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Prefácio à edição brasileira

Edith Stein entre Husserl e Tomás de Aquino, 

e para além deles

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz*

1. Aproximação e convivência de Edith Stein com 
Husserl

1.1. A fase de Breslávia  

(semestre de verão de 1911 – semestre de inverno de 1912/13):  

da psicologia e da pedagogia às Investigações lógicas de Husserl

Durante seus quatro semestres de estudo universitário 
em Breslávia, Edith Stein dedicou-se à língua e literatura ale-
mãs, à história, à psicologia e à filosofia. O primeiro curso ao 
qual assistiu foi de psicologia, o que depois ela considerou 
um sinal, pois foi com psicologia que ela mais se envolveu 
naqueles quatro semestres,1 tendo por professor William 
Stern (1871-1938), psicólogo e filósofo que emigrou após 
1933. Edith Stein, no entanto, decepcionava-se mais e mais 
com as aulas de psicologia e as considerava apenas horas 
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de “conversa muito agradável”.2 Isso já indicava que, na re-
alidade, o que Edith Stein desejava era encarar a psicologia 
sob uma perspectiva filosófica, como se confirmou pelo fato 
de que as aulas de filosofia natural, ministradas por Richard 
Hönigswald, a encantavam sobremaneira, embora ela, clara-
mente desde o primeiro ano, também não se sentisse satis-
feita com Hönigswald, que fazia uma triagem nas questões 
postas pela classe.

No mesmo período de Breslávia, Edith Stein envolveu-
-se igualmante com pedagogia, especificamente com a apli-
cação da psicologia à orientação teórica e prática das crian-
ças. Todavia, é evidente que o “Grupo Pedagógico”, apesar de 
todas as excursões e visitas a instituições educativas, deixa-
va-a insatisfeita. Essa insatisfação explica por que a preocu-
pação teórica torna-se cada vez mais aguda em Edith Stein. 
Ela chegou a acompanhar discussões referentes ao método 
de Würzburg (com base nos trabalhos de Oswald Külpe, 
Karl Bühle e August Messer), mas testemunhou experiências 
educativas bastante frustrantes. Não surpreende, então, que 
Edith Stein tenha reagido à leitura das Investigações lógicas de 
Edmund Husserl com tanto entusiasmo e alívio intelectual, a 
ponto de ela mesma ficar surpresa com sua reação e decidir 
mudar imediatamente para Gotinga.

As bases, no entanto, que Edith Stein recebera para o 
estudo de psicologia e pedagogia em sua época de estudante 
em Breslávia ser-lhe-ão úteis para o trabalho ulterior como 
professora em Espira e mesmo para suas pesquisas em an-
tropologia filosófica, desenvolvidas entre 1928 e 1933, par-
ticularmente a antropologia feminina.3 Sua releitura estri-
tamente fenomenológica dos temas que mais a preocupa-
ram no início de sua vida universitária pode ser encontrada 

2 Idem, ibidem.
3 Cf. ESGA, vol. 13.



fundamentalmente nas Contribuições à fundamentação filosó-
fica da psicologia e das ciências do espírito, de 1922.4 Numa 
palavra, pode-se dizer que os estudos de Breslávia foram 
propedêuticos para a metodologia e a terminologia que de-
pois Edith Stein modelaria em sua obra.

1.2. A fase de Gotinga  

(semestre de verão de 1913 – semestre de inverno de 1914/15; 

semestre de inverno de 1915/16 – semestre de verão de 1916): 

do seminário de Husserl à tese sobre a empatia.

Edmund Husserl, mestre de Edith Stein, é um dos 
grandes nomes da filosofia germanófona que vai de Kant a 
Heidegger. No entanto, essa filosofia sofreu uma mudança 
decisiva com a fenomenologia de Husserl. Com efeito, o fi-
nal do século XIX via-se dominado filosoficamente por um 
subjetivismo, um psicologismo e um historicismo genera-
lizados, a ponto de a visão do mundo, das pessoas e dos 
objetos impessoais – numa palavra, a visão da realidade – ser 
concebida como algo sempre determinado subjetivamente, 
e nunca “verdadeiro” objetivamente ou de modo verifica-
cional. Na filosofia da vida de Nietzsche, por exemplo, a 
subjetividade era considerada a chave de abordagem deci-
siva do mundo. Desse quadro geral decorre a popularidade 
do termo Weltanschauung (visão de mundo) nos anos 1920, 
segundo o uso consagrado por Dilthey, Troeltsch, Jaspers e 
Scheler.5 Na contrapartida, experimentava-se também àque-
la época o fato de que, lá onde o mundo é considerado ape-
nas de uma perspectiva individual, o pensamento perde o 
próprio mundo em seu conjunto.

4 Cf. ESGA, vol. 6.
5 Cf. GERL-FALKOVITZ, H.-B. Romano Guardini (1885-1968). Leben und Werk. 
Mainz: Matthias Grünewald, 1995, capítulo 9.



Nesse quadro, por um intenso trabalho do pensamento, 
Husserl criou um novo caminho, inteiramente seu. A partir 
de 1900, começando pelas Investigações lógicas, ele deu – com 
Kant e contra Kant – um passo tão revolucionário quanto 
clássico para falar novamente do real como “dado” e consi-
derá-lo cognoscível em sua fenomenalidade ou em seu apare-
cer. Husserl perguntava-se: como algo aparece? Ainda: como 
aparece algo? Com essas perguntas, ele reabria a possibilida-
de outrora perdida de alcançar as coisas mesmas. De acordo 
com a caracterização dada por Edith Stein, alcançar as coisas 
mesmas, como fez Husserl, não significava uma consciência 
ingênua da realidade: as coisas mesmas – que devem ser to-
cadas pelo sentido das palavras – não são coisas singulares da 
experiência, mas algo geral, a ideia ou a essência das coisas.6 
Em uma de suas diversas formulações, Husserl dizia que o 
coração do método fenomenológico está na arte de fazer falar 
simplesmente o olho que vê.

Ao longo dos seus semestres em Gotinga – lembrando que 
durante o semestre de verão de 1916 ela trabalhou como vo-
luntária da Cruz Vermelha em Weisskirchen, na Morávia –, 
Edith Stein foi praticamente uma “receptora” do pensamento 
do mestre, sem marcar grandes diferenças em relação a ele. 
Mas sua primeira dissertação, de janeiro de 1915, e sua tese 
sobre a empatia, de 1916, conterão já acréscimos ao que havia 
aprendido com Husserl, principalmente pela exploração do 
tema da intersubjetividade. Rapidamente ela procurou tomar 
posição diante do que lhe pareceu, à época, um idealismo ex-
cessivo da parte de Husserl, e iniciou seu itinerário como pen-
sadora adulta. Com efeito, em 1914, nas Ideias para uma feno-
menologia pura e uma filosofia fenomenológica, Husserl desen-
volverá um trabalho que causará surpresa em seus discípulos, 

6 Cf. FG (ESGA, vol. 9), p. 149 (no presente volume, p. 152).



pois mudava sua demonstração de leis lógicas na Natureza 
– ou leis que a razão humana encontra absolutamente e de 
fato no mundo objetivo –, descrevendo agora a constituição 
do mundo pelo sujeito: Husserl parecia orientar-se nova-
mente para a subjetividade transcendental de Kant, mesmo 
eliminando a coisa-em-si kantiana em uma ampla teoria do 
conhecimento fundada na constituição. Em seu texto A feno-
menologia e seu significado de visão do mundo, Edith Stein dará 
até a entender que se distancia do “subjetivismo” de Husserl.7

É importante lembrar ainda que, no período de Gotinga, 
Edith Stein encontrou-se numa condição pouco clara, do 
ponto de vista formal, quando foi assistente de Husserl (do 
verão de 1916 até fevereiro de 1918), pois ele não concordava 
que as mulheres se candidatassem à docência universitária; 
e para Edith Stein era impensável buscar um ganha-pão não 
filosófico. Dedicou-se, então, à árdua tarefa de transcrever 
manuscritos estenografados de Husserl e a preparar a publi-
cação dos mesmos, do que resultaram o volume II das Ideias 
para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica, a 
Fenomenologia da consciência interna do tempo, a Constituição 
sistemática do espaço e alguns ensaios.8 Também provêm des-
ses anos relativamente tensos os textos steinianos Introdução à 
filosofia, Contribuições à fundamentação filosófica da psicologia e 
das ciências do espírito e Uma investigação sobre o Estado, todos 
de certo modo concebidos na perspectiva – sempre frustrada 
– de obter uma vaga de docente. Em outro aspecto observa-
va-se também a distância que começava a interpor-se entre 
a discípula e o mestre: o interesse pela experiência religiosa, 
consumado em 1922 pela conversão de Edith Stein à fé cristã. 

7 Cf. ibidem, p. 143-158 (ed. bras., p. 143-164).
8 Três trabalhos de Edith Stein foram publicados com o nome de Husserl (cf. Hua, 
vol. 25). Trata-se da resenha de um livro de Heirinch Gustav Steinmann, da resenha 
de um livro de Theodor Elsenhans e August Messer e do ensaio Phänomenologie und 
Psychologie. Todos podem ser encontrados em FG (ESGA, vol. 9), p. 194-334.



Husserl sempre foi muito respeitoso diante da experiência re-
ligiosa pessoal – ele mesmo se convertera do judaísmo à fé 
cristã –, mas tinha grandes dificuldades, naquela época, para 
entender e aceitar uma filosofia associada à religião, tal como 
se depreende de sua carta a Roman Ingarden: “O que o senhor 
escreveu sobre a senhorita Stein entristeceu-me – e ela mesma 
não me escreveu. Infelizmente, trata-se de um visível movi-
mento de cruzamento – o que é um sinal de fraqueza interior 
nas almas. Um verdadeiro filósofo só pode ser livre: a essência 
da filosofia é a autonomia mais radical”.9

2. Aproximações e distâncias entre Edith Stein e Husserl

2.1. Vínculos entre consciência e ser

Edith Stein não deixa dúvida de que é uma discípula de 
Husserl, mas desde sua tese de doutorado sugere que seu tra-
balho é o de uma pensadora independente. Por volta de 1920, 
ao redigir sua Introdução à filosofia e ao perguntar o que é real-
mente a filosofia, ela responde que esta tem por meta compre-
ender o mundo.10 Isso significa uma dupla clarificação do ser: 
o ser da Natureza e o ser da consciência; o ser do que deve ser 
reconhecido e o ser do conhecimento mesmo. Como aluna de 
Husserl, Edith Stein segue a abordagem inovadora do mestre, 
indo além da crítica da razão de Kant: em toda percepção, 
algo é percebido, e, como tal (como percebido; não neces-
sariamente como subsistente), deve ser descrito.11 No dizer 
de Edith Stein, porém, Husserl não havia dado uma resposta 
clara, até aquele momento de suas pesquisas (anos 1920), à 
questão se o que é percebido pode ser liberado do vínculo 

9 HUSSERL, E. Brief an Roman Ingarden. Ed. Roman Ingarden. Haia: Martinus Nijhoff, 
1968, p. 22.
10 Cf. EPh (ESGA, vol. 8), p. 14.
11 Cf. ibidem, p. 18.



com a consciência e afirmado como independente dela. Para 
Edith Stein urgia conectar a consciência ao ser, ou, em outros 
termos, garantir a correlação entre ser e consciência. Em sua 
Introdução à filosofia, e ainda que a passos lentos, ela começa 
esse trabalho, pela demonstração metódica da interdependên-
cia mútua entre o ser e a consciência, e o leva depois à pleni-
tude, em particular com Ser finito e eterno, pelo conhecimento 
da pessoa livre que se projeta para além da simples consci-
ência. Na compreensão da consciência sempre aparece a ten-
tação do solipsismo; já a pessoa é compreendida em função 
do mundo, quer dizer, de maneira fundamentalmente relacio-
nal, em constante resposta porque sempre solicitada dialogi-
camente por alguém diferente dela mesma. Nessa direção, e 
em grau máximo, o papel de uma “contra-intencionalidade”12 
– tal como aparece no conceito tomasiano de ser supremo – 
assume uma importância decisiva.

2.2. Um mundo “absoluto” transcendente à consciência?

Já na Introdução à filosofia fica claro que a relação de Edith 
Stein com o conceito husserliano de consciência permanece 
sempre em tensão. Diz ela, por um lado, que “a ideia de fato 
e a ideia de conhecimento são correlatas, mas de maneira que 
a ideia de conhecimento pressupõe a ideia de fato”,13 e, mais 
adiante, que “as ideias de ‘verdade’ e de ‘ser’ são ligadas en-
tre si, pois a verdade não tem sentido senão em referência a 
um ser”.14 Por outro lado, ela aceita, ao mesmo tempo, que 
a consciência, em sua estrutura, não é determinada por seus 

12 Cf. GERL-FALKOVITZ, H.-B. “Una pienezza che viene da Altro”: La costituzione della 
persona a partire dall’evento di senso in Edith Stein. In: ALES BELLO, A. & ALFIERI, F. 
& SHAHID, M. (orgs.). Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, Gerda Walther. Fenomenologia 
della persona, della vita e della comunità, Bari: Giuseppe Laterza, 2011, p. 67-106.
13 EPh (ESGA, vol. 8), p. 91.
14 Ibidem, p. 93.



conteúdos, mas por sua própria legalidade, uma legalidade 
absoluta, vazia.15 Há, assim, dois reinos absolutos, o ser e a 
consciência, e um não pode ser derivado do outro.

No tocante à compreensão do mundo como mundo 
sempre percebido, Edith Stein aceita que “se cancelarmos a 
consciência, também cancelamos o mundo”;16 mas, por outro 
lado, diz ela que, embora essa afirmação seja convincente, é 
preciso reconhecer pelo menos que “a experiência, em seu 
sentido próprio, indica algo de independente dela”:17 em ou-
tras palavras, a experiência perde seu caráter fundamental de 
estar sempre direcionada para algo, quer dizer, seu caráter de 
intencionalidade. A consciência não é “demiúrgica”.18 Além 
disso, o fato inquestionável da intersubjetividade e da experi-
ência intercambiável testemunham um ser independente: do 
contrário, como seria o mesmo mundo aos olhos de todos?19 
Há, portanto, um limite real da consciência: o mundo “abso-
luto”, tocado independentemente pela consciência mesma.20

2.3. O “irracional” no fluxo de vivências

Apareceu bastante cedo nas análises de Edith Stein uma 
segunda via – ainda mais impactante – para a descoberta do 
mundo-objeto, mesmo se em seus primeiros trabalhos ela não 
a tenha explorado como fará nas obras mais maduras, como 
Potência e ato e Ser finito e eterno. De todo modo, ela logo se deu 
conta de que não há somente o mundo como limite “exterior” 

15 Cf. ibidem, p. 70-71.
16 EPh, p. 75.
17 EPh, p. 76.
18 EPh, p. 67.
19 Cf. EPh, p. 77.
20 Poderia ser levantada aqui, como forte objeção, a ideia hegeliana de que a consciên-
cia de um limite é já o ultrapassamento desse limite, pois a consciência passa também 
para o outro lado (cf. HEGEL, Ciência da lógica 1, 1, 1, 2, B, bb). Mas, isso é válido 
somente na compreensão formal do mundo como independente da consciência.



da consciência, mas há também um limite “interior” na experi-
ência não mediada que precede toda tomada de consciência: o 
reconhecimento dessa experiência não mediada é um ato pos-
terior, uma decomposição daquilo que a consciência não pode 
apreender, o concreto pleno,21 o todo percebido unitariamen-
te, o todo material que se manifesta no fluxo das vivências. É 
o que Edith Stein chama de irracional e que, em seu conjunto, 
é cheio de sentido, porém anterior à reflexão. Na reflexão, ele 
é apenas decomposto, donde a fórmula paradoxal de Edith 
Stein: “toda racionalidade é fundada sobre irracionalidade”.22 
Assim, a experiência aparece como algo que só pode ser apre-
endido a posteriori pela consciência.23 Aliás, na tese de Edith 
Stein, a experiência substitui o expediente cartesiano da dúvi-
da, quer dizer, ela ocupa o lugar da justificativa em primeira 
pessoa: “o que não posso eliminar é o que é indubitável; é a 
minha experiência da coisa”.24

Edith Stein emprega o termo sentir para designar o ser 
afetado pelo real, pois não há intencionalidade na sensação; 
o sujeito é afetado de maneira peculiarmente simples e pas-
siva.25 Os sentires correspondem às unidades mais básicas de 
experiência no fluxo originário.26 Mas, o interesse de Edith 
Stein não é meramente falar de uma multiplicidade de sen-
sações passivas, e sim conceber a partir delas uma apreensão 
objetiva.27 É somente mais tarde, em Ser finito e eterno, que 
Edith Stein aprofundará a questão do fundamento das vivên-
cias e identificará aí não mais um encontro irracional, mas um 
encontro pessoal, de modo que o conteúdo do advento de algo 

21 Cf. EPh, p. 85.
22 BRI (ESGA, vol. 4), carta de 20.3.1917.
23 Cf. EPh, p. 22.
24 PE, (ESGA, vol. 5), p. 2. 
25 Cf. EPh, p. 66.
26 Cf. ibidem, p. 68.
27 Cf. ibidem, p. 67.



novo, em sentido próprio, possa ter lugar. Na sua precoce 
(e inacabada) Introdução à filosofia, a categoria do encontro e, 
com ela, a do preenchimento pessoal da vivência, ainda não 
aparecem. No entanto, já nessa obra há a referência a um ser 
que se mostra “incriado, imperecível, imutável”.28 Assim, com 
as fronteiras exterior e interior da consciência, são dadas pis-
tas para estremecer a segurança criadora de uma consciência 
voltada para si mesma, “a fim de que toda experiência possa 
ser sucedida por uma nova experiência”.29

2.4. O olho aberto do sujeito

Outra pista da delimitação objetivante do fenômeno a 
partir da consciência dada pode ser encontrada na metodo-
logia do ver. Com efeito, Edith Stein emprega metáforas que, 
no entanto, não foram exploradas inteiramente por ela em 
seu teor profundo e intencional nos tempos da Introdução à 
filosofia. Por exemplo, diz ela: “Contrariamente ao que ocorre 
com outros objetos, ele (o sujeito) se apaga em sua natureza 
própria (…). O sujeito teórico é o olho aberto que, ‘desinte-
ressado’, vê o mundo – por exemplo, sem interesses práticos. 
(…) eu quero me obliterar. (...) O conhecimento científico 
parte das coisas mesmas, em uma devoção a elas.” 30

Estritamente falando, Edith Stein pretende excluir da 
análise apenas “interesses práticos”, pois a conhecida redução 
às coisas mesmas não equivale a uma demonstração incondi-
cional da autonomia da realidade em relação à consciência. 
Afinal, as “coisas mesmas” aparecem no horizonte definido 
pela ciência (horizonte da história, do ser, do “mundo obje-
to”). Assim, aquela “devoção desinteressada” precisa ser vista 

28 Ibidem, p. 71.
29 Ibidem, p. 74.
30 EPh, p. 7.



sempre como uma atividade do sujeito, e não como uma sim-
ples reação (ao modo de um páthos) no confronto com a ex-
periência. A Introdução à filosofia, numa palavra, defende uma 
reflexão teoricamente sóbria a respeito das experiências, e não 
uma devoção incondicional a elas.

3. O contexto do renascimento tomasiano

Em meados da década de 1920, seguindo a sugestão do 
pensador jesuíta Erich Przywara, Edith Stein começa a estu-
dar Tomás de Aquino. Ela se conecta, assim, ao renascimento 
tomasiano enraizado em uma nova atenção à herança filosófica 
da Idade Média. Desde o final do século XIX, o tomasianismo 
oferecia uma fonte excepcional de argumentos ao pensamento 
católico, sobretudo no diálogo com a filosofia contemporânea, 
centrada na questão kantiana da possibilidade do conhecimento, 
mas também em reação às severas críticas à religião vindas de 
Schopenhauer e Nietzsche. No entanto, por mais sérios e densos 
que fossem os estudos neoescolásticos, eles se viam demasiado 
apegados ao caráter de defesa confessional por causa da questão 
ontológica da origem do cosmo e da metafísica alimentada por 
ela, bem como por causa da oposição às correntes “modernistas”.

Com a fenomenologia, porém, surgia uma forma diferen-
te de questionamento ontológico, promissora de uma nova 
orientação do pensamento, para além de Kant e de toda forma 
de ceticismo. Especialmente no grande ensaio Filosofia como 
ciência rigorosa, de 1911, Husserl conseguira, uma vez por to-
das, provar que o psicologismo e o historicismo, com suas 
respectivas afirmações de um conhecimento inteiramente 
relativo, haviam chegado a uma epistemologia insustentável 
porque autocontraditória.

De maneira particular e dificilmente previsível, a li-
nha da filosofia católica e a linha da filosofia universitária 



internacionalmente ligada a Husserl tangenciaram-se em vá-
rios pontos. Por um lado, numerosas interpretações de Tomás 
de Aquino nasceram desse tangenciamento. Por outro lado, 
também graças a ele, o pensamento alemão conheceu um ex-
traordinariamente frutuoso retorno da filosofia à questão do 
ser, como mostram as abordagens de Paul Ludwig Landsberg, 
Nicolai Hartmann e Max Scheler. Martin Heidegger também 
levantava a questão do sentido do ser, em Ser e tempo, de 
1927, e Hedwig Conrad-Martius desenvolvia análises memo-
ráveis em seus Diálogos metafísicos, de 1921. Edith Stein, por 
sua vez, deixava-se envolver pelo seu trabalho de tradução da 
primeira das Questões disputadas sobre a verdade, de Tomás, 
experimentando o desejo de estabelecer uma ponte entre o 
pensamento escolástico, majoritariamente tomasiano, e a con-
dição moderna do filosofar. Como que instintivamente segura 
– embora não se sentisse nem um pouco à vontade em meio 
aos tomistas neoescolásticos, conforme ela afirma em diferen-
tes ocasiões –, Edith Stein considerava perfeitamente possível 
conectar os séculos XIII e XX. Críticos de renome,31 a começar 
pelo próprio Przywara, confirmaram o sucesso da tentativa 
steiniana: “Pela força da transmissão mesma, ela encarna a 
filosofia viva de hoje. Há Tomás por todo lado, mas olhos 
nos olhos com Husserl, Scheler e Heidegger. A terminologia 
fenomenológica, que Stein domina como filósofa original, não 
substitui em momento algum o vocabulário do Aquinate; em 
vez disso, abrem-se portas por meio e para além dos termos.”32

Com o texto O que é filosofia?, na forma de encenação de 
uma conversa entre Husserl e Tomás, escrito em 1929 para co-
memorar o 70o. aniversário de Husserl, e com a tese para o ma-
gistério superior Potência e ato, de 1931, Edith Stein deu corpo 
a duas formas de ligar a ontologia tomasiana à fenomenologia. 

31 Como M. Grabmann, A. Koyré, A. Naber e A. Dempf.
32 PRZYWARA, E. Thomas von Aquin deutsch. Stimmen der Zeit 11 (1931), p. 385-386.


