, arrastamos a construção da uma identidade 

individual e imediata para a construção de uma identidade imediata e coletiva. 

E este ser que se inscreve em sua própria história traz de volta à capacidade 

de poder saber-se. O diálogo entre o coletivo e o individual chega a ser uma 

doença, aquilo que G. Vattimo descreve como sendo a consciência histórica, “la 

mattia storica”. Esta doença, escuridão ou queda é sua falta de sentido e 

significado. Quando o ser é encaminhado para a escuridão de tal maneira que 

sequer podemos imaginar quem ou o que seja.  

Quando procuramos o sentido desta universal identidade, que é imediata e 

talvez capaz de dar sentido ao fazer cotidiano, retornamos à transcendência que 

foi um passo além na direção do outro. Não para a queda e para o esquecimento, 

por isso deveríamos refundar nossa própria existência.  
 
3 O ético – cuidado como forma mais básica de transcendência 
 

Para refundar nossa consciência precisamos partir de algo mais básico. 

Partamos do imediato, nossa forma de existir. Somos “seres aí” (dasein), 

dispostos e, portanto, podemos atingir o circundante e, assim, compreender nossa 

relação com eles. Contudo, mais do que isso encontramos no outro a possibilidade 

de abertura. 

Assim podemos dizer que ninguém pensa sozinho. Carregamos em nossa 

história e uma parcela do mundo que habita em nós, e dos outros que habitam em 

nós. Somos uma antecipação, por isso estamos em tudo o que nos cerca. “O ser-

com e a facticidade da co-presença não se fundam, pois, numa ocorrência 

simultâneo de vários sujeitos. O estar só entre muitos também não diz, com 

referência ao ser dos muitos, que eles sejam algo simplesmente dado”.3 

 Esta verdade torna a capacidade de compreender um estar entre. Um ser-

com (mitsein) no sentido amplo da imediatez, em que o ser se torna fundamento 

                                                           
3 Heidegger (2002, p. 168). 
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para o pensamento. Com isso, podemos nos conectar ao todo que circunscreve 

nosso mundo. Por isso ninguém pensa sozinho. O ser-com é o fundamento de uma 

abertura para o outro. Assim percepção e formalização do pensar acontecem ao 

mesmo tempo e se ligam e desligam. Uma unidade que seja capaz de demonstrar 

relações, abertura e história. E por ter tantas relações é o aspecto formalizado de 

uma abertura ética. 

 Assim podemos pensar também que ninguém existe sozinho. É a relação 

com o entorno que nos torna algo. Ser-em, parafraseando Heidegger, é um ser 

entre.  
 
[...] o ser-em diferente da interioridade de algo simplesmente dado “em” um 
outro; o ser-em não é propriedade de um sujeito simplesmente dado, separada 
ou apenas provocada pelo ser simplesmente dado do “mundo”; ao contrário, 
o ser-em é um modo de ser essencial do próprio sujeito.4 

 

 Esta relação essencial nos coloca de tal maneira e nos possibilita 

transcender. Pois, por mais formalmente construída que esta estrutura de relação 

com o outro seja, ser-outro é um passo crucial. E a existência neste aspecto nos 

abre a possibilidade de ser-em, de nos colocarmos ao lado de outros. Com isso 

evidencia a complexidade de nossa forma mais básica de ser: existir. 

 Pela abertura realizada entre o pensar e existir, deparamo-nos com o infinito 

diante de nós. Este de forma imediata tende a ser formalizado, mas de forma mais 

mediatizada podemos desejar alcançá-lo, e saímos. Transcendemos a nós mesmos 

na busca de identidade, de complemento da simples existência.  

 O grande passo ético da transcendência é a saída. Há, em certo sentido, um 

aceno para isso em Heidegger, quando menciona a escuta. “Escutar é o estar 

aberto existencial da pre-sença enquanto ser-com os outros”.5 A diferença, se 

podemos dizer assim, pode, em uma escuta atenta a ser captada, mas como fazer 

para que ela seja libertada. Ou seja, para que esta diferença na escuta apareça. O 

que se pode dizer é que, por se tratar de uma estrutura formal, ela viabiliza. Ela é 

condição de possibilidade. 

 Assim esta saída em direção ao infinito, parafraseando Levinas, se reflete na 

realização imediata da percepção do outro como totalmente outro: alteridade. O 

                                                           
4 Ibidem, p. 185-186. 
5 Ibidem, p. 222. 
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qual minhas categorias racionais não podem reduzir. O chamado ético é um 

chamado de escuta e de liberdade. De pensar e de existir. Estes se concretizam em 

modos de ser próprios.  

 Então poderíamos abandonar este certo formalismo e compreender que 

fundamos o sentido de nossa existência no outro, neste transcender. Assim, esta 

transcendência busca sair de si. Um desejo pelo infinito que procura percorre um 

outro caminho, o do cuidado. Assim, o cuidado que é, fundamentalmente, um 

“ser-com” e um “ser-em” realiza a si mesmo enquanto estrutura formalizada para 

o infinito, ou simplesmente abertura. 

 Esta nova relação com o mundo se descreve a partir do cuidado. No entanto, 

mundo e pensamento são uma antecipação do próprio imediato que se põe diante 

de nós e dos outros, a antecipação do outro no “com”. Assim, este cuidado revela 

a reconstrução do sentido através da escuta ética de si e dos outros, enquanto 

escuta de si, consciência e enquanto escuta do outro como ética. A estrutura do 

cuidado se torna com isso a condição de possibilidade de qualquer forma de 

transcendência, de qualquer identidade. Contudo, esta estrutura formal que 

refunda o sentido de convivência e de respeito que se torna uma postura, se torna 

também uma existência que prima pelo postulado ético. Por isso ninguém existe 

só, existimos porquê o sentido que nos alimenta, enquanto seres eticamente vivos, 

é o outro. 

 Também por isso, Heidegger fala no cuidado como cura. É a realização 

completa do ser enquanto identidade de si na busca de si, através do outro. No 

entanto, para que haja cura de fato o conteúdo desta estrutura precisa ser vivo, 

pulsante, desejante e desejado. O humano é mais do que se pode formalizar e 

transcender. Por isso não nascemos humanos, nos tornamos. 
 
4 O humano: a diferença fundamental 
 

Há sempre a perspectiva de que a humanidade é o imediatamente dado de 

nossa existência. E quem pensa assim se engana profundamente. O imediato em 

nossa existência é a diferença. Esta que não pode, por falta da capacidade, ser 

aniquilada e até formalizada por ninguém, pois nos tornamos humanos pela 

diferença que carregamos, que nos molda e dá o sentido para esta mesma 

existência.  
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Quando percebemos que nossa identidade nos possibilidade o imediato, 

também percebemos que é preciso nos movimentar no além de si para buscar o 

sentido de si. Pois o imediato de si é vazio de sentido. Só existimos por causa dos 

outros. E mesmo quando pensamos, a diferença e individualidade são o 

fundamento de qualquer abstração. A diferença nos permite pensar. “A separação 

é a própria constituição do pensamento e da interioridade, isto é, de uma relação 

na independência”.6  

A diferença fundamental pode ser percebida, pois dentro da própria 

estrutura do cuidado há uma escuta de si. O próprio cuidado percebe a sua 

diferença. E, como diz Levinas (2000, p. 21), este outro metafisicamente desejado 

não é como o pão ou outra coisa, o outro é outro para mim, como eu sou outro.  

Esta diferença fundamental para qualquer forma de pensamento se torna 

movimento e desejo. Uma maneira de tornar viva a percepção desta alteridade e, 

com isso, escapando ao formal. “Para o desejo, a alteridade, inadequada à ideia, 

tem um sentido”.7  

 Com isso, há uma ressignificação da própria identidade e da própria 

memória, quando ela se percebe como diferença. Esta diferença de si, se 

possamos dizer isso, estabelece um novo e diferente devirem relação ao outro e ao 

mundo, pois a alteridade em sua radical diferença não pode ser compreendida.  

 A compreensão é a forma de apossar-se de entes, pensando como 

Heidegger, mas cujo conteúdo radicalmente diferente não pode ser apenas 

sistematizado, mas percebido. E a grande importância desta percepção está na sua 

radical substancialidade. Esta é a humanidade. E nos tornamos humanos por meio 

desta radical percepção, em que o outro se impõe, e sua alteridade nos ensina a 

respeitar, a acolher e a escutar. 

 Esta ressignificação repercute em outra forma de entendermos a nós 

mesmos e aos que nos cercam. Surge com isso uma racionalidade diferente 

também. Não há mais uma racionalidade de discurso, em que o logos8 ocupe a 

parte central das relações humanas. É preciso perceber que o logos tem sua 

                                                           
6 Levinas (2000, p. 90). 
7 Ibidem, p. 22. 
8 Este é o tipo de racionalidade grega que operava diretamente na sua filosofia. Ele tem como 
essência o descortinamento do real pelo discurso. E o discurso tem uma força radical nesta 
racionalidade. E sua espinha dorsal está baseada na ideia de propor, construir e elaborar. Sempre 
há um sentido a ser descoberto e entendido. 
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importância, mas não a predominância. O cuidado precisa da alteridade para 

assim perceber a diferença, inclusive, de si mesmo e com isso surgir a sua própria 

interioridade, como a memória precisa de suas vivências para visualizar o sentido 

de suas ações.  

 Assim, o conteúdo da memória opera como uma escuta da própria diferença. 

Ela lembra ao ente o cuidado com os outros, sua reponsabilidade enquanto 

humano. Esta maneira de perceber a diferença se direciona como ímpeto ético do 

pensar. E o reconhecimento da diferença está na base do pensamento, o que 

interpõe a ética como fundamento do pensar. 

  Aceitar esta diferença refere-se a estar em outra dinâmica de mundo, 

quando construímos nossa história e abrimos nosso modo de ser na forma de uma 

existência verdadeiramente autêntica. Por isso é necessária a ética como 

pensamento primeiro, pois ela liberta o cuidado para perceber a diferença como 

diferença, o outro como outro, a dinâmica da consciência como construtora de 

uma história que viva a essencialidade humana, que é, em outras palavras, sua 

própria humanidade – a diferença. 
 
5 Considerações finais 

 

A construção que realizamos até o momento refere-se a uma investigação 

sobre a importância do humano repousando sobre sua própria humanidade. E esta 

se dá na memória desta própria humanidade, como percepção ou reconhecimento 

do humano. 

Primeiro é importante ressaltar a necessidade de vermos a história e a 

memória como locais de reconhecimento, percepções e de construções. Assim, 

podemos traçar uma linha de necessidade que surge no ímpeto da diferença. O 

diferente surge como um desejo de ir além, de transcender, é quando percebemos 

a diferença como eu mesmo. 

Depois o cuidado, de inspiração heideggeriana, é como estrutura 

formalizada da própria possibilidade de acolher e de perceber a diferença, sempre 

levando em consideração que esta estrutura de cuidado reflete a relação que é o 

fundamento desta formalização e a possibilidade da diferença como conteúdo não 

formalizado. 
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 Depois a ética e a diferença, como descrições da essencialidade humana em 

sua mais profunda autenticidade. E, com isso, realizar a própria humanidade no 

contato com o outro. Por isso, ninguém existe sozinho. Precisamos perceber a 

diferença como conteúdo vivo e dinâmico para a estrutura do cuidado. 

 Por fim, concretizar, na capacidade de construção de si, e perceber a 

diferença como dinâmica da autêntica vida humana. Como essencial e ponte para 

qualquer forma de relação, por mais fundamental que ela seja, pois ninguém pensa 

sozinho, somos um misto de outros que vivem em nós. 
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14  
 

O encontro com a compaixão 
 

Jaime João Bettega* 
 

O sentido da vida está intimamente ligado com o propósito da existência, a 

ponto de se confundirem, na incansável busca pela felicidade. Viver e ser feliz 

caminham lado a lado, mesmo quando os conceitos se distanciam da clareza de 

uma adequada expressão. O sentir se impõe diante da verbalização: nem sempre 

as palavras conseguem externalizar o que habita as profundezas do ser. De um 

jeito ou de outro, independentemente da localização geográfica, todos estão em 

movimento, seja por idéias, seja por afetos. Tal busca se torna sempre mais 

evidente, uma vez que os meios foram multiplicados e a comunicação, de infinitas 

maneiras, tornou-se instantânea. Todos estão com pressa, ninguém pode perder 

tempo, o amanhã é incerto: são imposições que interferem diretamente no jeito de 

ser e de viver. 

Sem dúvida, os cenários são diversos e aparentemente superficiais. Nem 

tudo o que os olhos captam o coração sente. O materialismo continua atraindo 

multidões e vendendo ilusões. O conhecimento, cada vez mais fragmentado, é a 

alternativa mais adequada para responder às diferentes questões que adentram a 

alma humana. Porém, não basta somente ter conhecimento intelectual, é 

imprescindível ser capaz de levar a termo uma profunda experiência espiritual. A 

existência física tem, de certa forma, um prazo de validade; a dimensão intelectual 

desconhece fim, pois viver é estar sempre aprendendo; o dado emocional requer 

capacidade de harmonização e a dimensão espiritual convoca à transcendência. 
                                                           
* Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação/Doutorado em Administração da Universidade de 
Caxias do Sul e da Universidade de St. Thomas Aquinas – Angelicum – Roma, Faculdade de 
Ciências Sociais, no projeto “sanduiche”, em pesquisa para elaboração da tese Compaixão e 
Liderança Benevolente nas Organizações: um Estudo Comparado em Empresas Familiares e 
Não-Familiares Brasileiras e Italianas. Mestre em Administração pela Universidade de Caxias do 
Sul, com a produção do trabalho intitulado: A Experiência da Espiritualidade e sua Relação com o 
Desempenho dos Trabalhadores em uma Indústria Metalúrgica do Segmento Eletroeletrônico. 
Possui Especialização em Recursos Humanos pela mesma Universidade. Graduação em 
Licenciatura (incompleto) em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul (1978) e, em Teologia, 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1986) e Graduação em 
Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul (1996). Atualmente é professor 
no curso de Administração da Universidade de Caxias do Sul. Membro das Obras Sociais dos 
Capuchinhos, RS. Fundador do Projeto Mão Amiga. 
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Quem é capaz de contemplar o mistério, que envolve a existência como um todo, 

pode encontrar o ponto de equilíbrio e alcançar à vida momentos de serenidade e 

de paz. 

O ponto de partida para o exercício da compaixão, isto é, a capacidade de 

escutar a dor do outro, no intuito de minimizar ou extingui-la, é a humildade. Sem 

um contrato fiel com a humildade dificilmente o processo de humanização 

alcança índices aceitáveis. O próprio sentido da vida só é percebido e assimilado, 

na medida em que houver um compromisso sincero e concreto com o ato de ser 

humilde. Distante do orgulho, o humano é capaz de experimentar a genuidade de 

todos os sentimentos e a grandiosidade dos diferentes relacionamentos. Por maior 

que seja o volume do conhecimento intelectual, o que realmente conta na 

humanização do existir e na construção dos laços de pertencimento é a essência, a 

síntese entre a razão e a emoção, alicerçada na expressão espiritual. Quem é 

humilde reconhece a existência de papéis distintos entre o universo da criatura e 

do Criador.  

Uma pessoa compassiva é capaz de descobrir a essência do outro, despedido 

de títulos e de adereços, para revelar-se unicamente humano. A compaixão se dá 

no encontro entre humanos, que se entrelaçam para superar a desumanização. O 

ato de viver se completa na capacidade de ser compassivo, na cumplicidade do 

amor, no encantamento do olhar e no pulsar por mais vida. Porém, a compaixão é 

capaz de descobrir onde estão as urgências humanas. Se alguém estiver sem pão, 

ou com sede, ou com frio... a compaixão sabe, então, qual o endereço e a 

dimensão da urgência. A existência da indiferença, da ganância e da concorrência 

é decorrente da extinção da compaixão no coração humano. O outro não é apenas 

mais um, é único e como tal merece dignidade. Ir ao encontro daqueles que mais 

necessitam, por causa da vulnerabilidade, é o itinerário que favorece a circulação, 

ao mesmo tempo, do humano com o divino.  

O resgate da compaixão faz parte do processo de humanização. A idolatria 

técnica já dá sinais de cansaço, pois ter mais do que o necessário já não é garantia 

de realização e felicidade. A carência de coisas materiais nem sempre é a pobreza 

mais saliente. Há outras fomes, além da fome material. É evidente que a satisfação 

das necessidades básicas merece a atenção de todos. O conceito abrangente de 

responsabilidade social inclui o indivíduo, as organizações e, principalmente, os 

poderes constituídos. Então, ser compassivo é ser capaz de olhar para si e para os 
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outros, visualizando o que é bom para todos, inclusive para o meio ambiente. A 

compaixão resgata o melhor de cada um para plenificar o que é bom para todos. 

Desta forma, a humanização se faz processo crescente e envolvente. A própria 

espiritualidade se mistura nesse contexto compassivo para devolver ao ser 

humano o bem-estar físico e emocional.  

A compaixão não entra em ação somente em ocasiões específicas, nas quais 

a necessidade de auxílio é saliente e determinante. Socorrer quem foi visitado por 

uma tragédia ou por perdas significativas é algo até corriqueiro e visível. Em 

todos os tempos, a sociedade sempre registrou movimentos de socorro e de ajuda 

pontual. Porém, a vida, no cotidiano, é visitada por sofrimentos existenciais que 

nem sempre são traduzidos em palavras. Muitas dores acompanham os humanos, 

de manhã à noite, provocando sofrimentos praticamente invisíveis, que também 

necessitam de ações compassivas. Portanto, a compaixão não entra em ação 

somente quando há danos em grandes proporções. A compaixão se ocupa com 

pequenos detalhes, no intuito de protagonizar maior qualidade de vida, distante da 

dor. Um simples desconforto pode e deve ser olhado e tratado compassivamente.  

O laboratório da compaixão é a família. É no ambiente familiar que a 

compaixão adquire a forma solidária de amor. Quanta compaixão dos pais para os 

filhos e dos filhos para os pais, principalmente quando da idade avançada. O 

aprendizado da compaixão não se dá pela teoria, mas pelo testemunho. É pelo 

olhar e pela experiência que a compaixão vai tomando forma e proporção no 

coração. Além das relações familiares, a compaixão se expande nos ambientes de 

trabalho, nas relações de amizade e no envolvimento comunitário. A compaixão é 

capaz de combater um dos males mais incisivos da atualidade: a ganância. É, de 

fato, triste e sem significância a vida de quem deseja tirar proveito de tudo, 

enganando o próximo, não abrindo mão do acúmulo material. Muitas pessoas 

possuem mais do que o necessário, mas vivem a solidão própria de quem 

transformou tudo em material. Quanto maior o apego material, menor a liberdade 

e a leveza do existir.  

Como toda construção necessita de um bom alicerce, a compaixão se 

sustenta na espiritualidade. Quem reserva momentos para o cultivo espiritual e se 

reabastece e se fortalece para tornar-se disponível em auxiliar quem passa por 

situações exigentes e doloridas. Pessoas espiritualizadas são naturalmente mais 

propensas ao exercício da compaixão. O amor ao Criador inspira o amor às 
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criaturas. Nem sempre a religiosidade garante a espiritualidade. Quem é capaz de 

uma experiência espiritual está mais propenso às ações compassivas. A dimensão 

espiritual cria conexão com o Absoluto e potencializa a bondade, que se desdobra 

em ações de caridade. Para além de fórmulas a oração sustenta e atualiza a 

espiritualidade. Quando a interioridade acolhe, tudo se transforma em oração, 

permitindo a interligação do coração com as mãos, isto é, amar e fazer se 

encontram numa unidade perfeita.  

A urgência da compaixão, num mundo marcado por tantos sinais de 

sofrimento, remete ao ser humano, que é o princípio gerador da compaixão. O 

investimento no ser humano permitirá que um novo tempo seja inaugurado, 

quando a compaixão esteja em contínua circulação transformando lágrimas em 

sorrisos, dores em alegrias, quedas em reerguimentos vitoriosos. O conhecimento 

sempre será fonte de felicidade, se a humildade conseguir sustentar o sonho de 

felicidade. O mundo é complexo, mas o coração sempre será sedento de leveza e 

de dignidade. Quando o amor for a maior de todas as “ideologias”, o ser humano 

será compreendido e elevado à dignidade de protagonista de um novo tempo, 

marcado pela justiça e pela paz. O que carece, no presente momento, não é de 

luta, mas de conscientização quanto ao significado da vida e a excelência da 

compaixão. Se a espiritualidade conseguir adentrar as entranhas do ser, a 

compaixão descortinará o cuidado mútuo, garantindo o surgimento de um novo 

céu e de uma nova terra. 
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Posfácio 
 

Cesar Augusto Erthal 
 

Vivemos rodeados de códigos de conduta, normas, sistemas e muitas vezes 

de conjuntos teóricos que nos afastam do que deveria ser a principal e verdadeira 

preocupação humana, a saber, o conhecimento de si mesmo e das maneiras 

viáveis ou corretas de se viver e conviver tanto com conhecidos como com 

estranhos. Qual é a finalidade da vida senão buscar essa compreensão e 

consequentemente seu sentido? Então, afirmamos com a convicção de que é 

necessário renovarmos, a partir de uma educação ética (e que seja por 

consequência mais afetiva), os sujeitos e sua cultura, seu mundo da vida, o que 

buscamos justificar, trazendo ao debate os temas de Empatia e Solidariedade.  

Quando imersos apenas nos problemas exteriores, aos objetos, a 

tecnologia, esquecemos de refletir sobre nós mesmos e ao esquecermos dessa 

primeira etapa facilmente esquecemos de pensar nos outros, sujeitos concretos e 

necessitados urgentemente de uma prática da verdadeira e concreta solidariedade.  

 Encontramos hoje a necessidade de um desenvolvimento sólido (in-solidus 

= solidariedade) de amor ao próximo ou, em outros termos, de uma solidariedade 

afetiva; para isso, urge uma renovação dos benefícios de processos colaborativos 

em um mundo que vive de exclusão da acolhida e do reconhecimento do outro. A 

questão é e continuará sendo, após a apresentação desta coletânea: Como 

desenvolver nossa sensibilidade para o outro? O desafio de hoje é encontrar 

processos de afirmação da própria vida e da vida dos outros. A esperança reside 

na aquisição de uma capacidade de saber cuidar, pois nota-se que o problema 

maior não está na sobrevivência do ser humano, nem de como trataremos das 

novas tecnologias ou até das expectativas frente a uma inteligência artificial, por 

exemplo, mas sim no relacionamento humano, e para muitos na difícil tarefa de 

aprender a ser gente de verdade. 

 Entendemos, com os debates oferecidos nesta obra, ser hoje mais do que 

antes já possa ter sido, uma necessidade vital os elementos ou fundamentos da 

empatia e solidariedade afetiva. Precisamos tomar conhecimento, perceber e 

observar a realidade vivida no mundo da vida atual e com isso da urgência em 

superar tantas crises de convívio e de estrutura. Para isso, é preciso sair de apenas 

debates de sala de aula, de gabinetes fechados, de teorias sendo apresentadas e 
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pensadas que jamais vemos, nos acontecimentos práticos do dia a dia, como 

tentativa de solução. Sentimos, ainda assim, coragem para acreditar na 

possibilidade de sermos filósofos mais efetivos e concretamente “funcionários da 

humanidade”, conforme expressão de Husserl, pelo trabalho de uma sociedade 

concretamente mais ética, formada e continuamente renovada, construindo e 

reconstruindo-se em seus sentidos de humanidade. 

 Vemos, diariamente, que urge renovarmos os convívios de solidariedade, de 

cooperação e de engajamento mútuo por um mundo que sonhamos 

“diurnamente”, acordados, ser um mundo melhor de se viver e, 

consequentemente, na busca de vida boa, sendo todos participantes de uma 

felicidade não apenas individualmente sua, mas igualmente do outro concreto. 

Entendemos que muito mais além de estudar conceitos filosóficos e da realidade 

que vivemos, é indispensável apontarmos e, consequentemente, trabalharmos por 

soluções efetivas e concretas. Filósofos, pensadores de gabinete ou fechados em 

suas teorias de sala de aula não têm mais sentido, se não estiverem na prática 

lutando por aquilo que acreditam, pensam e podem representar. 

 Concluímos, portanto, citando Mário Quintana (In: O Caderno H), ao dizer 

de uma forma simples o que deve ser aprendido hoje, em todos os dias: “Os 

verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem”. Queremos 

acreditar que essa leitura não se trata apenas e simplesmente de livros e similares, 

mas sair de um analfabetismo emocional/afetivo e aprender a ler a realidade, os 

acontecimentos do mundo da vida e, com isso, também das possibilidades de 

renovação, de transformação, e de aprender por toda a vida; se queremos nos 

transformar de fato em seres humanos, devemos nos tornar efetivamente seres 

humanos humanizados e, de forma afetiva, entender que a extensa tarefa consiste 

na aprendizagem de vivermos juntos, construindo diariamente uma sociedade com 

o propósito do bem comum, da justiça e da valorização da vida como um todo. 
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