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RESUMO 

 

 

 

O pensamento pedagógico de Otto Friedrich Bollnow inscreve-se nos discursos e debates 

sobre Teoria Educacional e Filosofia. Sua investigação consiste em examinar a possível 

interação entre os fenômenos estáveis e instáveis das estruturas da vida e dos processos 

educativos, a partir dos pressupostos da Filosofia da Existência e da Filosofia da Esperança. À 

luz desse interesse, buscamos indagar: o princípio da continuidade é realmente a 

pressuposição necessária de toda e qualquer educação? A ideia dos processos descontínuos 

pode estar presente nas experiências educativas? É possível conceber uma prática pedagógica 

que possa articular os princípios da continuidade e da descontinuidade? Neste sentido, 

Bollnow procura descrever as limitações das concepções mecânico-artesanal e orgânica da 

educação, por compreender que elas representam as tendências que reconhecem o conceito de 

formabilidade como o princípio que caracteriza a educação, enquanto ato de produzir ou 

deixar crescer do educando, para atingir o fim que se encontra essencialmente nele ou que foi 

pretendido pelo educador. Este teórico busca analisar, ainda, as consequências da Filosofia da 

Existência para a Pedagogia, a partir dos problemas educacionais e da transformação da 

imagem problematizadora do homem, nos anos que antecederam, mediaram e sucederam as 

duas grandes guerras mundiais. Sua reflexão pretende destacar outras categorias que 

conseguem contemplar novas e duras experiências do homem a partir de si e sua realidade. 

Seu interesse não é descartar as formas de concepção pedagógica clássica, como se estas 

estivessem superadas, nem fundar uma pedagogia da existência, mas procurar tematizar 

processos educativos, que consigam superar a recíproca alienação entre a Pedagogia e o 

Existencialismo, visando seu inter-relacionamento. Refletimos e discutimos também, a partir 

de Bollnow, sobre a consciência dos limites teórico-antropológicos da Filosofia da Existência 

e da necessidade de alargar sua compreensão sobre o humano e o modo de conceber sua 

formação, a partir das contribuições da Filosofia da Esperança. Nesta perspectiva, a pesquisa 

teve como objetivo: investigar como o pensamento pedagógico de Bollnow se articula diante 

dos princípios da descontinuidade na Filosofia da Existência e da continuidade na Filosofia da 

Esperança. Do ponto de vista metodológico, optamos pela reflexão hermenêutico-ontológica, 

por compreendermos que a mesma está voltada para o tratamento interpretativo das 

informações e contribuições teóricas, à medida que visa desvelar as estruturas do 

desenvolvimento da existência do Ser e estabelecer uma íntima relação entre o sujeito 

pesquisador e sua pesquisa. A partir destas considerações, vimos que o diálogo entre as 

categorias da descontinuidade e da continuidade apontam para a construção de uma educação 

esperançosa, que encontra na confiança no Ser o fulcro de toda prática pedagógica que 

pretende a humanização dos homens em seus processos formativos. 

 

Palavras-chave: Filosofia da Existência, Filosofia da Esperança, Educação, Otto Friedrich 

Bollnow  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Otto Friedrich Bollnow's pedagogic thought enrolls in speeches and debates about 

Educational and Philosophy Theory. His investigation consists of examining the possible 

interaction among the stable and unstable phenomena of the structures of life and the 

educational processes from the assumption of the Existence Philosophy and the Hope 

Philosophy. Based on this interest, the question is: Is the continuity principle really the 

necessary assumption of all and any education? Can the idea of intermittent processes be 

present in educational experiences? Is it possible to form a pedagogical practice that can 

articulate the principles of continuity and discontinuity? This way, Bollnow tries to describe 

the limitations of mechanic-handmade and organic conceptions of education by understanding 

that they represent the tendencies which recognize the formality concept as the principle that 

characterizes the education, at the same time as the student's producing and growing act to 

achieve the purpose which is found in himself or by the educator's intention. This theorist also 

analyses the consequences of the Existence Philosophy for Pedagogy starting with the 

educational problems and the transformation of man's problematic image throughout the years 

that came before, during and after the World Wars. His reflection plans to detach other 

categories which are able to contemplate man's new and hard experiences from him and his 

reality. His interest is neither to ignore the classic pedagogic conception ways as if they were 

outdated nor to found an existence pedagogy, but he wants to establish themes on educational 

processes which can surpass the reciprocal alienation between Pedagogy and Existentialism 

by aiming at their interrelationship. There are reflection and discuss about the conscience of 

theoric-anthropological limits of the Existence Philosophy and the necessity to broaden his 

comprehension about human being and the way to think about his formation, based on 

Bollnow, starting with the Hope Philosophy contributions. The purpose of this research is to 

investigate how Bollnow's pedagogical thought is articulated among the discontinuous 

principles in the Existence Philosophy and the continuous ones in the Hope Philosophy. On 

the methodological point of view, the ontological-hermeneutical reflection was chosen 

because it is based on the interpretative treatment of the information and the theoretic 

contributions, as it plans to reveal the development structures of the Human's existence and to 

establish a close relation between the researcher and his research. From these considerations, 

it was noticed that the dialog between discontinuous and continuous categories leads to the 

hopeful education construction which finds in the Human's belief the support of all 

pedagogical practice that means men's humanization in their formative processes. 

  

Keywords: The Existence Philosophy; The Hope Philosophy; Education; Otto Friedrich 

Bollnow 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção do conhecimento através da história é o resultado da ação, com sentido, 

dos homens que, ao longo de suas existências, se transformam em sujeitos capazes de 

questionar, refletir, desvelar, ressignificar e socializar os saberes que são produzidos através 

da relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo a que pertencem.  

Movidos pela consciência de que o homem é, por natureza, um ser de relação e de 

possibilidades – alguém que interpela, amadurece, interage e pode alcançar a consciência de si 

através de tudo aquilo que acontece nele e à sua volta – sentimo-nos instigados a tentar 

compreender o pensamento pedagógico de Otto Friedrich Bollnow diante da Filosofia da 

Existência e da Filosofia da Esperança, quando procura descrever a existência e a vitalidade 

do ser humano a partir das transformações culturais, políticas, sociais e educacionais que 

afetaram o modo de pensar o homem e a sua formação.  

O pensamento pedagógico de Otto Friedrich Bollnow chegou ao Brasil na década de 

1970 através da tradução da obra “Pedagogia e Filosofia da Existência” (1971). Uma época 

em que o país atravessava um dos momentos mais sombrios e decadentes de toda sua história. 

Em virtude das tensões que marcaram o processo de ditadura político-militar no Brasil (1960-

1980), as tendências marxista e gramsciana passaram a exercer hegemonia no campo 

educacional. As teses de que “a educação se constitui num ato político” (SAVIANI, 2008, p. 

65) e que a escola não pode funcionar como um aparelho reprodutor das estruturas opressoras 

do Estado (BOURDIEU; PASSERON, 2008), acabaram dominando o ideário pedagógico 

brasileiro e contribuindo para o arrefecimento do interesse por outras temáticas e perspectivas 

humanas que pudessem ajudar a iluminar o saber e o fazer educacional. 

Diante deste cenário, Dermeval Saviani relaciona as contribuições de Bollnow às 

nuanças pedagógicas denominadas de “concepção humanista moderna de filosofia da 

educação” (SAVIANI, 2008, p. 49). Esta categorização é fruto da compreensão histórica de 

um determinado momento, quando se acreditou que a divisão e/ou tensão entre a Pedagogia 

Tradicional e a Pedagogia Nova acabava dissolvendo a especificidade da contribuição 

pedagógica, como um dos caminhos viabilizadores do processo de redemocratização do país e 

a superação de suas desigualdades sociais (Idem, 2005).  

É diante desta configuração histórico-contextual e do reconhecimento do influxo que 

exerceram sobre a maneira de pensar e fazer a educação no Brasil, que pretendemos explicitar 

as bases sobre as quais se assenta o pensamento pedagógico de Otto Friedrich Bollnow. Nossa 

intenção é demonstrar como sua análise pedagógica pode contribuir para o alastramento das 
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concepções educacionais que pretendem a educação e a formação do Ser, no âmbito de uma 

sociedade marcada pelo primado do político sobre a educação e da reprodução de saberes 

sobre o desvelamento do que é o homem e suas possibilidades.  

Assim, consideramos pertinente, de início, trazer um breve histórico da vida pessoal e 

acadêmica deste estudioso, num contexto de adversidades política, econômica e social, por 

compreendermos que isto não apenas servirá para nos aproximar do seu pensamento, como 

poderá ampliar o diálogo que implica a forma como nos vemos e participamos das 

transformações que envolvem o humano, a sociedade e sua forma de ser no e diante do 

mundo.  

Otto Friedrich Bollnow nasceu em 14 de março de 1903, em Stettin, e faleceu em 07 

de fevereiro de 1991 em Tübingen, na Alemanha. Cursou o primário em Anklam e graduou-se 

em Matemática e Física na Universidade de Göttingen. Filho do professor Otto Bollnow 

(1877 - 1959), seguiu a mesma carreira do pai, começando a lecionar na Escola da Reforma 

Educacional de Oldenwaldschule onde viria, tempos depois, a tomar a decisão de recorrer à 

Filosofia e à Pedagogia, na intenção de aprofundar sua prática. Em 1925, doutorou-se em 

Física, com uma tese sobre a Teoria da Estrutura dos Cristais, sob orientação de Marx Born, 

que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1954 por seu trabalho sobre a Teoria Quântica. 

Durante os anos de 1927 a 1929, retomou seu trabalho sobre A Filosofia de F. H. Jacobis, 

vindo a receber, anos depois, em 1931, a habilitação para ensinar na Universidade de 

Göttingen que ficava no sul do estado da Baixa Saxônia, onde permaneceu durante sete anos.  

Em virtude da tomada do poder por parte do Partido Nazista e da conseqüente 

mudança da democracia para a ditadura (1933-1945), Bollnow teve que deixar em 1935 a 

Universidade, só voltando a ensinar no ano de 1938, como professor adjunto de Psicologia e 

Educação na Universidade de Giessen onde foi nomeado, em 1939, Professor Catedrático.  

Após a Segunda Grande Guerra Mundial (1945), Bollnow ensinou de 1946 a 1953 na 

Universidade de Johannes Gutenberg, na cidade de Mainz, capital e maior cidade da 

Alemanha, do estado de Renânia-Palatinado. A partir de 1953, ele assume o lugar de Eduard 

Spranger, passando a ocupar as cadeiras de Filosofia e Pedagogia, em Tübingen, onde 

lecionou até a sua aposentadoria, em 1970. Desde 1958 manteve intenso intercâmbio 

científico e acadêmico com Japão, Coréia e a cultura oriental. No ano de 1975, recebeu o 

título de Doutor Honorário em Estrasburgo, além do Prêmio Lessing – uma homenagem 

cultural e literária – que lhe foi concedido pela Maçonaria Alemã. 
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Bollnow foi um escritor fecundo. Ao longo de sua trajetória acadêmica, escreveu cerca 

de trinta oito (38) obras e mais de quatrocentos (400) artigos
1
 e resenhas sobre Educação e 

Filosofia. Entre suas principais produções estão: A Filosofia de F. H. Jacobis (1933), Dilthey: 

uma introdução a sua filosofia (1936), Filosofia Existencial (1946), A Compreensão: ensaios 

sobre a teoria das ciências humanas (1949), Nova Segurança: o problema da superação do 

existencialismo (1955), A objetividade das Ciências Humanas e da Essência da Verdade 

(1956), A Filosofia de Vida (1958), O Homem e o Espaço (1958), Natureza e Mudança das 

Virtudes (1958), Pedagogia e Filosofia da Existência (1958), Essência e os Caminhos das 

Virtudes (1959), Filosofia da Esperança (1962), O Ambiente Educacional (1964), O 

Existencialismo Francês (1965), Abordagem Antropológica em Pedagogia (1965), 

Linguagem e Educação (1966), Introdução a Filosofia do Conhecimento (1970), Estudos 

Sobre Hermenêutica I e II (1982-1983), Entre Filosofia e Educação: aulas teóricas e ensaios 

(1988), entre outros. 

Otto Friedrich Bollnow foi um pensador influente das Ciências Humanas, na 

Alemanha. Como físico, pedagogo e filósofo, sua produção coloca-se como uma importante 

contribuição para os campos da Arquitetura, da Fenomenologia, da Hermenêutica, da 

Ecologia, da Filosofia e da Educação. Sua investigação filosófica caracteriza-se por uma 

abordagem hermenêutico-fenomenológica que busca encontrar, na existência e nas 

potencialidades humanas, seu principal objeto de análise, visando contribuir para a 

fundamentação de um pensamento pedagógico voltado para o homem em sua integralidade e 

concretude. 

Na época em que Bollnow passou a interessar-se pelos estudos da Pedagogia e da 

Filosofia, a tendência Tradicional Humanista era a mais marcante no campo educacional 

alemão. Uma tradição pedagógica que se desenvolveu desde a metade do século XV, com o 

Renascimento
2
, e se estendeu até o final do século XVIII, o Século das Luzes

3
.  

                                                           

1
 Boa parte destes artigos está disponível no site: http://www.otto-friedrich-bollnow.de/index.html. 

2
 Uma educação que passa pela “crítica à pedagogia da palmatória e do castigo corporal” (MÄRZ, 1987, p. 40) 

de Erasmo de Roterdã (1460 - 1536) e da valorização da dúvida metódica, enquanto caminho para o alcance 

da verdade (1996) de Michel de Montaigne (1533 – 1592). Uma formação, que segundo René Descartes 

(1596-1650), deve pautar-se na capacidade investigativa e inquiridora da razão (1994) e na necessidade de se 

resgatar (1999), conforme propõe a crítica de Jean-Jaques Rousseau (1712 – 1778), a dimensão da 

interioridade do homem como caminho para conduzi-lo a sua real autenticidade. Um projeto educativo que 

valoriza a educação da criança/Emílio através da volta radical à natureza (2004), que tem o sentimento como 

base de todo processo formativo do homem e que procura contemplar todas as áreas e fases de seu 

crescimento, para evitar, na fase adulta, a dependência às regras e aos valores sociais que corrompem e 

condicionam o ser a uma condição de outono existencial (STRECK, 2008).  
3
 Com o Iluminismo (KANT, 1999) o homem se descobriu confiante no poder da luz natural da razão e do 

entendimento. No ensaio “O que é o esclarecimento? (1974) Immanuel Kant (1724 - 1804) define este 
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  A reflexão do homem renascentista contribuiu para levar a educação a redescobrir e 

valorizar as categorias da individualidade, infância, subjetividade, interioridade, racionalismo, 

autonomia, alteridade, afetividade e liberdade. As descobertas antropológica, conceitual e 

pedagógica da vida e do mundo, vivenciadas nos dois séculos anteriores, fazem do século 

XVIII, por meio da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, um período de grande 

valorização da educação.  

Esta foi uma época em que se implantou, na Alemanha, o sistema público de ensino, 

se deu atenção à preparação e seleção cuidadosa dos docentes, se instituiu o pagamento aos 

professores e a escola passou a pertencer ao estado. Os professores dos cursos superiores 

tornaram-se funcionários públicos, começaram a produzir o livro didático, tornar obrigatória a 

freqüência escolar e considerar a coordenação e a inspeção da qualidade do ensino, como algo 

fundamental para seu aperfeiçoamento e desenvolvimento teórico-prático.  

Entre a Teoria da Educação do século XIX e a prática pedagógica do século XX houve 

uma continuidade histórica. As ideias e os ideais dos grandes pensadores da educação da 

época precedente foram inspirações das tendências que surgiram e orientaram o ideário 

educacional que antecedeu a Primeira Grande Guerra Mundial (1914 - 1918). 

Do ponto de vista sócio-político, o início do século XX é marcado por um sentimento 

de otimismo, fruto dos avanços tecnológicos: no campo naval, com a criação de modernos 

transatlânticos; na área automotiva; nos setores da aviação; na comunicação, com a criação do 

rádio, do telefone, do telégrafo e da televisão; na produção de energia elétrica, petrolífera e 

nuclear; na agricultura, com a introdução de novas técnicas e o aprofundamento dos 

conhecimentos científicos, que ampliaram e viabilizaram o aumento da produtividade, além 

do desenvolvimento da Medicina e de outras Ciências.  

Os avanços foram considerados como sinais que prenunciavam a garantia de uma vida 

não apenas mais longa, mas de uma existência melhor e mais tranqüila. A expectativa e a 

crença européia eram de que o mundo haveria de progredir e de que a humanidade estava 

caminhando, a passos largos, para a plenitude de seu desenvolvimento, fazendo necessária, 

diante das grandes e rápidas transformações, as mudanças da Escola e da Educação.  

Com o sucesso da industrialização e do desenvolvimento das ciências, criou-se uma 

ruptura no aspecto social da educação caracterizado, principalmente, pela criação de escolas 

com qualidades e objetivos distintos, voltadas para a elite e para o segmento operário popular. 

                                                                                                                                                                                     

momento como a “saída do homem da menoridade” (p. 100), uma atitude de emancipação da ingenuidade e da 

ignorância que pretendiam privá-lo de alcançar sua verdadeira liberdade. 
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A ênfase positivista da educação priorizava o tecnicismo e o determinismo evolucionista. Para 

Manacorda (2010), as ideias de progresso linear e do aperfeiçoamento da humanidade 

acabaram influenciando o campo pedagógico, colocando a transmissão do conhecimento no 

centro do processo do ensino e da aprendizagem, determinando a escolha dos currículos 

escolares, dando ênfase ao conhecimento enciclopédico e tornando a educação uma ação 

puramente utilitária, tecnicista e mercadológica, em total oposição ao ideal de ensino e à 

formação humanista tradicional.  

 No aspecto educacional, a tendência Tradicional
4
 e Conservadora passou a ser 

questionada em virtude do seu caráter magistrocêntrico, sua metodologia expositiva, seu 

conteudismo e de sua avaliação classificatória, que eram frutos, da imagem essencialista e 

universalisante do homem. Diante desta realidade, surge a Escola Nova
5
, com o objetivo de 

dar novos rumos e formas à educação e à formação do homem em sociedade.  

Ao lado destas mudanças e mobilizações incentivou-se, ainda na Alemanha, a partir da 

Teoria da Educação Moral, que se utilizava de provérbios, códigos morais, injunções éticas e 

das prescrições religiosas, o desenvolvimento do caráter, através da interação do indivíduo 

com seus companheiros. Entre as organizações populares surgidas neste período estão: a dos 

Movimentos da Juventude e dos Escoteiros, seguidas, pela criação das agremiações musicais, 

cívicas, atléticas e os acampamentos de verão. Em todos estes movimentos havia um fim 

educacional, que visava preparar o sujeito para servir à Nação, por meio do cultivo do espírito 

gregário e do desenvolvimento da natureza social do ser. 

Diante desta configuração sócio-político-educacional encontramos também, neste 

período que antecede a Primeira Guerra Mundial, os reflexos sobre o modo como o homem 

concebia a si mesmo e o outro, no mundo. Em virtude da influência do desenvolvimento da 

indústria, da ampliação dos instrumentos de comunicação e do aparecimento dos novos e mais 

                                                           

4
 É com Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841) que a Escola Tradicional do século XIX haverá de consolidar-

se. A ênfase em torno da necessidade de se privilegiar os procedimentos do governo, da instrução e da 

disciplina constituirá a base da conduta pedagógica do ensino conservador. Para Herbart (2010), a vida 

psíquica precisa ser compreendida como uma unidade entre as dimensões cognitiva, emocional e volitiva. 

Enquanto Ciência, a educação deve ser entendida como uma arte, um meio de provocar na criança o interesse 

por novas ideias e formas de apreensão da realidade, que se dá tanto por meio da razão como da experiência. 

Um projeto educacional que segundo Aranha (2006), se caracteriza pela disciplina das vontades, a vigilância 

constante, ameaças e punições. Uma educação que pretende o controle da forma de ser e agir de cada 

educando.  
5
 A principal representante da Escola Nova é a italiana Maria Montessori (1870 -1952), que através da sua 

experiência no campo da medicina, acabou se interessando pelo campo educacional, em especial, pela 

educação de crianças excepcionais e deficientes mentais. Por estar voltada para o campo da psicologia infantil, 

ela defendeu (1987) a necessidade das atividades livres por parte do educando. Estas atividades vão da 

natureza pedagógica, até àquelas que versam sobre a arrumação da sala de aula, sua higiene pessoal e a 

organização do material usado no contexto do espaço educativo. Entre os vários representantes da Escola 

Nova Montessori é a que mais influenciou o pensamento educacional Alemão.  
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rápidos meios de locomoção e mobilidade das pessoas, desenvolveu-se um processo de 

massificação social, que pretendia unificar as falas, os ideais, os costumes e os 

comportamentos dos indivíduos. Como efeito desse desenvolvimento as pessoas passaram a 

ser manipuladas, levadas ao conformismo, à alienação e a serem persuadidas a aderir 

positivamente e acriticamente à opinião vigente do status quo. Esta junção, entre 

desenvolvimento científico-industrial e mobilização/agitação social, levou as pessoas a 

perderem a noção de si, ao ponto de evitar questionamentos de natureza: quem sou eu? Será 

que estou me perdendo? Como posso saber quem sou? Estou vivendo a minha vida ou a de 

outrem? (BOLLNOW, 1971). 

Depois da Primeira Guerra Mundial e diante das implicações sociais que ela trouxe 

para o cenário europeu, a Alemanha viveu um período de alteração e novos contornos 

políticos. No período “Entre Guerras” (1918 – 1939), instaurou-se a República de Weimar, 

que tinha como sistema de governo, o modelo parlamentarista democrático e como proposta 

de educação, um ensino laico e unificado, que pretendia facilitar o acesso dos alunos ao 

ensino superior.  

A busca por uma renovação pedagógica foi marcada por um intenso entusiasmo por 

parte da grande maioria do povo alemão. O objetivo era, a partir das reformas educacionais - 

que envolveram as experiências feitas nas escolas manuais, na educação artística, nas escolas 

agrárias, na busca por um melhor e mais profundo conhecimento dos aspectos constituintes da 

infância e dos movimentos da juventude - criar um novo homem capaz de gerir uma nova e 

melhor ordem, alguém que trouxesse consigo, uma nova e mais perfeita vida. Segundo 

Bollnow, “esse entusiasmo pedagógico foi a manifestação de uma vigorosa fé nas boas forças 

latentes no homem, energias essas que deveriam ser libertadas de novo pela educação” 

(BOLLNOW, 1971, p. 11). Neste mesmo período, Adolfo Hitler (1889 – 1945) funda o 

Partido Nazista. Com a crise do capitalismo de 1929, a situação alemã ficou ainda mais grave, 

o que colaborou, para que, em 1932, os nazistas ganhassem as eleições e assumissem o total 

controle da nação. 

O Partido Nazista surge no cenário sócio-político-econômico alemão para a burguesia, 

composta principalmente pelos banqueiros e industriais, como a solução para a crise do 

sistema financeiro do Estado. Após assumir o cargo de chanceler e líder maior da Nação, em 

1933, Hitler buscou fortalecer o poder alcançado, através do uso da violência, repressão, 

opressão e, principalmente, dos discursos e da propaganda maciça junto às massas populares, 

além da adesão de grupos e setores importantes da sociedade.  
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Com a ascensão do Nazismo ao poder, a educação tornou-se nacionalista, a noção de 

civismo passou a ser considerada a virtude máxima, pois agora o Estado era aquele a quem 

todos deviam submissão e devoção. Segundo Santos, à educação cabia 

 

tornar o elemento nacional ou político o fundamento de toda vida espiritual. 

Todos os domínios do pensamento e da ação devem ser, portanto, colocados 

sob o signo da Nação. O Estado como instrumento da Nação é o Leviathan 

poderoso a qual todos devem submeter e servir (SANTOS, 1951, p. 389). 

 

A Educação Nacionalista encontra seu fundamento na produção literária de Fichte 

(1762 - 1814), como professor de Filosofia em Iena e primeiro reitor da Universidade de 

Berlim. Ele tornou-se representante e porta voz do que, pouco tempo depois, se configuraria 

como uma cultura ultranacionalista. Para ele,  

 

[...] o estado de Direito deve tornar-se pura e simplesmente o estado de 

todos; para isso nem todos estão aptos; portanto, é exigida de imediato, uma 

formação de todos para esse fim, educação – uma educação esclarecida, à 

qual seja indicado seu alvo determinado [...] tudo está contido nela, contanto 

que seja pensada a verdadeira cidadania (FICHTE, 1980, p. 311). 

 

Sua tese era de que a educação seria o caminho mais apropriado para a criação de uma nova 

nação; uma educação nacional movida pela formação de um novo espírito, capaz de levar o 

homem a só desejar e sonhar aquilo a que o Estado aspira e almeja (Idem, 1813).  

Além de Fichte, destaca-se também, na educação nacionalista, Ernst Krieck (1882 – 

1947), um famoso professor alemão e Doutor Honoris Causa pela Universidade de 

Heidelberg. Seu pensamento desempenhou um papel preponderante na formação da Educação 

Nacional-Socialista, pois, como membro do Partido Nazista e da Liga Nacional-Socialista dos 

Professores e do Instituto Nacional para a História da Nova Alemanha, ele exerceu grande 

influência sobre as ideias e os ideais da educação deste período.  

Para Krieck (1941), a educação é mais do que uma ação de instrução ou transmissão 

de conhecimentos; ela se constitui como algo vital, por estar ligada, não só à vida do sujeito, 

mas ao próprio destino do homem. A educação possui uma dimensão social à medida que o 

homem compreende que é um “simples produto do Estado”; sua constituição só se dá quando 

o sujeito absorve uma visão de mundo construída pelo líder da Nação - o Führer - e lhe foi 

dada como algo que deve fazer parte da formação de sua própria personalidade (HENZ, 

1970). 

A ideia de uma raça superior encontra em Krieck seu fundamento e em Hitler seu 

principal difusor (GIESECKE, 1999). A crença de que o povo alemão descendia de uma raça 
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superior – os arianos - acabou se constituindo num mecanismo de preconceito e segregação 

racial aos povos judeus, eslavos e tantos outros que foram considerados pelos nazistas como 

inferiores e que, por isso, deveriam ser expulsos da Alemanha e até aniquilados, nos campos 

de concentração. 

Por pretender a formação, especificamente do soldado político, a educação alemã 

pautou-se nos aspectos físico, anímico e espiritual; seu objetivo era fazer de cada cidadão um 

soldado fiel aos interesses hitleristas. O Nacionalismo alemão corresponde a um processo de 

subordinação da comunidade à Nação; sua base teórica também encontrou respaldo na obra 

“Mein Kampf” (1939) – Minha Luta – escrita pelo próprio Hitler, “uma produção que se 

tornou popular para o povo alemão e que chegou, na década de 1940, a atingir a marca de seis 

milhões de exemplares vendidos” (COTRIM, 1997, p. 367). Este foi um livro que, atrelado à 

cultura de massa, instituída na Alemanha, serviu como princípio para a implantação de uma 

educação que pretendia a dominação da vida individual de todos os cidadãos alemães, “pois 

amar, dignificar e engrandecer a Pátria deve ser um dos objetivos fundamentais de toda 

verdadeira formação social e moral do homem” (SANTOS, 1951, p. 396). 

 Sob o comando de Adolfo Hitler a educação mudou, passando a existir nas zonas 

rurais das cidades e a perseguir como alvo, a formação do homem fiel ao Estado, e 

conseqüentemente, disposto a morrer por ele. Com a exacerbação do nacionalismo, os 

discursos baseados em glórias militares, o desenvolvimento da indústria, da tecnologia, do 

poder bélico e da criação da juventude hitlerista como parte integrante das idéias nazistas, a 

educação alemã transformou-se numa pedagogia da barbárie; um nefasto instrumento de 

promoção daquela que, tempos depois, passou a ser considerada uma das maiores tragédias e 

horrores já vivenciados pelo homem ao longo de toda a história da humanidade: a Segunda 

Grande Guerra Mundial (1939 – 1945). 

A Segunda Guerra Mundial levou o mundo a um estado de decepção, pessimismo e 

desencanto com o próprio homem. Em todas as áreas levantaram-se questionamentos acerca 

da natureza e da essência humana. A experiência de Auschwitz gerou uma série de reflexões 

sobre a dimensão interior do homem; o ódio, a guerra, a fome e a miséria após a derrota da 

Alemanha em 1945, colocaram sob dúvida as boas energias e forças humanas, transformando 

a imagem do homem e tornando, mais do que nunca, necessária a recondução do homem a si 

mesmo, em meio à cultura do caos, da desconfiança e do desespero.  

Do ponto de vista pedagógico, Bollnow (1971) descreve a situação da segunda metade 

da década de 1940, comparando-a com aquela vivenciada pela própria Alemanha nos anos 

posteriores a 1918. Para este teórico, os eventos, concepções, ideias e movimentos 
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educacionais que sucederam a Segunda Grande Guerra, caracterizam-se pela perda do 

entusiasmo que mobilizou as ações que sucederam os anos subseqüentes à Primeira Grande 

Guerra Mundial. E o próprio Bollnow acrescenta: “[...] faltou, porém, o elã interior. Faltou a 

coragem espontânea, diria, despreocupada, para assumir e enfrentar os trabalhos das tarefas 

educacionais. Faltou igualmente a abundância vigorosa dos pensamentos pedagógicos” 

(BOLLNOW, 1971, p. 12).  

Como cabia à educação a tarefa de conduzir o homem a uma ordem perfeita, o que se 

viu foi um movimento pedagógico pautado “nos valores” do bom tempo de antanho, do 

chamado “o bom velho”, buscando estabelecer uma conexão entre o passado, período que 

antecedeu a guerra, e o presente, período pós-guerra. Esta reforma pedagógica acabou se 

transformando num resgate de velhas concepções acerca da essência do processo educativo. 

“Assim, apesar de toda a boa vontade, faltou o frescor do sopro inovador na pedagogia, nestes 

dias. Poder-se-ia dizer que, na Alemanha, desceu sobre o pensar pedagógico o torpor de um 

cansaço geral” (Ibidem, p. 14). A energia inovadora cedeu lugar ao sentimento do dever e da 

obrigação; o entusiasmo das ações foi substituído pelo desânimo produzido pelo fracasso; a 

confiança foi vencida pelo esgotamento espiritual. Todo esse clima acontecia desarticulado da 

imagem otimista, bem definida, do período pós-guerra de 1918, de um homem que mudava. 

 A imagem do homem que mudou, foi aquela produzida pelo movimento pedagógico 

da década de 1920, através de uma visão positiva da humanidade, que surgiu com a busca da 

essência originária do homem, apesar da degeneração cultural e da miséria social que 

marcaram aqueles dias. Esta fé nas forças interiores do homem foi fruto da crítica cultural, 

provocada pelo pensamento filosófico de Jean-Jaques Rousseau (2004) e de sua crença nas 

possibilidades de criar um novo ambiente sócio-educacional, que estivesse acima das más 

influências externas da própria sociedade. Atrelada a esta visão positiva estava a concepção 

antropológica do Idealismo Alemão, um otimismo que se fundamentava nas pressuposições 

da Filosofia Vitalista de Friedrich Nietzsche e de Wilhelm Dilthey. 

Apesar de todo esforço e entusiasmo, o otimismo acerca da imagem do homem ficou 

arrefecido. As razões para tal arrefecimento devem-se à revelação dos limites do 

desenvolvimento das forças do homem e da constatação dos condicionamentos hereditários 

que, de modo direto, acabaram contribuindo para impedir qualquer tipo de reação para re-

estabelecer a anterior intenção pedagógica, dos movimentos que mediaram as duas grandes 

guerras. 

A visão do homem de outrora, que serviu como ideal de formação para a educação do 

presente, transformou-se numa grande ilusão. “A pressuposição da existência de um bom 
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núcleo inato no homem, o qual só bastava libertar dos entulhos, para que seguisse 

espontaneamente o seu desenvolvimento, conforme uma lei propriamente imanente, parecia 

utópica” (BOLLNOW, 1971, p. 18). Em virtude desta decepção, houve uma substituição de 

princípios; e assim, a concepção oriunda da crença nas boas energias do homem, cedeu lugar 

a uma prática pedagógica que tinha como regra a repressão externa.  

Diante desta dura realidade, o desafio não foi o de tentar descobrir, ou até mesmo 

construir, uma nova imagem do homem, mas de procurar encontrar outras categorias que, 

atreladas às antigas, pudessem pedagogicamente assimilar as novas e duras realidades 

humanas; uma investigação antropológica que, segundo o olhar de Bollnow (Ibidem), poderia 

tomar as contribuições da Filosofia da Existência como ponto de partida.  

 A Filosofia da Existência surgiu no século XIX e só foi muito difundida no século XX, 

após a Segunda Guerra Mundial. Sua finalidade é “compreender a vida humana em si mesma, 

na sua imanência, com exclusão de todas as representações e juízos que a transcendem” 

(BOLLNOW, 1946, p. 2). Segundo esta Filosofia, o homem é um ser único, irrepetível, 

mestre de seus atos e senhor do seu próprio destino.  

A proposta da Filosofia Existencial é ressaltar e defender a liberdade individual do ser, 

desvelar os aspectos constituintes da liberdade humana a partir da sua realidade concreta e do 

modo peculiarmente humano de cada ser, em todas as suas possibilidades, pretendendo 

contribuir para levá-lo à consciência de si, através da busca de sua existência autêntica. Seu 

papel é lançar luz sobre a própria existência do homem almejando conduzi-lo à descoberta 

daquilo que ele é, no mais íntimo do seu ser. 

Nascido e desenvolvido na Europa, o Existencialismo só tomou vulto após as 

conseqüências devastadoras, mortíferas e horrorosas da Segunda Grande Guerra. Seu 

ressurgimento dá-se a partir de um momento que “conduz-nos, portanto, à verdade humana e 

obriga-nos a considerar os problemas reais que quotidianamente assediam o homem” 

(JOLIVET, 1953, p. 396), de um chamado à valorização da existência humana, com o 

propósito de instigar a consciência do ser para sua dimensão mais íntima, através da vivência 

e da experiência de sua existência concreta.  

Segundo Luigi Stefanini, a Filosofia Existencial se apresenta “como expressão 

consciente do modo de sentir de uma época, por ter uma explicação no gosto doentio de um 

mundo desiludido e sofredor por ver em imagens e ratificada em fórmula científica a tragédia 

da vida” (STEFANINI, 1960, p. 97). Para Bollnow, o existencialismo teve um grande e 

importante significado para seu tempo, exercendo poderosa influência nos anos que se 

seguiram às duas grandes guerras. Sua realização se deu pelo alargamento de território que a 
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Filosofia Geral ficou devendo à Filosofia Existencial, possibilitando operar uma importante 

volta-face  

 

por meio da relatividade de todas as formas históricas da vida, vir afirmar, 

por outro lado, o valor absoluto e incondicional do próprio esforço humano 

histórico em si mesmo, permitindo uma nova afirmação da historicidade 

como base e meio para se atingir a verdadeira e autêntica grandeza da 

existência humana (BOLLNOW, 1946, p. 200-201). 

 

 

A perspectiva de análise da Filosofia da Existência se debruça sobre aquelas questões 

e problemas até então não considerados pela Filosofia Clássica, ou seja, está voltada para as 

questões do real e do existir humano, trazendo para o palco da discussão temas como: 

angústia, medo, tédio, melancolia, desespero, o nada e a morte. Estes temas são colocados 

como situações-limite, capazes de levar o ser a decidir por si mesmo, a chegar à consciência 

de si, desvelando-se através de uma existência que se autentica em e por meio dos processos e 

das experiências de instabilidade e de descontinuidade.  

Partindo do olhar existencial e considerando que a vida humana acontece dentro ou a 

partir de experiências descontínuas e instáveis, é que Bollnow indaga: “[...] a continuidade 

dos processos da vida e da educação é realmente a pressuposição necessária de toda e 

qualquer educação?” (BOLLNOW, 1971, p. 27), propondo, deste modo, também examinar até 

onde a ideia dos processos descontínuos é também aplicável aos fenômenos da educação. Para 

ele, a pressuposição da continuidade estável da formação humana, que é o esteio essencial da 

concepção pedagógica tradicional, é negada pelo Existencialismo. Portanto, ao perguntarmos 

sobre o que significa uma prática pedagógica à luz dos princípios existencialistas, estamos 

considerando a importância de uma pedagogia com base em formas instáveis e descontínuas 

de educação a partir, e não apenas, das novas categorias de análise propostas pela Filosofia 

Existencial.  

As inquietações deste teórico partem do pressuposto jasperiano quando dizem que 

“nos devamos limitar a um simples interrogar e a um constante „apelar‟ para a experiência 

existencial” (BOLLNOW, 1946, p. 36). Na concepção de Bollnow, o apelo à existência, 

caracterizado por Karl Jaspers, já traz em si um aspecto educativo: o ato de questionar, 

dialógico e problematizador que serve, tanto de eixo para o exame da relação entre os fatos do 

mundo e a nossa consciência a respeito deles e de nós mesmos, como, também, de meio para 

promover a aproximação entre a Pedagogia e a Filosofia Existencial.  

O interesse de Bollnow é analisar o que é essencial tanto no Pensamento Pedagógico 

como na própria Filosofia da Existência. Sua intenção não é propor uma pedagogia 
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existencialista, mas examinar as conseqüências decorrentes do Existencialismo para o estudo 

das concepções que norteiam as práticas pedagógicas. A nossa posição diz ele; “[...] é antes 

pedagógica, isto é, partimos dos problemas educacionais e, a partir deles, colocamos a 

questão: o que a Pedagogia pode aprender dos estímulos da Filosofia Existencial?” 

(BOLLNOW, 1971, p. 32), tomando esta Filosofia como ponto de partida e fonte de 

inspiração.  

Seu objetivo é mostrar a maneira como as temáticas discutidas em torno dos processos 

estáveis e instáveis da vida humana podem contribuir para a relação entre Filosofia 

Existencial e Pedagogia, pretendendo não apenas superar a dicotomia e a alienação que as 

separava, como apresentar o modo como esta Filosofia pode nos ajudar a complementar a 

Pedagogia, nos aspectos em que ela mesma se encontra defasada e que, sozinha e isolada, não 

poderá vir a enxergar. 

É a partir destes pressupostos históricos, antropológicos, filosóficos e educacionais, 

que Bollnow fala da postura questionadora da Filosofia da Existência sobre o homem e o 

modo de se conceber sua formação. Conquanto ela tenha trazido grande contribuição “no que 

toca ao novo sentido de um absoluto incondicional que voltou a conquistar para o pensamento 

filosófico” (BOLLNOW, 1946, p. 200), há que considerar, também, os seus próprios limites e 

sua necessária ampliação a partir das abordagens e dos novos enfoques propostos pela 

Filosofia da Esperança. Para esta compreensão, acrescenta o autor: 

 

[...] não é possível alargar as bases da Filosofia da Existência dando maior 

rigidez e precisão a qualquer dos seus conceitos, ou pretendendo torná-la 

parte dum todo mais compreensivo. Este alargamento só poderá obter-se 

colocando ao lado da Filosofia Existencial uma outra Filosofia da vida e do 

mundo que dê solução aos temas materiais que ela começou a eliminar do 

seu quadro de preocupações (Ibidem, p. 205). 

 
 

Para Bollnow somente uma Filosofia que considera a fundamental relatividade de 

todos os conceitos da Filosofia da Existência, poderá se apresentar como caminho aberto de 

“auto-superação capaz de conduzir o homem do desespero a uma nova Fé”. Uma fé que não 

se firma em uma dimensão metafísica, mas que se encontra numa dimensão espiritual – que 

não é o mesmo que religiosa - numa confiança em si mesmo, incondicional, que encontro em 

mim e no outro, uma Filosofia da Esperança capaz de conferir ao homem um sentido 

autêntico para vida e para o mundo. Segundo este mesmo teórico;  

 

[...] não se trata, todavia de uma confiança neste ou naquele homem 

determinado, senão de uma confiança no mundo e na vida geral que jaz mais 
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profundamente e que só possibilita cada confiança singular determinada [...], 

uma confiança da vida, entendendo vida e mundo num sentido geral que 

envolve juntamente homem e mundo (BOLLNOW, 1962, p. 23-24). 

 

 

 Mais ainda, para Bollnow a confiança no ser consiste numa condição necessária para a 

vida mas, também, para a própria problematização do Existencialismo, apresentando-se, deste 

modo, como uma nova base e fundamento de sustentação para o homem. Não se trata, 

portanto, de uma atitude ingênua, de um apego a algo comum ou sem consistência, mas de 

uma esperança fundamental capaz de servir para o homem, de amparo e ressignificação da 

própria existência. A esperança neste caso, deixa de ser uma mera expectativa da vida, para se 

tornar uma virtude indispensável para a constituição e auto-afirmação do ser, que a cada dia 

se descobre constituído de qualidades, potencialidades e possibilidades, diante da cultura do 

caos e da desconfiança que o assediam.  

 Assim, Bollnow expôs os aspectos constituintes da Filosofia da Esperança com base 

nos conceitos de confiança, paciência, ânimo, gratidão, relação amorosa - o Eu e o Tu - 

segurança e felicidade, que apontam para uma realidade que nasce de uma relação mútua que 

enriquece a todos e que acaba servindo como ponto de partida essencial para o alargamento 

das contribuições do Existencialismo. Esta abordagem que Bollnow desenvolve em torno da 

Esperança e da Confiança no Ser é a mesma que vai trazer consequências fundamentais para a 

relação entre o eu, o outro e a vida dentro e fora da escola. 

É com base nestes desdobramentos histórico-conceituais que apresentamos as 

contribuições da Filosofia da Existência e da Esperança para a Pedagogia, respaldados na 

abordagem hermenêutico-fenomenológica de Otto Friedrich Bollnow (1962). Fazemos uma 

análise do processo da formação humana através de suas formas descontínuas e instáveis, 

procurando estabelecer entre elas um relacionamento mútuo, que tem na confiança no ser - 

educando/educador - a base de sustentação de uma prática pedagógica, que pretende formar o 

ser humano em todas as suas dimensões. Um processo de formação humana que, segundo 

Ferdinand Röhr,  

 

não se nega diante da verdade dolorosa – em que não podemos fechar os 

olhos, em que todas as fragilidades, falsidades, crueldades e desumanidades 

merecem toda a nossa atenção e desconfiança – mas que se abre diante da 

verdade esperançosa – que acredita num sentido fundante da nossa vida, que 

merece confiança (RÖHR, 2008, p. 14). 

 

 

Para descrever o percurso metodológico desta análise, buscamos o referendo de 

Roberto Jarry Richardson, quando afirma que “a principal ferramenta de sobrevivência do 
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homem é sua mente”. Para ele “a mente humana está diretamente relacionada com a nossa 

existência” (RICHARDSON, 2007, p. 20). Pensar a existência e sobrevivência do homem a 

partir da sua capacidade de indagação e interpretação é, acima de tudo, passar a vê-lo como 

um sujeito cujo entendimento é o resultado da construção de sua realidade.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, faremos uma análise do pensamento 

pedagógico deste teórico, com base no método hermenêutico-ontológico de reflexão, por 

entendermos que o mesmo está voltado para o tratamento das informações e condições do seu 

contexto, visando esclarecer as estruturas dos desenvolvimentos da existência humana e 

estabelecer uma íntima relação entre o sujeito pesquisador e sua pesquisa.  

Segundo Hans-Georg Gadamer, 

 

hermenêutica significa em primeiro lugar práxis relacionada a uma arte. A 

arte em questão aqui, é a arte da interpretação, que inclui naturalmente a arte 

da compreensão que lhe serve de base e que é sempre exigida quando o 

sentido de algo se acha obscuro e duvidoso (GADAMER, 2002, p. 111-112). 

 

 

Para Gadamer, este método consiste em considerar o homem enquanto ser histórico e 

dialético. Alguém que se descobre deste modo, como um “ser hermenêutico por natureza” 

(LAWN, 2007, p. 63). Essa ideia é reforçada por Maria Cecília de Sousa Minayo, quando nos 

mostra que uma pesquisa, de acordo com pressupostos hermenêuticos, implica, para o 

pesquisador, em  

 

[...] clarear para si mesmo o contexto dos documentos a serem analisados, 

levar a sério o ato social que está diante dele, considerar as razões que o 

autor teria para elaborá-lo, entender que no labor da interpretação não existe 

última palavra, ter a expectativa de que o autor poderia compartilhar da 

explicação elaborada se pudesse penetrar no mundo do pesquisador 

(MINAYO, 2000, p. 221-222). 

 

  

Assim, procuramos assumir a postura de sujeito investigador, pretendendo analisar, 

interpretar e explicar nosso objeto de estudo através dos procedimentos da abordagem 

qualitativa, focando o desenvolvimento histórico, as implicações, desafios e desdobramentos, 

que visam explicitar as análises do pensamento pedagógico de Otto Friedrich Bollnow. Nossa 

intenção é tratar sobre a continuidade e a descontinuidade da formação humana, a partir de 

sua abordagem, diante dos fenômenos humanos e pedagógicos, buscando mostrar como as 

formas e processos instáveis e descontínuos de educação podem contribuir para a formação do 

homem, em face de sua condição de sujeito inacabado. 
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Com esse intuito, elegemos como Objetivo Geral: Investigar como o pensamento 

pedagógico de Otto Friedrich Bollnow se articula entre os princípios da descontinuidade na 

Filosofia da Existência e o da continuidade na Filosofia da Esperança. 

Mais especificamente, pretendemos: 

 Compreender a interligação que existe para Bollnow entre Teoria Educacional e 

Filosofia. 

 Apresentar os aspectos de descontinuidade da vida humana, apontados pela Filosofia 

da Existência, que são relevantes para o pensamento pedagógico na visão de Bollnow. 

 Analisar a função que Bollnow atribui ao Existencialismo, seus limites e perspectivas 

de superação dentro processo educacional. 

 Destacar os aspectos da continuidade da vida humana, indicados pela Filosofia da 

Esperança e suas contribuições para uma prática pedagógica que busque uma visão 

integral do ser humano. 

Deste modo, no primeiro capítulo apresentamos a caracterização do pensamento 

existencial, segundo o olhar de Otto Friedrich Bollnow, com base em sua obra: Filosofia 

Existencial (1946). A escolha desta obra se dá, porque nela, o autor aponta aqueles momentos 

essenciais que informam a atitude chamada de existencialista a partir do diálogo com os 

principais representantes desta corrente filosófica. Neste trabalho destaca-se a natureza do 

pensar existencial e sua relação com a Filosofia Vitalista; origem e sentido do conceito de 

existência à luz da subjetividade da vivência existencial; o homem e sua relação com o outro, 

em face da transcendência e de sua situação histórica; os estímulos da existência autêntica; o 

problema da morte no pensamento existencialista; o tempo e a eternidade diante da 

experiência do absoluto; o homem e sua historicidade e a análise crítica da Filosofia da 

Existência, a partir de seus possíveis desdobramentos, limites e possibilidades.  

No segundo momento, a pesquisa analisa a partir da descrição que Bollnow faz em seu 

livro Pedagogia e Filosofia da Existência (1971), a situação histórica e educacional do 

período pós-guerra, a possibilidade de formas descontínuas na educação à luz da descrição 

das experiências da Crise, do Despertar, da Exortação, do Fracasso e da Audácia dentro dos 

processos de ensino e aprendizagem, seguidos dos enfoques sobre as formas instáveis e 

descontínuas na educação. Usamos esta obra como fundamento das nossas reflexões sobre as 

temáticas acima porque ela representa uma síntese, de sete trabalhos
6
, que explicitam o que 

                                                           

6
 Begegnung und Bildung (Encontro e Formação), originalmente uma conferência feita na Academia para 

Educação e Ensino (Akademie für Erziehung und Unterricht) em 1955; Vom Wesen geschichtlicher 
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Bollnow entendia por Educação, Filosofia e Formação Humana. Nela, o autor expõe não só 

suas inquietações sobre o cenário educacional do seu tempo como procura apresentar sua 

compreensão sobre o que significa as formas instáveis de educação.  

Por último, a pesquisa pretende a partir da obra “Filosofia de La Esperanza: el 

problema de La superación del existencialismo” (BOLLNOW, 1962)
7
, expor o encontro da 

Filosofia da Existência com a Filosofia da Esperança entre a solidão de si e a nova confiança 

no Ser, tomando como referência, as categorias da Disponibilidade, da Paciência e da 

Esperança, como conexão da abordagem que envolve o problema Ético e Ontológico do Ser. 

Nossa intenção é contribuir para o aprofundamento de seus principais conceitos e pontos de 

vista, sobre o modo de se conceber o homem e os aspectos constituintes de sua formação. 

Assim, tomamos como referência esta obra do Bollnow, por entendermos que a mesma 

procura expor a natureza da contribuição da Filosofia para formação humana á medida que 

expressa o núcleo vital do seu pensamento, que é a Esperança.  

A pesquisa inscreve-se nos discursos e debates sobre Filosofia, Teoria Educacional e 

Formação Humana. Seu objetivo é analisar como o pensamento pedagógico de Otto Friedrich 

Bollnow se articula entre a descontinuidade da Filosofia da Existência e a continuidade da 

Filosofia da Esperança, identificar as implicações do pensamento pedagógico deste teórico 

sobre as configurações do processo educacional, que envolve a integralidade do ser 

inacabado, seus questionamentos, descobertas, limites e possibilidades no contexto de uma 

cultura globalizada e democrática.  

                                                                                                                                                                                     

Begegnung (Da Essência do Encontro Histórico) de 1956; Das veränderte Bild vom Mensche und sein 

Einfluss uf das pädagogische Denken (A Imagem Transformada do Homem e sua Influência sobre o Pensar 

Pedagógico) de 1956; Existenzphilosophie und Pädagogik (Pedagogia e Filosofia da Existência) de 1957; Die 

Ermahnung (A Exortação) de 1975; Wagnis und Scheitern in der Erziehung (Audácia e Fracasso na Educação) 

de 1958 e partes do Die Methode der Geistewisssenschaften (O Método das Ciências do Espírito) de 1950. 
7
 A tradução das referências do alemão e do espanhol para o português é de responsabilidade nossa. 
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CAPÍTULO 1 CARACTERIZAÇÃO DO PENSAMENTO DE OTTO FRIEDRICH 

BOLLNOW SOBRE A FILOSOFIA DA EXISTÊNCIA  

  

“[...] quem não viveu um problema filosófico, quem 

não foi oprimido pelo mesmo, não pode, de modo 

algum, compreender o que este problema significou 

para os que o viveram de antemão: a este respeito às 

posições se invertem, e a história da filosofia 

pressupõe a filosofia, e não o inverso [...] A filosofia 

concreta nasce somente de uma tensão criadora, 

continuamente renovada, entre o eu e as profundezas 

do ser, da mais estrita e rigorosa reflexão, fundada 

na experiência vivida até o limite de sua 

intensidade”. 

(Gabriel Marcel) 

 

 

Ao longo da história do pensamento da Antropologia Filosófica é comum 

encontrarmos preocupações e discussões a respeito do homem e de seus problemas 

existenciais. Desde Sócrates, nos deparamos com posturas, ideias e ideais filosófico-

existenciais. No entanto, é a partir do século XX, que a análise, em torno da existência 

humana, nos seus sentidos geral e específico, passou a exercer o status de ponto de partida e 

objeto fundamental de inquietação dessa existência, através do estudo e da sistematização dos 

aspectos constituintes da sua compreensão e forma de ser no mundo.  

A Primeira (1914-1918) e a Segunda (1939-1945) Guerra Mundial colocaram em 

suspense os pressupostos do Idealismo e do Realismo, por serem à base do pensamento 

filosófico ocidental e por se constituírem nas únicas concepções que pretendiam a leitura do 

ser. Acabaram caindo em generalizações abstratas acerca do ente e do modo de sua própria 

apreensão no mundo. Segundo Regis Jolivet, estas formas de conceber o ser “deixavam o 

mistério da existência entre parênteses, isto é, como algo que deveria ser tratado 

posteriormente em função dos resultados gerais das concepções idealistas ou realistas acerca 

do mundo e das coisas” (JOLIVET, 1953, p. 1). Como conseqüência, o que se viu foi um 

mergulho do homem no vazio da consciência a respeito de si mesmo, uma passagem do 

sentimento de esperança para o desespero, da certeza para a dúvida, da clareza para a 

obscuridade das ideias, do otimismo para a desilusão e o desencantamento. 

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial o mundo entrou num estado de convulsão 

social, através da perda da fé na existência e no Ser que originou o surgimento de um clima de 

insegurança, desconfiança e destronamento de todos os valores e ideais que, até então, tinham 
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servido de base e de referência para a existência humana, em todos os seus aspectos e 

dimensões. Diante da cultura do caos, passamos a indagar: é possível acreditar na bondade do 

ser humano? Quais foram os fatores que determinaram os acontecimentos das duas grandes 

Guerras Mundiais? Como evitar a repetição e o alastramento da cultura da barbárie após a 

experiência de Auschwitz? Qual o sentido da vida humana, em face de um universo vazio e 

desprovido do transcendente? Quais são os critérios e as concepções que devem orientar o 

homem e sua existência, diante da vida e da morte, do presente e do futuro, do que ele é e do 

que poderá vir a ser?  

O século XX foi, em todos os sentidos, considerado como o século das incertezas e das 

imprevisibilidades. Sua desestabilização se deu em virtude da fluidez dos sistemas abstratos 

da Filosofia Clássica e de seus limites, ao responder aos dilemas daquela época de modo 

consistente, a partir do real e do existir humano. Com o desmoronamento das estruturas dos 

valores, que serviram de base de sustentação das relações sociais, o coração do homem passou 

a um estado de “trevas existencial” (BOLLNOW, 1946), uma condição em que o 

obscurecimento da sua consciência o levou a um sentimento de vazio e de descontentamento, 

com relação àquelas concepções do Ser e do existir humano, que até então determinavam sua 

vida e forma de ser no mundo. 

 As causas deste declínio existencial não eram voltadas, apenas, para as questões 

políticas, econômicas, sociais e ideológicas, mas contemplavam, sobretudo, as questões 

humanas e existenciais. Estes acontecimentos precisavam ser encarados, a partir de então, 

como eventos importantes, tanto para tentar entender o que tinha ocorrido, como para projetar 

o que se pretendia fazer e construir em termos humanos e implicavam na “preocupação em se 

descobrir uma doutrina mais próxima da vida e que condissesse melhor com o real e a 

dramática existência cotidiana” (JOLIVET, 1953, p. 26). 

A maior necessidade daquela época era de uma Doutrina ou Filosofia que pudesse 

responder aos dilemas da vida, a partir do Ser e de sua própria existência. É neste cenário que 

surge a Filosofia da Existência, na intenção de resgatar a tarefa primária da própria Filosofia 

que é: “a de ter em vista a realidade na sua origem e de captar esta realidade através do modo 

em que, no pensamento, lido comigo mesmo – em ação interior” (JASPERS, 1973, p. 3). Seu 

papel não é outro senão, o de buscar apropriar-se de tudo que se pode pensar e saber a respeito 

do Ser. Deste modo, por Filosofia da Existência compreendemos a busca do sentido da 

própria existência a partir de si mesma, “[...] compreender a vida humana em si mesma, na 

sua imanência, com exclusão de todas as representações e juízos que a transcendem [...]” 
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(BOLLNOW, 1946, p. 2) visando tornar a vida humana possível e compreensivamente 

realizável.  

Em sua essência, a Filosofia da Existência caracteriza-se pela busca da verdade, 

através da subjetivação humana e da recusa ao reducionismo do Ser à dimensão conceptual. 

Seu eixo estrutural fundamenta-se na dialética existencial, cujo objetivo consiste no desvelar 

do próprio existir do homem, através da busca por integrar todas as suas dimensões a partir de 

si mesmo e de seu modo autêntico de existir. Por ter como método de análise a 

Fenomenologia de Edmund Husserl (2005) 
8
, o Existencialismo, desde o início, apresenta-se 

como uma forma de pensamento que pretende descobrir a essência fundamental da 

autenticidade do Ser. Seu interesse é pelo esclarecimento da existência possível e de seu real 

modo de realização em sua radical temporalidade. Por considerar o homem como ser 

inacabado e histórico, é que a Filosofia Existencial o toma como ponto de partida e conteúdo, 

ou seja, como aquele que dá sentido ao mistério do existir, através da hermenêutica 

antropológica da vivência humana em seu desenvolvimento histórico. 

Em sua origem o Existencialismo está dividido em dois pólos: o Alemão e o Francês. 

Na Alemanha, o encontramos presente nas ideias de seus maiores expoentes: Friedrich 

Nietzsche (1844 – 1900), Martin Heidegger (1889 – 1976) e Karl Jaspers (1883 -1969). Na 

França, ele está representado nas contribuições das reflexões de Gabriel Marcel (1889 – 1973) 

e Jean-Paul Sartre (1905 – 1980). Destaca-se, ainda, em outros países como: Itália, com 

Nicola Abbagnano (1901 – 1990); Espanha, por meio de Ortega e na Rússia, através da 

concepção da existência, expressa na obra literária de Fiódor Dostoiévski (1821 – 1881).  

Em sua construção histórica e conceitual, há três formas de existencialismo. A 

primeira, denominada de cristã, que é representada por Sören Aabye Kierkegaard (1813 – 

1855) e Gabriel Marcel; a segunda, que inclui os existencialistas ateus, entre os quais se 

destacam Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre; e uma terceira, 

representada por Karl Jaspers, cuja compreensão do ser transcendente não se limita aos 

dogmas cristãos, nem se assemelha à negação da existência de um Outro absoluto. O 

                                                           

8
 Para Husserl, a fenomenologia enquanto método científico de interpretação se apresenta como uma 

investigação intencional, e não tendenciosa, em direção ao ato de conhecimento da natureza essencial do 

objeto. “[...] a fenomenologia procura descrever a estrutura peculiar dos atos e cada um de seus correlatos e 

significações” (2005, p. 9). Sua função é desvelar o que está por trás do visível e do aparente, esclarecendo o 

que o fenômeno realmente é, sem, contudo, ter como propósito sua transformação. Quando aplicado ao campo 

ontológico, Heidegger compreende que a fenomenologia contribui para conduzir o sujeito à consciência de si 

no mundo, ao modo como ele se entende e se auto-interpreta. O campo de aplicação da fenomenologia é a 

realidade, que se oculta por trás da reflexão; uma hermenêutica da facticidade, que propõe dar a conhecer o 

significado do ser, e não simplesmente o que ele é. “A fenomenologia é precisamente a arte de desvelar aquilo 

que, no comportamento cotidiano, nos ocultamos a nós mesmos: o exercício da transcendência” (1989, p.29). 
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existencialismo, neste caso, manifesta-se entre o vivido da presença de “Deus” sobre meu eu e 

o da captação da transcendência em si mesma, por meio da liberdade e da consciência de si, 

no mundo, em toda sua imanência. Em comum, os dois grupos concordam contra a metafísica 

clássica e tradicional quando afirmam que  

 

não é a existência que se define pela essência, mas é a essência que é 

definida pela existência; e definida no sentido de que ela é o manifestar-se 

histórico da própria existência e, portanto, coincidente com os momentos 

transeuntes do seu devir (SCIACCA, 1966, p. 299). 

 

Deste modo, a Filosofia da Existência traz para o palco da discussão, temas como: a 

angústia, o medo, o tédio, a melancolia, o desespero, o nada, a morte, a confiança e a 

esperança, tomando-os como ponto de partida para que o homem possa alcançar sua 

existência autêntica. Sua intenção é reconduzir o homem a si mesmo, libertando-o da 

perplexidade e da confusão, considerando sempre como ponto de partida, o próprio homem 

em sua dimensão concreta. 

Pensar sobre a gênese do pensamento existencialista é muito mais que situá-lo 

conceitual e historicamente. Considerado a partir deste ponto de vista, podemos dizer que, 

falar sobre o Existencialismo é, acima de tudo, refletir sobre o “Ser do homem” como tema 

central desta Filosofia.  

 

1.1 Existência e vida: o pensar existencial e sua relação com a Filosofia Vitalista 

 

O objetivo da leitura Existencial, enquanto Filosofia, caracteriza-se como um chamado 

à existência autêntica, uma atitude filosófica cuja missão fundamenta-se na “fé” que o sujeito 

tem em si mesmo, na sua própria vivência indeterminada e no modo como o homem se 

relaciona “no” e “com” o mundo. 

 

O existencialismo é assim caracterizado, em primeiro lugar, pelo facto de 

questionar o modo de ser do homem; e, dado que entende este modo de ser 

como um modo de ser no mundo, caracteriza-se em segundo lugar, pelo 

facto de questionar o próprio “mundo”, sem por isso pressupor o ser como já 

dado ou constituído. A análise da existência não será então o simples 

esclarecimento ou interpretação dos modos como o homem se relaciona com 

o mundo, nas suas possibilidades cognitivas, emotivas e práticas, mas 

também, e simultaneamente, o esclarecimento e a interpretação dos modos 

como o mundo se manifesta ao homem e determina ou condiciona as suas 

possibilidades. A relação homem-mundo constitui assim o tema único de 

toda a filosofia existencialista (ABBAGNANO, 1976, p. 45). 
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Em suas reflexões preliminares a respeito do existencialismo, Otto Friedrich Bollnow 

faz, em sua obra Filosofia Existencial (1946), uma análise do desenvolvimento dos principais 

aspectos deste pensamento filosófico, a partir da sua natureza e de seus principais 

representantes. Seu objetivo é apontar os momentos essenciais que formam e informam a 

atitude existencial, ao mesmo tempo, em que procura analisar como tal Filosofia se distingue 

dos sistemas de ideias abstratas e a forma como ela mesma se caracteriza e se apresenta 

através da atitude denominada de “existencialista”.  

Partindo do ponto de vista das Filosofias Vitalistas de Friedrich Nietzsche e Wilhelm 

Dilthey, que “tentam compreender a vida humana em si mesma, na sua imanência, com 

exclusão de todas as representações e juízos que a transcendem” (BOLLNOW, 1946, p. 2), 

Bollnow procura evidenciar a relação entre o existencialismo e a própria Filosofia Vitalista. 

Ele mostra que ambos partem, inicialmente, do pressuposto de que a existência precisa ser 

pensada em face daquilo que ela possui de mais concreto e, não, simplesmente a partir de 

atitudes e pensamentos lúdicos, que pouco servem para orientar o homem diante das 

exigências da sua situação histórica. 

Em Nietzsche
9
 encontramos a perspectiva Vitalista de reação do ser contra todo 

pressuposto moral-metafísico, que pretende se colocar como ponto de partida ou fundamento 

para sua existência. De acordo com o autor citado, a vida humana precisa ser pensada a partir 

de si mesma, numa atitude de descobrimento da própria capacidade de gerir seu projeto 

existencial. Um “ato de potência”, em que o ser se reconhece autônomo, no processo de 

construção da nobreza da sua própria alma. 

 

O que é nobre? O que significa para nós hoje a palavra nobre? Onde se 

revela? Em que se reconhece sob o pesado e anuviado céu do incipiente 

domínio da plebe, através do qual tudo fica opaco e plúmbeo, o homem 

nobre? Não são os atos que o apontam – os atos são sempre ambíguos, 

sempre insondáveis -; também não são as “obras”. Entre artistas e eruditos 

encontram-se muitos que revelam, com suas obras o quanto um anseio 

profundo os impele em direção ao que é nobre; mas precisamente este 

necessitar do que é nobre é radicalmente distinto das necessidades da alma 

nobre mesma, e inclusive o sintoma eloqüente e perigoso da sua ausência. 

Não são as obras, é a fé que aqui decide, que aqui estabelece a hierarquia, 

para retomar uma velha fórmula religiosa num sentido novo e mais profundo: 

alguma certeza fundamental que a alma nobre tem a respeito de si, algo que 

                                                           

9
 Nascido em 15 de outubro de 1844 em Röcken na Alemanha, num contexto familiar de pastores protestante, 

Nietzsche dedicou-se, desde cedo, ao estudo da Teologia, desenvolvendo a prática da leitura, dos estudos dos 

clássicos e da disciplina (CUNHA; FLORIDO, 2005). Como homem de personalidade forte e saúde frágil, ele 

teve que conviver com os sentimentos de solidão, sofrimento, desconfiança, abandono, tristeza, suicídio, 

contradição e uma forte tensão psíquica, que o levou ao delírio e à loucura até os últimos dias de vida (1900). 
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não se pode buscar, nem achar, e talvez tampouco perder. A alma nobre tem 

reverência por si mesma (NIETZSCHE, 2005, p. 174).  

  

Esta atitude de auto-afirmação do Ser, que considera a realidade como ponto de partida 

e fim da existência, constitui-se também, para Nietzsche, num ato de negação, por parte do 

sujeito, de tudo que está para além dos sentidos, o mundo metafísico desencarnado ou o reino 

do Espírito, uma postura que é o fruto da compreensão que emana do Ser e que deve fluir em 

direção ao seu modo autêntico de existir. 

É com base neste olhar filosófico-existencial que Nietzsche se opõe e reage ao 

Idealismo de Hegel, ao Pessimismo de Schopenhauer e ao Moralismo do Cristianismo. 

Enquanto Hegel descreve a natureza do homem, com base na razão objetiva, Nietzsche 

apresenta a “vontade” como expressão da existência do Ser e, ao mesmo tempo, como força 

propulsora que impele o homem à busca do sentido da existência autêntica.  

Para Schopenhauer a essência da vida só é alcançada através da ânsia de contemplação 

da verdade, que esteja pautada num comportamento ético; através, ainda, de uma atitude que 

capacita o sujeito a discernir as condições das percepções externas de seu existir e o conduz à 

busca de uma vontade superior e metafísica, que se revela através de suas ações e que não 

pode estar condicionada aos critérios da razão e da realidade do mundo. 

 

[...] a vontade é a raiz metafísica do mundo e da conduta humana; ao mesmo 

tempo, é a fonte de todos os sofrimentos [...], a vontade é concebida em seu 

sistema como algo sem nenhuma meta ou finalidade, um querer irracional e 

inconsciente. Sendo um mal inerente a existência do homem, ela gera a dor, 

necessária e inevitavelmente, aquilo que se conhece como felicidade seria 

apenas a interrupção temporária de um processo de infelicidade e somente a 

lembrança de um sofrimento passado criaria a ilusão de um bem presente 

[...], o prazer é momento fugaz de ausência de dor e não existe satisfação 

durável. Todo prazer é ponto de partida de novas aspirações, sempre 

obstadas e sempre em luta por sua realização: “Viver é sofrer” 

(SCHOPENHAUER, 1999, p. 10).  
 

  

Para este filósofo é a ética quietista da fuga da vida, renúncia do mundo e de todas as 

suas aspirações, que leva o sujeito a exprimir a verdadeira vontade de sua existência, 

independente das representações de sua própria consciência. Ao contrário deste pensamento 

pessimista, Nietzsche afirma que o homem não deve se anular existencialmente, mas procurar 

a máxima afirmação de si mesmo, através da interpelação pessoal e de sua realidade empírica. 

Nesta experiência de auto-afirmação, o homem se mostra superior aos animais; pois, enquanto 

estes se encontram condicionados e determinados, o homem vive uma existência que pode 

elevá-lo além de si e das demais criaturas.  
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A consciência que o homem tem de si mesmo é o fator determinante para seu  

desenvolvimento. Ela se apresenta, no sujeito, como “a voz” quando grita, aos ouvidos do 

ente, que ele precisa ser ele mesmo, independente das pressões sociais, através de um viver 

livre, racional, que tenha profundidade e significado. A humanidade, para Nietzsche, é uma 

transição, um projeto antropológico que não está concluído, mas, apenas iniciado. Por ser 

“projeto”, o homem não pode aceitar o julgo que outros homens e instituições querem lhe 

impor; nem muito menos o conformismo, pois, no desejo de existir, o homem precisa se 

aperfeiçoar e transfigurar-se existencialmente. Esta compreensão não trata apenas de um 

simples distanciamento das ideias do Idealismo, do Positivismo, do Evolucionismo e do 

Romantismo schopenhaniano, mas, de uma tomada de consciência em relação à vida e aos 

outros aspectos que a envolvem e a determinam.  

É a partir do conflito entre a verdade metafísica e a verdade existencial que Nietzsche 

vai a “golpes de martelo” reagir contra as religiões, em especial, contra o Cristianismo. Para 

ele, a modernidade é relativista, do ponto de vista da moral. Este processo de desconstrução 

moral o levou a afirmar a “morte de Deus”, como o resultado da descaracterização dos 

valores e dos ensinos, até então, considerados absolutos e imutáveis. Uma postura de rejeição 

a tudo que é metafísico e a toda atitude dogmática, através da qual se compreende que “o 

homem encontra-se a sós consigo” (NIETZSCHE, 2000, p. 265).  

No pensamento nietzschiano, Deus é uma ideia desnecessária e inútil, uma 

representação de “Um Outro” superior a nós, que foi criado pelo homem e que agora se 

degenerou em meio às contradições da vida, ao invés de ser reverenciado por ela. Através da 

negação de toda a dogmática cristã, resta o vazio de uma verdade absoluta, que se 

transformou em poeira e que serve, deste modo, apenas para retratar a forma de vida 

ultrapassada em que a civilização Ocidental se encontrava. 

 

Quando, numa manhã de domingo, ouvimos, repicarem os velhos sinos, 

perguntamos a nós mesmos: mas será possível? Isto se faz por um judeu 

crucificado há dois mil anos, que se dizia filho de Deus. Não existe prova 

para tal afirmação. – Em nossos tempos, a religião cristã é certamente uma 

antiguidade que irrompe de um passado remoto, e o fato de crermos nesta 

afirmação – quando normalmente somos tão rigorosos no exame de qualquer 

pretensão – é talvez a parte mais antiga dessa herança. Um deus que gera 

filhos com uma mortal; um sábio que exorta a que não se trabalhe, que não 

mais se julgue, mas que se atente aos sinais do imanente fim do mundo; uma 

justiça que aceita o inocente como vítima substituta; alguém que manda seus 

discípulos beberem seu sangue; preces por intervenções miraculosas; pecados 

cometidos contra um deus expiados por um deus; medo de um Além cuja 

porta de entrada é a morte; a forma da cruz como símbolo, num tempo que já 

não conhece a destinação e a ignomínia da cruz – que estremecimento nos 
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causa tudo isso, como o odor vindo de um sepulcro antiqüíssimo! 

Deveríamos crer que ainda se crê nessas coisas? (Ibidem, p. 94).  

 

Este episódio niilista não vai significar um momento de total desilusão, mas um novo 

ponto de partida, onde se anuncia o surgimento de uma “nova fé”, uma “nova moral e 

religião”. Partindo do pressuposto de que a existência humana precisa ser pensada a partir de 

uma ontologia do presente, Nietzsche vai fazer uma crítica à Cultura e à Educação do seu 

tempo, mostrando que, o que se propõe não é a negação da religião e do conhecimento 

existente, mas, a desmistificação e demitização da própria ética e da moral, um novo ponto de 

partida que tem o homem como origem e fim de suas próprias determinações. O homem é a 

fonte, o alvo, a medida e o padrão de todas as coisas.  

O centro do devir é antropológico e não mais teontológico; seus olhos não estão mais 

voltados para o azul quimérico das coisas do céu, mas, para a luz do que é terreno e real. Seu 

ponto de gravidade é a existência do Ser, sua origem é interna e não externa, e seu fim 

pretende a construção de uma nova ética, que se apresenta como humana e humanizadora, um 

eterno retorno do homem a ele mesmo, a partir da sua própria vida.  

 

De fato, nós filósofos e “espíritos livres” sentimo-nos, face á noticia de que 

“o velho Deus está morto”, como que iluminados pelos raios de uma nova 

aurora; nosso coração transborda de gratidão, assombro, pressentimento, 

expectativa – eis que enfim o horizonte nos aparece livre outra vez, posto 

mesmo que não esteja claro, enfim podemos lançar outra vez ao largo nossos 

navios, navegar a todo perigo, toda ousadia do conhecer é outra vez 

permitida, o mar, nosso mar, está outra vez aberto, talvez nunca dantes houve 

tanto “mar aberto” (NIETZSCHE, 1987, p. 168).  

 

 

Para Nietzsche, o homem é o senhor do seu destino, o que implica na aceitação da 

infinitude do momento presente e no reconhecimento da integralidade do ser, que está 

envolvido em todos estes processos, que são traduzidos através do sentimento de angústia. A 

angústia existencial deste modo, não significará pura fraqueza, pois sua natureza está 

associada ao horizonte do inacabamento da sua essência. Nas palavras de Régis Jolivet “a 

angústia é, portanto, a forma da sua vida e o sinal permanente de que o homem se mantém ao 

nível do seu destino, isto é, tendendo para além de si mesmo no sentido do impossível” 

(JOLIVET, 1953, p. 70).  

O homem, no pensamento nietzschiano, é o homem solitário, abandonado em si 

mesmo, um ser destituído da consciência de posse e que considera o amor como a última 

instância da verdade. Sua vontade de poder é considerada como a essência do mundo e o 

único critério dos seus valores. Como ser livre, sua vida está aberta a outro tipo de 
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interpretação, um olhar habitualmente horizontalizado e individualizado, uma busca interior 

pela verdade, que não deve partir de nenhum outro substrato que não seja o próprio Indivíduo.  

Para Dilthey, a base do pensamento a respeito da filosofia da vida, encontra-se na 

consciência histórica que o Ser possui a respeito de si e dos outros, um entendimento das 

diversidades, que se manifesta em diferentes épocas e em diversos povos. Sobre a construção 

desta consciência histórica ele diz que 

 

[...] os conceitos de uma filosofia científico-natural não podiam dar 

satisfação ao mundo que em mim se agitava, todavia menos os adversários 

dos filósofos investigadores de uma natureza que de uma separação do 

pensamento e uma percepção sensível deduzem um conexão teleológica 

interna e seu fundamento em Deus que tornam possível o conhecimento da 

vida. Esta restauração artificial de uma concepção teológica do mundo de 

forma tão desvaída era para mim insuportável, e antipático o caráter 

meramente hipotético daquele em quem a alma tem que encontrar seu 

provimento. Desta situação surgiu o impulso dominante em meu pensamento 

filosófico, que pretende compreender a vida por si mesma. Este impulso me 

empurrava a penetrar cada vez mais no mundo histórico com o propósito de 

escutar as palpitações de sua alma; e a característica filosófica consistente de 

um desejo de buscar o acesso a esta realidade, de criar sua validade, de 

assegurar o conhecimento objetivo da mesma, não era senão um sinal de 

outro aspecto de meu anelo por penetrar cada vez mais profundamente no 

mundo histórico. Era como uma das vertentes do trabalho da minha vida, 

nascido em tais condições (DILTHEY, 1944, p. 21). 

 

 

Segundo Heidegger, o reconhecimento da temporalidade e da historicidade do Ser, 

apontadas por Dilthey (1961), possui um sentido ontológico à medida que se apresenta como 

parte constitutiva do próprio Ser. Sua análise começa pelo estudo das Teorias da Ciência, 

passa pela História das Ciências do Homem e culmina numa abordagem Psicológica, que 

pretende expor “todo fato homem”.  

 

O que se apresenta como dualidade, “tentativas” inseguras e acidentais, é a 

inquietação elementar com uma meta: trazer a “vida” para a compreensão 

filosófica e assegurar, para essa compreensão, um fundamento hermenêutico 

a partir da “vida ela mesma”. Tudo está centrado na “psicologia”, que deve 

compreender a “vida” em seu nexo de desenvolvimento e ação históricos 

como modo em que o homem é, tomando-a ao mesmo tempo como objeto 

possível e como raiz das ciências do espírito. A hermenêutica é a explicação 

que esse compreender dá de si mesmo, e somente de forma derivada é que se 

apresenta como metodologia da historiografia (HEIDEGGER, 2009, p. 491). 

 

 

De acordo com Heidegger, o problema das ciências históricas não se encontra, e nem 

deve ser reduzido, à dimensão metodológica, mas se revela e se constitui numa dimensão 

ontológica. O pensamento de Dilthey “têm o sentido de mostrar que fundar verdadeiramente a 
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historicidade e a historiografia só é possível à luz de uma reproposição do problema do ser; o 

problema da historicidade é, pois, o problema da “Filosofia da Vida” (VATTIMO, 1996, p. 

16). 

Segundo Bollnow, é esta perspectiva histórica do Ser e a análise do pensamento, a 

partir da sua aplicabilidade para a vida, que possibilita inicialmente a relação entre a Filosofia 

Vitalista e a Filosofia da Existência. No entanto, ao mesmo tempo em que dialogam a respeito 

da necessidade do homem conceber sua existência, tomando como ponto de partida sua 

realidade concreta, estas correntes filosóficas também se diferenciam, à medida que cada uma 

procura apresentar os pressupostos da existência, a partir de suas respectivas configurações.  

As diferenças entre a Filosofia Vitalista e a Filosofia da Existência se dão de dois 

modos: Primeiro, na maneira como cada uma interpreta a “existência humana”. Na Filosofia 

Vitalista, o conceito de existência é tomado num sentido amplo, geral e multiforme; e na 

Filosofia da Existência, este conceito aparece em sua singularidade, ou seja, a partir da ideia 

de que o Ser existe de fato, que existência é sinônimo de “Ser-aí”, o Dasein, que se revela na 

realidade através de tudo aquilo que o constitui e das determinações do seu próprio conteúdo.  

Num segundo momento, estas filosofias se diferenciam no modo como cada uma lida 

com a realidade do Ser. Na Filosofia Vitalista, o conceito de existência esgota-se no aspecto 

exterior, a existência do ser encontra-se condicionada a uma determinada situação, que é 

considerada como indispensável à sua sobrevivência. Para a Filosofia da Existência, as 

aspirações existenciais do Ser não podem ser reduzidas a questões sociais, econômicas ou 

geopolíticas. Sua existência autêntica não está condicionada a questões exteriores, pois seu 

núcleo vital reside no mais profundo e incondicionado “sentido de sua existência”: seu Ser.  

De acordo com Bollnow, o problema da Filosofia Vitalista está na sua falta de 

determinação em relação ao que significa realmente a Existência. Sua indeterminação é o que 

a caracteriza, como uma filosofia relativista e de plurissignificados. Sua contribuição é 

inegável quando a consideramos à luz da situação em que se encontrava a Alemanha após a 

segunda Grande Guerra. Todavia, se mostrou ao mesmo tempo limitada, no momento em que, 

a fé objetiva cedeu lugar ao cepticismo e o homem não encontrou nenhum ponto de apoio fora 

de si, que pudesse servir de suporte para a construção do seu projeto existencial.  

A Filosofia da Existência, quando afirma seu interesse pela “Existência” do Ser, não a 

toma de modo geral, mas o faz de modo específico. Sua natureza revela-se quando esta passa 

a considerar o homem como origem, e ao mesmo tempo, como instância mais firme e mais 

profunda, em detrimento de todas as certezas que já não podiam ser encontradas fora de si, ou 

em qualquer outra realidade objetiva. Esta compreensão passou a ser representada pelo 
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conceito kierkegaardiano de “existência”, que apontava para a superação do niilismo, em face 

da descoberta do absoluto, de que o Ser é muito mais que uma simples peça perdida dentro de 

uma grande engrenagem, que é o mundo. A existência é o próprio homem, voltado para si 

mesmo e consciente do seu existir. 

Por ser uma Filosofia que parte do concreto e do real existir do homem, o 

Existencialismo apresenta-se, também, como uma expressão de uma atmosfera cultural, cuja 

manifestação literária e dramatúrgica distingue-se pelo sentido da problematicidade da vida 

humana. As obras literárias e dramatúrgicas de Jean Paul-Sartre (1905 - 1980) e Gabriel 

Marcel (1889 - 1973) refletem bem o caráter de uma época marcada pelas incerteza e 

insegurança existenciais na sociedade Européia
10

. A presença do pensamento existencial 

também se reflete em produções como a do poeta Rainer Maria Rilke
11

 (1875-1926), a quem, 

segundo Bollnow (1946), Heidegger considerava como alguém, cuja poesia exprimia os 

mesmos pensamentos que se achavam em seus escritos e reflexões. Sobre esta relação, 

encontramos, entre suas poesias, um breve poema místico e musical, em que ele enfeixa uma 

das ideias mestras de sua produção poética: a morte.  

 

A morte é grande. 

Nós somos suas 

bocas ridentes: se fala a Vida por nossa voz, 

Ela, atrevida, soluça em nós (RILKE, 1924, p. 64). 

 

 

Em todas estas formas de pensamentos e expressões, deparamo-nos com a realidade de 

um homem que se vê confrontado consigo mesmo, diante de todas as possibilidades que se 

abrem frente ao seu existir. As temáticas da morte, do inacabamento do Ser, sua insegurança 

diante do apelo de uma realidade instável, as vicissitudes da vida, as ambigüidades e as 

aspirações infinitas de suas possibilidades se transformam, a cada dia, numa espécie de 

vocabulário existencial, que se amplia e amadurece no seio desta Filosofia ontológica, que se 

                                                           

10
 De Sartre destacamos os romances e novelas: La Naussée (1938), uma descrição central da filosofia sartriana, 

em que o autor busca as condições que justificam ou não a existência; Le Mur (1939), onde o autor discute o 

tema da morte, como muro que nos separa da nossa existência; Les Chemins de la Liberté (1945), uma 

descrição das situações que preocupam o homem e o impelem a ir em busca de sua liberdade; além das obras 

teatrais: Les Mouches (1943), em que se discute o ideal sartriano da liberdade absoluta; Huis-clos (1944), que 

apresenta o papel do outro para a constituição; entre outras. Entre as muitas peças teatrais de Marcel destacam-

se: L‟Inconoclaste (1923); Um homme de Dieu (1925); La Soif (1933); Le Horizon (1945). Em todas as suas 

representações, este filósofo francês descreve os traços fundamentais de sua Filosofia e a compreensão da 

relação do homem com o mundo, a partir de sua situação concreta. 
11

 Nascido em Praga na Alemanha e falecido num sanatório suíço, Rilke uniu sua Poesia à Filosofia; e, assim, 

expressou, em sua obra literária, a imagem de uma vivência dividida entre a angústia contínua face à miséria e 

o espanto do mistério da existência, que se desvelava perante a luz ardente da aspiração do ser que deseja 

sempre ser-mais. 
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projeta cosmologicamente, como uma forma racional de se pensar a existência humana à luz 

das dimensões do seu próprio Ser.  

Do ponto de vista preliminar, a noção que se tem, a respeito da natureza da Filosofia 

da Existência, a partir do seu surgimento, é que não é possível encontrar uma ideia unitária 

desta doutrina entre os seus principais representantes. Entre os filósofos da existência, 

identificamos pontos divergentes e convergentes, inclusive sobre a maneira como seus 

pensamentos são classificados a partir desta teoria e no âmbito do seu respectivo modo de 

referenciação: Filosofia Existencial.  

Na intenção de descrever a essência da Filosofia da Existência, Bollnow considera que 

o mais importante é procurar “abstrair do que haja de particular nos seus desenvolvimentos e 

reelaborações pessoais, para apenas reter e fixar aquilo que na sua obra representa o momento 

especificamente existencialista do seu filosofar” (BOLLNOW, 1946, p. 10). Deste modo, ele 

preocupa-se em dar atenção especial àquilo que é comum no pensamento de cada filósofo, na 

intenção de construir um todo lógico capaz de fundir a íntima coesão e dialogicidade dos seus 

pensamentos com relação ao que o existencialismo tem de mais especial no que diz respeito á 

vida e á existência do Ser.  

 

1.2 Origem e sentido do conceito de existência: a subjetividade da vivência existencial  

 

Tomando como ponto de partida a relação entre “Existência e Vida”, Bollnow 

considera, inicialmente, como relevante, a análise da origem do conceito de “Existência”. 

Para ele, a existência consiste numa “expressão conceitual de uma particularíssima vivência 

do homem que, pelo seu caráter de última interioridade da alma, se distingue de todas as 

restantes vivências e de todos os esfumados da sua vida psíquica” (BOLLNOW, 1946, p. 13). 

Assim, ele estabelece como condição indispensável à compreensão desta Filosofia, a 

apreensão do sentido do seu conceito, a partir do desenvolvimento do pensamento filosófico 

ocidental, a fim de evitar equívocos e generalizações de significados, tão presentes, na 

Filosofia, em geral, e na linguagem cotidiana da vida. 

O conceito de “existência” na Filosofia Existencial encontra-se na distinção entre a 

“Essência e a Existentia”. Por essência, entende-se o modo como as coisas são em si, a partir 

de suas respectivas determinações, conteúdos e substâncias. No Essencialismo, a natureza é 

anterior ao Ser, a definição do ser precede a sua existência. A existência, ao contrário, aponta 

para algo que “existe”, que “é” e que se mostra através de suas propriedades, ou seja, a 
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existência é que determina a essência. Significa que “o modo de ser do homem, isto é, a 

existência, não se pode esclarecer nem compreender se não a partir do fato de que o homem é-

aqui (existe): isto é, existe no mundo e entre os outros entes” (ABBAGNANO, 1970, p. 344). 

No existencialismo, o homem, primeiro existe, e só depois se define. Nas palavras 

representativas de Jean-Paul Sartre: 

 

Consideremos um objeto fabricado, como, por exemplo, um livro ou um 

corta-papel; esse objeto foi fabricado por um artífice que se inspirou num 

conceito; tinha, como referenciais, o conceito de corta-papel assim como 

determinada técnica de produção, que faz parte do conceito e que, no fundo, 

é uma receita. Desse modo, o corta-papel é, simultaneamente, um objeto que 

é produzido de certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade 

definida: seria impossível imaginarmos um homem que produzisse um corta-

papel sem saber para qual objeto iria servir. Podemos assim afirmar que, no 

caso do corta-papel, a essência – ou seja, o conjunto das técnicas e das 

qualidades que permitem a sua produção e definição – precede a existência; e 

desse modo, também, a presença de tal corta-papel ou de tal livro na minha 

frente é determinada. Eis aqui uma visão técnica do mundo em função da 

qual podemos afirmar que a produção precede a existência (SARTRE, 1987, 

p. 5). 

 

 

No conceito de existência o Ser se apresenta como é. Todas as suas determinações de 

conteúdo cedem lugar a sua realidade possível, apontando deste modo, para aquilo que o ser 

“é” no sentido de “estar-aí”. É o Dasein heideggeriano, que descreve a presença do ser-no-

mundo, 

 

[...] que mostra que o existir humano e seu fundamento essencial nunca é 

apenas um objeto simplesmente presente num lugar qualquer, e certamente 

não é um objeto encerrado em si mesmo. Ao contrário, este existir consiste 

em “meras” possibilidades de apreensão, que apontam ao que lhe fala e o 

encontra e não podem ser apreendidas pela visão ou pelo tato [...] O que o 

existir, enquanto Dasein, significa é um manter aberto de um âmbito de 

poder-apreender as significações daquilo que aparece e que se lhe fala a 

partir de sua clareira. O Dasein humano como âmbito de poder-apreender 

nunca é um objeto simplesmente presente. Ao contrário, ele não é de forma 

alguma e, em nenhuma circunstância, algo passível de objetivação 

(HEIDEGGER, 2009, p. 33). 

 

 

Assim, o conceito de “existência” sofre uma dupla mudança: primeiro, com relação a 

sua aplicabilidade – na perspectiva existencialista ele se aplica apenas à existência humana. 

Segundo, no que diz respeito ao seu conteúdo, ou seja, passa a significar apenas o existir e o 

modo como ele se revela através do Ser do homem no mundo; sua vivência existencial.  
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Conforme o olhar de Bollnow (1946), a Filosofia Existencialista destaca-se quando 

procura descrever a ideia do homem a partir do “pensar existencial” de Kierkegaard
12

. A 

perspectiva de análise da Filosofia da Existência, para Kierkegaard, debruça-se sobre aquelas 

questões e problemas até então não considerados pela Filosofia Clássica, ou seja, está voltada 

para as questões do real e do existir humano. É a partir do conceito kierkegaardiano de 

“existência” que se estabelece a diferença entre “o pensador abstrato e o pensador 

existencial”: 

 

O pensador abstrato pensa a partir de uma atitude puramente teorética, e 

permanece por isso desinteressado do seu conhecer. O pensador subjetivo, 

esse nunca é desinteressado; pelo contrário, porque o seu pensamento está 

enraizado no humo de todas as necessidades e exigências vitais que o 

solicitam e condicionam, todo ele se acha interessado e co-participante no 

ato do seu próprio pensar. Enquanto que o pensamento objetivo é um 

pensamento indiferente ao sujeito pensante e à sua existência, o pensador 

subjetivo, como tipo existencial, acha-se essencialmente interessado no seu 

pensamento, podendo dizer-se que existe nele. Isto dá-nos assim não só a 

possibilidade dum confronto entre dois tipos diferentes de pensamento, como 

ao mesmo tempo o critério para preferir um deles ao outro; pois nenhuma 

dúvida pode existir de que é o tipo de pensador subjetivo e existencial o que 

melhor corresponde à forma de filosofar mais consentânea com a vida 

humana, enquanto que o do pensador objetivo e abstrato a cada passo foge às 

realidades e atraiçoa as exigências e a missão dessa mesma vida. Para o 

pensador abstrato o pensamento como que se desgarra do ser. Movendo-se 

num espaço onde não encontra resistências nem direção alguma e no qual 

todas as possibilidades lhe são dadas, a sua própria existência permanece, 

porém, informe e indeterminada. [...] O pensamento existencial, pelo 

contrário, distingue-se dele como uma forma de pensar para a qual 

precisamente a missão, a tarefa, da existência é a única coisa importante 

(Ibidem, p.16-17). 

 

 

 Como “homem-problema” o que importa para Kierkegaard é compreender a si 

mesmo, analisar sua própria subjetividade, considerando deste modo, a consciência de si 

mesmo, como o critério da verdade. 

 

                                                           

12
 Kierkegaard nasceu em Copenhague no dia 5 de maio de 1813. Filho caçula do comerciante Michel Pedersen 

Kierkegaard, um pai já avançado em idade, depressivo, melancólico e angustiado pelo sentimento de culpa. 

No início de sua vida, sentiu-se privado de uma infância sadia, em virtude de uma educação profundamente 

religiosa, com base nos mais rígidos preceitos do cristianismo. Além desta dura realidade, outras três 

experiências marcaram intensamente sua vida e nortearam a natureza do seu pensamento: a morte de alguns de 

seus irmãos, o falecimento de seu genitor, pouco tempo depois de ter se reconciliado com ele e o término do 

noivado com a jovem Regina Olsen. Após estes infortúnios, formou-se em Teologia e recebeu o título de 

doutor em Filosofia, defendendo a tese sobre o “Conceito de Ironia” (1841). Escritor profícuo, dedicado e 

brilhante, abriu mão de ser pastor luterano e professor universitário para se dedicar à vida intelectual e à 

produção literária. Sua descrição teológico-filosófica e experimental consiste numa “tautologia” de si mesmo, 

ou seja, na declaração que toda sua obra é uma expressão de sua própria vida (KIERKEGAARD, 1990). 
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Pela vida eu devo transformar-me na regra do meu comportamento, graças à 

espontaneidade da razão e do coração, que são conaturais da verdade e do 

bem. Unicamente por isto é que a verdade se tornará a minha verdade, 

porque não há verdade para o indivíduo senão quando ele próprio, agindo, a 

produz. Kierkegaard insistiu sempre neste ponto: o ser da verdade nunca 

poderá consistir no enunciado de um tema do pensamento ou no enunciado 

de um juízo teórico. Isto só seria possível se a verdade, como há quem 

pareça supor, fosse um objeto que se pudesse adquirir (como se adquirem 

coisas no mercado) e possuir como uma coisa. Ora isso é inteiramente 

contrário à essência da verdade, que é possuidora e não possuída. Dizemos 

que a meditamos e que a contemplamos, mas, na realidade, ela é que nos 

toma posse de nós e só existe quando nós nos dispomos a ser a verdade. Ela 

exige absolutamente ser vivida. Vida e verdade coincidem (JOLIVET, 1953, 

p. 14).  

 

 

  

 Para o filósofo dinamarquês, a verdade não é uma coisa tomada de fora para dentro, e 

sua adesão nunca pode ser imposta. Para ele, o homem é o artesão de sua própria existência à 

medida que vive sua essência através da opção que faz de si mesmo. Ao contrário dos animais 

que possuem uma essência que os determina, o modo de ser do homem/indivíduo é a 

existência que se revela através da escolha e da decisão daquilo que este almeja e busca ser. 

Esta escolha não acontece com base em critérios alheios, mas é feita de modo livre e 

consciente da plenitude infinita de sua interioridade. Na opção do meu “eu pessoal” é que 

encontro sentido para o meu existir, e existindo acabo ultrapassando a mim mesmo em 

direção ao “eterno Absoluto”.  

 Nesta comunicação dialética o homem é movido a ir ao encontro daquilo que ele 

considera como significado do seu existir. Esta relação entre sujeitos é que caracteriza a 

dialética da liberdade vivida pelo indivíduo, através da relação com o outro existente. A partir 

desta dinâmica existencial, o Indivíduo se vê exigido pela necessidade do autoconhecimento, 

um despertar do “eu” que não é dado, mas que é construído através do diálogo e da 

interpelação ao Eu imanente.  

A noção de Indivíduo é o eixo condutor da filosofia kierkegaardiana e, ao mesmo 

tempo, o fator que o distingue da filosofia de Hegel, quando explica que a tarefa da Filosofia  

 

[...] consiste em considerar um objeto pela sua necessidade; não pela 

necessidade subjetiva ou pelas exteriores: ordem, classificação etc., mas por 

aquela necessidade que provém da natureza do objeto e que à filosofia 

incumbe mostrar e demonstrar (HEGEL, 1999, p. 42). 
  

 

Na concepção hegeliana, o abstrato e o conceitual são mais importantes que o real; 

enquanto, para Kierkegaard, toda a realidade deve apontar para o particular, que é o 



 42 

Indivíduo, em Hegel, a razão é fator determinante e o ponto de convergência de toda 

explicação e realização segura do ser. 

 

O homem é parte Natureza e parte Espírito, mas sua essência é o Espírito. 

Quanto mais o homem se desenvolve espiritualmente, mais ele se torna 

consciente de si mesmo, mais ele se torna ele mesmo – ou seja, livre. O 

desenvolvimento do Espírito em direção à consciência de si na história do 

mundo é o desenvolvimento para uma liberdade sempre mais pura. A 

história do mundo é o avanço da liberdade, porque ela é o avanço da 

autoconsciência do Espírito. Depois, não apenas o homem se torna livre, 

mas o Espírito em si – no homem e através dele. O Espírito é essencialmente 

reflexivo e necessariamente faz de si uma certa idéia, de sua própria 

natureza. E assim ele chega a um conteúdo de sua reflexão, não descobrindo 

um conteúdo, mas colocando-se em seu próprio objetivo, em seu próprio 

conteúdo. O conhecimento é sua forma e sua orientação (HEGEL, 2001, p. 

25-26). 

 

Em contrapartida, para Kierkegaard, a razão é limitada, ambivalente e, por isso, 

incapaz de conduzir o sujeito para além de uma realidade fictícia e objetiva. A verdade 

precisa ter uma aplicabilidade e um efeito existencial na vida particular do indivíduo. 

Conhecê-la não deve ser considerado pelo ser como o único aspecto importante, pois o 

conhecimento não possui um fim em si mesmo. O que se deve exigir dele, é que o mesmo 

tenha sentido, à medida que é introduzido na existência do Ser, isto é, que seja capaz de 

conceder ao indivíduo um ideal que lhe sirva como princípio norteador para a vida. Caso 

contrário, este tipo de conhecimento mostrar-se-á vazio, por não poder levar o homem acima 

do mundo das ideias.  

Segundo Kierkegaard, o conceito de existência perde-se dentro da filosofia hegeliana. 

Nela, o Indivíduo não passa de um mero elemento que é parte de um processo de 

sistematização racional da realidade. Para Hegel, o que conta não é o indivíduo, mas a 

humanidade, apenas enquanto espécie, um conceito generalizado do que significa “o 

homem”. Esta deturpação do ser é o que leva Kierkegaard a advogar a favor de um Indivíduo 

livre, responsável e histórico, que está acima da espécie, alguém cuja existência é também 

mutável, contingente e cheia de possibilidades. Um Ser em unicidade, irrepetibilidade, que 

não pode ser reduzido a um conjunto de elementos naturais de um mesmo gênero.  

A existência humana é muito mais do que as ideias podem afirmar. O Ser não deve ser 

reduzido à categoria do simples conceito e sua essência não pode ser trancafiada na torre de 

marfim das solenes especulações dos filósofos. A filosofia precisa ser, antes de tudo, o 

“Diário” (KIERKEGAARD, 1844) da existência em sua totalidade, visando compreender 

seus modos de expressão, explicação e demonstração. 
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A existência é mais que um saber lógico e/ou matemático; sua potencialidade não 

pode ser reduzida a uma série de abstrações racionais, pois sua essência não se encontra 

determinada nem, muito menos, reduzida às categorias objetivas do pensamento. A existência 

do “Indivíduo” é individual; ela corresponde à realidade específica do sujeito, e esta categoria 

de “ser singular” o conduz à busca da sua existência concreta e absoluta. É esta expectativa do 

existencialismo kierkegaardiano que, mais tarde, vai influenciar os pensamentos filosóficos de 

Karl Jaspers, Gabriel Marcel e Jean-Paul Sartre.  

A perspectiva da análise existencial encontra-se, basicamente, na maneira como o 

homem concebe sua existência a partir dela mesma, ou seja, um olhar que considera 

importantes os pressupostos de seu próprio existir; uma forma de pensamento que se interessa 

pela vida humana e que passa a existir nele mesmo. No pensamento existencial, o que 

importa, na verdade, são as coisas que em si estão a serviço de seu existir e, não apenas, 

aquelas que se colocam como se fossem um fim em si mesmas. Nele, as ideias que são vistas 

como prontas e acabadas, passam a ser consideradas como limitadas à medida que pretendem 

reduzir o Ser e sua existência a uma categoria puramente conceitual.  

 

A existência do homem é em si mesma estranha ao pensamento. A 

existência não se deixa pensar. O real e ativo existir, com suas decisões 

supremas, decorre num plano totalmente distinto do pensamento e exclui no 

ato sua realização, a possibilidade de toda a apreensão conceitual. O 

pensamento é apenas uma função subordinada desse existir que, de certa 

maneira, só se exerce nos intervalos do seu próprio fluxo e é, a cada 

momento, interrompido pelo ato de sua própria realização [...] O pensamento 

humano é, na sua raiz última, um paradoxo. E é precisamente nas questões 

magnas, decisivas, que surgem as grandes contradições perante as quais o 

pensamento se revela impotente, ao mesmo tempo, que é aí que ele encontra 

também a mola real que o mantém numa apaixonada e permanente tensão e 

atividade (BOLLNOW, 1946, p. 18). 

 

 

O Ser do homem é muito; é mais do que ele pensa que é; sua existência se constitui, 

para ele, num “mistério”, cujo devir vai além das categorias objetivas e sistemáticas das 

Filosofias Idealista e Humanista.  

Na Filosofia da Existência, o ser pensa a si mesmo antes, durante e após os fatos. Seu 

caminho de esclarecimento não é o da linearidade, mas o da contradição; sua dimensão 

analítica não é apenas a da exterioridade do ser, como se o homem estivesse reduzido somente 

à condição social ou econômica. Afirmar o interesse do ser por sua existência possível é 

passar a vê-lo além de seus condicionantes físicos e sociais; é procurar investigá-lo a partir de 
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suas mais “altas aspirações espirituais, em sua essência e em seu mais profundo e 

incondicionado Centro de Existência” (Ibidem, p. 21).  

 

1.3 O Homem e o outro: transcendência e situação histórica 

 

A transcendência não é resultado do relacionamento do Ser com alguém que esteja 

fora ou além de si, ela é antes, fruto da relação do homem consigo mesmo. A existência não 

possui um conteúdo determinado nem, muito menos, uma substância que a determine. A 

essência não determina a existência; de modo que, para os filósofos existencialistas, a 

primeira é que deve estar “aprisionada” à segunda. Isto possibilita, conforme o olhar de 

Bollnow (1946), duas formas possíveis de abordagens: uma que abre mão de toda apreensão 

conceitual sobre o que é “existência”, para investigar os pressupostos da vivência existencial 

em si (a trilha seguida por Jaspers); e outra que, através de uma nova conceituação 

categorial, tenta elucidar os aspectos da existência até então desconhecidos (a proposta de 

Heidegger).  

Na concepção de Karl Jaspers
13

 o homem jamais poderá definir a si mesmo, como 

quem tenta descrever ou apresentar as qualidades de um determinado objeto. Para este 

filósofo, “o homem é fundamentalmente mais do que o que pode saber acerca de si próprio” 

(JASPERS, 1998, p. 65). Enquanto ser vivente, o homem é objeto de conhecimento; no 

entanto, essa acessibilidade do Ser com relação a si mesmo, jamais poderá ser completa e 

total. Toda tentativa de conceituação acabará redundando na perda daquilo que o homem é em 

sua autenticidade. Por isso que, para Jaspers, “o homem é acessível a si próprio numa dupla 

modalidade: enquanto objeto de investigação e enquanto existência de uma liberdade 

inacessível a qualquer estudo” (Ibidem, p. 65). Como ser livre, o homem não pode estar preso 

a nenhum conceito sobre si mesmo e, por viver diante da realidade de uma inevitável 

possibilidade, ele não deve se conformar com qualquer imagem ou caricatura que se queira 

fazer dele.  

                                                           

13
 Karl Jaspers (1883 – 1969) a semelhança de Martin Heidegger é um dos principais pensadores do 

existencialismo alemão. Natural de Oldenburgo, norte da Alemanha, teve, desde a infância, o privilégio de 

receber uma formação que haveria de servir como base, e ao mesmo tempo, como ponto de partida para a 

construção do seu pensamento filosófico. Formado em Medicina (1909), Psicologia (1913), e Filosofia, ele 

conheceu e assumiu, desde cedo, a natureza do pensar da tradição humanística. Como filósofo de profunda 

sensibilidade político-social, exerceu com liberdade as carreiras de docente e de pesquisador científico. Como 

estudioso das Ciências Humanas, seu interesse foi sempre o de conhecer o “homem na sua realidade”, 

enquanto objeto de estudo e de autoconhecimento. 
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Em busca da compreensão de seu próprio existir, Heidegger faz um percurso diferente 

daquele seguido anteriormente por Jaspers. A questão fundamental de sua filosofia é 

desvendar “o que é o Ser”. Na filosofia heideggeriana
14

 a essência do Ser não consiste numa 

substancialização daquilo que ele é em sua existência. A essência não se junta à existência do 

Ser, na intenção de lhe conferir um sentido ou uma realidade concreta. A essência está em sua 

existência, o “ser- algo” (essência) deste ser só poderá captar-se a partir de sua existência; ou 

seja, da forma de se compreender em seu Ser o que se “é” através do modo como se “está 

sendo”.  

Chamamos existência ao próprio ser com o qual a presença pode relacionar-

se dessa ou daquela maneira e com a qual ela sempre se relaciona de alguma 

maneira. Como a determinação essencial desse ente não pode ser efetuada 

mediante a indicação de um conteúdo qüididativo, já que sua essência 

reside, ao contrário, em sempre ter de possuir o próprio ser como seu, 

escolheu-se o termo presença para designá-lo enquanto pura expressão do 

ser (HEIDEGGER, 2009, p. 48). 

 

 

O entendimento do “Ser” não pode ser alcançado mediante uma forma de pensar 

objetiva. Em sua apreensão constitutiva, ele não deve se auto-reduzir às categorias “daquilo” 

ou do “isto”, mas do “como”, em sua forma de ser e entender, de modo mais direto: “a 

substância do homem é a sua existência” (Ibidem, p. 173).  

O ponto fundamental da filosofia de Heidegger é o estudo do sentido do Ser na sua 

totalidade. A natureza do seu pensamento pretende tratar de modo concreto da problemática 

do “ente” em face do Ser como princípio de renovação do existente humano, ou seja, procurar 

esclarecer a essência do “estar no mundo”, investigar as estruturas do existente em função do 

tempo e de sua capacidade de possuir consciência de si mesmo.  

Para este filósofo, a Filosofia Tradicional havia, ao longo da história, perdido a 

questão do “Ser” de vista, reduzindo-o a um estado de total generalização e relativização 

conceitual, onde, ontologia e antropologia passaram a significar as mesmas coisas. Em 

Heidegger, a ontologia não é o sinônimo de antropologia; para ele, sua existência é que 

caracteriza sua essência. O homem não é considerado como algo determinado, mas como um 

projeto antropológico inacabado e prospectivo, que avança, aprofunda, amadurece, cresce e se 

                                                           

14
 Martin Heidegger nasceu em Messkirch, na Alemanha (1889-1976). Sua Filosofia emerge num contexto 

histórico marcado pelo desencanto, a dúvida e a destruição dos valores conceituais da civilização ocidental 

moderna, que foram abalados pela trágica experiência da Primeira Guerra Mundial. Um tempo marcado por 

uma profunda e angustiante inquietação que desafiava e questionava a natureza do espírito do progresso 

humano, que permeara a compreensão cultural, política, pedagógica, espiritual e social. Uma época em que se 

buscou não apenas a reafirmação dos antigos valores, mas, também, a reconfiguração da compreensão do 

mundo a partir da re-elaboração das questões fundamentais da reflexão filosófica. 
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projeta para um futuro que ainda foi não dado. Nas palavras de Bollnow; “a existência não 

significa no homem a realidade de alguma coisa que lhe seja exterior, ou que lhe venha 

ajuntar de fora, mas significa a própria essência do homem” (BOLLNOW, 1946, p. 37). 

 A ideia de “existência” do homem implica em que suas determinações precisam ser 

encaradas não como um fato em si, mas como um modo de ser que é superior à descrição dos 

adjetivos que tentam situá-lo, a partir de uma determinada maneira ou modo de existir. 

 A existência pressupõe “um modo de comportar-se para consigo mesmo”. Neste 

sentido, a ideia de um “si mesmo” varia a partir da concepção de “transcendência” de cada 

autor existencialista. Kierkegaard por exemplo, concebe a relação do homem consigo mesmo 

a partir de um ideal de transcendência, que aponta para a experiência do ser com um “Outro” 

fora de si, a quem ele chama de Deus, e considera como seu criador e o principal objeto de 

sua fé. 

 

O eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa alheia a si, mas 

consigo próprio. Mas e melhor do que na relação propriamente dita, ele 

consiste no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é 

a relação em si, mas sim seu voltar-se sobre si própria, o conhecimento que 

ela tem de si próprio depois de estabelecida. O homem é síntese de finito e de 

infinito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade, é, em suma, 

uma síntese. Uma síntese é a relação de dois termos. Sob este ponto de vista 

o eu não existe ainda. Numa relação de dois termos, a própria relação entre o 

homem com um terceiro, como unidade negativa, e cada um deles daqueles 

termos se relaciona, tendo cada um, existência separada no seu relacionar-se 

com a relação; assim acontece com respeito à alma, sendo a ligação da alma 

e do corpo uma simples relação. Se, pelo contrário, a relação se conhece a si 

própria, esta última relação que se estabelece é um terceiro termo positivo, e 

temos então o eu [...] Eis a fórmula que desenvolve o estado do eu, quando 

deste se extirpa completamente o desespero: orientando-se para si próprio, 

querendo ser ele próprio, o eu mergulha, através da sua própria transparência, 

até ao poder que o criou (KIERKEGAARD, 1988, p. 195-196).  

 

 

Na filosofia kierkegaardiana, a relação do Ser consigo mesmo ganha sentido à medida 

que seu comportar-se, diante do seu próprio existir, aponta para uma realidade que está acima 

de si mesma e de sua vivência existencial. Uma ideia de transcendência, que se traduz em 

“um perante Deus”, que se explicita por meio da relação, e ao mesmo tempo, da diferença 

qualitativa entre fé e vida, finito e infinito, tempo e eternidade, medo e segurança. Um modo 

de vivência existencial que tem na “crise humana que o conduz ao desespero e à angústia”, o 

caminho para a descoberta de si e de seu real fundamento através da busca “daquela 

verdade” pela qual o homem deve viver e/ou morrer; “um devir cristão”.  
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Na concepção de Karl Jaspers, a existência e a transcendência se fundem e, ao mesmo 

tempo, se estendem para algo que, à medida que se desvela, também se eleva acima da sua 

própria vivência existencial. Ao contrário de Kierkegaard, ele não concebe a transcendência, 

enquanto um ideal que se define na pessoa de Deus; mas como algo indeterminado, que se 

revela mediante a apreensão do Ser com relação a si mesmo, através de sua liberdade.  

 

[...] a transcendência acha-se presente no filosofar como realidade. Mas o 

que a transcendência parece dizer é sempre ambíguo. Devo arriscar-me à 

base de uma responsabilidade que não é anulada por qualquer revelação 

direta vinda de Deus. A transcendência é o poder através do qual eu sou eu 

mesmo: onde eu for verdadeiramente livre, é precisamente por causa da 

transcendência. Sua linguagem mais decisiva é aquela que fala através da 

liberdade (JASPERS, 1973, p. 93). 

 

 

 A concepção de transcendência jasperiana é de que somente através da liberdade o 

homem se depara com aquilo que, de fato, ele é no seu mais profundo Ser. A liberdade aponta 

para um modo de existência possível, uma impossibilidade do ser agir diferente da 

possibilidade de sua própria existência, ou seja, de fazer uma escolha incoerente com as 

situações implícitas, daquilo que o constitui em sua dimensão mais íntima, a consciência de 

si. Significa que 

 

[...] perante a escolha nunca se oferecem alternativas diferentes que ela 

nunca é um comparar, um separar, um selecionar, mas sempre e unicamente 

o reconhecimento e a aceitação daquela única possibilidade implícita na 

situação de fato que constitui o meu eu [...] Admitir que podemos pertencer a 

outro povo, se aquele ao qual pertencemos de fato nos aparece como 

estranho; que podemos desconhecer os nossos próprios pais porque não 

temos culpa daquilo que eles são; que podemos amar outra mulher; e que, 

em geral, podemos recorrer àquelas possibilidades sempre novas de que a 

vida está repleta, significa, trairmo-nos a nós mesmos (ABBAGNANO, 

1976, p. 71).  

 

 

Para Jaspers (1998), transcendência e imanência co-existem. O imanente, enquanto 

existência do eu pessoal, se traduz na tomada de consciência que conduz à decisão que 

determina minha existência. Esta decisão é fruto da exigência absoluta, que envolve os 

valores incondicionais e inegociáveis que caracterizam a liberdade do Ser em relação ao 

mundo. 

 A transcendência não é algo objetivo que possa ser provado ou achado em 

determinado lugar. Ela só se manifesta em meio às situações-limite, nos momentos em que o 

Ser depara-se com a obscuridade de sua condição humana, seus desafios, problemas, 

fraquezas, desilusões, morte, sofrimento e tudo o mais que o atinge na dimensão imanente. A 
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experiência da transcendência surge em forma de convicção interior, em que o pensamento 

sobre si mesmo impede o homem de se despojar de sua liberdade, passando a agir 

incoerentemente com sua consciência
15

. 

Em sua condição existencial, a transcendência revela-se através das situações-limite. 

Em tais situações, a “cifra” torna-se o meio pelo qual a transcendência se manifesta como 

expressão da necessidade constitutiva da existência, de não subtrair-se a si mesma, e nem 

muito menos, de não poder ser outra coisa senão aquilo que se é. As cifras têm o objetivo de 

tornar o mundo compreensível e possivelmente inteligível diante da multiforme manifestação 

da transcendência. Sua linguagem nem sempre é “pura” em virtude do caráter paradoxal do 

mundo. As cifras servem como meio de interpretação da realidade em relação à existência. 

Não são meros simbolismos ou representações de um outro ou de algo, em um determinado 

lugar, mas são presenças revelatórias da verdade da transcendência, que consistem na 

realidade histórica e concreta.  

 A transcendência só nos é dada através de uma vivência na qual “a liberdade do 

homem desvenda-lhe simultaneamente a insegurança do seu ser e as probabilidades de atingir 

ainda o que autenticamente pode ser” (JASPERS, 1988, p. 68). A transcendência desvela-se 

por meio de um auto-esclarecimento que encontra, na relação razão e existência, pensamento 

e vida, singularidade e multiplicidade, comunicação e experiência existencial, o princípio de 

reconhecimento não só da minha verdade, mas da verdade de outras existências, que se 

juntam na intenção de encontrar a verdade única enquanto testemunho daquilo que é próprio 

do humano. 

 Seguindo inicialmente a mesma tendência de Kierkegaard e Jaspers, quando afirmam 

que a transcendência passa pela preocupação do ser com seu próprio existir, Heidegger 

descreve, ainda com maior clareza, o caráter e a natureza que representa o comportar-se para 

si mesmo. Em sua análise existencial, ele também discorda da perspectiva transcendente de 

Kierkegaard, para quem a transcendência é o próprio Deus e, ao mesmo tempo, procura ir 

além daquela que foi apresentada por Jaspers, que via a possibilidade da transcendência 

como dependente da relação com o outro. Para Heidegger, a transcendência só se 

experimenta através de uma “existência pura”. Ela não é dependente de nenhuma 

                                                           

15
 Diante das pressões do Partido Nazista alemão Karl Jaspers se recusou a entregar sua esposa Gertrud Mayer, 

que era de descendência judia, para os campos de concentração, por entender que agir deste modo consistia em 

negar a consciência que tinha de si e suas próprias convicções. Segundo Jeanne Hersch, “ela era uma 

companheira para cada dia e de cada pensamento. Alguém, em que ele descobriu „a presença de uma alma 

clara‟, capaz de „o preservar de todo o conforto moral‟. A „seriedade inexorável‟ com que levaram a vida em 

comum, foi para a sua pesquisa filosófica uma fonte inesgotável de coragem e serenidade” (1978, p. 8). 
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comunidade humana e nem, de uma realidade metafísica. A transcendência é um ato da 

liberdade que se fundamenta apenas em si mesma, uma experiência que se revela por meio de 

um cuidado contínuo do projetar do mundo a partir das possibilidades da própria existência do 

Ser. 

 Heidegger não considera a existência possível longe ou isolada dos outros existentes e 

da realidade do mundo. Sua tese é de que a transcendência possui uma dimensão puramente 

imanente e que, por isso, ela não é outra coisa, senão a manifestação da própria existência do 

Ser.  

Nesta relação do homem com a transcendência é que a vivência existencial pode ser 

concebida. Estas abordagens colocam em evidência, o sentido ontológico da Filosofia 

Existencialista sobre a “existência”, a partir da possibilidade do existir e não apenas de sua 

substância ou conteúdo. Significa que a existência não pode estar subordinada a nenhum 

sentido conclusivo e que sua apreensão deve ser feita acima de toda determinação concreta. 

Por ser pura expressão do Ser, Rainer Maria Rilke a demonstra como sendo um “espantoso 

desvelar do mistério da existência”:  

 

[...] Mostra-me como uma coisa pode ser feliz, inocente e nossa, como 

mesmo o sofrimento queixoso, decide-se puramente pela forma, 

Serve como uma coisa, ou morre numa coisa -, depois, no além, escapa 

feliz ao violino. E essas coisas, que vivem do passageiro, compreendem que 

tu as celebres; passageiras; 

Elas nos confiam uma força salvadora, anos, os mais passageiros de todos. 

Querem que em nossos corações invisíveis as transformemos por completo 

– infinitamente – em nós! Quem quer que enfim sejamos. 

Terra, teu desejo não é: nascer invisível em nós? – Não é teu sonho ser 

invisível algum dia? Terra! Invisível! 

Qual é a tua missão mais impressionante senão transformar? 

Terra, tu, amada, eu quero. Crê, já não haveria necessidade de tuas 

primaveras para me conquistares, uma, ah! Uma única já é demais para o 

sangue. 

De há muito, sem palavras consagrei-me a ti, sempre tiveste razão e a morte 

confiável é tua santa inspiração. 

Vê, eu vivo. De quê? Nem infância nem futuro decrescem... Uma existência 

incomensurável desabrocha-me no coração (RILKE, 1989, p. 195-197). 

 

 

A existência não deve ser conformada a um simples existir. Em sua missão de 

desvelar-se, ela não aceita outra condição senão a de transcender a toda referência do “eu”, 

um transcender-se de si mesmo, que almeja o mais profundo de seu real significado. Esta 

noção da existência é, segundo Bollnow (1946), o que levará Jaspers a concebê-la em termos 

de “possibilidades”, enquanto Heidegger a entenderá como um modo de ser autêntico, que 
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permite diferenciar “existência” e “vida”, e sua conseqüente relação com o mundo e seu 

contexto social.  

A vivência existencial manifesta-se no âmbito da realidade em que o Ser se acha 

situado. Em sua relação com o mundo e suas eventuais circunstâncias, a existência não se 

deixa determinar, nem ao menos isolar de tudo aquilo que envolve o movimento de seu 

próprio existir.  

Para o Existencialismo, a existência não pode ser captada fora do panorama efetivo 

daquilo que lhe é real. Sua atitude não é a de um ser indiferente e fechado em si mesmo, mas, 

de alguém que, existindo no mundo, não pode assumir uma postura de neutralidade. Nesta 

atitude de não-indiferença, diante de tudo aquilo que lhe contrapõe, o Ser passa a assumir a 

indicação formal da expressão heideggeriana do “Dasein”, que aponta para a ideia do estar-

no-mundo, um modo de vivência existencial que representa algo muito maior e significativo 

que uma simples presença ou uma existência.  

Para Heidegger, o conceito de “Dasein” possui uma interpretação que aponta para a 

condição de transcendência do ser no mundo
16

. “Dasein é um verbo substantivo, o verbo que 

conjuga o “em-si” como ser “em-si e para além de si [...], pois Dasein diz propriamente tra-

dução, ou seja, conduzir-se para além de si, ser em si outro” (HEIDEGGER, 2009, p. 19). Um 

modo de ser singular e concreto que coloca a existência em precedência sobre a essência
17

. 

O Ser-aí representa muito mais que uma simples presença ou um estar-presente; é 

“existentia”, que não se define pelas circunstâncias ou aparências, mas se projeta 

essencialmente para além de si mesmo, aquilo que pode ser em toda sua potencialidade e 

possibilidade existencial.  

 

A ex-sistência não é apenas o fundamento da possibilidade da razão, ratio, 

mas é aquilo em que a essência do homem conserva a origem de sua 

determinação. A ex-sistência somente se pode dizer da essência do homem, 

isto é, somente a partir do modo humano de “ser”; pois, apenas o homem, ao 

menos tanto quanto sabemos, nos limites da nossa experiência, está iniciado 

no destino da ex-sistência (HEIDEGGER, 2005, p. 24).  

 

 

                                                           

16
 Para o “estar-aí, ser no mundo equivale a ter originalmente intimidade com uma totalidade de significados [...] 

Isto não significa que o estar-aí disponha desde o princípio de um conhecimento completo do mundo. Nunca 

se pode esquecer o vínculo da noção de significados com a de instrumentalidade. Os significados das coisas 

não são senão seus possíveis usos para nossos fins. Precisamente porque o homem é constitutivamente poder-

ser, todas as estruturas da sua existência possuem este caráter de abertura e de possibilidade. O Dasein está no 

mundo na forma de projeto” (VATTIMO, 1996, p. 33-34). 
17

 A experiência do Dasein aponta para a realidade de um ser livre, cujo projeto ontológico caracteriza-se pelo 

sentimento de “estar-arremessado-aí”, uma presença responsável diante de si mesmo, que pretende ir além de 

todas as determinações e escolhas do ser. 
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Ser no mundo não representa apenas ser no cosmos; mas, significa a estrutura 

determinante da passagem do Ser para a transcendência de si mesmo. Seu sentido não é 

epistemológico; é existencial. 

 

Mundo não é nenhuma expressão regional, não designa esse ou aquele ente, 

mas o modo de ser do ente na sua totalidade. Nessa significação, porém, 

“mundo” está relacionado ao ser-aí que o próprio ser-aí é diretamente 

designado como mundo. Portanto, mundo é modo de ser do ente na 

totalidade e, contudo, está relacionado ao ser-aí que não é mais do que um 

ente entre os outros [...] O ser-aí não se comporta apenas ocasionalmente, 

apenas vez por outra em relação ao mundo, mas a relação com o mundo 

pertence à essência do ser-aí como tal, ao existir como ser-aí; no fundo, ser-

aí não significa outra coisa senão “ser-no-mundo”; essa estrutura precisa ser 

atribuída ao ser-aí como constituição fundamental [...], ser no mundo é a 

estrutura da transcendência, da ultrapassagem (HEIDEGGER, 2008, p. 256). 

 

 

A existência no mundo é pura possibilidade autônoma, um modo de existir pelo qual o 

Ser escolhe o que quer ou não ser. A existência não se dá como os fatos; ela é deliberada e 

preferencialmente resolvida e desvelada no e através do tempo em sua relação com o mundo. 

Sendo assim, Bollnow entende que a ideia de mundo neste caso; 

 

[...] deve estender-se neste caso não só a realidade exterior, no meio da qual 

o homem está situado, como a própria realidade da vida humana. Assim 

como a expressão “existência” não designa o homem total, mas apenas uma 

determinada camada ou núcleo interior do seu ser, assim também o mundo 

com relação ao qual essa “existência” se comporta, abrange não só o 

chamado mundo exterior mais ainda tudo aquilo de que no próprio ser 

humano ela pode distanciar-se – tudo aquilo que ela aí se lhe antolha como 

não menos ameaçador e feito de resistências. Este “mundo”, compreende, 

portanto, tudo o que o homem encontra nele próprio como situações de fato 

e que ele pode converter para si mesmo em objeto, ou objetar pelo 

pensamento; compreende todas as diversas condições ou circunstâncias que 

se lhe oferecem, ou que lhe são impostas, tanto no meio em que vive como 

na sua própria vida (BOLLNOW, 1946, p. 49-50). 

 

 

O estar-no-mundo na concepção existencialista, suplanta o dualismo da negação entre 

sujeito-objeto e conhecimento-realidade. No seu contato com a realidade, o sentimento do Ser 

não é de que esta é linear, confiável, e por isso também, protetora. A compreensão que emana 

do Ser com relação à realidade, segundo o olhar existencialista, é de que o homem não está 

acima da realidade ou suplantado a ela, mas em total relação com ela, permitindo-lhe, a todo 

tempo, contemplá-la em sua contradição e descontinuidade. A experiência vivencial pautada 

no signo da contradição e da descontinuidade é o fator que permite ao Ser apreender os 

aspectos constituintes de seu próprio existir; uma vivência paradoxal entre o pensamento e o 
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Ser, que não pode ser resolvida através de uma simples generalização conceitual, mas que 

deve almejar alcançar seu sentido mais profundo: o existencial. 

No pensamento existencialista a crença numa ordem natural das coisas é substituída 

pela necessidade que o homem sente de ser o criador de seu próprio mundo. Ao invés de se 

ver como um mero coadjuvante da história, ele passa a compreender-se como seu construtor e 

o principal responsável pela manutenção desta nova ordem, que nasce em e a partir de si 

mesmo. Seu papel é desvendar as estruturas de sua própria existência, pois o mundo, que 

antes lhe parecia devidamente explicado e decodificado, agora, “apareceu-lhe envolto num 

véu de estranheza que ele não logra dissipar” (Ibidem, p. 54).  

Sobre o sentimento de estranheza do homem moderno com relação à percepção de seu 

mundo, Bollnow (1946) diz que nenhum outro poeta conseguiu exprimi-lo com mais clareza e 

energia, que Rainer Maria Rilke, quando diz, nas “Elegias do Duíno”: 

 

 [...] e os animais inteligentes logo se apercebem 

 De que não nos sentimos muito em casa, 

 No mundo só por nós interpretado [...] 

 (RILKE, 1989, p. 133). 

 

 

Sobre este verso comenta o próprio Bollnow: 
 

Este nosso mundo, tal como lograremos compreendê-lo e incluí-lo no 

domínio do nosso conhecimento da vida através da nossa convivência com 

ele e do hábito, nunca passa dum pequeno extrato das coisas que vem 

interpor-nos entre nós e elas, como um tênue e frágil véu que nos esconde a 

sua verdadeira e estranha fisionomia. Este nosso mundo, como um mundo só 

“interpretado” por nós e assim, por meio desta interpretação, assimilado e 

incorporado em nós próprios para os fins da vida, é, com efeito, um mundo 

que só a custo consegue disfarçar aos nossos olhos aquilo que o mundo 

verdadeiramente real é e tem para nós de desconcertante e sinistra estranheza 

(BOLLNOW, 1946, p. 55).  

 

 

 Na relação do homem com seu mundo social, os sentimentos que lhe saltam a alma 

são os de insegurança, solidão e inospitalidade, tanto da realidade exterior como interior, 

diante de sua própria vivência existencial. A sensação de alguém que se perdeu e que, agora, 

se sente exposto às ameaças de seu modo singular de existir. Sobre esta condição, ele 

exprime, de acordo com Rilke: 

 

Tu, Obscuridade de onde emana meu ser, amo-te mais do que à chama que o 

mundo reduz ao círculo da sua luz: ali dentro, resplandece; fora dali, ser 

nenhum a reconhece. 

Mas na obscuridade tudo se contém: as formas e as chamas, os animais e eu 

também, nela que consorcia existências e energias – 
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 Pode bem ser que uma força sombria se mova em minhas cercanias. 

 É às noites que minha alma se confia (RILKE, 1993, p. 47).  

 

 

A condição do ser perante seu existir é a de alguém que enxerga sua existência por trás 

de uma cortina, um mistério, que ele mesmo e apenas ele, poderá descortinar diante de si. Ao 

contrário das árvores, para quem a existência já está determinada, ele precisa encontrar o solo 

seguro de sua própria vivência. Por viver sob a ameaça de ter sua existência capturada por 

conceitos ou ilusões, que se apresentam como fontes ou refúgios de segurança, é que o Ser 

precisa - à semelhança de um trapezista, que tenta se equilibrar numa corda bamba na 

intenção de passar de uma margem a outra - “procurar continuamente encontrar na sua 

consciência equilibrar-se no meio da própria insegurança” (BOLLNOW, 1946, p. 61). 

 É sob a natureza da relação entre o homem e o mundo, que a vivência existencial se 

apresenta como uma experiência marcada pela aproximação, e ao mesmo tempo, pelo 

distanciamento de tudo aquilo que, no mundo e através dele, tenta limitar a liberdade do seu 

poder-ser em todas as suas possibilidades.  

 O poder-ser do homem existe sob a condição da relação entre o Ser e o mundo. O 

estar-no-mundo é a situação que o coloca a mercê do paradoxo existente, entre os sentimentos 

de abandono de si e o de carência da convivência com outras existências. Nesta busca de si, 

ele depara-se com a existência do outro, alguém com quem buscará construir relacionamentos 

significativos, um co-existir, capaz de afirmar, tanto a sua “individualidade-solitária”, como 

a necessidade do outro e da indispensável e respectiva vida em sociabilidade.  

Uma forma de existência humana em que o “ser-só” não invalida o “ser-com”, e onde, 

este mesmo “ser-com” não pretende me tornar um exemplar de si ou uma simples parte do 

“ser-junto”. O próprio achar-se sozinho na existência é ainda um co-existir. “Só num co-

existir e para um co-existir pode ter sentido o faltar o outro. O estar sozinho é um modo 

deficiente do co-existir, e sua simples possibilidade é já prova deste” (HEIDEGGER, 2009, p. 

177). 

 Se o ser quiser atingir sua existência autêntica terá que conviver com a solidão de seu 

“eu” individual. Um ato de reconhecimento pessoal onde “o eu é uma relação, que não se 

estabelece com qualquer outra coisa de alheio a si, mas consigo própria” (KIERKEGAARD, 

1988, p. 195). O “ser-só” existe na condição de indivíduo, em sua consciência de ser 

individual. Ele não deve aceitar ser tratado como se fosse parte de um considerável grupo de 

pessoas que simplesmente mantém entre si, certa coesão de caráter social, num processo de 

massificação.  
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Todo processo de massificação pretende a anulação da existência, pois em sua 

representação o “eu pessoal” é substituído por um “eu social”. Nesta convivência coletiva, a 

tendência é de que um copie o outro e todos passem a fazer as mesmas coisas, a terem as 

mesmas opiniões, a pautarem-se nos mesmos valores e a seguirem os mesmos ideais.  

Numa sociedade de massa o homem perde a noção do ser, esquecendo-se do que é; ele 

subtrai de si tudo aquilo que o identifica como um indivíduo autêntico e passa a aderir a novas 

formas de existir que o anulam e o desviam de sua real e necessária vivência existencial. “Eis 

a razão pela qual o viver social vulgar é julgado um “ser” ou modo de ser inautêntico” 

(BOLLNOW, 1946, p. 72). Neste “deixar de ser si-mesmo”, o homem passa a viver numa 

condição de inautenticidade, porque esta se materializa como uma postura irreflexiva e 

acrítica do Ser diante de sua própria realidade social. Por abraçar as opiniões comuns, é que o 

homem deixa de apropriar-se de si, passando a existir num nível vulgar, no âmbito de sua 

cotidianidade. 

De acordo com Karl Jaspers (1933), a massificação social limita a própria existência 

do ser, pois, num mundo altamente tecnicista e consumista, a racionalização e a mecanização 

acabam transformando a própria vida num solo árido totalmente desprovido de sentido. 

 

O homem quando existe na massa, não é, ainda, na massa, ele mesmo. Por 

um lado, a massa se dissolve; em mim há algo que quero e que não sou eu. 

Por outro lado a massa isola o indivíduo no átomo, abandonando sua avidez 

vital; tem validade a ficção da igualdade de todos. No entanto, quando nada 

é um mesmo, então precisamente é quando um se compara. O que o outro 

tem, quero eu também tê-lo; o que o outro consegue, quero eu também 

conseguir. A inveja se impõe secretamente e com ela a ânsia por prazer, de 

ter mais e de ser mais (Ibidem, p. 37-38).  

 

 

A existência autêntica consiste em tomar o ser em sua dimensão ontológica, e não 

simplesmente social. Ela inclui aquela atitude do Ser, em que ele assegura toda sua realidade, 

num sentido existencial, buscando apropriar-se do seu real significado à medida que se 

relaciona com cada uma de suas dimensões. O Ser não se subtrai diante da realidade a que 

pertence; sua ação é sempre de auto-afirmação, pois nele e a partir dele, é que se realiza toda 

compreensão e significado de si no mundo, evitando a dissimulação do ente em sua totalidade 

e garantindo o desvelamento de sua verdade existencial. A verdade de um Ser, que nunca é 

dada, e que, por isso, será sempre para si uma metamorfose ambulante. Sobre esta relação 

entre autenticidade e inautenticidade acrescenta Bollnow; 

 

Se a experiência existencial era o fato fundamental que permitia ao homem 

distanciar-se de todas as determinações materiais do seu ser, para acabar por 
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se despojar delas por um processo negativo, assim, correspondentemente, a 

inautenticidade, de que falamos, será agora o fato, ou estado, através do qual 

precisamente o homem acabará também por se perder, caindo em poder das 

determinações matérias do chamado mundo, ou seja, como que vendendo a 

sua alma ao demônio. Mas isto deixa já pressupor, por sua vez, que, se é 

possível definir em cada caso os conteúdos matérias da chamada vida ou 

existência inautêntica, já ao mesmo se não pode dar com a existência 

autentica, a qual, por definição, não tem conteúdo material e, portanto, só se 

deixa determinar formalmente na base daquela expressa renúncia à primeira, 

de que já falamos. A existência inautêntica pode assim, portanto, dar-se 

como estado duradouro, enquanto que a existência autêntica não é mesmo 

um estado, mas fato ocorrente. Não tem permanência e, pelo contrário, tem 

de ser, a cada passo, conquistada de novo, para logo a seguir, desaparecer 

outra vez (BOLLNOW, 1946, p. 73-74).  

 

 

A natureza da linha que separa o Ser autêntico do ser inautêntico se encontra no seu 

modo de ser diante de sua cotidianidade. Para Heidegger, essa diferença caracteriza-se pelos 

atos do “tagarelar”, da “curiosidade” e o da “ambigüidade”. Sobre o tagarelar, ele diz que, 

este não possui a devida consistência por ser desprovido de um objetivo existencial. Por ter 

perdido ou nunca ter alcançado “a referência ontológica primária ao referencial da fala, ele 

nunca se comunica no modo de uma apropriação originaria deste, sobre o que se fala, 

contentando-se com repetir a passar adiante” (HEIDEGGER, 2009, p. 232). Um falar que 

mais obscurece do que ilumina a própria existência, uma comunicação impessoal que envolve 

o sentido das coisas, numa ideia geral e que impede o ser de chegar ao sentido real de cada 

uma delas.  

A estranheza do sentido das coisas é que desperta no Ser a curiosidade de poder 

enxergar além do visto e do percebido. Associados à visão, estão os outros sentidos, 

buscando, não o significado da coisa em si, mas apenas a satisfação do simples ato de 

contemplar. “Esta curiosidade assim entendida, como “curiosismo” converte-se num meio 

com que o homem a si mesmo se estimula a permanecer numa agitação de superfície, fazendo 

calar em si todo o interesse sério pelas coisas que o rodeiam” (BOLLNOW, 1946, p. 71). A 

curiosidade separada do real desejo de conhecer é o que coloca o Ser numa condição ambígua 

diante de seu existir. Em virtude dela, o ser não consegue discernir entre o autêntico e o 

inautêntico, passando a confundir a ilusão com a realidade e a própria verdade com os 

sofismas existenciais que o cercam. 

O desafio do Ser perante sua realidade é tomar os atos da fala, da curiosidade e da 

ambigüidade em sua dimensão ontológica. O modo de ser da cotidianidade não pode 

conformar-se aos laços que muitas vezes o prendem ou tentam limitá-lo. O “ser-no-mundo” 

ou “o estar-aí” não pode ser reduzido à categoria do útil e do tecnicamente realizado. O 
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sentido do Ser precisa dispor de sua experiência, na certeza de si mesmo e em sua escolha 

existencial. Ele necessita se encontrar em uma condição de entendimento e de abertura ao seu 

próprio modo de existir, buscando, através da sua relação com o outro no e com o mundo, o 

chão firme de sua existência e o fundamento de seu modo singular de ser em face de um todo 

circunstancial. 

A vivência do Ser no contexto de suas circunstâncias é, para o existencialismo, o fator 

que diferencia o pensamento existencial da simples apreensão da realidade, através das 

abstrações generalizadas da vida. Segundo Jeanne Hersch, 

 

A existência possível não pode nunca ser encarada ou prevista de um ponto 

de vista abstrato, no vazio, como se o exercício da liberdade fosse sempre 

idêntico, em qualquer circunstância, lugar ou tempo, numa sucessão 

histórica qualquer (HERSCH, 1978, p. 21).  

 

 

A vivência existencial consiste numa imersão do Ser no conjunto das circunstâncias 

que envolvem toda sua existência e trajetória histórica, fazendo com que sua posição, diante 

de todos os acontecimentos que o rodeiam, nunca seja de indiferença ou de acomodação.  

O Existencialismo se apresenta como uma filosofia do homem concreto. Uma forma 

de ser e viver no mundo que busca construir um modo significativo da existência, em face a 

tudo aquilo que acontece no exterior e interior do próprio Ser. A experiência existencial exige 

do Ser uma compreensão da realidade, que lhe permita estabelecer uma ligação real com 

todos os fenômenos que o rodeiam, de maneira que o pensamento, acerca da posição do ser no 

mundo, não seja decidido por um fato particular ou por uma situação determinada. 

A ideia de “situação”, na Filosofia Existencialista, corresponde a uma maneira 

singular do Ser de interpretar e lidar com tudo aquilo que lhe diz respeito. Em sua tomada de 

decisão, sua postura deve ser sempre a de alguém totalmente engajado com seu viver 

existencial. Ao invés da acomodação, o Ser deve esboçar uma atitude de reação, pois aquilo 

que deveria representar, para ele, um mecanismo de limitação, deve antes significar uma 

oportunidade ou meio, para a superação do seu próprio existir. Jaspers define a situação 

humana, como ausência de garantia de tudo aquilo que está no mundo. A isto acrescenta: 

 

A ausência de problematicidade em nós aceita o mundo como absoluto. 

Numa situação feliz rejubilamos com a nossa força, acalentamos uma 

confiança impensada e nada conhecemos para além do nosso presente. 

Atingidos pela dor, pela fraqueza, pela impotência, desesperamo-nos. E se 

vencermos essas situações e continuarmos vivos deixamo-nos novamente 

embalar, alheados e esquecidos [...] A todo tempo o homem, em confronto 

com a realidade tem de descobrir espontaneamente o que para ele é certeza, 

ser e segurança. Contudo, na insegurança geral do mundo, serve-nos de 
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indicação, impede a completa satisfação mundana, aponta-nos algo diferente 

(JASPERS, 1998, p. 27-28).  

 

  

A situação em si representa tudo que acontece ao homem em suas dimensões física, 

emocional, sensitiva, racional e existencial. Posicionar-se significa, assim, assumir uma 

postura ativa diante dos fatos e das dificuldades que se lhe sobrevém, uma atitude de 

enfretamento da realidade, que não aceita o acontecido como dado, nem o vivido como algo 

imutável e insuperável.  

A vivência existencial é, antes de tudo, uma vivência em situação, um estar-aí que faz 

parte da própria condição do ser-no-mundo, algo de que ele não pode furtar-se, nem, muito 

menos, negar ou considerar como estranho, inédito e ameaçador ao seu existir. Na concepção 

existencialista a “situação” não é tomada como algo puramente negativo ou prejudicial à 

existência possível. Em seu desvelar, a Existência se serve dela para aprofundar-se e para 

encontrar-se rumo à autenticidade. A natureza do Ser não está imune à situação, por ser puro 

projeto. À medida que as situações mudam, o ser muda também. Em sua relação com as 

situações, o Ser mantém-se vigilante, a fim de não sucumbir às suas pressões e impressões 

externas mas, também, procura resistir e ressignificá-las através da consciência de que a 

existência humana consiste num existir “em” e “para” a transcendência.  

As situações das quais o Ser não pode fugir, Karl Jaspers chama de situações-limite, e 

afirma que sua função não é limitar a existência possível do homem, mas ressaltá-la e afirmá-

la através dos aspectos do concreto e do histórico de sua própria vivência.  

 

Certifiquemo-nos da nossa situação humana. Estamos sempre em 

determinadas situações. Estas se modificam, surgem novas oportunidades; 

se as desperdiçarmos, não tornam a oferecer-se. Por mim posso agir para 

alterar a situação. Há, porém, situações que se mantêm essencialmente 

idênticas, mesmo quando a sua aparência momentânea se modifica e se 

oculta a sua forma avassaladora: tenho que morrer, tenho que sofrer, tenho 

que lutar, estou sujeito ao acaso e incorro inelutavelmente em culpa. A estas 

situações fundamentais da nossa existência damos o nome de situações-

limite (JASPERS, 1998, p. 26). 

 

 

A noção de “limite” encontra-se, não na situação em si, mas no próprio Ser e sua 

natureza é ontológica. Em seu caráter, ela não deve ser entendida com algo que surge de fora 

para dentro do ser, mas com um aspecto constitutivo da própria condição humana. 

 Na limitação, o homem depara-se com sua finitude. Através dela, o Ser encontra-se 

com sua realidade mais íntima e com a permanente necessidade de ir em busca daquela 

condição existencial, por onde ela mesma pode ser transposta. A limitação do ser reside em 
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uma condição de liberdade onde este reconhece a possibilidade do fracasso; e passa a avistar a 

transcendência como algo que está, até mesmo, acima da própria limitação: sua 

transcendência. Na análise de Jeanne Hersch: 

 

Quando se fala de limite, não se trata nunca de um limite provisório, suscetível 

de ser transposto. O termo possui um valor definitivo: todo o limite merecedor 

de tal nome é essencial para a condição humana, pois a determina e estrutura; 

é, por definição, intransponível. Em compensação, todo implica a idéia 

daquilo de que separa, do que fica mais além. É limite, justamente porque nem 

tudo fica aquém dele. Mais: é limite só para quem tenta transpô-lo, para quem 

tende para o que está do outro lado. Por isso, não se trata de uma noção 

estática que descreve um espaço objetivo. Indica um obstáculo encontrado por 

um sujeito. Só em relação a este adquire o verdadeiro sentido de limite, 

porquanto se opõe como obstáculo, ao seu desígnio existencial [...] Limite é o 

lugar de um malogro. Fracassa aí a existência. Mas, no fracasso, ela distingue 

o que está mais além do limite: a transcendência (HERSCH, 1978, p. 22).  

 

 

Para Jaspers (1998), as situações-limite são “provocações” que devem incitar no 

homem a construção da comunicação/interpelação do sujeito/ser consigo mesmo e com o 

mundo à sua volta, visando conduzi-lo à compreensão e à realização de sua existência 

autêntica. A existência não é algo que seja dado ou que esteja condicionada à limitação e à 

ordem dos fatos.  

Deste modo, a existência humana caracteriza-se por um profundo paradoxo: uma 

situação marcada por aspectos que conceitualmente co-existem, inter-existem e que são 

existencialmente complementares. Na existência, finitude e infinitude, exterior e interior, 

limitação e liberdade, fracasso e transcendência fazem parte de uma mesma experiência 

vivencial, onde o Ser se sente movido a descobrir as dimensões de sua verdadeira forma de 

existir/ser no mundo. É a compreensão de “uma realidade” que se constitui num misto entre 

existência, limitação, contradição, transposição, possibilidade, liberdade e mistério que 

consistem, segundo Bollnow, em 

 

[...] situações que marcam nitidamente ao homem o limite máximo, a 

fronteira, do seu existir e estar no mundo. Por toda parte, na nossa 

experiência de vida, esbarramos nelas, e por toda parte, topando com elas, 

somos forçados a reconhecer que a realidade está muito longe de se deixar 

construir por nós no esquema dum todo coerente, harmônico e repleto de 

sentido, mas, pelo contrário, nos coloca perante contradições que não só o 

pensamento não resolve como não podem considerar-se se quer solúveis [...] 

É exatamente pelo fato de tais “situações” se oporem a toda a possibilidade 

de o homem alcançar uma concepção coerente e harmônica do universo em 

descanse, que elas, pelo outro lado, alimentando sua inquietação, a cada 

passo o impelem para a frente. Digamos, por outras palavras: é pelo fato de 

elas resistirem a toda tentativa de domínio por parte da razão humana, pondo 

permanentemente a descoberto à incapacidade desta, que elas constituem 
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também como um mau gênio, o eterno e irônico revelador do que a 

existência contém de abandono e mistério [...] Por a existência humana se 

sentir e se saber, desde o princípio, perdida e caída em poder do mundo, é 

que sabe não haver também para ela outra possibilidade de sair deste último 

só com a ajuda das suas forças e de conquistar, só por si, autenticidade, isto 

é, verdadeira existência (BOLLNOW, 1946, p. 92-93).  

 

   

 A situação do ser-no-mundo é o fator que leva o Ser a se esforçar por alcançar sua 

existência concreta. A forma como o homem percebe a si mesmo é fundamental para a 

conquista de sua vivência existencial, pois, a maneira como o ser lida com seu abandono é 

que o impele em direção ao ser-mais do seu próprio existir. 

 

1.4 Os estímulos da existência autêntica 

 

No encontro com as situações-limite que causam angústia, medo, melancolia, tédio, 

desespero e o confronto com seu próprio nada, o homem se depara com um sentimento de 

inquietação que o conduz à busca de sua existência autêntica.  

 A “angústia” é considerada, no pensamento filosófico, como um dos mais férteis 

sentimentos descobertos pela Filosofia Existencialista. Quando dizemos descobertos, não 

estamos afirmando que estes não existiam anteriormente, mas nos referindo ao modo como 

estes sentimentos passaram a ser tratados e relacionados à existência humana e à sua 

formação. Em sua dimensão antropológica e existencial, a angústia não é tomada como uma 

simples sensação emocional do homem, que o leva a sentir medo. 

 Medo e angústia são estados da alma geralmente tratados como se fossem 

semelhantes. Para a Filosofia Existencial, os sentimentos do medo e da angústia são estados 

distintos e próximo-parentes que precisam ser discernidos pelo homem sobre o modo de 

apreensão e vivência de cada um deles. Quanto à sua natureza, o medo refere-se a alguma 

coisa de determinado. Enquanto a angústia não nasce necessariamente de um objeto preciso, o 

medo é fruto de uma ameaça concreta. A angústia manifesta-se, até mesmo, quando não 

sabemos porque nos encontramos neste estado. Em seu fundamento, o medo leva-nos a uma 

sensação de risco e ao conseqüente estado de precaução; já a angústia não possui fundamento 

e, por isso, não nos oferece uma fórmula pronta e objetiva pela qual possamos combatê-la. 

 

É nesta indeterminação do objeto que reside o trágico da angústia. Por não 

saber de que lado lhe vem a ameaça, é que o homem não pode defender-se 

dela e recuperar a tranqüilidade. Ela parece provir de todos os lados ao 

mesmo tempo, sem se saber como. É como se o todo das relações do homem 

com o mundo se achasse abalado nos seus fundamentos. O mundo que, aliás, 
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normalmente, o sustenta e o acolhe num complexo de profundas ligações 

vitais, inspirando-lhe confiança e tranqüilidade, de repente foge-lhe, e ele 

acha-se sem apoio. Alguma coisa se interpôs entre o homem e as coisas, 

entre o homem e os outros homens, entre o homem e o mundo espiritual com 

todas as suas idéias e valores. O que antes o alegrava e por que ele se abatia 

com denodo, surge-lhe agora envolto num nevoeiro de indiferença. Toda a 

vida até então risonha de cor e de forma volve-se como ressequida, e 

empalidece. Todo o sentido da vida cede o seu lugar a uma dúvida universal 

e sem esperança. O homem deixa de ter um arrimo em que apoiar-se. Lança 

as mãos em procura de alguma coisa a que agarrar-se e só agarra o vácuo, 

vindo a sentir-se em poder da mais gelada solidão e abandono (BOLLNOW, 

1946, p. 98-99).  

 

 

A angústia desestabiliza o homem à medida que o encaminha para a necessidade de 

construir-se a si mesmo. Ela o desperta de sua letargia existencial, instaurando nele, a 

sensação de um vazio que é fruto de uma vida trivial e destituída do sentimento autêntico da 

condição humana.  

O sentimento da angústia, ao invés de ser considerado como o fator possibilitador da 

conquista da existência autêntica, é, antes de tudo, um processo formador porque “aquele que 

é formado por ela é formado pela possibilidade, e só quem é formado pela possibilidade está 

formado de acordo com sua infinitude” (KIERKEGAARD, 2010, p. 164). Para Kierkegaard, 

existir é necessariamente ter que conviver com esta experiência, por compreender que ela não 

pode ser tomada como algo que se manifesta separada ou fora de mim. Neste caso, a angústia 

surge como possibilidade de se alcançar a liberdade através de um “despertar em verdade”, 

que aponta para seu valor e para a revelação do “eu” ao próprio existente.  

Para Heidegger, assim como para Kierkegaard, a vida autêntica acontece no/em 

desespero e se expressa por meio da angústia.  

 

A angústia é, dentre todos os sentimentos e modos de existência humana, 

aquele que pode reconduzir o homem ao encontro de sua totalidade como 

ser e juntar os pedaços a que é reduzido pela imersão na monotonia e na 

indiferenciação da vida cotidiana (HEIDEGGER, 1989, p. 3).  

 

O desespero aparece no cenário da existência como expressão de preocupação diante 

da realidade que, para o ente, é ausente e futura: a morte. O projetar-se para “além de”, é que 

lança o homem em direção ao nada. 

O “nada” e a angústia correspondem ao mesmo valor para a Filosofia da Existência e 

exercem o mesmo papel na construção da existência concreta do homem. Por serem 

indeterminados, é que tanto um como o outro, levam o Ser a desinstalar-se daquela concepção 

fechada e linear da realidade, que tenta a todo tempo, lhe conferir um sentido objetivo e a 
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sensação de uma relação estável e segura com o mundo. O “nada” não é a negação da 

angústia, mas a afirmação dela; sua função é lançar para fora da alma toda e qualquer 

segurança que possa limitar e condicionar o homem a não se esforçar por alcançar sua 

existência autêntica.  

 

A angústia é uma espécie de incêndio que devora tudo o que no homem há 

de não essencial, que o expurga de tudo o que é finito, e que através dum 

processo purificador e doloroso aniquila nele todas as suas seguranças 

habituais, todas as suas atitudes já feitas e rígidas, para o entregar àquele 

máximo abandono do náufrago donde unicamente pode brotar para ele a 

verdadeira e autêntica existência (BOLLNOW, 1946, p.102). 

 

   

Tanto o “nada” como a angústia tiram do homem qualquer tábua de salvação. Sua 

missão é conferir ao Ser a compreensão de que ele precisa aprender a andar com suas próprias 

pernas e a nadar com os próprios braços. Diante da apreensão e manifestação do “nada” e da 

angústia, o Ser não se deixa mais arrastar pelos redemoinhos que, de modo direto ou indireto, 

pretendem lançar sua existência num vácuo sem sentido, pois em sua interpelação, ela conduz 

o homem a uma decisão existencial diante de seu modo singular de existir. 

O “nada‟ e a angústia implicam num chamado que convoca o homem a ser humano, 

um modo de encarar a vida, capaz de tirar a existência de seu anonimato, colocando-a perante 

a luz dos seus próprios olhos, a transitoriedade do mundo e a superação da realidade existente, 

por meio da presencialidade daquilo que, de fato, o constitui.  

Atrelado ao “nada” e à angústia estão os sentimentos do tédio, da melancolia e do 

desespero. Assim como os dois primeiros, o tédio está para a existência humana, como um 

estado da alma em que o Ser é movido à liberdade. Para Bollnow (1946), a Filosofia da 

Existência diferencia esse tédio entre dois graus: primeiro, o que ela denomina como tédio 

superficial. Um estado onde o homem se enfada por qualquer coisa sem, contudo, lhe conferir 

um valor vivencial. O segundo, ela considera mais profundo, por ser um tédio em que o 

aborrecimento ganha um sentido existencial, à medida que envolve todo o ser, conferindo-lhe 

uma sensação de vazio e indefinição. Um momento, em que o homem entra numa profunda 

crise de sentido, por entender que nada ao seu redor lhe interessa e chama sua atenção num 

nível mais profundo. Neste instante,  

 

o tédio torna-se neste caso o verdadeiro estímulo que põe em movimento a 

curiosidade do homem [...] forçando-o a uma decisão suprema: desprender-

se da agitação da sua vida vulgar e não autêntica, para se converter a uma 

existência autêntica (BOLLNOW, 1946, p. 106).  
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Por vida autêntica compreendemos uma existência ativa e, não, condição passiva, 

completa e não acabada, uma postura de coragem e reação frente às configurações da própria 

finitude. Inautêntica é a vida daquele que, de modo passivo e submisso, aceita que outro 

determine sua condição de ser no mundo, uma existência banal que se perpetua numa negação 

e entrega total de si mesmo. De acordo com Bollnow,  

 

A inautenticidade [...] será agora o fato, ou estado, através do qual 

precisamente o homem acabará também por se “perder”, caindo em poder 

das determinações materiais do chamado “mundo”, ou seja, como que 

vendendo a sua alma ao demônio (Ibidem, p. 73). 

 

 

Assim, ambivalência e ambigüidade são as marcas de uma vida inautêntica que separa o 

homem da forma de ser das massas, do “estar-aí”.  

A ausência de resposta ao sentimento de tédio é que leva o homem tanto à 

inautenticidade do seu existir como ao condicionamento provocado pela melancolia. Esta 

melancolia não possui uma consistência própria; ela representa uma forma de depressão que, 

muitas vezes, se associa a uma crise com relação ao destino ou ao futuro da vida, ou seja, uma 

falta de perspectiva sobre aquilo que o ser poderá vir a se tornar. Ela aparece quando o ser 

está à procura de algo que o preencha, ainda que por tempo limitado, ou quando, o homem 

enfrenta períodos de fracasso e marasmo existencial. Para o existencialismo, a melancolia que 

abate é a mesma que, quando tomada num sentido vivencial, pode elevá-lo à condição de 

alguém que precisa despertar para aquilo que constitui sua dimensão mais íntima. 

Quando não superada, a melancolia conduz o ser ao desespero. Existir é 

necessariamente desesperar, “o desespero desarraiga o homem de si mesmo, como ser finito, e 

entrega-o a si mesmo naquilo que ele tem de eterno” (JOLIVET, 1953, p. 56). Em sua 

manifestação, o desespero articula-se à consciência que o Ser tem de si, ao mesmo tempo em 

que a intensifica com relação àquilo que ele precisa vir-a-ser. 

O desespero tem a capacidade de despertar o ser em verdade. Por estar ligado ao 

fracasso, é que ele aponta para a possibilidade do “eu” como um salto que pretende levá-lo à 

existência autêntica. O desespero é o resultado da condição do homem que não conseguiu ser 

ele próprio. Por ter vivido durante um tempo, de forma passiva, ele esteve apegado a uma 

imagem de si que não correspondia verdadeiramente a si mesmo. Deste modo, o desespero 

acaba sendo o resultado da relação do homem com seu “eu”; ele “é a discordância interna de 

uma síntese cuja relação diz respeito a si própria” (KIERKEGAARD, 1988, p. 193), e faz, 
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portanto, com que este sentimento esteja situado em nós, em total conexão com o outro, que 

eu compreendo que posso ser.  

Diante do desespero o homem se escolhe, não porque foi obrigado a ser isto ou 

efetivamente aquilo. O homem se escolhe em liberdade passando a existir rumo ao absoluto 

da sua existência. Por meio de todos estes sentimentos acima descritos, o homem se assume 

diante de si, enquanto não é aquilo que há de ser, por viver sempre diante de suas limitações. 

O Ser não pode furtar-se a sua escolha existencial, por viver perante a realidade iminente de 

sua morte.  

  

1.5 O problema da morte no pensamento existencial  

 

A “morte” é, na Filosofia Existencial, o problema para o qual toda análise da vida o 

remete. Ela está no âmbito desta Filosofia como uma das dimensões do Ser que aponta para a 

possibilidade do homem encontrar em si, através da sua relação com a morte, o real 

significado de sua existência. Em sua forma de abordagem, o Existencialismo não limita o 

tratamento do tema da “morte” a uma perspectiva puramente teórica. Seu interesse é 

explicitar os aspectos que a constituem, a partir do conteúdo e caráter existencial. “Trata-se 

exclusivamente da relação pessoal em que cada homem se acha para com a sua própria morte, 

ou seja, do significado que a morte tem para a sua vida como termo dessa mesma vida” 

(BOLLNOW, 1946, p. 112).  

Do ponto de vista das manifestações das situações-limite, a morte é sua mais intensa 

expressão. Em seu sentido vivencial, a morte não é tomada como se fosse uma experiência 

destituída da realidade do meu “eu”. Ela não é considerada como um reflexo da perda do 

outro perante mim, mas como uma parte constitutiva do próprio existir humano ou do “estar-

aí”. A morte é, para Heidegger, algo que pertence sempre ao meu “eu” e apenas a cada um de 

nós; algo que faz com que a pensemos e a busquemos cada vez mais como algo que 

possibilita ao homem a apreensão do sentido autêntico do seu existir. 

 

Na medida em que “é”, a morte é, essencialmente e cada vez, minha. E de 

fato, significa uma possibilidade ontológica singular, pois coloca totalmente 

em jogo o ser próprio de cada presença. No morrer, evidencia-se que, 

ontologicamente, a morte se constitui pela existência e por ser, cada vez, 

minha. O morrer não é, de forma alguma, um dado, mas um fenômeno a ser 

compreendido existencialmente num sentido privilegiado, o qual deve ser 

delimitado mais de perto [...] O que cabe é buscar na própria presença o 

sentido existencial de seu chegar-ao-fim e mostrar que esse “findar” pode 

constituir todo o ser desse ente que existe (HEIDEGGER, 2009, p. 314 - 

316). 
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No pensamento existencialista a morte não é considerada como um simples fato ou 

como uma determinação da qual o homem não pode fugir. Ela é tratada em sua dimensão 

existencial-pedagógica, ou seja, como busca daquilo que ela pode produzir, ensinar ou tornar 

significativo para a existência do ser. A morte, neste caso, não é vista como algo que está fora 

da vida, mas como uma parte que se encontra dentro dela, e que por isso, pode levá-lo, a 

encontrar seu sentido existencial mais profundo.    

Na intenção de se alcançar o sentido existencial da morte é possível que se cometam 

alguns equívocos. Há alguns que, a concebem, como meio para chegar à imortalidade. Outros, 

consideram que ela representa um escape dos problemas mais difíceis da vida ou, até, um 

caminho para se receber alguma espécie de recompensa ou, quem sabe, a plenitude de sua 

realização, por meio da eliminação de todos os sofrimentos que são próprios do existir 

humano. A respeito deste anseio pela bonança, após a tormenta da morte, Novalis nos fala em 

um de seus versos: 

 

Agora em doce anelo nos arrasta o mesmo que nos deu tão grande mágoa. 

A Morte a Vida eterna anunciou a morte és Tu e Tu quem nos salvou 

(NOVALIS, 1988, p. 45). 

 

 

 O ponto comum destas visões encontra-se reduzido à ideia de uma relação entre vida 

e morte como condições totalmente opostas e, ao mesmo tempo, referindo-se a algo que diz 

respeito ao outro e nunca a mim, num sentido mais direto e objetivo. Diante destas atitudes 

românticas, Bollnow afirma que o existencialismo problematiza, indagando: que significa, 

para nossa vida, a ameaça constante da morte? Como poderemos extrair duma “negação”, um 

sentimento positivo e construtivo para a própria vida? Mais ainda: 

 

Pode-se perguntar-se, com efeito, se não serão certamente os homens fortes 

e amantes da vida aqueles que, por estarem absorvidos por esta e pelos seus 

fins, não têm nem podem ter tempo a perder com uma tão aguda 

preocupação. Não é acaso, precisamente, essa excessiva preocupação com a 

morte um índice de uma vitalidade já enfraquecida, própria da vida em 

decadência, e isto não só quando o homem se deixa aterrar e pôr em 

debandada perante essa preocupação cruciante, como ainda e sobretudo 

quando ele passa a ver a morte a própria libertação? (BOLLNOW, 1946, p. 

118). 

 

 

O entendimento filosófico-existencial da morte pode levar o homem a refletir não 

somente sobre qual é o seu real sentido, mas também, poderá movê-lo a pensar sobre a 

maneira como encara e define sua própria vida e modo de existir. Seu ideal não é o de suscitar 
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desejo nem pavor pela morte, seu objetivo é afirmá-la perante o medo e o próprio 

desconhecimento que se tem dela. O ponto crucial de sua análise debruça-se sobre a 

possibilidade do homem atingir sua existência autêntica, ou seja, considerá-la não como um 

simples ou fatal acontecimento, mas como um fenômeno, que é em si mesmo, parte 

constitutiva da vida.  

Tomando como ilustração desta apreensão da morte na vida, Bollnow, descreve a 

experiência de Rainer Maria Rilke, que, em diálogo com a morte, através de sua produção 

poética, chegou a um elevado grau de maturidade na sua vivência existencial a respeito da 

realidade deste iminente acontecimento que é comum a todos nós. Falando sobre a presença 

da morte na vida em sua “Oitava Elegia”, ele declama: 

 

Com todos os olhos a  Criatura vê o aberto.  

Só os nossos parecem invertidos e todos dispostos ao redor, como armadilha, 

em torno de sua livre saída. 

O que está fora, apenas sabemos pela fisionomia do animal; pois até a criança 

pequena nós invertemos, obrigando a olhar para trás a configuração das 

formas e não o Aberto, tão profundo no semblante do animal. Livre da morte. 

Apenas nós vemos; o animal livre tem o ocaso sempre atrás de si e deus diante 

de si e, quando parte, parte rumo à eternidade, como as fontes correm. 

Nunca temos diante de nós o espaço puro, nem mesmo um único dia, para 

onde as flores desabrocham sem fim. 

Sempre é o mundo e nunca o em-parte-alguma, sem nada: o puro. O 

inesperado, que se respira e sabe infinito, sem cobiça. Nele, enquanto criança 

um se perde em silencio e é sacudido. Ou um outro morre e é.  

Pois perto da morte já não se vê a morte, olha-se fixamente para fora, talvez 

com um grande olhar animal [...] (RILKE, 1989, p. 185). 

 

 

Descrevendo o mistério da existência, o poeta apresenta a maneira como a morte 

influencia nossa percepção da vida e de tudo mais que a cerca. Usando a experiência do 

animal, ele fala sobre a percepção da morte que o “eu” passa a ter diante da morte do “outro”. 

“A morte alheia é aquela que se beira da nossa vida, a partir de fora, como algo de fortuito, e 

que nos impressiona, ainda mesmo antes de a vida atingir a sua plena maturidade” 

(BOLLNOW, 1946, p. 126). Deste modo, a morte já não é vista na perspectiva de um último 

momento, mas sob o olhar de algo que se anuncia como estando presente no íntimo da 

existência de cada um de nós, à semelhança de um tecelão, que tece os fios dum tapete, na 

intenção de concretizar a obra que planejou em seu imaginário e que está à mercê do total 

domínio de suas habilidosas mãos. 
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Ora, é a partir da relação da morte do outro com a minha, que Rilke fala a respeito da 

diferença entre a “pequena morte e a grande morte”. A pequena morte é aquela que acontece 

todos os dias sob os signos do coletivo e do geral. É a morte dos campos de concentração, dos 

hospitais, dos guetos e das grandes metrópoles. Ela é chamada de pequena porque já não é a 

morte de um “eu”, mas de uma massa impessoal, sem nome e sem “história”. 

 

Ali vivem homens, pálida florada que morre pasma do mundo e sua agrura; 

ninguém enxerga a careta indisfarçada que o sorriso de uma raça delicada ao 

fim de noites sem nome desfigura. 

Vão por aí degradados pela lida de servir, apáticos, a desrazão; as suas 

roupas estão sempre puídas e logo se enrugam suas belas mãos. 

A multidão os empurra sem notar seu andar incerto e seu ar de doentes – 

apenas cachorros tímidos, sem lar, os seguem por algum tempo mudamente. 

A mil atormentadores os atiram, cada hora que bate é um brutal chamado, 

em torno dos hospitais ei-los que giram à espera de internar-se, angustiados. 

Lá está a morte. Não a que, esplendor, os tocou na infância, quando os 

saudou, mas a pequena morte (como a entendem lá) que ora dentro deles, 

verde, sem dulçor, é fruto que não amadurece mais (RILKE, 1993, p. 59).  

 

 

É este traço da poesia rilkeana que se aproxima da Filosofia da Existência. Entre o ser 

e o não-ser, o pessoal e o impessoal, o indivíduo e a cultura da massificação, somos 

confrontados com um chamado à existência autêntica. Uma morte em que o ser não sucumbe 

diante de si mesmo, e que nos é dada, como aquela nossa morte de cada dia em que se pode 

expressar: 

 Dá a cada um a sua própria morte, Senhor.  

 O morrer que lhe vem daquela vida onde teve 

 seu sentido e onde conheceu amor e dor (Ibidem, p. 61). 

 

 

 A grande morte não vem de fora do Ser e instala-se como se fosse a dominadora da 

vida. Antes, ela é cultivada em sua existência com o mesmo cuidado com que o lavrador 

cuida de sua plantação, a fim de livrá-la das ameaças externas e do extermínio precoce, 

podendo, no futuro, contemplá-la em toda a força, esplendor e maturidade.  

A ideia da morte como algo orgânico foi, pelo próprio Rilke, superada, através da 

concepção de que, não é pela morte que o homem alcança o entendimento de sua verdadeira 

existência, mas, por meio da própria vida e da superação de si mesmo. Entendemos que ela 

não deve ser tomada num sentido metafísico ou orgânico, mas, existencial e ontológico, digo, 

na dimensão que o Ser assume, como temporal, passageiro, natural e, por isso, possível.  

Pelo fato da existência peregrinar entre o ser, o não-ser e o vir-a-ser, é que 

encontramos a possibilidade da superação da morte. Por superação não entendemos o mesmo 
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que extermínio, mas, um transcender-se, um ato de ir para a frente de sua comum concepção 

de algo determinante e sombrio. 

 

Esta auto-superação não é, pois, assim, o mesmo que aniquilamento na 

morte, mas sim um constante ir mais para além de todos os domínios 

assegurados da existência, com a aceitação do risco desse aniquilamento; de 

tal maneira que aquilo que depois vem a dar-se definitivamente com a morte 

não passa afinal duma pura concreção daquilo mesmo que já antes, repetidas 

vezes, se podia ter dado em todos os momentos anteriores da existência 

autêntica (BOLLNOW, 1946, p. 138). 

 

 

A consciência do ser do homem não se realiza divorciada da realidade; sua existência 

transita entre o “é” e o “vir-a-ser” na intenção de alcançar a si mesmo. Este estado de tensão é 

que diferencia a ideia de Rilke da concepção existencialista da morte, pois, em sua 

experiência, esta tensão é que o capacita a transformar a fragilidade da existência humana 

numa nova e autêntica existência.  

A ideia da morte nos coloca entre a possibilidade de podermos viver ou não, em 

autenticidade. Diante dela, nos deparamos com a fragilidade e a temporalidade da vida. Em 

face a ela, não há garantia de um viver autêntico, mas também, não há a impossibilidade de 

sua realização. Deste modo, a reação do homem, perante a certeza da morte, não deve ser 

passiva, mas, precisa se constituir numa atitude de distinção entre aquela forma de ser sincera 

e insincera. Entre estas formas, Karl Jaspers nos apresenta as seguintes: 

 

Primeiro: afastar-se a morte dos nossos olhos, pretende-se ignorá-la. Ou, 

pelo contrário, nela se pensa constantemente, esquecendo a vida. Libertação 

dessas duas insinceridades virá como decorrência da resposta à seguinte 

indagação: considerando que a morte existe, há procedência no que faço e 

experimento? 

Segundo: a ideia da morte pode engendrar o temor de não viver em 

autenticidade. Ter os olhos fixos num vazio exterior e interior provoca a 

busca de refúgio numa atividade incessante e fuga à reflexão. Uma 

inquietude secreta permanece, entretanto. Dela a força vital só nos livra em 

aparência; em verdade, só nos sentimos liberados por enérgica reflexão 

acerca da morte. Essa reflexão mostra que, a par do significado vital do 

homem, há o peso eterno de seu amor. Tranqüilidade face à morte deriva da 

consciência daquilo de que morte alguma nos pode livrar. 

Terceiro: toda existência empírica está escravizada à morte. Contudo, o 

homem que, em vida, adquire conhecimento da morte e reflete a cerca da 

vida e não da morte, rompe a escravidão. 

Quarto: o conhecimento da morte precipita-nos a abismo onde tudo se faz 

indiferença porque nada adquire ser. A experiência existencial, mostrando 

que a morte não é autêntica, afasta o desespero em face do nada. Nas 

depressões da existência, sentimo-nos desencorajados e sentimo-nos 

estimulados nas fases de ascensão. Avançando num passar de um a outro 

desses estados de ânimo, chegamos a ser nós mesmos (JASPERS, 1965, 

p.134-135).  
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Para a Filosofia Existencialista a morte precisa nos tornar conscientes da vida. A 

consciência da necessidade de superarmos a nós mesmos, uma busca incessante e incansável 

da alma diante de todas as situações-limite que sobrevêm a nossa existência e de suas 

eventuais ameaças.  

Na visão existencialista, a morte não é tomada num sentido negativo, mas positivo; ela 

não representa uma cessação, mas uma possibilidade do ser diante do seu poder-ser. A morte 

não é uma instância que pretende por fim à existência humana, pois em sua relação com o 

tempo, ela não aparece como aquela experiência que põe fim a alguma coisa ou como aquele 

momento em que a vida perde totalmente seu sentido.  

 

1.6 Tempo e eternidade diante da experiência do absoluto 

 

Falando sobre a ideia que fazemos do tempo e do modo como este influencia a 

maneira como concebemos a morte, Jaspers (1965) faz uma distinção entre o tempo linear e o 

cíclico. Sobre o primeiro, ele diz que tudo está para o tempo linear como tendo um final 

irremediável. Em sua essência ele se apresenta como um divisor de águas que procura colocar 

termo a tudo aquilo que está diante de si. A morte, para esta forma de interpretar o tempo, nos 

fala Bollnow, 

 

[...] aparece-nos como o termo da fita, como alguma coisa que sobrevém do 

exterior, sem tomar parte na determinação mais profunda da sua essência, 

enquanto, a vida compreender-se-ia assim perfeitamente, a partir dela 

própria, sem necessidade da morte e sem carecer sequer de a tomar em 

consideração para efeito algum (BOLLNOW, 1946, p. 148).  

 

 

Ao contrário do tempo linear, o tempo cíclico não é tomado num sentido quantitativo 

ou contínuo do próprio percurso histórico. Ele não é visto como uma dimensão geográfica que 

possui começo e fim, pois, o futuro não é, para o tempo cíclico, a ponta final do tempo 

presente, assim como a eternidade está para a temporalidade. Nele, tudo é começo e é fim; 

todas as coisas se repetem e recomeçam em virtude de tudo estar ligado, de alguma forma, 

tanto ao fim como ao começo; e àquilo que ainda acontecerá. 

 

Tempo linear e tempo cíclico são enigmas incompatíveis. O tempo cíclico 

torna possível a idéia do “uma vez mais” por meio do eterno retorno, embora 

de um tempo a outro não se transmita memória ou reconhecimento. O tempo 

linear envolve a grave questão de decidir o que é eterno no fenômeno 

histórico singular, muito embora a eternidade e o fenômeno temporal não 

admitam um conceito comum de realidade [...] Na concepção cíclica, o 

tempo se mantém absoluto. É o intransponível último. Faz-se preciso 
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recorrer à visão linear para chegar a uma concepção que se projete para além 

do tempo. Essa concepção nos leva a dizer: colocam-nos diante de nós 

mesmos e diante de nós se colocam todas as coisas; essa manifestação ocorre 

necessariamente no tempo; não podemos fugir ao tempo do mundo: não há 

outro mundo real e investigável e anterior, nem posterior ao tempo, que seja 

também temporal. E é como se uma nova dimensão se abrisse diante de 

nosso pensamento e de nossa experiência (JASPERS, 1965, p. 131). 

 

  

A morte e a vida, na perspectiva do tempo cíclico jasperiano, não são consideradas 

como instâncias polarizadas. Uma não faz referência à outra como se fossem antagônicas ou 

realidades distantes. A morte não é o extremo da vida, ao mesmo tempo, em que a vida não 

caminha simplesmente para seu fim. Em sua imanência, a morte cumpre, na vida, o papel de 

levá-la a superar a relação superficial entre vida e existência tornando-se, assim, uma 

condição necessária para o ser atingir sua autenticidade. “É só através desta relação, no seu 

apontar para uma última e inultrapassável possibilidade que se abre para toda a vida, que o 

sentimento de futuro, em nós, vem a receber o lugar apropriado que lhe convém” 

(BOLLNOW, 1946, p. 151).  

Na concepção existencialista “a morte é um fenômeno a ser compreendido 

existencialmente” (HEIDEGGER, 2009, p. 314). Ela torna a apreensão da vida possível à 

medida que é vista não como um ponto final da existência, mas como uma ponte por meio da 

qual o ser pode ir além do seu próprio limite. Seu sentido existencial encontra-se entre a 

realidade e a incerteza do momento em que poderá acontecer. Na concepção existencial, estas 

experiências se distinguem sob a tensão entre: a morte certa e a hora incerta. 

A certeza da morte é algo de que todo homem têm consciência. A intensidade deste 

conhecimento é o que diferencia o modo como cada um deve viver debaixo do sol e sobre a 

terra. Para uns, a ideia da morte não lhe traz peso existencial algum; para outros, sua 

iminência se traduz num modo significativo de vida, capaz de levá-los a encarar cada 

momento como o mais decisivo e importante de toda sua trajetória humana. A convicção da 

morte e o fim da vida é que atribui ao ser a necessidade de procurar a plenitude de sua 

vivência existencial. Por ela, o Ser sente-se motivado a não se entregar à vulgaridade de uma 

existência vazia, ou à ociosidade de uma vida fugaz.  

O despertar do ser, para a realidade da morte, leva-o a sentir-se comprometido com 

seu projeto existencial. Ao fazer opção por uma existência autêntica, o homem se vê imbuído 

da responsabilidade por si mesmo. Em virtude disto, nos fala Bollnow: 

 

é que o homem se vê muitas vezes obrigado a deixar certas coisas para se 

dedicar à realização de outras e a distinguir e separar o que é essencial 
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daquilo que não o é. Por outros termos: é pelo seu saber algo acerca da 

finitude e da irrecuperabilidade do tempo perdido que o homem é 

brutalmente colocado perante o finito da sua essencial natureza 

(BOLLNOW, 1946, p. 152).  

 

  

O sentimento a respeito da finitude da vida está ligado à tensão que envolve o 

problema da incerteza de sua hora, pois “a morte é um inegável fato da experiência” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 333). A indefinição do seu tempo é que leva o ser a questionar-se 

sobre o sentido de sua própria existência.  

A reação que o homem esboça, não diante do momento de sua morte, apenas, mas da 

certeza de que um dia ela se dará, influencia a visão que tem de si, do outro, do mundo e das 

coisas que estão ao seu redor. Seu sentido é, antes de tudo, interior, e por isso, existencial, por 

não ser algo que vem de fora para dentro, mas que já se encontra no mais íntimo do ser. É que 

na visão existencialista, sua compreensão produz um amadurecimento com relação à 

concepção das coisas que compõem a realidade do ser, não somente no seu instante final mas, 

sobretudo, em cada momento e ao logo de toda sua vivência existencial. 

Uma vez consciente da presença da morte em sua cotidianidade, o ser não pode privar-

se dos sentimentos da angústia e do medo. Estes sentimentos, diante da facticidade da morte, 

não são para a Filosofia Existencialista, considerados como simples ameaça à vida do ser, em 

seu interior. O que deve apavorá-lo e inquietar não é o fato de poder deixar de existir, mas a 

possibilidade de existir inautenticamente. É em face destas duas condições que Karl Jaspers 

estabelece a diferença entre “o ter medo da morte e o ter medo de morrer”: 

 

Estamos todos destinados à morte. Ignorando o momento em que ela virá, 

procedemos como se nunca devesse chegar. Em verdade, vivendo, não 

acreditamos realmente na morte, embora ela constitua a maior de todas as 

certezas. A consciência puramente vital desconhece a morte. É preciso que 

nos demos conta da morte, para que ela se torne uma realidade para nós. A 

partir daí, transforma-se a morte em uma situação-limite: aqueles que me são 

mais caros e eu próprio cessaremos de existir. A resposta a essa situação-

limite há de ser encontrada na consciência existencial de mim mesmo [...] O 

temor da morte é o temor do nada. Não obstante, parece impossível afastar a 

idéia de que a morte sucede uma outra existência (JASPERS, 1965, p.127-

128). 

 

 

O medo diante do não-existir não deve ser confundido com a angústia do não-ser. A 

inquietação mais profunda do ser pode consistir no medo de perder sua existência e não, 

apenas, sua vida. O único meio para escapar desta ameaça, é, na concepção existencialista, 

procurar não ceder aos sofismas da realidade, que tentam dar ao ser uma falsa noção do que 



 71 

realmente é transitório e circunstancial. É esforçar-se por viver em liberdade, buscando 

resistir e se desembaraçar de toda ilusão que pretende prender/condicionar o ser a uma 

dimensão mundana e longe do seu modo próprio de existir. É compreender que “o existir 

autêntico também nada mais é do que achar-se em presença da morte” (BOLLNOW, 1946, p. 

160). É, assim, poder enxergar-se existencialmente à luz das categorias da Temporalidade e 

da Historicidade. 

 A temporalidade é um dos frutos da consciência da morte. A existência do Ser não 

existe apenas através do tempo, pois o tempo está presente em sua própria existência como 

algo que lhe é oferecido, como parte constituinte de sua condição de ser no mundo. Na 

Filosofia Existencialista, a ideia de “tempo” é pensada num sentido subjetivo – 

vivencialmente experimentado - e não apenas objetivo – condicionalmente medido pelo 

relógio, pois, ao invés de tomá-lo como sendo exterior ao ente, ele “é”, por esta Filosofia, 

agora encarado, do ponto de vista de sua real existência. 

 O tempo, segundo a análise da vivência existencial, não é tratado a partir do olhar 

linear da história, com base nas dimensões do passado, do presente e do futuro. O passado não 

é visto como se estivesse aquém do presente, assim como, o próprio futuro, não é apenas 

pensado como algo que está para além deste mesmo presente. Esta compreensão faz com que 

o Ser conceba o tempo, não como uma transição abstrata, mas, como uma realidade concreta, 

que se efetua e se materializa a partir de uma vivência efetiva. Esta forma de entender a 

relação do ser “com” e “no” tempo é o que a diferencia da perspectiva estrutural agostiniana, 

a respeito da consciência do homem sobre sua temporalidade. Santo Agostinho entendia que  

 

É próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, 

presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, estes três tempos 

na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas 

passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas 

futuras (AGOSTINHO, 1999, p. 328). 

 

  

 Para o Bispo de Hipona, a estrutura do tempo divide-se nestes três aspectos apontados 

por ele acima; uma forma objetiva e cronológica de concebê-lo, que confere ao ser a idéia de 

uma existência contínua que se projeta através de uma aspiração da eternidade. Um anelo da 

alma do ser, onde ele procura “esquecer o passado, sem a preocupação das coisas futuras que 

passarão podendo viver o presente inteiramente voltado para o que é eterno” (AGOSTINHO, 

1984, p. 356).  

 Ao contrário de Agostinho, que fundamenta a noção de temporalidade na consciência 

do ser a partir de uma subtração metafísica, Heidegger a entende como estrutura fundante do 
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próprio Ser, em virtude das dimensões temporais do porvir, da presença e da finitude. Sobre 

estes aspectos ele comenta: 

 

O porvir é o fenômeno primário da temporalidade originária e própria [...] 

Nesse ser-para-o-fim, a presença existe, total e propriamente, como o ente 

que pode ser “lançado na morte”. Ela não possui um fim em que ela 

simplesmente cessaria. Ela existe finitamente. [...] Finitude não diz 

primeiramente término. Finitude é um caráter da própria temporalização 

(HEIDEGGER, 2009, p. 414).  

 

 

O “foi” e o “será” não estão distantes do que o Ser de fato “é”. O tempo não representa 

para ele uma realidade que só se efetua significativamente diante daquilo que é eterno. O 

tempo, na “Filosofia Existencialista é uma pura expressão da natureza finita do homem” 

(BOLLNOW, 1946, p. 166). A temporalidade para o Ser representa “poder-ser”, a 

possibilidade de “deixar-se-vir-a-si” por meio de um futuro, que segundo Heidegger, “não 

significa aqui um agora que ainda não se realizou e se há de realizar, mas um certo momento 

no qual a existência toda se concentra sobre si mesma na radicalidade de um poder-ser ou de 

uma mera possibilidade” (HEIDEGGER, 2009, p. 410). 

 Diante deste futuro, que é pura possibilidade, o homem precisa escolher entre as 

atitudes de abrir mão ou comprometer-se decididamente com o sentido da sua existência. 

Diante destas opções, o homem toma para si a “decisão”, segundo Martin Heidegger (2009), 

de assumir, perante as situações-limite, a responsabilidade de se fazer a si mesmo. Sobre esta 

atitude responsável, acrescenta Bollnow: 

 

A decisão, de que falamos, serve assim também para designar a própria 

constituição íntima da existência humana autêntica, em que a atividade e o 

querer deixam de extrair o seu sentido de qualquer fim a atingir, para o 

ficarem tendo em si mesmos, como coisa própria, ao abrigo de todos os 

perigos que possam ameaçá-los. Trata-se dum esforço de tensão máxima de 

que é susceptível a existência humana, através do qual esta se liberta, enfim, 

dum estado crepuscular de morna indiferença, para se autodinamizar com 

todas as suas energias num esforço ativo. O homem como que lança aqui 

mãos à obra da sua própria existência, até aí perdida entre as inúmeras 

possibilidades que se lhe davam, para a dirigir numa determinada direção e 

para um determinado “que-fazer”, cujo sentido está não no êxito que 

porventura alcançará, mas exclusivamente no próprio impulso de que parte 

(BOLLNOW, 1946, p. 169-170). 
  

 

Conforme este teórico, é justamente aqui, diante da necessidade que o homem tem, de 

conferir sentido ao seu momento existencial, que o conceito de “momento” precisa ser 

ressignificado. Em sua natureza e aplicação a ideia de momento não pode ser confundida com 
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instantaneidade ou efemeralidade. Antes, este momento é considerado, na Filosofia 

Existencialista, como algo, cujo significado identifica-se com o encontro do homem com seu 

“absoluto”; um momento onde o Ser, independente da força condicionante do tempo, opta por 

sua decisão existencial, liberta-se de seu vazio, alcança sua autenticidade e caminha rumo ao 

seu ser infinito. 

 

O absoluto não é um modo de ser, é uma decisão que se clarifica pela 

reflexão, a partir de uma profundidade insondável e pela qual me torno 

idêntico a mim mesmo [...] O absoluto é oculto, só nos casos-limite orienta o 

caminho da vida em silenciosa decisão; nunca é demonstrável e, contudo, é 

de fato o suporte da vida na existência e clarifica-a em direção ao infinito. 

[...] Só quando o homem cumpre a superação de si próprio e percorre o 

caminho até onde a decisão absoluta é indubitável, só então ele desponta [...] 

O homem só desperta quando distingue o bem e o mal. Só se encontra a si 

próprio quando, pelos seus atos, decidiu para onde quer ir. Todos nós temos 

de nos conquistar constantemente, vencendo a indecisão (JASPERS, 1998, 

p. 59-63). 

 

 

O momento existencial não é, na transitoriedade do tempo e da vida, aquilo cujo 

sentido e valor têm um peso eterno. Entendemos que ele representa para o Ser, uma 

experiência na qual, a temporalidade e a eternidade se encontram nele mesmo, a partir de sua 

forma coerente de existir ao longo de sua própria “historicidade”.  

 

1.7 O Homem e sua historicidade  

 

Historicidade não é o mesmo que história para a Filosofia Existencialista; pois, 

enquanto o conceito de história está necessariamente ligado ao caráter objetivo do que 

acontece no tempo, a historicidade preocupa-se com a maneira como o homem se relaciona 

com o mundo a partir de sua subjetividade. Em tese, diz Heidegger: “toda existência é 

histórica” (HEIDEGGER, 2009, p. 474), ou seja, a objetividade da história se subjetiva 

através da historicidade do próprio homem. 

A situação histórica do Ser é que caracteriza a singularidade da experiência autêntica 

de cada indivíduo. Em sua condição de “ser-aí”, o homem terá de escolher sua vivência 

existencial em comunhão com outros entes, que o cercam a partir de uma dada realidade 

comum. Por ser uma presença no mundo é que o Ser se vê conduzido a optar entre: aceitar a 

história como uma “herança”, ou se “apropriar” dela como algo que é existencialmente parte 

de sua vida e caminho para o desvelar de sua existência autêntica. Na concepção de Jaspers, a 
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vida, num ambiente comum, que pode levar o Ser à perda de sua autenticidade, é a mesma 

que, poderá conduzi-lo à sua descoberta.  

 

Quando a História nos atinge, não nos permite repouso. Gostaríamos de 

encontrar fora da História, uma posição a partir da qual nos fosse possível 

viver nela. Há, em primeiro lugar, a reação de todo homem sobre si mesmo, 

sobre a própria existência (Existenz) com seus companheiros de fado, no 

ambiente comum. Enquanto existentes, os homens são, sem dúvida, 

inteiramente dependentes, mas, dentro da esfera que lhes é concedida, são 

espontâneos e únicos. E eis o ponto a assinalar. Na medida em que nos 

encontramos a nós mesmos e apreendemos o fundo das coisas, a História 

deixa de ser uma prisão. É o lugar inevitável em que, através de nossas 

experiências e ações, atingimos o que é autêntico (JASPERS, 1965, p. 34). 

 

Discernir entre a concepção da história, enquanto processo evolutivo criador, e 

processo de apreensão subjetivo e interior, é, para o existencialismo, a principal missão do 

homem ao longo de toda sua vida. O modo como lidamos com os fatos históricos contribuem 

para elucidar ou clarificar a presença do “eu” no mundo. Nesta relação, o homem não se 

encontra preso ao seu passado nem condicionado ao seu presente, pois, enquanto “ser” que é 

essencialmente “porvir”, ele não aceita outra condição, senão aquela, que o projeta para suas 

posteriores possibilidades. 

Esta posterior possibilidade não condiz com uma situação exterior ao ser. Ela está no 

pensamento existencial, descrita como um “eterno retorno”, que, neste caso, não se limita à 

compreensão nietzschiana, quando fala de uma repetição circular de tudo que já houve e que 

tem o poder de trazer à tona, toda realidade. A Filosofia Existencial compreende a 

possibilidade como um ato ou ação por parte do Ser que é capaz de conferir um novo e 

verdadeiro sentido a sua realidade. Não é uma negação a respeito do que já houve, mas um 

“situar renovado” de cada coisa, na existência do ser, em seu momento presente. Sobre esta 

renovação, comenta Bollnow: 

 

A renovação não consente, por conseguinte, uma vida com os olhos postos 

no passado, com o fim de reconduzir até a esse passado um presente feito de 

outra maneira, mas leva-nos a viver plenamente o nosso presente, e isto de 

uma maneira, tal que, em face desse presente, o rodar e as transformações do 

tempo perdem para nós todo o seu sentido. Enquanto houver pura 

“existência” toda a soberania do tempo estará como que suspensa, ou será 

quebrada, dando-se apenas um momento de verdadeira intemporalidade. 

Poderia também dizer-se que aquilo que na obra de renovação ou repetição 

há a realizar de novo nunca é um verdadeiro passado no tempo, mas 

simplesmente uma eterna possibilidade dum humano existir (BOLLNOW, 

1946, p. 186).  
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No existencialismo tanto o ser como a história ganham um sentido subjetivo, ativo e 

dinâmico diante da vida. A produção do que é autêntico adquire um sentido cheio de 

possibilidades em relação à angústia, à necessidade e à possibilidade de “ser-mais”.  

Entre a possibilidade de “ser” e “não-ser”, o homem depara-se, como um guerreiro, ao 

longo da História da Filosofia, diante da batalha de sua própria existência; com um ato de 

filosofar, que pretende a procura do ser à luz de todo o desenrolar da história humana e de 

todas as vicissitudes da vida. Uma busca da certeza de si em meio às suas próprias dimensões, 

visões de mundo e interpretações da realidade, que se traduzem na e através da Filosofia da 

Existência, num constante apelo à descoberta do significado da nossa autêntica existência, a 

partir do modo próprio do existir de cada ser: a busca do sentido do ser a partir de si mesmo.  

 

1.8 Análise crítica da Filosofia Existencial: desdobramentos, limites e possibilidades 

  

Plantado no solo árido e obscuro dos anos que se seguiram às duas Grandes Guerras 

Mundiais, o Existencialismo frutificou e fez brilhar a luz de um novo horizonte conceitual, 

que apontava para o nascer de uma nova concepção a respeito do homem, e do seu modo de 

conceber sua existência em relação a si mesmo, ao outro, à história, ao tempo e ao mundo a 

sua volta. 

Em meio aos escombros da demolição dos valores humanos e dos entulhos do caos 

social, os filósofos existencialistas procuraram ir além das concepções filosóficas do 

Racionalismo, Idealismo, Vitalismo e do Humanismo acerca do próprio homem. Através das 

elaborações de seus pensamentos, eles procuraram, acima de tudo, ressaltar como principal 

tema da Filosofia Existencial, a relação homem-mundo, fundamentados numa prática dialética 

que visava elucidar o “mistério” que o homem é para si mesmo. 

 Com base numa abordagem hermenêutico-fenomenológica, o Existencialismo buscou 

explicitar os principais aspectos da experiência concreta do Ser e de toda a manifestação 

transcendente de sua liberdade. Em meio a cultura niilista do pós-guerra, esta Filosofia foi 

considerada como uma resposta esperançosa, por se anunciar como problematizadora do 

modo de ser do homem e do mundo, a partir da descoberta e da aplicação da noção de 

“possibilidade”, diante de uma geração que havia perdido a visão e o real sentido do seu 

existir. 

Por pretender a compreensão do homem a partir de sua existência, finitude e 

enraizamento histórico, a Filosofia Existencial se mostrou como um lugar de refúgio, um 
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novo ponto de partida que considerava como necessário à descoberta das profundezas 

interiores do ser e de todo seu conteúdo espiritual “para que assim se pudesse levantar uma 

nova construção da vida” (BOLLNOW, 1946, p. 199).  

Neste sentido, destacamos como contribuição para a construção de uma nova vida, o 

resgate da concepção do Ser e a valorização da existência humana, sua subjetividade, sua 

incompletude e a responsabilidade de assumir o risco da possibilidade de “ser” e do “não-ser”. 

Consideramos importante, também, para essa nova vida: o lugar da experiência e da vivência 

na construção da existência à luz da realidade concreta, o interesse pelo homem em toda sua 

integralidade, a reivindicação do valor absoluto da liberdade, a crítica da negação do sujeito 

em face ao objeto no processo de construção do conhecimento, a afirmação da 

individualidade em meio à cultura de massa e a importância do outro para a construção do ser, 

através do diálogo e das relações interpessoais. Além destes elementos, apresentamos ainda: o 

despertar do ser para sua existência, diante da responsabilidade de construir seu próprio 

destino e o chamado a assumir seu papel de construtor da história e de transformador de seu 

próprio mundo. 

Do ponto de vista de sua origem, a Filosofia Existencial está ligada a um determinado 

contexto histórico. Seu impacto e sua importância podem ser compreendidos a partir dos 

fatores e das circunstâncias que a ela estão associadas como situação, conteúdos e espírito da 

época. Seu surgimento marca um novo e frutífero período na História do pensamento 

Ocidental e aponta para um caminho alternativo, que pretendia a elaboração de uma forma de 

pensar incondicional, cujos desejos não foram cumpridos na sua totalidade. Estas ambições 

acabaram influenciando as gerações da época e a forma de se pensar o homem, sua 

constituição, sua formação, seu desenvolvimento e as diversas, múltiplas e plurais realidades 

da vida. Sobre suas conquistas para o homem, Bollnow destaca duas: 

 

Por um lado, há que reconhecer o considerável alargamento de território 

que a Filosofia geral ficou devendo à Filosofia Existencial. Foram, sem 

dúvida, conquistadas novas províncias. Pode mesmo dizer-se que foram nela 

incorporados domínios inteiros da especulação até aí ignorados; outros, 

embora já explorados, passaram a sê-lo de outra maneira e sob uma outra 

luz [...] Mas há ainda um outro lado a considerar no balanço de resultados 

da Filosofia Existencial. Essa assume também um alto significado no que 

toca ao novo sentido de um absoluto incondicional que voltou a conquistar 

para o pensamento filosófico. Nas suas relações com a história é onde este 

aspecto e esta significação do Existencialismo aparecem mais 

marcadamente postas em relevo. A Filosofia Existencial, antes de mais 

nada, permitiu aqui operar um importante volta-face. Este consistiu em, ao 

mesmo tempo, que se reconheceu a relatividade de todas as formas 

históricas da vida, vir afirmar, por outro lado, de novo, o valor absoluto e 

incondicional do próprio esforço humano histórico em si mesmo. Isto é: 
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permitiu uma nova afirmação da historicidade como base e meio para se 

atingir a verdadeira e autêntica grandeza da existência humana (Ibidem, p. 

200-201). 

 

  

Deste modo, o Existencialismo trouxe para o palco das discussões vivenciais, temas 

como: angústia, medo, abandono, desespero, tédio, melancolia e morte, em associação aos 

temas da temporalidade, da historicidade, da liberdade e da transcendência do ser, que 

pretendem a conquista do absoluto no âmbito de uma existência autêntica. 

Conquanto estes pontos acima sejam positivos, há que considerar-se também, os seus 

próprios limites. De acordo com Bollnow, estes limites encontram-se basicamente na 

distinção e suplantação radical do primeiro sobre o segundo, entre os conceitos de Existência 

e Mundo e Existência e Vida. Sobre esta distinção, o teórico faz uma consideração: 

 

O lado é este: o da história concreta. Em face da solitude duma existência só 

individual e só formalmente determinável todos os temas matérias, mesmo 

os mais legítimos, vêm a achar-se de repente diminuídos e desvalorizados. 

Para só nos referirmos aos mais importantes, citemos aqui apenas estes: o 

que respeita ao mundo real da Natureza que envolve a vida do homem; o da 

vida natural na sua imediatidade; o das suas raízes na comunidade, 

especialmente na família, no povo e no Estado; e, por último, o da história 

entendida como processo supraindividual, permanente e criador 

(BOLLNOW, 1946, p. 201).  

 

 

A crítica de Bollnow consiste no fato da Filosofia Existencial fazer do mundo um 

simples pano de fundo que só serve para ressaltar a importância da existência; uma construção 

de pensamento que, na intenção de elevar a autenticidade do ser, acaba desvalorizando e 

sacrificando os domínios de sua própria realidade, colocando-o deste modo, sob a tensão de 

uma diferença potencial que compromete todo seu valor e significado. Diante desta situação, 

Bollnow questiona: “não será trair os próprios fundamentos do nosso ser, querer sacrificar, no 

sentido existencialista, qualquer destes dois domínios, Mundo e Vida?” (Ibidem, p. 202).  

Segundo este teórico, qualquer tentativa de alargamento desta Filosofia, a partir das 

apreciações, cobranças e julgamentos a ela direcionados, acabará por correr o risco de 

comprometer os fundamentos que a sustentam. De modo que, a análise com relação às 

categorias do “Mundo e da Vida”, que anteriormente foram suplantados por esta Filosofia, 

precisa ser pensada; não à luz de sua negação total, mas, a partir do desvelar de uma 

“existência” que começou a se mostrar através de uma vivência que não despreza a 

continuidade dos seus processos em face da descontinuidade de sua própria experiência. 
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Para Bollnow, somente uma Filosofia que considera a fundamental relatividade de 

todos os conceitos da Filosofia da Existência, poderá se apresentar como caminho aberto de 

auto-superação capaz de conduzir o homem do desespero a uma nova Fé. O teórico nos 

mostra que: 

 

Não é possível alargar as bases da Filosofia da Existência dando maior 

rigidez e precisão a qualquer dos seus conceitos, ou pretendendo torná-la 

parte dum todo mais compreensivo. Esse alargamento só poderá obter-se 

colocando ao lado da Filosofia existencial uma outra Filosofia da vida e do 

mundo que dê solução aos temas matérias que ela começou por eliminar do 

seu quadro de preocupações (BOLLNOW, 1946, p. 204).  

 

  

Esta outra “Filosofia do Mundo e da Vida” não pretende ser uma concorrente ou 

simples complementação da Filosofia da Existência. É, antes de tudo, uma Filosofia da 

contradição e não da negação, uma Filosofia da Continuidade e não apenas da 

Descontinuidade, uma forma de pensamento que considera como importantes todas as 

contribuições do Existencialismo. A Filosofia do Mundo e da Vida toma, como ponto de 

partida, a relativização de todos os seus conteúdos; entende a existência como tribunal de suas 

ideias, e tem, na confiança do homem em si, a condição absoluta desta “Nova Fé”. Uma Nova 

Fé que não se firma em uma dimensão metafísica, mas encontra-se numa dimensão espiritual, 

que não é o mesmo que religiosa; numa confiança em si mesmo, incondicional, que desvela, 

através de si e no outro, uma Filosofia da Esperança capaz de conferir ao homem um sentido 

autêntico para a vida e para o mundo. Conforme Bollnow; 

 

Não se trata, todavia, de uma confiança neste ou naquele homem 

determinado, senão de uma confiança no mundo e na vida em geral que jaz 

mais profundamente e que só possibilita cada confiança determinada [...] 

Uma confiança na vida, entendendo vida e o mundo num sentido geral que 

envolve juntamente homem e mundo [...] Uma confiança no ser como 

precondição necessária para toda vida humana (BOLLNOW, 1962, p. 23-

24).  

 

  

A confiança no Ser, de que fala o teórico, consiste numa condição necessária para a 

vida, mas também, para a própria problematização do Existencialismo. Ela se apresenta como 

uma nova base e fundamentação de sustentação para o homem. Uma confiança, segundo 

Ferdinand Röhr, que 

 

não se nega diante da verdade dolorosa – em que não podemos fechar os 

olhos, em que todas as fragilidades, falsidades, crueldades e desumanidades 

merecem toda a nossa atenção e desconfiança – mas que se abre diante da 

verdade esperançosa (RÖHR, 2008, p. 26). 
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Uma nova postura do Ser, que não trata, de uma atitude ingênua, de um apego a algo 

comum ou sem consistência, mas de uma esperança fundamental capaz de servir, para o 

homem, de amparo e ressignificação da própria existência. Uma esperança que, neste caso, 

deixa de ser uma mera expectativa da vida, para se tornar uma virtude indispensável à 

constituição e auto-afirmação do Ser, que a cada dia se descobre constituído de qualidades, 

potencialidades e possibilidades diante da cultura do caos e da desconfiança que o assediam. 
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CAPÍTULO 2 PEDAGOGIA E FILOSOFIA DA EXISTÊNCIA 

 
“O filósofo/educador corre o perigo de separar-se 

da vida e substituí-la insensivelmente pelo seu 

domínio de pensamento, uma espécie de jardim 

fechado e bem tratado, onde ele muda 

cuidadosamente os arbustos”. 

             (Gabriel Marcel) 

 

 

Durante as três primeiras décadas do século vinte, na Alemanha, uma imagem do 

homem bem definida, orientou pais e mestres na tarefa de educar as novas gerações. A 

concepção antropológica acerca do humano, que apontava para um desenvolvimento 

paulatino, seguro e linear de sua formação, foi fruto de uma fé nas boas energias criadoras de 

um homem que se desenvolvia contínua e ininterruptamente para melhor. Em virtude do 

progresso tecnológico e científico alcançado, falou-se sobre a evolução do tempo e das 

condições de vida, do cuidado com o corpo e sua higiene, do desenvolvimento psíquico, 

enquanto fator de impulso para o aperfeiçoamento humano e prenúncio do surgimento de uma 

nova e melhor civilização.  

Com base nestas “certezas”, houve um investimento na formação da criança e na 

preservação da juventude, através de uma educação que visava despertar suas qualidades 

vitais e garantir a prevenção e solução dos problemas individuais e sociais
18

 da presente era. 

A tendência pela busca originária da essência do homem atrelada à crença de que estava 

surgindo uma nova e melhor sociedade, segundo Bollnow,  

 

[...] acabou dominando o movimento pedagógico da década de vinte. Este 

movimento estava profundamente compenetrado da confiança no bom cerne 

originário no homem, cerne esse já existente. Restava só a tarefa de libertá-

lo. Essa confiança era, ao mesmo tempo, a fé nas forças interiores do 

homem, forças que se desenvolvem a partir do seu próprio centro, segundo 

uma lei todo peculiar (BOLLNOW, 1971, p. 15-16).  

 

  

No centro desta compreensão pedagógica, estava a concepção Essencialista de 

homem, aonde o professor partia de uma definição pré-concebida sobre o que constituía o 

                                                           

18
 É nesta época que Maria Montessori vai citar a „profecia‟ de Ellen Key, quando afirmou que este seria o 

„século da criança‟. Sobre o que ela diz: “não é a criança física, mas a psíquica que poderá dar ao 

aperfeiçoamento humano um impulso dominante e poderoso. É o espírito da criança que poderá determinar 

qual será o verdadeiro progresso humano e, talvez, o início de uma nova civilização [...] Este ponto de vista 

poderá transformar-se no alicerce de uma nova ciência que se dedique a pesquisar a infância, cuja influência 

poderá fazer-se sentir em toda a vida social do homem” (MONTESSORI, 1987, p. 15-16). 
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humano e o que se queria fazer dele e/ou formar nele uma ideia universal sobre o que era o 

homem e o modo como devia ser sua educação. 

“Neste sentido a tarefa da educação consiste em atuar da mesma maneira em todos” 

(SUCHODOLSKI, 2002, p. 15) visando um mesmo fim. O objetivo era procurar estabelecer, 

a partir de um único modelo ou padrão educacional, uma prática que pudesse não só proteger 

as crianças das más influências, como corrigir a juventude das ideias e comportamentos que 

desorientam a vida humana e comprometem o bem-estar social. 

 Assim como em outras épocas
19

, o fim e o modo de pensar a educação foram 

determinados pela concepção que os homens tinham deles mesmos e de seus ideais 

formativos. No caso da Alemanha, todo ideário pedagógico acabou desmoronando nos anos 

que mediaram e sucederam as duas Grandes Guerras. A visão confiante que se tinha no 

homem e o otimismo que se projetou com relação ao futuro, por meio da educação, acabaram 

perdendo vigor e vitalidade. Na base deste arrefecimento antropológico e pedagógico 

encontraram-se, conforme Bollnow, pelo menos dois fatores: 

 

De um lado, o mundo da técnica moderna, mais realista, mais duro, com seu 

clima e a experiência do trabalho revelou os limites de um desenvolvimento 

pleno e global das forças do homem [...] Do outro lado, a verificação e o 

conhecimento dos condicionamentos hereditários arrefeceram o entusiasmo 

pela educação, reduzindo seu ideal a proporções mais modestas 

(BOLLNOW, 1971, p. 17).  

 

  

As modificações sugeridas não foram suficientes para responder aos dilemas e 

conflitos existenciais dos anos trinta. A relação entre vida e vivência, que até então, tinha sido 

o fundamento do movimento pedagógico de outrora, acabou se constituindo em algo sem 

sentido diante das perplexidades e ambigüidades da situação humana dos anos que sucederam 

a década de 1945. 

Se antes, a necessidade era dar atenção ao núcleo interior do homem, em virtude de 

seu estado de prostração social, fruto do fracasso da sua relação com o mundo exterior, agora 

ficou a compreensão de que, diante da desilusão da antiga confiança nas boas energias 

humanas, o mais necessário era procurar colocar limites na “má natureza” 
20

 do homem, 

                                                           

19
 Já no século VII a.C., os gregos concebiam a educação baseada na ideia de excelência humana. É a partir desta 

perspectiva que atenienses e espartanos vão determinar o modo e o fim da educação. Segundo o historiador 

Franco Cambi, “Esparta e Atenas deram vida a dois ideais de educação: um baseado no estatismo, outro na 

concepção da Paidéia, de formação livre e nutrida de experiências diversas, sociais, mas, também, culturais e 

antropológicas” (1999, p. 82). 
20

 Referência à Educação Cristã Luterana (LUTERO, 2000), que afirmava a depravação total da natureza 

humana, que se corrompeu por causa do pecado original e tornou-se incapaz de renovar-se por si só; um 
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através do resgate dos valores e das posturas educacionais do passado, “do assim chamado o 

bom velho [...] que procurava libertá-lo dos entulhos” (Ibidem, p. 13) e dos abismos da 

própria natureza humana. 

 

Ao menos em princípio, como possibilidade, era, pois, necessário reconhecer 

no homem uma realidade fundamentalmente demoníaca e má. E uma vez que 

ela se desencadeara numa tão terrível proporção, fazia-se iminente a 

necessidade de primeiro pôr diques a essas energias nefastas, de contê-las de 

fora. Assim, o princípio ditado pela concepção das boas energias inatas no 

homem, que só deveriam ser canalizados, foi substituído pelo princípio da 

repressão externa (Id., p. 18).  

 

 

Diante destas duras exigências, o que se viu foi o enfraquecimento do entusiasmo 

pedagógico, uma ausência de elã educativo que assinalou um grande déficit em ideias e 

impulsos educacionais. Observou-se uma condição de cansaço e esgotamento teórico-

educacional, face à visão problemática e problematizadora do homem.  

É a partir desta dura realidade que Bollnow chama a atenção para a necessidade de 

pensar sobre: o que é o homem? Será que a visão que temos do humano é suficiente para 

assimilar suas experiências pessoais e existenciais? Diante da cultura da barbárie, é possível 

conceber uma visão fechada e definida do homem? Para este teórico, ao lidar com estes 

questionamentos o educador se vê confrontado por uma dupla tarefa:  

 

A primeira consiste em examinar as categorias pedagógicas tradicionais, 

fazer translúcida a sua implicação nas pressuposições antropológicas bem 

especiais. E a partir dessa elucidação, sem a intenção de rejeitar as categorias 

pedagógicas tradicionais, demarcar-lhes os limites de aplicação e validade. A 

isto se associa a tarefa seguinte de buscar novas categorias pedagógicas que 

consigam assimilar novas e duras experiências do homem (BOLLNOW, 

1971, p. 19).  

 

 

Movido por estas inquietações, em torno da transformação da imagem do homem, 

Bollnow propõe analisar a contribuição da Filosofia da Existência para o pensar e o fazer 

educacional. Como cabe à educação a tarefa de contribuir para conduzir o homem a uma nova 

ordem, Bollnow, em sua análise sócio-educacional, compreende que a Pedagogia precisa 

contemplar novas abordagens sobre o humano e o modo de conceber sua formação. Deste 

modo, ele questiona o pressuposto de que toda educação deve se pautar apenas num “atuar 

                                                                                                                                                                                     

esforço pela criação de uma educação formal que pudesse levar o homem à conversão aos princípios cristãos e 

à construção de uma sociedade pacífica, justa e igualitária. 
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técnico”, que pretende “dar” ao educando uma certa estrutura permanente e estável de 

desenvolvimento, através da simples transmissão e comunicação de conhecimentos.  

Por não concordar com esta perspectiva educacional, Bollnow deseja mostrar que as 

temáticas discutidas, em torno dos processos estáveis e instáveis da vida humana, podem 

contribuir para a relação entre a Pedagogia e a Filosofia Existencial; e podem acenar, ainda, 

para um encontro necessário e possível, que pretende a superação da alienação e dicotomia 

que as separava. Em sua concepção, as causas dessa recíproca ruptura consistem basicamente 

em dois motivos:  

 

Em parte, reside na própria pedagogia. Esta, em seu estado peculiar de 

esgotamento, se achava pouco disposta a receber impulsos completamente 

novos, principalmente em se tratando de estímulos que não se deixavam 

enquadrar dentro das concepções tradicionais [...] A Filosofia da Existência 

desenvolveu a partir do seu próprio cerne uma concepção do homem, a qual 

parecia em si incompatível com a ideia da educação (Ibidem, p. 21).  

 

  

Para Bollnow, a pressuposição pedagógica, de que a formação humana fundamenta-se 

no princípio da constância e da continuidade, é negada pela Filosofia Existencial. Com base 

no olhar existencial, quando afirma que a vida humana acontece dentro e/ou a partir de 

processos descontínuos e instáveis, este teórico fala da postura questionadora da Filosofia da 

Existência sobre o homem, focando sua imagem existencialista, na qual não há nenhuma 

estabilidade; e passa a questionar: “até onde a ideia dos processos descontínuos é também 

aplicável aos fenômenos pedagógicos?” (BOLLNOW, 1971, p. 28). 

E continuamos a nos indagar: que elementos da Filosofia Existencial são relevantes 

para a Pedagogia? O que a Pedagogia pode aprender com os estímulos da Filosofia 

Existencial? Na compreensão de Bollnow (1946), o papel da Filosofia é lançar luz sobre a 

existência humana e sua formação. Ao propor um caminho que pretende unir reflexão 

filosófica e reflexão pedagógica, ele busca apresentar as contribuições da Filosofia Existencial 

para a Pedagogia. Neste sentido, o autor procura fundamentar a tese de que todas as “Teorias 

Tradicionais” da educação, ao longo da História da Pedagogia, se baseiam no princípio da 

Continuidade dos fenômenos e desenvolvimento da vida humana.  

Ao assimilar novas categorias pedagógicas, que consigam dialogar com as duras 

experiências do homem, Bollnow considera, como pertinente, a análise e problematização das 

concepções fundamentais que têm orientado a essência dos processos educativo, mecânico-

artesanal e orgânico da educação. Para ele, a maioria das tendências tradicionais da educação 

parte de uma destas concepções ou forma-se a partir da fusão entre elas. Assim, seu objetivo é 
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demonstrar que a formação do homem, não só acontece mediante estas experiências estáveis e 

contínuas, mas, também, por meio de formas e processos descontínuos e instáveis da 

educação.  

 

2.1 Duas concepções fundamentais de educação 

 

Para fundamentar a proposição de que a reforma pedagógica do seu tempo tinha se 

transformado num resgate de velhas ideias acerca da essência do processo educativo, Bollnow 

(1971) procura descrever a natureza da proposta formativa das concepções mecânico-

artesanal e orgânica da educação
21

.  

A concepção “mecânico-artesanal” é assim chamada em virtude do caráter técnico e 

objetivista que envolve a educação e a formação do sujeito. Nela o professor segue, à 

semelhança de uma artífice, a partir de um material já dado, a construção de um modelo 

previamente determinado. Assim, o artesão produz a sua obra através da aplicação de seus 

instrumentos e realização dos procedimentos e métodos apropriados que foram escolhidos 

para tal fim, esperando alcançar, deste modo, o resultado por ele almejado.  

Como artesão, o professor também atua como o que produz o Educar. Por ser 

reconhecido como o principal agente do processo formativo, elabora o plano de ensino, 

seleciona o material, detém as habilidades e projeta a imagem do homem que deseja formar, 

como se fosse um escultor que esculpe na madeira, no mármore ou no barro sua particular 

visão da vida e da própria realidade. Neste caso, conforme Bollnow; 

 

[...] educar é produzir, caso assinalarmos com o termo produzir aquele tipo 

de atividade, dirigida a um fim, cujo efeito depende unicamente da vontade 

do homem. Disso resulta a dupla conexão, à qual tradicionalmente a 

educação está vinculada. A ética fornece as metas finais, isto é, o produto a 

ser criado nesse trabalho chamado educação. A psicologia, por sua vez, o 

conhecimento necessário do material (BOLLNOW, 1971, p. 24).  

 

  

Este “produzir”, de acordo com o ideal proposto, seria o resultado de uma ação 

externa, um ato de forjar o outro através da manipulação dos conteúdos e mecanismos dos 

processos que envolvem o ensino e a aprendizagem. Educar, neste caso, significa “moldar” o 

discente, através de uma atividade de produção, à imagem e concepção de homem do próprio 

educador.  

                                                           

21
 “Vistas sob o prisma da História do Pensamento Ocidental a primeira nasceu, principalmente, do Iluminismo; 

a segunda, do Romantismo” (BOLLNOW, 1971, p. 25). 
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A analogia do artífice, usada por Bollnow, pretende esclarecer que a concepção 

mecânico-artesanal da educação mostra-se pretensiosa
22

, quando propõe a formação do 

homem, de acordo com uma determinada imagem e meta pedagógica. E, ainda, revela-se 

limitada em perceber que o princípio da continuidade, que aponta para um progresso que se 

dá ano após ano e passo a passo rumo a um esplendido acabamento, mostra-se irrealizável e 

impossível de ser concretizado, devido à condição subjetiva, não moldável e inacabada do ser 

humano.  

O “para-além” do ser não pode ser pré-visto ou pensado como uma construção 

objetiva do já dado e acabado. O homem não pode, à semelhança do artesão, imaginar 

fabricar sua existência, como se produz um boneco de cera ou uma imagem de barro. Sua 

projeção não pode ser exata, a ponto de considerarmos que ele será um objeto pensado e 

manipulado pelo outro. O ser não pode deixar-se coisificar, pois isto implicaria em considerar 

finito seu ser, que é infinito, e comprometeria o dinamismo de sua própria existência. O 

homem não pode ser definido como se define um objeto que se pretende fabricar, porque ele 

pode transcender-se. Enquanto protagonista ontológico, ele poderá ser muito mais do que tem 

sido e fazer germinar o que haverá de ser diante do desvelamento de suas possibilidades. 

Portanto, o que se propõe, na concepção mecânica, não é uma educação para a 

imensidão, mas para o reducionismo; uma formação que pretende fazer do ser um objeto para 

si/discente ou um conteúdo objetivo para o outro/docente, uma educação que absolutiza o 

suposto da substância contínua a ser desenvolvida no homem (QUADROS, 1981). Nesta 

concepção mecânica, observa-se um processo de modelagem educativa que restringe o devir 

humano ao dever-ser de um ato pedagógico-artesanal; pelo qual se crê que o máximo da 

essência do educando poderá ser levado a existir, a partir de um dado imediato ou de uma 

meta pedagógica definida, sem levar em conta as especificidades e/ou subjetividades de cada 

educando.  

A concepção mecânico-artesanal limita a educação a um ato definidor da imagem do 

humano, e a uma visão comum e popular da educação, que reduz a formação do ser a 

quaisquer categorias abstratas, de acordo com receitas prontas ou fórmulas mágicas, que 

condicionam não só a visão que o homem tem de si mesmo, como esgotam as possibilidades 

do próprio processo educacional. 

                                                           

22
 De acordo com E. M. Arndt “Formar, uma palavra magnífica – fazer uma imagem. Seria divino, se o 

conseguíssemos por meio de artifício, se pudéssemos progredir passo a passo, de ano após ano, como faz o 

artista, ao trabalhar o bloco de mármore, até que a obra esteja ali na sua frente no seu esplêndido acabamento” 

Mais ainda, “tal processo é, conforme Arndt, algo irrealizável” (apud BOLLNOW, 1971, p. 25). 
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Enquanto a concepção mecânico-artesanal parte do princípio de que, é a partir da 

matéria que se deve avançar para formar o homem, a concepção orgânica compreende que 

esta ação não deve acontecer de fora para dentro, mas do interior para o exterior. Para esta 

concepção, a educação acontece como um crescimento orgânico onde a matéria é “moldada” 

pela energia e substância contidas na própria condição humana.  

Na base teórica da concepção orgânica encontram-se as contribuições de Jean-Jaques 

Rousseau (1999). Com ele o cultivo do sentimento, através da relação do educando com a 

natureza, passa a ser visto como fator fundamental para a vida individual. Na obra “Emílio ou 

da Educação” (ROUSSEAU, 2004), ele descreve seu projeto educacional, considerando que 

o homem precisa ser educado à semelhança de uma planta sobre a qual o jardineiro age, a fim 

de livrá-la das ameaças externas, que estão presentes no contexto da sociedade. Para o teórico,  

 

Moldam-se as plantas pela cultura, e os homens pela educação. Se o homem 

nascesse grande e forte, a estrutura e a força ser-lhe-iam inúteis até que 

tivesse aprendido a servir-se delas. Ser-lhe-iam prejudiciais, pois impediriam 

que outros pensassem em socorrê-lo, e, entregue a si mesmo morreria de 

miséria antes de ter conhecido suas necessidades. Queixamo-nos da 

condição infantil e não vemos que a raça humana teria padecido se o homem 

não tivesse começado por ser criança. Nascemos fracos, precisamos de 

força, nascemos carentes de tudo, precisamos de assistência; nascemos 

estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao nascer e de que 

precisamos quando grandes nos é dado pela educação (Ibidem, p. 9).  

  

Para a concepção orgânica, o desenvolvimento do educando caracteriza-se pela ênfase 

que é dada à essência do homem. Sua natureza pedagógica consiste na valorização das 

potencialidades inatas da própria natureza humana que, em si, são suficientes para garantir 

seu desenvolvimento livre, a partir de seu núcleo interior. Desta forma, o papel da educação é 

contribuir para que a verdadeira essência do educando não se corrompa, mas cresça e 

frutifique através de uma existência já dada e concluída. De acordo com Bollnow, na 

concepção orgânica da educação, 

 

[...] o homem se desenvolve a partir do seu interior segundo a sua própria 

lei, para atingir o fim colocado nele mesmo. “Formação” é agora na sua 

nova significação, desde então dominante, o resultado desse crescimento 

“orgânico”. Isto condiciona o aparecimento do conceito totalmente 

diferente, diria negativo, da educação. A educação é uma arte de cultivar e 

de deixar-crescer, arte de não-estorvar esse processo natural (BOLLNOW, 

1971, p.25).  

 

 

Podemos compreender que esta perspectiva aponta para um progresso interior e 

espontâneo, próprio de um crescimento natural-inatista. Assim como a meta do crescimento 
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de uma planta já se encontra na semente, do mesmo modo, a essência do homem é que deve 

determinar sua existência. Para estas concepções, as metáforas do professor, como oleiro e 

jardineiro, revelam a natureza essencialista do próprio atuar pedagógico. Uma prática, onde o 

educador identifica uma causa eficiente e uma causa instrumental, conforme a imagem e 

concepção que tem do aluno.  

Descrevendo as metáforas do jardineiro e do artesão/ferreiro, Celestin Freinet (1988) 

explora suas possibilidades, buscando destacar o modo como cada um atua para cultivar ou 

forjar o educando. Falando sobre as leis da vida e o modo como o educando é formado ele 

diz; 

 

[...] poderíamos escrever um livro sobre a universidade das leis da vida, quer 

se trate de plantas, de animais ou de homens. Falaria das semelhanças das 

preocupações do jardineiro, do criador e do educador. E o bom jardineiro, 

que obtém resultados tão bons com suas próprias vergônteas, e o criador tão 

compreensivo com seus animais, seriam então os primeiros a exigir, para a 

sua própria semente, essa atenção minuciosa, esse clima, essa calorosa 

doçura, esse ar e esse sol sem os quais não se criam vergônteas nodosas que 

cresçam fortes para frutificar segundo a própria natureza e o próprio destino 

[...] O nosso papel e a nossa função, nesse grau primário que condiciona as 

construções posteriores, serão justamente agir, verificar, comparar, 

experimentar, ajustar. Experimentar e ajustar não só materiais brutos ou 

peças mais ou menos trabalhadas, mas elementos de criação e de vida. 

Todavia para forjar o ferreiro precisa, não só da saliva e da lógica abstrata, 

mas de uma bigorna, martelos, tenazes e fogo. E tem de saber manejá-los, o 

que é tão delicado como manejar princípios e hipóteses. Se, naquela 

bifurcação, quisermos substituir a Escola da verbosidade pela Escola do 

trabalho, quisermos aprender a forjar forjando, temos de procurar, criar e 

fabricar os instrumentos de trabalho à medida das nossas necessidades e das 

nossas possibilidades; temos de aprender ou reaprender a nos servir deles, 

nas múltiplas incidências das vidas que nos confiam. Não devemos esquecer 

o grande calor e a iluminação do fogo a ser mantido e ativado, porque torna 

maleável todo metal e dá aos objetos a forma eminente modelada pelo 

homem (Ibidem, p. 87-89).  

  

O professor visto como artesão, artista plástico ou oleiro é aquele que a partir de uma 

matéria (o/a discente) inerte (passivo/a), e de acordo com seu projeto prévio (plano de aula), 

molda, com base em suas concepções, a imagem firme e estável de um homem ideal e 

virtuoso. Como jardineiro, o professor entende que o desenvolvimento do aluno acontece de 

modo espontâneo e que sua tarefa deve limitar-se a uma forma de atuar, que esteja voltada 

para o conhecimento da natureza da planta (do humano). Seu papel não é ensinar, mas apenas 

procurar proteger e possibilitar as situações necessárias para que cada semente (discente) se 

desenvolva segundo suas propriedades, através da busca constante da preservação das 

condições ideais de crescimento de suas próprias leis internas. 



 88 

 De acordo com as metáforas acima descritas, o sentido da ação de educar constitui-se 

na busca da verdadeira essência do homem, num agir que pretende conduzir o sujeito a voltar-

se para si mesmo “entendendo o retorno à pureza da consciência natural como dever 

fundamental de todo homem” (ROUSSEAU, 2004, p. 14). Desta maneira, a educação “deve, 

tal como proclama a pedagogia da essência [...] dar a sua contribuição de modo que a 

verdadeira essência humana possa assenhorear-se dos homens concretos” (SUCHODOLSKI, 

2002, p. 25).  

As ideias de homem e de educação, encontradas nestas duas correntes pedagógicas, 

passa a guiar a ação docente, conforme o ideal de perfeição humana a qual aspiram, dando a 

entender que elas representam as únicas posições fundamentais da Pedagogia.  

Para as concepções artesanal e orgânica da educação, o homem é concebido dentro de 

um processo de aperfeiçoamento contínuo, gradativo e ininterrupto. Uma formação
23

 que se 

orienta através da manipulação do material e da apreensão de um determinado sistema de 

valores que se constitui na expressão fundamental do desenvolvimento humano. 

Apesar destes dois modelos de formação caracterizarem uma hegemonia no campo 

pedagógico, é importante considerar que a continuidade, o esteio essencial destas concepções 

de educação, perde, na Filosofia Existencial, a base do apoio, o fundamento. No cerne de sua 

natureza antropológica, esta Filosofia nega a ideia de que há no homem uma essência que se 

forma artesanal ou organicamente através de uma progressão de contínua realização. 

 

2.2 A possibilidade de formas descontínuas na educação 

 

 A Pedagogia Clássica caracteriza-se, com base no conceito fundamental da 

formabilidade
24

, pela pressuposição da estabilidade de uma educação que acontece de modo 

contínuo e linear. É a premissa, de um desenvolvimento humano paulatino da vida e da 

educação, que é problematizada pela Filosofia Existencial, à medida que questiona se esta é, 

realmente, a tendência necessária de todo e qualquer processo formativo. 

                                                           

23
 Conforme Nicola Abbagnano “Formação” – Bildung – “no sentido específico que esta palavra assume em 

Filosofia e em Pedagogia, em relação com o termo alemão correspondente, indica o processo de educação ou 

civilização, que se expressa nas duas significações de cultura, entendida como educação e como sistema de 

valores simbólicos” (1998, p. 470). 
24

 “Vistas pelo prisma pedagógico, a formabilidade e a educabilidade não consistem essencialmente na 

possibilidade de criar aptidões materiais, mas na disposição para aprender, para escutar e para receber os 

valores [...] No sentido biológico, a formabilidade é a mutabilidade dos caracteres inatos pelo influxo dos 

outros, do próprio indivíduo e do meio social” (HENZ, 1970, p. 162-163).  
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O conflito entre a Continuidade essencial e a Descontinuidade existencial da formação 

do homem, é o motivo pelo qual a Pedagogia e a Filosofia da Existência não puderam, 

inicialmente, estabelecer um diálogo que pudesse servir para alargar seus próprios horizontes 

conceituais sobre a formação do homem. Diante desta incompatibilidade, Bollnow (1971) 

considera que aquilo que separa a Pedagogia da Filosofia, pode se constituir numa possível 

abertura para um fecundo debate que poderá servir para o surgimento de outras formas e 

categorias pedagógicas que ainda não tinham sido devidamente exploradas. À luz destas 

acepções considera-se importante examinar 

 

[...] até onde a ideia dos processos descontínuos é também aplicável aos 

fenômenos da educação [...] Por outro lado, porém, devemos perguntar se 

realmente está decretada toda e qualquer renúncia a atuação educativa, pelo 

fato de a Filosofia da Existência constatar a impossibilidade de uma 

formação constante e duradoura para o núcleo mais íntimo do homem. Ou se 

não haveria aqui outras formas de atuação, formas condizentes com o caráter 

específico do existencial, às quais não podemos sem mais recusar o 

qualitativo educativo? (Ibidem, p. 28-29). 

 

 

Movido por estas inquietações, Bollnow chama a atenção para o caráter apelativo da 

Filosofia tomando como exemplo, a Filosofia de Karl Jaspers quando afirma, que “nos 

devamos limitar a um simples interrogar e a um constante apelar para a experiência 

existencial” (BOLLNOW, 1946, p. 36). Para Bollnow,  

 

o apelo à existência, que deve ser despertada no homem, é certamente um 

tema de implicação pedagógica extraordinária, de tal sorte que seria 

possível, a partir desse conceito “apelo”, estabelecer uma forma própria, 

especialmente existencial da Pedagogia (BOLLNOW, 1971, p. 29). 

 

 

O apelo à existência, caracterizado por Jaspers, já traz em si um aspecto educativo, o 

ato de chamar a si mesmo para o que é fundamental à vida e à sua formação; uma convocação 

da própria consciência, livre do ser que clama por uma atitude de empenho, engajamento e 

comprometimento, diante da construção formativa de seu próprio projeto existencial. Nas 

palavras de Hubert Henz, este apelo pedagógico-existencial significa 

 

[...] um chamado, um brado dirigido à consciência na liberdade e está acima 

da admoestação e do conselho. O apelo é o ato de despertar, praticado pelo 

educador sob a forma de uma intervenção na vida da criança que vive na 

distração, mas só se perfazendo pelo despertar do educando e pela libertação 

interior a ser efetivada pelo mesmo, onde o indivíduo é chamado a si 

(HENZ, 1970, p. 361-362).  
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É neste sentido que a Filosofia da Existência pode contribuir para a Educação e o fazer 

pedagógico. Pois, em sua natureza, ela revela-se como portadora deste chamado do ser a si, a 

certas realidades do homem, que na prática sempre estiveram presentes. Agora, apesar de não 

terem sido admitidas anteriormente pelas teorias pedagógicas tradicionais, estas realidades 

podem sim, contribuir para a ressignificação do modelo hermético do homem condicionado 

por sua formação. Na concepção de Bollnow,  

 

os fenômenos até hoje tão negligenciados na teoria pedagógica como o 

apelo à consciência, exortação e repreensão, a evocação das possibilidades 

dormentes no homem – e muitos outros – adquirem o caráter de verdadeiras 

categorias pedagógicas (BOLLNOW, 1971, p. 30). 

 

   

O papel da Filosofia da Existência, em sua relação com o fazer educacional, é servir 

como estímulo para o alastramento e ampliação da própria Pedagogia, a partir da análise dos 

processos instáveis e descontínuos da existência. Seu papel, ainda, é chamar a atenção de 

educandos e educadores para aquelas questões que são próprias da experiência humana; e, se 

forem consideradas devidamente, haverão de apontar para outras possibilidades de 

abordagens pedagógicas que poderão desencadear a revitalização do movimento próprio do 

fazer educacional.  

Ancorados por esta perspectiva propomo-nos a descrever, entre outras, as categorias 

da Crise, do Despertar, da Exortação e da Audácia e Fracasso na Educação. 

 

2.2.1 A crise 

 

O ser humano é projeto existencial. Ele não surge pronto e vai se desgastando; nasce 

não concluído e vai se fazendo. Por ser projeto antropológico, o humano, ao longo da vida, 

passa a conviver com processos instáveis e descontínuos que acabam desfazendo radicalmente 

a linearidade e a continuidade de sua própria trajetória histórica. A estes fenômenos 

Descontínuos chamamos Crise. A crise, à qual a Filosofia da Existência se refere, não é 

aquela que está, necessariamente, relacionada às circunstâncias externas ao ser. A crise refere-

se àquelas que pertencem essencialmente à vida humana e corroboram para seu 

amadurecimento à medida que contribuem para a tomada da consciência de si, em face às 

situações-limite da própria vivência existencial. 

Para conceber o sentido ontológico e pedagógico da Crise, Bollnow (1971) procura 

fazer primeiro, uma análise geral sobre sua essência à luz de seus diversos sentidos. Deste 

modo, falamos das crises relacionadas às doenças físicas e sobre o que elas podem significar 
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para o presente e o futuro da existência do ser. São crises no desenvolvimento humano
25

, onde 

a evolução processa-se pela passagem de novos graus ou fases da vida; como por exemplo, a 

fase da adolescência quando, em virtude da evolução corporal e das mudanças hormonais, 

observamos períodos de irritação, oscilação do humor, tendência à depressão, à sensibilidade, 

à solidão e à irritabilidade fácil.  

As crises de fé
26

, marcadas por períodos que se dividem entre explosão, esfriamento e 

desencantamento conosco, com o outro e com os outros a quem nos devotamos. Crise nos 

relacionamentos, onde se põem em risco as amizades, os matrimônios e todas as formas de 

convívio humano e interpessoal; tanto no sentido micro-comunitário, como no macro-global e 

no mundial. Além, das crises econômica, política e social, que, atreladas às que foram citadas 

acima, de modo direto ou indireto, põem à prova o indivíduo em suas dimensões física, 

racional, emocional, sensorial e até espiritual.  

Na concepção de Bollnow (Ibidem), o sentido etimológico
27

 da palavra Crise pode 

aplicar-se a várias situações: uma experiência de mudança ou de tomada de decisão; um 

estágio da vida em que o homem livra-se e desembaraça-se de todo peso e empecilhos que 

possam comprometer sua carreira e desenvolvimento existencial; um momento em que o ser, 

consciente de si, enfrenta corajosamente o dilema entre o falso e o verdadeiro, o bem e o mal 

em face às situações críticas que o impelem a decidir existencialmente. Nas palavras deste 

autor  

A crise significa uma purificação. O homem nesse processo doloroso deve 

livrar-se das impurezas, das escórias e surgir numa nova limpidez. É pois 

essa acepção do termo crise que a psicoterapia realça nas crises psíquicas da 

vida. Nesse sentido afirma Bilz: a crise deve libertar o indivíduo de certas 

cangas. Ela atua como uma peneira. A crise significa uma decisão. O homem 

deve escolher entre duas possibilidades. Temos, portanto, situações críticas, 

quando dois caminhos se separam e o homem deve escolher um entre eles 

(BOLLNOW, 1971, p. 44). 

 

 

                                                           

25
 Alfred Binet (1938) descrevendo a natureza dos testes para medir o progresso da inteligência das crianças, 

salienta que o desenvolvimento intelectual não ocorre na linha de ascensão regular e que seus processos se dão 

a partir de interrupções onde o cérebro avança, descansa e depois recupera o ritmo de evolução normal. 
26

 Leonardo Boff (2002), citando Bollnow (1971), fala da crise de fé em que a Igreja Católica entrou, desde o 

Concílio Vaticano II (1962-1965) e até hoje se debate; crises das expressões, da linguagem, do horizonte de 

compreensão, do caráter litúrgico e dos comportamentos eclesiais da fé. 
27

 “Segundo a informação dos dicionários, o verbo grego „krinein‟ significa algo como separar, crivar, joeirar, 

escolher; e daqui, ampliando o sentido: julgar, ajuizar, avaliar, decidir etc. Portanto, em correlação ao verbo 

„Krinein‟ o substantivo derivado „krisis‟ significa: separação, decisão, julgamento, juízo etc. Além disso, 

conforme a indicação de V. Gebsattel, a palavra crise reduz-se a uma raiz sânscrita, que se relaciona com 

nossa palavra limpar, purificar (reinigen)” (BOLLNOW, 1971, p. 43). 
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A crise implica numa tomada de consciência do ser diante das situações-limite e visa à 

clareza e o aprofundamento da sua autenticidade. Diante delas, o homem questiona: quem sou 

eu? Que farei eu perante as limitações da minha própria existência? Para Jaspers, a maneira 

como o homem concebe suas limitações é decisiva para seu progresso e desenvolvimento, 

pois ela abre o caminho para a superação da passividade do ser diante da descontinuidade da 

existência e o leva a entender que; “o modo como ele se apercebe do fracasso/crise é o 

fundamento da sua evolução” (JASPERS, 1998, p. 29).  

 A crise fala de um despertar interno. O despertar da consciência de sua finitude, mas 

também, do valor e sentido existencial, e não apenas cronológico de cada momento. Os 

momentos de crise são provocações que devem incitar o ser a interpelar a si mesmo e o 

mundo à sua volta, na intenção de conduzi-lo à compreensão e realização de sua autêntica 

existência. Por estar relacionada à dimensão espiritual
28

 do ser, é que Bollnow procura 

analisar a significação antropológica do fenômeno da descontinuidade, enquanto experiência 

de crise. O teórico considera, por exemplo, a vivência do homem nos momentos, em que este 

é acometido por uma enfermidade física, passa por períodos de declínio e avanço em sua 

conduta moral e desenvolvimento intelectual.  

  Sobre a crise na doença destacam-se três aspectos: “o primeiro, é a instabilidade ou a 

descontinuidade, que interrompe o percurso normal contínuo e estável da vida” (BOLLNOW, 

1971, p. 47). Um acontecimento que surge, como uma descarga elétrica entre uma nuvem e o 

solo; um raio repentino, que após cair, dá a nítida impressão de ter havido uma ruptura entre o 

instante atual e o que passou antes; um momento que irrompe e que, instantaneamente, passa, 

mas que confere à vida um novo sentido ou modo de vê-la. Um mergulho existencial no 

abismo da própria vida, a partir do momento que o homem toma consciência que vai morrer, 

onde a crise aparece, como um espaço de tempo em que o fluxo contínuo e permanente do 

desenvolvimento humano foi ameaçado, alterado ou suspenso inesperadamente.  

 “Nessa interrupção, a crise separa e de novo liga dois estados da existência, 

caracterizados cada qual por uma determinada ordem de vida” (Ibidem, p. 48). Neste segundo 

aspecto, destaca-se uma espécie de jogo entre o tempo passado e o presente, o que se foi e o 

que se é. Um momento pós-crise que aponta para um novo começo, onde a passagem de um 

                                                           

28
 “Não se confunde essa dimensão com a religiosa, que em parte pode incluir a espiritual, mas que contém 

algumas características como as da revelação com intervenção direta de Deus e de um tipo de organização 

social que dessa forma são estranhas ou não necessárias à dimensão espiritual [...] A dimensão espiritual 

transcende a realidade empiricamente verificável e nem por isso deixa de ser realidade para quem se volta para 

ela e se compromete com ela [...] Entro na dimensão espiritual no momento em que me identifico com algo, e 

eu sinto que isto se torna apelo incondicional para mim” (RÖHR, 2010, p. 15). Ela representa o conjunto de 

valores éticos e conhecimentos filosóficos com os quais me identifico e me comprometo existencialmente. 
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nível para o outro se constitui, não só na essência da crise, mas também num estágio de 

transformação e profunda mudança. Neste sentido, a crise passa a significar, num terceiro 

aspecto, como algo que surgiu, instalou-se por um determinado período de tempo e que foi, 

aparentemente, eliminado de nós, como se dela jamais nos lembrássemos. Assim, o que 

assinalamos, da crise, nesta dimensão, é que ela não só causa alternância no percurso estável 

da vida, como nos leva a experimentar o caráter atemporal de uma vivência que, também, se 

apresenta através de processos descontínuos e instáveis.  

 A crise moral possui a mesma estrutura da crise na enfermidade. Em sua essência, ela 

se define como um momento que, segundo Bollnow, 

 

[...] o homem, lentamente, sem o perceber, resvala e cai numa situação, na 

qual a sua vida chega a um tal ponto, onde não mais pode avançar. Então 

numa decisão libertadora, rompe o bloqueio opressor, dando com isso a toda 

a situação uma nova perspectiva, um novo aspecto (Id., p.51).  

 

 

A diferença da crise física para a moral é que, enquanto na primeira, o homem assume 

uma postura de passividade, onde só lhe cabe esperar; na segunda, por uma iniciativa própria, 

ele opta por sair desse marasmo, para irromper num novo homem, através de seus próprios 

esforços. A decisão de superar a crise moral não é fruto de uma vontade espontânea. O 

despertar para a mudança só acontece diante do reconhecimento de que já não se pode 

continuar vivendo do mesmo modo como se viveu até então; ou diante de um estado de 

abatimento, onde não se pode mais vislumbrar nenhuma saída ou alternativa que garanta a 

continuidade e perpetuação desse sombrio estilo de vida.  

 No âmago desta atitude de mudança, “no qual a liberdade de ação e a força coercitiva 

da situação se interpenetram mutuamente” (Id., p. 52); coagido pela impossibilidade de se 

evadir, o homem decide romper com a continuidade desse processo normal de vida. Esta cisão 

nasce de um fulcro incondicional, um absoluto com o qual ele se identifica e alcança a 

consciência de si. A crise moral acentua na vida humana um momento de descontinuidade na 

existência e na mentalidade do ser. Ela é, ao mesmo tempo, dolorosa e gloriosa, pois não é só 

um acontecimento terrível do qual, num primeiro instante o homem só quer se livrar, mas uma 

fase, onde surge uma nova ordem que, em si, é fecunda e criadora de novos valores e sentidos 

existenciais.  

Assim como nos dois campos acima ressaltados, a crise no aspecto intelectual também 

é marcada por processos de descontinuidade e instabilidade. Como as plantas, o saber não só 

passa por estágios gradativos de construção, como experimenta momentos de outono, de 
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pouca luz e calor. A produção do conhecimento não é uniforme; é informe e, por isso, 

necessariamente pontuada por insights. E ela vem a nós 

 

[...] num só golpe, ela estala de repente, e então flameja como um raio [...] 

Assim, temos um exemplo, quando desabrocha um teorema de matemática e 

compreendemos como as conclusões individuais se entrosam e se articulam 

num todo coeso, necessário na sua estrutura interna. Semelhante vivência se 

experimenta, quando, de repente, se descobre a chave para a compreensão 

do comportamento de uma outra pessoa, que por muito tempo nos parecia 

enigmático. Em toda parte, a nova compreensão surge de repente, qual 

iluminação interior, para a qual tudo que podemos fazer é pacientemente nos 

preparar, cujo evento devemos esperar, até que então “estale” a evidência 

(BOLLNOW, 1971, p. 61). 

 

  

O processo de aprendizagem também pode ser traduzido como um “evento-crise”. “No 

instante, no qual eclode a ideia, é o momento de grande abalo” (Ibidem, p. 62), onde o ato de 

aprender passa ser traduzido como um processo descontínuo e instável, como é próprio da 

experiência da crise. A desorientação e inquietude que afligem o educando diante do “novo” 

também contribuem para desarticular
29

 o esquema do que ele já sabe ou julga conhecer. A 

possibilidade do êxito, diante da necessidade da ressignificação e da apropriação dos antigos e 

novos saberes, transforma a segurança em perplexidade à medida que nos convence da nossa 

ignorância e incompletude.  

 Diante destas considerações sobre a crise, cabe-nos perguntar: devemos ignorar os 

períodos de crise ou investigar seu princípio educativo para a formação humana? Pode a 

categoria dos processos instáveis relacionar-se ao processo educativo? E qual o papel do 

educador em relação às crises dos educandos? Como deve ser sua atuação? Para Bollnow, 

 

quanto mais a pedagogia como tal se desenvolve e passa da tecnologia de 

manipulação educacional para uma perscrutação interpretativa da realidade 

pedagógica, tanto mais, deve incluir no âmbito de sua reflexão também os 

fenômenos que atuam dentro do desenvolvimento humano; fenômenos que, 

por isso mesmo, devem ser considerados no processo da educação, mesmo 

que não os possamos fazer objeto de um planejamento educacional 

consciente (Id., p.60). 

 

 

                                                           

29
 “Copei salienta que na maiêutica de Sócrates como o processo que se opera na pessoa do interrogado, não é 

outra coisa do que o núcleo da sua própria convicção: O edifício de suas tão seguras opiniões rui por terra” 

(apud BOLLNOW, 1971, p. 63). 
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 Deste modo, o que se propõe é que a educação contemple novas categorias que 

possam ajudá-la a dar conta da árdua e desafiadora tarefa do “educar”. Buscar compreender, 

que a pressuposição didática tradicional, que aponta para um processo de construção de 

conhecimento e formação estável e contínua do homem, é aqui problematizada. Os 

fenômenos da descontinuidade e da instabilidade no campo intelectual sugerem a limitação de 

programas e planejamentos pedagógicos, quando afirmam que a produção do conhecimento 

apenas se dá de maneira metódica, conteudista e meramente repetitiva, o que parece suficiente 

para garantir o desenvolvimento do ser em todas as suas dimensões.  

 Neste sentido, consideramos que cabe ao educador compreender que seu papel não é 

provocar a crise, tornando complexo o ensino ou ignorando os momentos de pouco ou 

nenhum aproveitamento. Por não poder prever se a crise vivenciada pelo educando terminará 

positiva ou negativamente, é que o educador não deve assumir o papel de co-responsável por 

seu desencadeamento. Em sua relação com o discente o professor não poderá antecipar e/ou 

manipular a solução da crise enfrentada pelo aluno, tirando-lhe a oportunidade de crescer e 

amadurecer verdadeiramente. Pelo contrário, sua função implica em questionar o sentido da 

crise, proporcionar assistência, encorajar o discente e orientá-lo existencial e 

pedagogicamente, movido pela consciência de que vida, formação e crise se pertencem 

necessariamente e se interpenetram.  

 

2.2.2 O despertar 

 

O uso da expressão “despertar” associado à condição existencial do homem, nasce 

essencialmente da imagem assumida pela linguagem cristã
30

. No aspecto religioso, o despertar 

se expressa como uma experiência de conversão, um ato pelo qual, o homem passa de um 

estado para outro; uma “vira-volta”, que consiste numa tomada de decisão e de mudança 

comportamental, que se dá a partir da apreensão de novos valores e ideais. Uma guinada na 

vida, que significa sair da condição de ser-no-mundo para a dimensão do ser na “verdade”. 

Por ser extraído do fenômeno corporal do sono, o ato de despertar, em sua estrutura interna, 

caracteriza-se como um estado de ausência de si, onde o acordar é visto como algo repentino, 

                                                           

30
 “O conceito originalmente bíblico do Novo Testamento que aqui serve de pano de fundo é o conceito 

„penitência‟. „Fazei penitência, pois se aproxima o reino dos céus‟ (Mt. 3,2). É a pregação de João no deserto. 

Em grego, vigoroso na sua linguagem figurativa, se diz: metanoite. Como meta – ballein – dar guinada abrupta 

de volta, reversar, reverter, revirar; ou meta - gignoskein – mudar o seu sentido, seu modo de ser, pensar e 

sentir, e principalmente revocar, revogar, arrepender-se; assim também meta - noein, como mudar de 

pensamento, revisar, transformar a mentalidade [...] Desperta tu que dormes” (Ef. 5,14) (BOLLNOW, 1971, p. 

76-77). 
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que confere ao ser, a consciência do estar presente depois de ter ficado ausente ou fora dele 

mesmo.  

Analisando a experiência do despertar com base na metáfora do sono, Bollnow o 

descreve a partir de dois estados: 

 

em primeiro lugar, o homem – seja qual for a nossa acepção a respeito do 

sono – quando está dormindo, se encontra num estado de ausência de si. Ele 

não está, por assim dizer, em si mesmo. Ao acordar, volta de novo a si. 

Portanto, ao acordar é despertado para si mesmo. Despertado, vem de novo à 

consciência [...] Em segundo lugar, dormir e estar acordado são dois estados 

diametralmente opostos entre si, exclusivos no sentido estrito. Ou se dorme 

ou se está acordado; uma terceira possibilidade não existe (BOLLNOW, 

1971, p. 72). 

 

 

Neste sentido, a noção do despertar aponta para uma experiência de descontinuidade 

entre dois momentos: passado e presente, que remontam à tomada de consciência do ser com 

relação a si mesmo e ao seu próprio modo de existir. À semelhança do paciente, diante da 

crise na enfermidade, o despertado é aquele que acordou para si, alguém que foi provocado a 

sair de um estado de sonolência existencial para o da vivência autêntica.  

O aspecto figurativo do sono assinala o ressurgimento da subjetividade do ser diante 

de sua própria vida; assinala, ainda, para uma mudança de postura, pela qual o homem sai da 

escuridão de sua inautenticidade, para a vivência clara e iluminante do que ele é, no mais 

íntimo do seu ser. O despertar existencial é uma “situação-crise”, que impele o homem a 

questionar sua própria condição a respeito do que ele ainda não traz em si, e que precisa ser 

buscado interiormente, como sinal de desenvolvimento e maturidade humana.  

Em sua estrutura, o despertar existencial é diferente daquele vivenciado pela 

experiência cristã. Na tradição cristã, o “despertar-conversão” se dá uma única, decisiva e 

definitiva vez. Já para a Filosofia da Existência, ele representa algo doloroso, que pressupõe 

uma ação externa mas, em si, se revela como já existente potencialmente e pode acontecer de 

diversas formas e em qualquer fase da vida do ser. 

Como categoria pedagógica (BOLLNOW, 1971), o conceito do despertar só passou a 

ser usado após a Segunda Guerra Mundial por Eduard Spranger (1950) e Josef Derbolav 

(1956). Sobre a concepção de Spranger, o termo não indica uma técnica, arte ou dispositivo 

pedagógico, que o educador poderá intencionalmente “aplicar” a seus alunos. Ao educador, 

neste caso, cabe tão somente tentar “avivá-lo” ou “acordá-lo” através de uma prática que seja, 

antes de tudo, revestida de sentido ético e pela qual o homem poderá compreender-se 

verdadeiramente. Enquanto Spranger entende o despertar num sentido estrito, Derbolav, o 
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considera de modo amplo e teórico. Para este educador alemão, o despertar educativo 

acontece quando o aluno acorda de seu estado sonolento e distraído, para a compreensão de 

um determinado assunto ou matéria. Um atinar para a realidade que sempre esteve ali, 

adormecida nele e que, agora, pode ser tomado como uma educação que se volta para a sua 

integralidade.  

Para Bollnow, a concepção do despertar Existencial, quando aplicada à Pedagogia, 

aponta para um processo instável e descontínuo de formação. Em sua transposição para o 

campo educacional, o despertar não se caracteriza como uma tarefa técnica, que pode ser 

concebida apenas em termos didáticos, conforme as pressuposições das concepções 

mecânico-artesanal e orgânica da educação. Em sua significação para a Educação, o despertar 

pressupõe: 

 

[...] que no ato de despertar não posso produzir o que eu quero. Despertar 

posso somente o que já existe no estado de sono. É, pois, a atualização de 

algo já existente potencialmente [...] o arranque inicial do processo despertar 

é somente possível através do auxílio externo do educador [...] um processo 

que se realiza somente num acontecimento instável, que sucede 

repentinamente, arrancando o homem, com uma certa violência, das 

tendências de inércia da sua atual situação. [...] de um estado de 

inautenticidade para o estado de autenticidade [...] a esse evento de 

conversão repentina segue-se um período de permanência no estado-

desperto ou até um período de crescimento das forças libertadas pelo 

processo “despertar” [...] está implícito na conscientização, ligada ao 

despertar, uma indicação que nos aponta para o caráter único e singular do 

evento “despertar”; pois, o que assoma uma vez – quase sempre numa forma 

assustadora – à consciência não pode ser revogado; é irreversível 

(BOLLNOW, 1971, p. 82). 

 

  

Assim, o despertar, enquanto processo instável e descontínuo, contribui para 

manifestar as particularidades da vida interior do ser/educando; implica numa chamada 

existencial que pode ajudar a educação a ser encarada como um pressuposto, antes de tudo, 

antropológico e pedagogicamente humano e humanizador. Este despertar implica, ainda, 

numa ação educativa que considera os acontecimentos existenciais como princípios ativadores 

e exortativos, capazes de colaborar para conduzir o homem, a uma vida em e com 

autenticidade, diante da realidade que o cerca.  

 

2.2.3 A exortação 

 

A acepção do termo Exortação fundamenta-se no pressuposto antropológico de que a 

formação humana acontece através de formas descontínuas e instáveis de desenvolvimento. 
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De modo geral, “trata-se sempre de processos, nos quais existe da minha parte, por motivo 

pedagógico, uma intervenção repentina, de fora, na vida alheia, para lhe imprimir uma outra 

orientação” (BOLLNOW, 1971, p. 97).  

Quando relacionada às concepções mecânico-artesanal e orgânica da educação, a 

exortação é sempre apreendida como uma ação ineficaz e superficial. Por considerar a 

educação como processo contínuo e estável, que acontece de forma duradoura, através de um 

ato de moldar ou de “deixar-crescer”, a Educação Tradicional procura substituir o ato de 

exortar por uma intervenção direta, que pretende conduzir o educando a progredir na direção 

de um determinado fim. Essa forma de compreender a exortação muda, conforme Bollnow, 

principalmente 

 

se partirmos da concepção existencialista, segundo a qual se excluem do 

homem toda e qualquer continuidade e o aperfeiçoamento paulatino. Se 

levarmos às últimas conseqüências essa pressuposição existencialista, a 

exortação deveria também manifestar-se como um proceder sem sentido, 

mas pelas razões justamente opostas à concepção tradicional. Pois, segundo 

o modo de ver da Filosofia Existencial, um resultado permanente está 

excluído, já de início, a partir da sua pressuposição fundamental. A 

exortação mostra-se aqui ineficiente “a priori”, porque o homem, sempre de 

novo, depois de cada elã, recai no estado inicial de imperfeição (Ibidem, p. 

114).  

 

Assim, o ato de exortar, para as concepções tradicionais mencionadas acima, 

representa um atestado de incapacidade docente e ineficiência metodológica. Assumi-la 

corresponde a admitir o fracasso de sua própria atuação e fazer docente. Em contrapartida, 

reconhecê-la, significa, para a Filosofia Existencial, a necessidade de buscar conceber uma 

visão total do homem, que vai além das tendências que o levam ao reducionismo de si mesmo 

e de sua própria formação. 

Exortar, pedagogicamente, não é o mesmo que recordar ou repreender. Tanto a 

recordação como a repreensão referem-se ao comportamento passado do educando, ao 

objetivo que não foi alcançado ou à meta que não pôde ser atingida. A exortação, não se 

dirige ao passado nem se limita ao presente; ela os transcende, à medida que aponta 

expressamente para o futuro daquilo que o ser não é ainda. Ela não nega o que passou, nem o 

que está acontecendo, mas procura abarcar, em si, a totalidade temporal do ser, a fim de 

orientá-lo a respeito de sua condição existencial.  

 

Pois, também a exortação, pela sua própria constituição, pressupõe que o 

homem se encontre numa situação da qual deve ser arrancado por meio da 

ação educativa [...] A exortação é endereçada a um ser cuja essência implica 

a possibilidade de permanecer por própria culpa aquém da existência do seu 
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dever-ser, um ser, portanto, para o qual surge a tarefa de recuperar numa 

nova iniciativa o que se omitiu e negligenciou. Somente para um tal ser a 

exortação é medida pedagógica significativa e necessária (BOLLNOW, 

1971, p. 102- 103). 

 

 

A exortação no campo educacional é uma prática que precisa ser bem compreendida e 

dirigida porque, assim como a repreensão e a ordem ela, também, acontece na tensão inerente 

a toda autoridade. A exortação só é legítima onde a ordem não é necessária, pois, a ordem em 

si, já descarta o inevitável chamado à consciência do ser, que se compreende livre e 

moralmente responsável.  

Consideramos que, na compreensão do Bollnow, a exortação refere-se a um ser 

independente que responde à abordagem do outro, por livre e espontânea vontade. Por ela, o 

ser não se sente coagido pois, em sua essência, ela se apresenta na forma de “um convite, para 

que a própria pessoa exortada ponha em movimento essa sua vontade. Aqui a vontade do 

outro é reconhecida de antemão” (Ibidem, p. 107-108).  

Em sua dimensão pedagógica, a exortação não pode ser confundida com a prática de 

dar ordens porque, para ela, o ser se auto-determina. Nela, a liberdade é vista como uma 

cortina que se estende, abrindo caminho para outras possibilidades; e, não, como uma caixa 

que, uma vez fechada, se retrai na intenção de impedir o fluxo do seu próprio conteúdo 

interior.  

O fundamento pedagógico da exortação, para a Filosofia Existencial, encontra-se na 

própria pressuposição antropológica do ser. Por não conceber o homem, a partir de uma 

imagem que se ancora numa perfeita continuidade do processo da vida, é que se deve “buscar 

o espaço onde a exortação, no transcurso normal da educação, possa ser compreendida como 

um proceder útil e necessário” (Id., p. 118). 

Ao admitir a presença de formas descontínuas na educação, o pensamento existencial 

reconhece que, apesar de reiterados fracassos, o homem avança e caminha para frente. Diante 

das limitações humanas, a exortação passa a exercer um importante papel, principalmente, 

quando se reconhece que o homem sempre está aquém de suas próprias possibilidades. Então, 

é neste momento que a exortação surge, no campo educacional, na intenção de alcançar o ser 

interiormente, a fim de direcioná-lo a cumprir, existencialmente, aquilo de que, por algum 

motivo, descuidou-se. Na perspectiva de Bollnow 

 

[...] pertence à essência do homem ainda não ter feito o que já há tempo 

deveria ter feito e assim ficar aquém das suas próprias possibilidades, por 

isso o homem necessita da exortação como um induzimento para recuperar 
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aquilo que por sua culpa negligenciou. Surge assim, a situação característica 

para a educação humana: as crianças, porque sua boa vontade desfalece tão 

facilmente, devem ser sempre de novo exortadas com inesgotável paciência; 

e também os adultos, se bem que numa outra forma, precisam sempre de 

novo de incitamento, vindo de fora, para não caírem na letargia do coração e 

na rotina que tudo nivela. Porque o homem não evolui contínua e 

regularmente só à custa da própria força para o bem, por isso necessita 

sempre de novo da exortação e do apelo, precisamente quando está 

ameaçado pelo perigo do desalento (BOLLNOW, 1971, p. 119). 

 

 

As contribuições teóricas nos mostram como a exortação é importante para o 

desenvolvimento do humano. No âmago de sua vivência, ela pretende auxiliar o indivíduo a 

sair da inércia e da apatia de uma existência inautêntica. Nas relações docente e discente, ela 

se apresenta como um processo instável que visa despertar no sujeito a capacidade de 

determinar a si mesmo. Neste sentido, a exortação implica numa ação que almeja levar o ser 

ao amadurecimento de sua subjetividade. A função da exortação não deve ser a de acelerar o 

processo de maturação do ser. Seu alvo primordial não é interferir em sua evolução; pelo 

contrário, quando amorosamente e respeitosamente conduzida, ela se coloca a serviço do ser e 

de sua formação à medida que propõe chamá-lo para engajar-se existencialmente.  

No aspecto pedagógico, a exortação precisa estar associada ao aconselhamento. Pois, 

“a função do aconselhamento é antes a de colocar-se generosa e desinteressadamente a 

serviço da decisão a ser tomada pela outra pessoa” (Ibidem, p. 125). Aconselhar é muito mais 

do que dar uma simples informação. O propósito do aconselhamento não é influenciar o ser a 

agir de acordo com uma determinada forma ou parecer, mas, contribuir para o esclarecimento 

de suas dúvidas, diante de uma ou outra possibilidade. 

Mediante a necessidade da tomada de decisão por parte do ser/educando, cabe ao 

educador, procurar distinguir a diferença entre o simples conselho e o aconselhamento. 

Segundo a descrição de Bollnow, 

 

[...] o simples conselho recomenda ao homem um determinado 

comportamento, em certos casos também sem fundamentação, o 

aconselhamento lhe comunica numa reflexão fundamentada nos princípios 

básicos a evidência da compreensão, de que necessita para as suas decisões. 

Assim, um aconselhamento inclui sempre uma fundamentação mais ou 

menos detalhada do conselho ministrado. Portanto, enquanto o homem, 

confiado na autoridade, pode seguir um conselho, mesmo sem o examinar, 

no aconselhamento ele é convidado a fazer a sua própria escolha entre as 

possibilidades (BOLLNOW, 1971, p. 129). 
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Neste caso, o que está em jogo é a própria liberdade do homem. Por isso, a decisão 

nunca deve ser motivada pela sugestão ou intimidação do conselheiro, mas, sobretudo, a partir 

da própria compreensão do aconselhado, que a ele recorreu num dado momento específico. O 

papel que o educador exerce, enquanto conselheiro, deve ser o de alguém que, em diálogo 

com o aluno, busca explicitar a natureza de um determinado caminho, analisa as razões de 

determinadas justificativas, na intenção de proporcionar um olhar abrangente a respeito do 

dilema sobre o qual estão debruçados - educador e educando - à luz de suas possíveis 

decisões. Pode acontecer que, diante das formas impróprias de se proceder no 

aconselhamento, o diálogo passe a ser confundido com uma incisiva indução. Sobre esta 

possibilidade, Bollnow afirma que 

 

A tarefa do conselheiro é de ajudar o consultante a alcançar a visão clara das 

pressuposições que formam o contexto da sua decisão. Não é, porém, sua 

tarefa influenciar essa decisão. Quanto mais genuinamente se cumpre a 

tarefa do aconselhamento, tanto mais deve ser ela executada no nível 

rigorosamente objetivo; e tanto mais o conselheiro deve ter o cuidado de não 

tomar sobre si a decisão do outro, desonerando-o de sua responsabilidade 

(BOLLNOW, 1971, p. 132).  

 

Enquanto pressupostos educativos, tanto a exortação como o aconselhamento, devem 

estar voltados para o alcance do núcleo interior do homem e daquilo que ele é no mais 

profundo do seu ser. Por se dirigir para o que é próprio do humano e de sua constituição, tanto 

o que exorta como o que aconselha, precisa entender que sua atuação não deve pretender 

determinar o rumo da vida do educando. Nem a exortação nem o aconselhamento podem 

exercer alguma influência duradoura sobre o sujeito que está sendo formado mas, apenas, 

corroborar para que sua autonomia seja preservada, principalmente, diante dos momentos 

decisivos de sua própria existência. 

 

2.2.4 Audácia e fracasso na educação 

 

A visão da Filosofia da Existência sobre o homem, na qual não há nenhuma 

estabilidade, não se aplica apenas à dimensão existencial do educando mas também, à 

vivência do educador. Na reflexão de Bollnow (1971), os acontecimentos que ocorrem na 

trajetória formativa do discente, agora podem ser observados a partir de outros ângulos, na 

esfera da vida e da prática do próprio professor.  

Ao reconhecer a presença dos processos instáveis da vida, o educador se vê diante das 

possibilidades de negá-los ou admiti-los, como característica essencial da própria educação. O 
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educador existencialmente engajado sente-se exigido, à medida que vivencia sua prática, ao 

aceitar, conscientemente, o desafio de enfrentar a possibilidade do fracasso por meio de um 

agir audacioso. 

O tema fracasso-sucesso escolar está posto na tensão entre o educando, o educador e o 

processo formativo. De acordo com as concepções mecânico-artesanal e orgânica da 

educação, cujos pressupostos básicos são a estabilidade e a continuidade, o fracasso só 

acontece quando há falha no material/educando, na técnica/metodologia ou por causa dos 

erros do próprio docente. Levando em consideração a natureza dessas concepções, diante do 

fenômeno do fracasso na educação, Bollnow diz que 

  

como artesão produz, de um determinado material, a obra que lhe 

encomendamos, ou como escultor quer talhar da pedra à estátua, assim 

também o educador quer modelar o seu material-aluno, segundo as regras do 

seu conhecimento psicológico do material, em vista do fim educativo 

predeterminado. Se essa formação malogra, então, segundo essa concepção, 

ou é uma falha da técnica no exercício do seu ofício ou é uma falha do 

material, a qual o educador deveria ter descoberto, à luz do seu 

conhecimento; falha de material, portanto, que, no fundo, se reduz também a 

uma falha da técnica do educador [...] O mesmo vale respectivamente da 

educação que parte do modelo de um desenvolvimento orgânico: aqui a 

educação se restringe a manter afastadas do educando, as perturbações. O 

próprio desenvolvimento, porém, se processa segundo sua própria lei e em si 

não pode falhar. Se, apesar de tudo, não se alcança eventualmente o 

resultado esperado pelo educador, então, segundo essa concepção, a falha 

está no educador: ou porque fez uma falsa avaliação da natureza das 

inclinações existentes no educando, ou porque pela falta de atenção não 

afastou suficientemente as perturbações de fora (BOLLNOW, 1971, p. 207- 

208).  

 

 

A pressuposição de ambas as concepções é de que, não há porque considerar o 

fracasso como algo que tivesse de acontecer, porque, a garantia do seu sucesso encontra-se 

exclusivamente na capacidade do educador ou na natureza do próprio educando. Seu êxito 

está na habilidade do docente ou na base do planejamento curricular que foi organizado, 

pretendendo o desenvolvimento do aluno
31

.  

  Na visão existencialista, assim como o fracasso, “a audácia também, pertence à 

essência da própria educação” (Ibidem, p. 206). Do ponto de vista existencial, a origem do 

                                                           

31
 Segundo a análise de Maria Helena Souza Patto (2010) em “A Produção do Fracasso Escolar: histórias de 

submissão e rebeldia”; é possível compreender que, as perspectivas das concepções Mecânico-artesanal e 

Orgânica da educação, sobre o fracasso escolar, ainda vigoram nos dias atuais no ideário educacional 

brasileiro, seja através da visão de gestores, da ação docente ou dos discursos dos pais e dos próprios 

educandos. 
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fracasso na educação encontra-se na liberdade do ser educando. Suas raízes não estão fora do 

aluno, na técnica do professor, no seu planejamento, na estrutura física da escola, ou na 

qualidade dos livros didáticos. Conquanto estes aspectos devam ser considerados, eles não são 

vistos, por esta Filosofia, como a causa originária e única do fracasso na educação.  

A gênese do fracasso educacional está no pressuposto da própria educação, quando, no 

trato com homens livres, reconhece que “o educando sempre tem a possibilidade de subtrair-

se, por razões inescrutáveis, ao intento do educador; ou até de se voltar contra o seu plano, 

fazendo-o fracassar” (Id., p. 206).  

 Aceitar esta possibilidade não consiste, para o professor, em entregar-se ao 

espontaneísmo de uma prática vazia, a uma visão fatalista do aluno ou até, a uma noção 

niilista da própria educação. No cerne desta abordagem, o que se pretende ressaltar é a 

possibilidade do fracasso, como algo que está para além do manejo da técnica e do ato de 

planejar a educação.  

O princípio da formabilidade não garante o alcance de metas pré-estabelecidas, o que 

não isenta a responsabilidade do professor. Todavia, a educação que pretende a formação 

humana do aluno deve “aqui, a priori, incluir na sua pressuposição básica essa liberdade, que 

se subtrai por princípio a todo cálculo de previsão” (BOLLNOW, 1971, p. 208).  

 Reconhecer a liberdade do outro já é, em si, assumir uma postura audaciosa na 

educação. Considerar a liberdade do aluno implica, por parte do educador, em não se colocar 

unicamente como um artesão ou jardineiro para seus alunos. A liberdade do educando não 

pode ser vista, pelo professor, como um prenúncio da tragicidade da sua profissão. Tentar 

cerceá-la, é ir de encontro à dignidade do humano e da educação; é assumir a postura de 

senhor-destino, de alguém que, no âmbito de sua atuação pedagógica, se coloca como se 

tivesse nas mãos a liberdade e/ou o futuro de seus educandos.  

 Na audácia, o educador não lida com a objetividade das coisas e das tarefas, mas com 

a subjetividade de si e do outro, enquanto humanos. A iminência do fracasso não justifica a 

eliminação de um agir audacioso, em liberdade. Pelo contrário, por correr o risco de fracassar, 

no mais íntimo do seu ser, porque decidiu agir livremente, apesar do desgaste de suas energias 

físicas, emocionais, mentais e espirituais, é que o professor deve olhar para a liberdade do 

aluno como uma possível garantia de êxito para o processo e não, como ameaça à sua atuação. 

 A audácia, enquanto impulso, está associada às perspectivas da tentativa e do risco. 

No entanto, não se limita a eles, enquanto mecanismo provocador de um espírito aventureiro. 

A tentativa sempre se refere a algo comum da vida, pela qual o homem busca empregar 

determinados meios para atingir um fim, que é incerto e duvidoso. Ao tentar, o homem prova, 
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experimenta, repete procedimentos e realiza múltiplas experiências. Já, no risco, sua postura é 

passiva e dependente; no risco, o homem se expõe sem poder prever nem exercer qualquer 

influência sobre o resultado que espera alcançar. No ato de arriscar, o sujeito pode agir 

cautelosa ou irresponsavelmente. Ao arriscar-se, o homem degrada sua própria vida e a reduz, 

tratando-a como se fosse uma coisa ou um objeto qualquer. Diferentemente da audácia, o 

homem até se arrisca, quando, movido pela consciência de si e por uma responsabilidade mais 

profunda ele procura, na ação, corresponder à consciência que possui de si mesmo. Neste 

sentido, Bollnow as distingue dizendo: 

 

A audácia nos leva de novo a uma esfera toda diversa da tentativa e do risco. 

Talvez a melhor maneira de determinar essa diferença é dizer: eu arrisco 

sempre algo, mas na audácia eu arrisco no fundo, a mim mesmo. Onde eu 

ouso algo, ali eu me lanço em jogo com toda minha pessoa. Por isso, se sob 

o aspecto moral o risco possa ser indiferente e muitas vezes até 

problemático, a audácia verdadeira existe sempre a partir de uma 

responsabilidade moral plena. Por isso o fracasso na audácia é também um 

assunto de peso e importância incomparavelmente maior. Se uma tentativa 

fracassa, o malogro permanece sendo um fracasso na esfera objetiva. O 

homem não é atingido por ele no seu mais íntimo cerne. Se no risco algo me 

sai errado, isso pode ser em concreto doloroso, mas também aqui sou 

atingido apenas do exterior. Mas se o homem fracassa na audácia, então o 

próprio audacioso é atingido no núcleo da sua pessoa. Por isso uma audácia 

frustrada é sempre um verdadeiro fracasso. Cada audácia como tal esconde 

já em si a possibilidade de fracasso (BOLLNOW, 1971, p. 213). 

 

  

No aspecto educativo o sentido dos conceitos da tentativa, do risco e da audácia se 

inter-relacionam e se distinguem, conforme o comprometimento existencial do educador. Na 

tentativa, o professor pode fazer experiências através da aplicação de novos conteúdos, 

métodos e formas de abordagens. Todavia, sua iniciativa apenas, não garantirá o sucesso 

pretendido. Como condição para o desenvolvimento da técnica, a tentativa é imprescindível e 

de suma importância. No entanto, seus limites ficam evidentes, quando esta, por si só, revela-

se como um meio de auxílio ao trabalho docente e não, como um fator de segurança irrestrita 

para sua plena realização. 

Assim, como no caso da tentativa, no risco, o docente também se expõe à iminência 

do fracasso. Diante da tomada de decisão, o professor se depara com a tensão, que resulta da 

necessidade de ter que responder rapidamente a questões e problemas que surgiram de forma 

inesperada. Entretanto, ao contrário da atuação do educador, face às possibilidades do risco e 

da tentativa, que em si, são formas instáveis, que estão por dentro do processo pedagógico, na 

audácia ele passa a lidar com a essência do comportamento educativo. O professor audacioso 
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não se aventura, nem coloca seus alunos em perigo, em virtude da própria excitação pois, “a 

verdadeira ousadia educativa se distingue, porém, da mera aventura pelo fato de ser uma ação 

exigida pela necessidade e estar animada do mais alto sentimento de responsabilidade moral” 

(Ibidem, p. 216).  

Na audácia o educador não é atingido externamente, como acontece nos casos da 

tentativa e do risco, mas, existencialmente. Na audácia, o educador se defronta com a 

liberdade do outro, enquanto existência concreta. Por ela, o docente arrisca a si mesmo, diante 

da possibilidade de um fracasso que pode ocorrer, pela quebra da confiança que o educador 

precisa depositar no seu educando.  

A audácia, na confiança, consiste na criação de uma atmosfera relacional, entre 

educador e educando, abertos para as novas possibilidades de uma convivência, cujo resultado 

não pode ser previsto de antemão, mas que se anuncia desde o início, como um caminho, que 

pretende levá-los à transformação de si mesmos e à condição de seres humanos mais 

humanizados. Sobre o poder transformador da confiança, comenta Bollnow:  

 

[...] uma evolução humana sadia só pode ser realizada se houver a 

possibilidade de se mover numa atmosfera de confiança. Toda desconfiança 

com que defronto uma outra pessoa a transforma. A desconfiança a torna 

exatamente tão preguiçosa, tão boba e traiçoeira como eu, na minha 

desconfiança, dela tinha esperado. E, ao contrário: toda confiança a 

transforma no sentido positivo numa pessoa melhor, naquela pessoa que a 

confiança tinha pressuposto nela. Podemos fazer o outro o homem 

diretamente melhor, tendo-o por melhor (BOLLNOW, 1971, p. 222). 

 

 

A postura que emana desta confiança é antes de tudo pedagógica. É esta confiança que 

o educador deve demonstrar ao aluno diante das situações-limite com que este se defronta e, 

muitas vezes, é levado a agir incoerentemente. Através de sua prática pedagógica o docente 

pode contribuir para elevar o discente/sujeito a uma nova fé. Uma fé/confiança que o impede 

de desistir do outro e que é capaz de levá-lo a crer que o educando cumprirá suas promessas e 

a alcançará seus propósitos existenciais. 

Apesar de todos os fracassos, o professor precisa procurar renovar em si esta 

confiança no Ser. Pois, Bollnow considera que 

 

Sem o auxílio dessa confiança, mesmo com o propósito mais firme se esvai 

sem sustento, como água na areia. E, de fato, não há nada mais arrefecedor e 

desalentador que o educador declarar, com palavras ásperas, não mais poder 

crer na promessa, depois de tantas decepções, e estar convencido de que o 

educando, apesar de todos os seus bons propósitos, há de reincidir na falta. 
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Por mais numerosas que sejam as experiências que fundamentam esse 

ceticismo, sua atuação é, porem, destruidora, porque subtrai à pessoa, apesar 

de toda a sua sincera vontade, a energia para a execução, energia essa que 

sempre depende da fé daquele a quem a promessa foi feita. Por isso, o 

educador deve sempre renovar em si esta dinâmica da confiança, apesar de 

todas as decepções (BOLLNOW, 1971, p. 223).  

 

 

A partir das considerações do teórico, percebemos que a desconfiança desestimula, 

desencoraja, constrange e limita, porque se fundamenta na técnica e nas atuações mecanicistas 

do processo educativo. A confiança, ao contrário, transforma e revitaliza, porque nasce e 

revela-se naquilo que é próprio do humano. Isto, não significa que o educador não possa 

fracassar. Não se trata de um ato em que o docente se lança a uma fé ingênua e ilusória; mas, 

em acreditar que, em sua condição descontínua, depois de um erro, o aluno poderá encontrar, 

nesta confiança, um outro amparo e um renovador princípio para um novo e mais significativo 

recomeço. 

Por isso, ao assumir uma postura audaciosa, o educador se vê entre o desvelar de sua 

sinceridade e a consciência de sua vulnerabilidade. Na sinceridade, ele expõe seus interesses 

mais íntimos e profundos sem precisar esconder a dimensão da realidade que o toca 

profundamente. Em meio a esta abertura, cabe ao educador não temer ser ridicularizado ou 

rotulado, como um sujeito sentimentalista, idealista e utópico. Nesta exposição de si, o 

professor não deve se furtar de falar do que tem relação com a dimensão interior do 

humano/aluno. Diante da possibilidade ou não de ser acolhido “[...] o professor deve mostrar 

abertamente a sua alma, onde outro tem o direito de escondê-la atrás de um invólucro 

protetor” (Ibidem, p. 230). Relembrando seu tempo de escola, Bollnow comenta, ainda, sobre  

 

O fato de um professor ter se desculpado perante seus alunos, por causa de 

uma falta cometida, ou por causa de uma suspeita demonstrada e que se 

revelou infundada ou por causa de uma palavra repreensiva dita 

irrefletidamente. Um tal equívoco está longe de ser um fracasso. O notável 

é, porem, o fato de o erro que motiva a desculpa do professor ter um efeito 

incomparavelmente maior do que o resultado atingível por uma ação 

educativa, seja ela a mais perfeita possível e sem falhas. Portanto, eis a 

nossa pergunta: onde se acha a causa deste efeito positivo inesperado, desse 

efeito quase sem proporção? Certamente a causa deve estar no fato de o 

professor ter aqui descido do pedestal da sua perfeição e ter reconhecido ao 

aluno uma fundamental igualdade de direito, com a qual é suspenso o 

relacionamento usual de professor-aluno. Nesse reconhecimento, o aluno 

sente-se engrandecido. Mas, com isso, o professor não decai aos olhos dos 

alunos, antes pelo contrário é exaltado. A auto-superação, para a qual o 

educador se decidiu livremente, lhe trouxe o maior respeito dos seus alunos 

(BOLLNOW, 1971, p. 132).  
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Assim, frente à realidade de seu próprio fracasso, o educador decide revelar a 

confiança que tem no ser, através do testemunho pessoal de uma ação pedagógica que 

demonstra, conscientemente, o esforço de não se deixar desanimar nem sucumbir, não 

obstante as decepções e desconfianças que o assediam e ameaçam existencialmente.  

Assumir essa decisão já é em si, uma audácia, um ato de entrega ao outro, diante de 

uma verdadeira situação-limite na educação, um encontro vivencial autêntico, onde, educando 

e educador, se assumem mediante suas próprias experiências descontínuas e instáveis de 

formação.  

 

2.3 Enfoques sobre as formas instáveis e descontínuas na educação  

  

A perspectiva existencial da imagem modificada do homem é considerada por 

Bollnow (1971) como um possível caminho para a ampliação da concepção antropológica 

que, até então, norteava e orientava a prática pedagógica na Alemanha, nos anos que 

antecederam e sucederam as duas primeiras Grandes Guerras Mundiais.  

Em sua abordagem, Bollnow não pretende desconsiderar as pressuposições da 

Pedagogia Tradicional mas, apenas, questionar sobre “o que a Pedagogia pode aprender dos 

estímulos da Filosofia Existencial?” (Ibidem, p. 32). Seu interesse maior é examinar as 

possíveis implicações dos enfoques sobre as formas instáveis e descontínuas, decorrentes 

desta Filosofia, para a Educação. 

As formas instáveis apresentadas pelo existencialismo são tomadas aqui, como um 

conjunto de princípios heurísticos, que visam despertar o educador para outras dimensões da 

constituição humana. A reflexão de tais formas é assumida por Bollnow, como um caso 

modelo
32

, que pretende contribuir para elucidar os inter-relacionamentos das estruturas, que 

podem servir para orientar a construção de um diálogo entre os processos contínuos e 

descontínuos, a partir das categorias apresentadas pela Filosofia da Existência. Bollnow 

fortalece este argumento quando afirma: 

 

[...] estimulados pela influência sugestiva que a Filosofia da Existência 

exerceu de maneira provocativa sobre a Pedagogia, queremos tematizar 

certos processos educativos, que em si não constituem nenhuma novidade. 

Pois esses processos já estavam sempre em uso no exercício prático da 

                                                           

32
 Assim, “como um físico constrói, por exemplo, um determinado modelo atômico, embora saiba que um tal 

modelo não „existe‟ na realidade. Ele pretende tão-somente perseguir, pelo modelo, as implicações de certas 

hipóteses, nas suas últimas conseqüências, de maneira mais nítida possível. De modo análogo também, nós 

tomamos a imagem existencialista do homem como um modelo” (BOLLNOW, 1971, p. 32).  
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educação. Na teoria da Pedagogia clássica, porém, ou nem sequer foram 

apercebidos, ou não foram plenamente reconhecidos na sua importância, de 

sorte que mesmo na práxis educativa não chegaram a atuar na medida plena 

de seu valor (Id., p. 34). 

 

  

O diálogo fecundo entre a Educação e a Filosofia da Existência não obedece a 

esquemas pré-definidos e unilaterais, mas caracteriza-se, como um processo que admiti idas e 

vindas, através da práxis, mediante um produtivo gesto prático de constantes recomeços e 

reelaborações pedagógicas. Uma peregrinação docente que pode ser ilustrada, pela descrição 

poética
33

 de Rilke, da imagem humana, como algo incompleto que dá sentido ao fazer e ao 

refazer de si e das coisas na estação/existência outonal.  

 

 As folhas caem como se do alto 

 caíssem, murchas, dos jardins do céu; 

 caem com gestos de quem renuncia. 

 E a terra, só, na noite de cobalto, 

 Cai de entre os astros na amplidão vazia. 

 Caímos todos nós. Cai esta mão. 

 Olha em redor: cair é a lei geral. 

 E a terna mão de alguém colhe, afinal, 

 todas as coisas que caindo vão (RILKE, 1924, p. 27).  

 

Como indica a poesia acima, Bollnow (1971) compreende que a educação pode se 

deslocar dos limites da estabilidade e permanência para as possibilidades do que somos e 

podemos vir-a-ser. Sua intenção, não é afirmar que a Pedagogia Clássica está ultrapassada ou 

superada, simplesmente porque se fundamenta no princípio da continuidade e que este deve 

ser agora, substituído pelas categorias da Filosofia da Existência. Pelo contrário sua pretensão 

é, antes, buscar alargar seus próprios horizontes conceituais, a fim de perceber como a relação 

entre os fenômenos contínuos e descontínuos pode contribuir para iluminar o modo de 

Educar, à medida que procura incitar o homem à busca da consciência de si, a partir dos 

aspectos constituintes da própria vida humana. 

 

 

 

                                                           

33
 “O poema parece referir-se a uma escultura de Rodin, intitulada La Main de Dieu (1897), que apresenta 

algumas figuras humanas mal saídas do mármore e caindo desordenadamente, entre gesticulações confusas, no 

côncavo de uma grande mão que oportunamente emerge da pedra” (RILKE, 1924, p. 69) para reconduzi-la a 

seu desenvolvimento e crescimento ao longo do seu respectivo percurso histórico. 
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CAPÍTULO 3 PEDAGOGIA E FILOSOFIA DA ESPERANÇA 

 

 

 “A esperança consiste em afirmar que há no ser 

para lá de tudo que é dado, de tudo o que pode 

fornecer a matéria de um inventário ou servir de 

base a um cálculo qualquer, um princípio 

misterioso que está em conivência comigo, que não 

pode não querer também o que eu quero pelo 

menos se o que eu quero merece efetivamente ser 

querido e é, com efeito, querido absolutamente 

para mim”. 

                           (Gabriel Marcel)  

 

 

Os trágicos acontecimentos das duas grandes Guerras Mundiais, no século XX, foram 

suficientes para abalar os fundamentos histórico-conceituais da consciência européia. Seus 

efeitos contribuíram violentamente para levar o homem a um tenebroso clima de inquietude 

sobre o mistério da vida e o sentido da própria existência.  

Estamos falando de uma situação espiritual que conduziu a humanidade da esperança 

para o desespero, da fé no progresso da ciência para a insegurança da razão, do ânimo sobre o 

desenvolvimento da civilização para a cultura do caos e da barbárie, em virtude de uma 

compreensão niilista da escuridão enigmática de um mundo que, a cada dia, se mostrava 

artificial e desconexo. Falamos de uma transposição da confiança para a desconfiança, da 

crença na verdade absoluta para o desmoronamento de todos os valores, até então respeitados, 

e da segurança estatal para a insegurança territorial. Enfim, de um clima de carência de 

sentido, onde muitos reclamam a urgente necessidade de “compreender a vida humana em si 

mesma, na sua imanência, com exclusão de todas as representações e juízos que a 

transcendem” (BOLLNOW, 1946, p. 2). Uma situação que despojou o mundo dos seus 

fundamentos portadores, um desmoronamento pelo qual  

 

[...] toda a relação com a vida, que pudera oferecer a este um apoio, todo o 

sentido da vida que poderia trazer uma meta resultaram em ilusões e o 

mundo se apresentou como algo estranho e perigoso para o homem, com um 

caráter ameaçador nunca visto em outro tempo. O homem se viu numa 

condição de perdição, sem esperança, entregue em todas as dimensões a uma 

destruição que penetrava em si. E não se trata apenas do terror do mundo 

exterior, senão em igual magnitude, e talvez, mas eminentemente, dos 

precipícios de sua própria alma (BOLLNOW, 1962, p. 20). 
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A desordem inaudita destes dias é o que favorece a valorização da Filosofia da 

Existência, como uma expressão sintomática do abalo radical que o homem experimentou em 

sua própria vida. Pelo fato do homem desejar encontrar uma filosofia ou doutrina que 

estivesse mais próxima de sua vivência, é que esta Filosofia se apresenta, no cenário 

histórico-cultural do século XX, como uma busca fenomenológica da existência humana por 

aquilo que o homem é no mais íntimo do seu ser.  

 Para Bollnow (Ibidem), o Existencialismo é a produção mais importante da Filosofia 

no século XX. O interesse por esta Filosofia acontece “porque ela se apresenta como um 

modo de sentir de uma época” (SCIACCA, 1966, p. 97). Este é um momento em que o 

homem, apesar da desilusão, se sentiu provocado a investigar os pressupostos de sua vivência 

concreta à luz da experiência decisiva da sua própria consciência, que não se deixa determinar 

pelos interesses comuns e vulgares da vida, mas que o impele a buscar, no seu mais profundo 

e incondicionado núcleo, o centro fundante de sua existência autêntica.  

 A contribuição da Filosofia da Existência, para o modo como o homem deve conceber 

a si mesmo e o mundo à sua volta é inquestionável e indelével. Ademais, apesar das 

divergências essenciais que separam seus principais representantes, há que se reconhecer, 

também, seu respectivo valor enquanto Filosofia que busca a compreensão do Ser que nós 

somos, em total relação com a realidade e os acontecimentos da própria vida.  

Conquanto sua importância seja indubitável, é importante considerar seus próprios 

limites, além da necessária e consequente ampliação diante do reconhecimento de outras 

categorias, não menos importantes do que aquelas apresentadas pela abordagem 

existencialista. Estas outras categorias apontam para o desvelamento das forças construtoras, 

presentes no fulcro interior do homem e, em si, podem contribuir para possibilitar a vida 

humana, diante do caos que a ameaça e ajudar a construir uma existência digna do humano. 

Refletindo sobre o valor da Filosofia da Existência e a necessidade de ampliação do caminho 

iniciado por ela, Bollnow comenta: 

 

Tudo o que esta Filosofia tem revelado sobre o homem tem sua razão de ser 

e por meio dela tem sido aprofundado e enriquecido essencialmente a 

compreensão da vida humana. Penso, espero, que ela não enfocou tudo sobre 

o homem, senão, uma obstinação unilateral de sua exposição, e que tenha 

apenas destacado certos traços do homem, desconhecendo e omitindo outros 

não menos importantes. Elaborar estes outros traços da essência do homem, 

completar o quadro sombrio do existencialismo com outros mais claros e 

descobrir dentro daqueles as pressuposições que possibilitam a vida humana; 

é a meta [...] para se chegar à essência plena do homem (BOLLNOW, 1962, 

p. 14). 
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Mas, acrescenta este teórico sobre suas reais pretensões: 

 

O ponto central de minhas considerações está situado no conceito de 

esperança. Em dirigir-se, com esperança e confiança, para o futuro creio 

haver encontrado o fenômeno central e fundamental do homem, que dá a 

base a toda vida humana [...] Se trata somente de reencontrar uma segurança 

interna, em plena consciência de todo o grande perigo ao qual está exposto o 

homem, de esforçar-se por conseguir um campo de paz e segurança dentro 

do caos que lhe assedia; pois só em tal campo pode desenvolver-se uma 

existência digna do homem. Sabemos que a segurança, uma vez perdida, não 

encontrará nunca o caráter de uma possessão natural que se sobressaia. 

Porque o homem que fascinado fixa sempre seu olhar no escuro dos abismos 

terminará por ser tragado por eles (Ibidem, p. 14-15). 

 

  

Para Bollnow, o homem só poderá subsistir às pressões do seu tempo, se for ousado a 

lutar, com todas as suas forças, contra o desespero; se procurar estabelecer em meio ao caos, 

uma ordem interior que lhe sirva de amparo diante das ameaças que o rodeiam, apesar dos 

seus próprios fracassos. Neste sentido, este autor compreende que a tarefa mais urgente do 

homem baseia-se em cuidar e desvelar este novo amparo, quando afirma que a “contribuição 

da Filosofia a esta tarefa consiste em fomentar a compreensão mais profunda destas forças 

construtoras, frente à inclinação muito difundida que quer depreciá-la como se fossem 

ilusões” (BOLLNOW, 1962, p. 15). Deste modo a superação existencial, que o homem 

precisa vivenciar, não pode ser encontrada no retorno à crença dogmática do cientificismo, 

que dominou os rumos da humanidade no final do século XIX e início do século XX nem, tão 

somente, nos pressupostos da Filosofia da Existência. 

Bollnow fala da importância da Filosofia para a iluminação do Ser e da vida humana, 

por reconhecer a incapacidade de encontrar, apenas no método científico, o sentido da vida e 

da realidade. Conforme suas análises, a clarividência da existência não deve limitar-se nem 

resumir-se às teorias científicas ou discursos universais, que pretendem a objetivação do ser e 

de sua vivência, pois o pensar, assim como o existir, é pura possibilidade. Seu desvelamento 

não remonta simplesmente ao que é palpável e sua realização só encontra sentido à medida 

que compreendo a mim mesmo e aproprio-me da verdade da minha existência. A constatação 

da limitação de encontrar apenas no método científico o sentido da realidade foi o fator 

determinante para a redescoberta do papel e da importância da Filosofia para a Ciência e a 

vida humana.  

Segundo Karl Jaspers (1973), o valor da Filosofia encontra-se nos limites da própria 

ciência, cuja cognição não diz respeito ao ser, não oferece objetivos à sua existência e nem é 

capaz de, sozinha, oferecer resposta ao seu próprio significado. Ser limitada não significa ser 
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incapaz ou totalmente insuficiente. Isto quer dizer que, segundo este filósofo, a Ciência 

contribui com a Filosofia quando, através de suas pesquisas, produz conhecimento, associa à 

atitude científica e a conduz ao rigor metodológico e à crítica. 

Em seu pensamento, Jaspers sempre considerou haver uma íntima e complementar 

relação entre Filosofia e Ciência. Para ele, uma não pode subsistir sem a outra pois, enquanto 

a primeira herda da segunda a busca pela natureza do pensamento objetivo, seu método e 

rigor; a Ciência deve ter na Filosofia, seu interesse pelo exercício e sentido mais profundo dos 

seus resultados. O caminho de construção da Ciência passa pela trilha do pensar filosófico e 

vice-versa. Nenhuma se basta sozinha; sua unidade não pode ser confundida com 

homogeneidade, pois esta relação é de indispensabilidade e, por isso, aberta às afirmações e às 

contradições de suas respectivas análises e pontos de vistas.  

A atividade filosófica é, no seu sentido mais íntimo, um movimento reflexivo-

dialético, que não aceita a limitação de uma determinada teoria ou campo do saber. Filosofar, 

para Jaspers (1973), é ir além dos guetos e limites do conhecimento objetivo, é passar a 

transitar nas ruas espaçosas daquilo que ele chama de “metafísica” que, neste caso, se 

constitui num ato de elevação do pensar pelo qual o sujeito alcança um autêntico 

conhecimento de si mesmo e da realidade lançando-se, deste modo, para além das fronteiras 

das teorias objetivas da própria ciência. 

Enquanto a meta da Ciência é estabelecer um modo de certeza que seja comum a todos 

os homens, em todos os lugares e para todas as épocas, Karl Jaspers (1998) compreende que a 

função da Filosofia é procurar desvelar a existência possível-concreta do homem que se vê 

impelido pela “dúvida” e pelo “espanto” de si mesmo no mundo. A dúvida, enquanto atitude 

problematizadora de todas as certezas e afirmações, enquanto postura inquietante do Ser 

diante da realidade, o leva a questionar: do que podemos ou não duvidar? Qual o tipo de 

certeza ou não que podemos alcançar? Estas questões surgem como ponto de partida para que 

reflitamos a respeito do despertar do Ser, diante de si mesmo e de sua própria existência.  

De acordo com Jaspers (Ibidem), a dúvida nos leva a pensar sobre o que devemos 

buscar na Filosofia, quando nos aponta o caminho de sua autenticidade, ou seja, “o chão firme 

da certeza” daquilo que sou e do modo como existo. Para ele, a “verdade” baseia-se no Ser e 

não numa mera representação das coisas exteriores, ela se prova como autêntica consciência 

da realidade. 

 Já o espanto, consiste na experiência do homem em encontrar outra forma de ver e 

conceber seu mundo. Uma nova postura diante do mundo que sempre esteve ali, perto e em 

volta do homem, e que agora passa a ser considerada através das lentes de uma nova 
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percepção, que o impele a buscar novos conhecimentos a fim de suplantar sua própria 

ignorância.  

Filosofar é estar disposto a enxergar a mesma realidade por outros ângulos. Conforme 

Jaspers, o espanto incita ao conhecimento; diante dele nos tornamos conscientes de nossa 

própria ausência de saber. O espanto, deste modo, se apresenta como a expressão da liberdade 

no sentido positivo, ou seja, não é o ato de tomar o espanto pelo espanto, mas a atitude de 

vivenciá-lo, enquanto inquietação, para a mudança e a transformação de si mesmo. Este 

espantar-se/filosofar parte da tarefa impulsora, dirigida para o esclarecimento da existência 

individual do Ser.  

Assim, sobre a Filosofia da Existência, Bollnow (1962) considera que sua ampliação 

passa necessariamente por duas pressuposições: primeiro, pelo reconhecimento de que ela 

representa um movimento filosófico sério e de suma importância para a compreensão das 

crises espirituais do seu tempo; segundo, porque seu alargamento é também decisivo para o 

aprofundamento do próprio pensar filosófico, enquanto atitude investigativa e inquiridora do 

homem sobre si mesmo e sobre sua realidade. 

Por ter perdido a fé na ciência e na razão, como únicos princípios portadores da vida e 

do mundo, o Existencialismo passou a ser compreendido como uma reação, cuja resposta se 

expressa através dos sentimentos de angústia, desespero e abandono. Estes sentimentos são 

frutos da experiência existencial do homem, que se deparou com os resultados ilusórios de um 

mundo apresentado, existencialmente, de modo estranho e perigoso. Neste sentido, a Filosofia 

da Existência aparece como um pensamento portador de decisivas experiências metafísicas, 

que pretende levar o homem a suportar as crises de seu próprio tempo, sem querer fugir ou 

negar aquilo que o ser humano tem de mais digno: sua existência. 

 

A existência significa aqui, como se sabe, aquele núcleo último e único em 

que no homem está quieto e também intacto, mas que só chega a 

experimentar cabalmente quando tudo o que o homem pode possuir neste 

mundo – entregando seu coração -, os bens e possessões, a posição social e a 

saúde, o uso dos seus membros, os talentos e capacidades do espírito e todas 

as virtudes difíceis de adquirir na vida moral; quando tudo isto se perde ou se 

apresenta como enganoso de qualquer maneira. Aquilo que, todavia, se 

encaixa e que essencialmente não pode ser enunciado por nenhuma 

determinação de conteúdo, senão só vivenciado na consumação desta 

experiência, agarrar o último apoio indestrutível em meio a todas as 

destruições; tomar a existência e agarrar, de uma vez, no mesmo ato 

indivisível, o absoluto mesmo. E vice-versa: só atravessando estas angústias, 

só aceitando e sustentando-as sem reserva alguma, chega o homem a estas 

últimas experiências do ser, toma na vivência mesma, a existência, 

impossível de ser demonstrada por alguma dedução lógica (BOLLNOW, 

1962, p. 21).  
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Deste modo entendemos que, tanto a angústia como as dores e os sofrimentos 

vivenciados pelo homem, não podem ser tratados objetivamente ou reduzidos à categoria “do 

isto” ou “do daquilo”, como pretende o saber científico senão, como verdadeiras experiências 

metafísicas que contribuem para descobrir outras realidades no homem, que de nenhuma outra 

forma seriam acessíveis ao ser. 

As pressuposições de Bollnow sobre a limitação da Ciência, em poder suprir ás 

lacunas do saber e do pensar humano, seguidas da compreensão de que “o existencialismo 

conduz-nos, portanto, à verdade humana e obriga-nos a considerar os problemas reais que 

quotidianamente assediam o homem” (JOLIVET, 1953, p. 399), ancoram-se na constatação 

de que “Filosofar é decidirmo-nos a despertar em nós a origem, é reencontrarmo-nos e agir, 

ajudando-nos a nós próprios com todas as forças” (JASPERS, 1998, p. 120), a sairmos da 

solidão da existência para uma nova fé. Esta nova fé encontra, na confiança no Ser, a base 

para a construção de um caminho fecundo e promissor, que poderá nos conduzir do desespero 

para uma “Nova Esperança”, que se anuncia como condição indispensável da e para a vida 

humana. 

 

3.1 A existência entre a solidão de si e a nova confiança no Ser 

   

 “De que maneira poderá o homem romper as cadeias da solidão existencial e recuperar 

a referência portadora de uma realidade fora de si?” (BOLLNOW, 1962, p. 23). No centro 

desta pergunta encontra-se a exigência da busca do Ser por sua existência autêntica. Por ser, 

necessariamente, a Filosofia da Existência, um pensamento que está voltado para a condição 

do homem concreto, é que ela considera a existência do Ser, não como um atributo, mas como 

um devir que pressupõe sua liberdade perante seu próprio existir.  

 Enquanto filosofia que está voltada para o real o Existencialismo é, essencialmente, 

marcado pelo signo do paradoxo. Diante da necessidade do homem decidir-se, acaba se 

deparando com aquilo que lhe aparece como uma exigência absoluta, um sentido da vida que 

não se esgota naquilo que é comum aos outros, mas que só se manifesta ao Ser no momento 

em que este passa a ter real contato consigo, através da plena certeza de si. Uma exigência por 

aquilo que é autêntico, que serve como fundamento para suas decisões e como meio para que 

o homem possa transcender o vazio de uma existência inautêntica seguindo em direção ao 

infinito, seu Absoluto.     

 

O absoluto não é um modo de ser, é uma decisão que se clarifica pela 

reflexão, a partir de uma profundidade insondável e pela qual me torno 
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idêntico a mim próprio [...] O absoluto surge primeiramente na decisão 

existencial que passou pelo crivo da reflexão [...] Ele não provém de um 

modo de ser, provém da liberdade, mas de uma liberdade que é compulsiva, 

não porque seja uma lei da natureza, mas pelo seu fundamento transcendente 

[...] É o absoluto que decide em última instância do fundamento da vida dum 

homem, do seu valor ou da sua nulidade (JASPERS, 1998, p. 59).  

    

Segundo o autor a apreensão do “absoluto” é algo maior do que um mero e supérfluo 

conhecimento do homem sobre ele mesmo. É antes, uma convicção, um ato de fé livre e 

certeza incondicional de si. A exigência absoluta caracteriza-se por um saber profundo, 

internalizado com o qual me identifico e me comprometo existencialmente. Uma experiência 

que não pode ser descrita como um simples modo de existir, mas que aparece como algo que 

precisa ser encarado à luz de uma decisão existencial, através do processo constitutivo de sua 

liberdade. O absoluto não é inato, pois desponta à medida que o homem se decide 

existencialmente. Ele não pode ser demonstrado a partir do que sabemos, porque tudo é 

relativo, mas, realiza-se através de suas escolhas existenciais, um “comportar-se-para-si-

mesmo-no-mundo”.  

 Este comportar-se-para-si-mesmo-no-mundo é, na compreensão de Bollnow (1962), 

um dos fatores limitadores da condição existencial, que conduz o homem à solidão e ao 

desespero de si. Por desejar alcançar o núcleo mais íntimo de sua própria alma, ele acaba se 

isolando e tornando-se incomunicável. No ato de afastar-se do outro, o homem considera-se 

cativo de si e fica impedido de chegar a uma relação portadora de sentido com outro ser, que 

esteja fora dele mesmo e em quem ele possa confiar.  

 O despontar do Ser, que conduz o homem à superação de si, retira do sujeito a 

possibilidade de encontrar outro caminho, fora desta solidão, que seja condutor de sentido. 

“Por outro lado, uma vida humana repleta de sentido é absolutamente impossível em 

semelhante estado” (Ibidem, p. 22). Em sua vivência, ele pode até passar pelas crises da 

experiência existencial porém, jamais conseguirá enfrentá-las sem a esperança de uma 

possível superação. Diante destas condições, Bollnow afirma que só há duas possibilidades 

para o homem: 

 

[...] ou se tem que reconhecer que uma existência humana cheia de sentido é 

realmente impossível – retirando todas as conseqüências, para o extremo do 

suicídio, do conhecimento de que o “herói absurdo” de Camus é, por certo, 

uma grande construção do pensamento, a que, contudo, não determinar em si 

nenhuma possibilidade de vida real – ou se tem que aceitar que a existência é 

possível apesar de todas as experiências existenciais a despeito de sua 

interpretação, que parece inevitável na visão de mundo do existencialismo 

(BOLLNOW, 1962, p. 22). 
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Desta segunda possibilidade, é que nasce a tarefa da Filosofia da Esperança, enquanto 

proposta alternativa pela qual o homem poderá lidar com os processos descontínuos de sua 

própria existência. Uma perspectiva pela qual o Ser passa a considerar as crises existenciais 

como passageiras e que é capaz de levá-lo a procurar, a partir da própria realidade da vida 

humana, a superação da solidão da existência, através da abertura de si a outras dimensões 

que se apresentam, como portadoras de uma existência real e efetiva. Uma abertura que se 

apresenta como caminho mediador da relação existente entre o eu e o tu no âmbito da 

comunidade humana. 

É no contexto da comunidade existencial que o homem encontra as forças necessárias 

para superar o desespero e renovar sua visão da vida. Ele se depara na relação com o outro, 

assim como a árvore encontra na seiva, com as condições que são vitais para seu crescimento, 

sua frutificação e amadurecimento humano. Nesta relação o Ser se defronta com uma nova 

proteção, um amparo que não lhe isenta de passar pelas crises existenciais, mas, que o conduz 

à percepção de um novo sentimento e princípio gerador de sentido e conteúdo.  

Esta forma de captação de sentido não é uma postura ingênua do homem perante seu 

próprio existir. Em sua vivência, ela não se refere a uma fuga, nem à negação das ameaças das 

experiências existenciais. Pelo contrário, seu sentido aponta para a busca do Ser e de sua 

própria verdade, uma postura existencial que o coloca para além das falsas interpretações que 

ele faz, tanto de si como da realidade na qual está inserido. 

Ora, a pressuposição de que a verdade do ser não se funda no princípio do dado e do 

acabado de cada situação existencial, mas no diálogo intersubjetivo que se dá entre os homens 

no meio da comunidade humana, conduz-nos à compreensão de que o papel da Educação, que 

pretende a formação humana do Ser, é contribuir para a superação da cultura mercadológica e 

utilitarista, que despersonalizam os atos de ensinar e aprender e o reduzem a um mero 

processo de reprodução de conteúdos, que condicionam o homem a uma visão objetiva e 

reducionista de si mesmo.  

O saber técnico-objetivo, por si só, é insuficiente para trazer luz total sobre a 

existência humana. A razão que ilumina é aquela que se torna una com a existência; ela não 

se encontra à parte, nem diluída na própria vivência do ser. A existência autêntica não aceita 

sua volatilização, nem sua substancialização em relação às questões do mundo externo. Ela 

não se materializa num objeto, mas, transcende a todos eles à medida que ultrapassa o mundo 

da experiência e projeta-se para além da realidade.  
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Afirmamos que o homem não pode ser compreendido a partir da natureza, 

nem a partir da história, nem a partir de si mesmo. Exilado em seu existente, 

o homem quer ultrapassar-se. Não se satisfaz com o ser, numa quietude 

fechada em si mesma, o perpétuo retorno do existente. Não mais se 

reconheceria autenticamente como homem, se se contentasse com o homem 

que hoje é. Para transcender-se, não basta ao homem a sensação ou gozo de 

imagens mitológicas, nem o sonho, nem o uso de palavras sublimes, como 

se nelas a realidade estivesse inclusa. Só na ação sobre si mesmo e sobre o 

mundo, em suas realizações é que ele adquire consciência de ser ele próprio, 

é que ele domina a vida e se ultrapassa. Isso ocorre de duas maneiras: por 

ilimitado progresso no mundo e pelo infinito que se faz presente a ele em 

sua relação com o transcendente (JASPERS, 1965, p. 50). 

 

 

A partir das considerações do teórico, podemos afirmar que a prática da transmissão 

do conhecimento também se constitui na transmissão da realidade, um tipo de leitura de 

mundo que condiciona a existência aos dados do aparente e do visível. A problematização da 

minha presença na realidade surge quando me torno consciente do meu eu autêntico e de toda 

sua potencialidade. A compreensão a respeito da existência humana não pode estar reduzida 

aos fatos e as teorias isoladas. Esta insatisfação surge do limite de suas interpretações e da 

falta de objetivos que sejam geradores da verdade e sentido existencial.  

A verdade no pensamento existencial é algo maior e mais significativo do que as 

afirmações científicas e os imperativos históricos e religiosos. Ela é uma certeza num sentido 

existencial que se encontra totalmente desprovida de falsidade, arrogância, egoísmo e 

pretensão ideológica. Assim como a existência é única, singular e inconfundível a verdade 

também o é, ela é consciência da realidade que sou e não uma mera representação das coisas 

externas. A verdade tem a capacidade de elevar à existência acima de tudo aquilo que lhe é 

prejudicial e paralisante. Sua natureza resulta na preservação e realização do homem diante da 

realidade e das contingências do meio em que ele vive. Nela, o ser identifica-se interiormente, 

conformando-se a si mesmo, na sua totalidade, que é sentido e é presença. Ela não existe em 

si, mas evidencia-se através da existência como parte constituinte do ser integral.  

A verdade do existente desvela-se na comunicação. Ao contrário dos animais, para 

quem a existência está dada e a sua relação está determinada biológica e instintivamente, a 

existência autêntica só encontra sua legitimação na relação com o outro existente. Isolado, 

meu eu desconhece o sentido do seu existir; a minha verdade só se torna compreendida por 

mim, através da experiência dialógica. Nela, o meu ser encontra-se com o outro em sua 

verdade, um encontro que possibilita o conhecimento do que sou, para mim, através da 

apreensão de outra vivência existencial.  
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A certeza do ser autêntico reside unicamente na comunicação pela qual uma 

liberdade enfrenta outra, em total e mútuo confronto, sendo todos os 

preliminares apenas um degrau e tudo o que é decisivo reciprocamente 

pressuposto no que está em questão. Na comunicação se consuma toda a 

outra verdade, só nela sou eu próprio, não só vivendo, mas cumprindo a vida 

(JASPERS, 1998, p. 31).  

 

Compreendemos assim que, para o homem, o eu pessoal precisa inserir-se na vida 

social. Imerso na sociabilidade o Ser se vê, diante daquilo que é e poderá se tornar, enquanto 

sujeito histórico. O diálogo é o fator que medeia a relação no nível empírico, no entanto, seu 

objetivo não é a troca de informação, de entendimento para entendimento; sua natureza não é 

objetiva, mas subjetiva e, por isso, existencial. 

A comunicação existencial implica o envolvimento de todos os modos do englobante
34

 

podendo, desta maneira, contribuir para a criação recíproca da liberdade de escolha. Neste 

processo de ação-reflexão-decisão, o eu passa a observar que só sou eu próprio quando 

consciente, se lança à procura de sua própria autenticidade. A comunicação existencial não 

aceita a privação do ser diante do objetivismo das relações sociais. Sua essência encontra-se 

na natureza dialogante do ser, que não deseja, dela, jamais estar separado. 

Segundo Jeanne Hersch, no pensamento jasperiano existem, entre outras, duas 

espécies de comunicação que se contrapõem: 

 

A primeira é a que permite aos homens coordenar a sua ação no mundo, onde 

se desenrola a sua comum experiência, onde se alimentam e lutam pela 

sobrevivência, ao nível prático da realidade quotidiana. A segunda se realiza 

também a um nível impessoal, mas o terreno comum é diferente: é o da 

consciência em geral (HERSCH, 1978, p. 23). 

 

 

Para Jaspers (1998), tanto em uma como na outra espécie de comunicação, o indivíduo 

encontra-se totalmente envolvido. O problema deste tipo de comunicação é que o sujeito não 

comunica aquilo que de fato é, em sua verdade existencial, apenas assume o papel de mero 

transmissor de informações. A verdadeira comunicação não se dá apenas nos níveis pessoal e 

                                                           

34
 “O englobante é, pois, aquilo que apenas se anuncia no que é pensado. É aquilo que não surge, mas onde tudo 

o mais surge [...] Filosofar acerca do englobante equivale a penetrar no próprio ser [...] O englobante articula-

se: primeiro, no entendimento, como consciência em geral pelo qual todos são idênticos; segundo, na 

existência viva pela qual cada um de nós é uma individualidade particular; terceiro; na existência pela qual 

somos autenticamente nós próprios na nossa historicidade” (JASPERS, 1998, p. 36-38). O englobante supera 

tanto o objetivismo como o subjetivismo das teorias que colocam o homem no centro, como se ele fosse o fim 

e o todo de si mesmo. A existência pressupõe abertura do ser, que é infinito e potencialmente livre. Uma 

certificação existencial, que está acima do que é pensado e que impele o homem a mergulhar, cada vez mais, 

no oceano do seu próprio ser. 
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impessoal, mas no nível existencial. Ela acontece onde o Ser se encontra incondicionalmente 

comprometido com o absoluto, que se expressa através da consciência que este possui de si. 

 Neste tipo de comunicação não há o interesse pelo convencimento do outro. Seu alvo 

não é tornar a minha verdade a verdade do outro, ou vice-versa, mas, procurar existir por 

aquilo que me faz viver através da razão filosófica. A comunicação existencial é fraternal e 

amorosa, sem reservas, condições ou restrições; ela é, antes, “clarividente em relação a todas 

as coisas” (JASPERS, 1965, p. 121). Seu papel é orientar e revelar aquilo que cada um tem de 

mais singular e valioso, levando educandos e educadores a serem realmente eles mesmos. 

 A comunicação existencial é caminho promissor e esperançoso para a humanização do 

processo educativo. Por ela, a comunidade escolar e/ou humana procura esclarecimento, 

torna-se tolerante e aberta ao reconhecimento das verdades plurais dos outros. Uma verdade 

que já não existe para ser transmitida, mas permanece ligada a uma visão original do mundo, 

que busca colocar-se sempre dentro do ponto de vista da liberdade e deve envolver toda 

relação interpessoal. A existência autêntica encontra, no diálogo, o sentido para a 

receptividade do outro, uma atitude de abertura onde, segundo Hirschberger  

 

O homem existencial deve estar sempre a caminho, não pode petrificar-se 

em nenhuma verdade, conceito, sistema dogmático, mas deve estar sempre 

aberto e pronto para aprender; deve levar em consideração todos os pontos 

de vista, sempre consciente de que não há, para o homem peregrinante, 

nenhuma verdade definitiva; que, antes, tudo deve ser examinado e, assim, 

uma tolerância absoluta é a autentica meta humana (HIRSCHBERGER, 

1963, p. 207). 

 

 

A afirmação nos leva a perceber que o fundamento das relações humanas portadoras 

de sentido encontra-se na confiança que o homem passa a ter no Ser. Uma confiança que não 

se limita às dimensões emocional e racional, por não possuir um sentido subjetivo-

psicológico, e que é independente de qualquer fé religiosa, porque se baseia na relação 

elementar do Ser, que resolveu confiar livremente no outro, sem precisar depender de 

qualquer artifício externo de orientação. Na visão de Bollnow, 

 

[...] não se trata, todavia, de uma confiança neste ou naquele ser 

determinado, neste ou naquele homem determinado, senão de uma confiança 

no mundo e na vida em geral que se encontra mais profundamente e que só 

possibilita cada confiança singular determinada. Falamos, portanto, de uma 

confiança cega que, todavia, não implica um objeto determinado em que se 

confia, daquela que surge da vida mesma, de um sentimento de profunda 

proteção (BOLLNOW, 1962, p. 24). 
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Assim, a superação da solidão da existência de si acontece através do desvelamento da 

confiança no Ser. Afirmá-la é reconhecê-la como uma pré-condição para a própria busca de 

uma vivência autêntica. Abrir mão desta confiança é entregar-se ao desespero, a que todas as 

experiências existenciais nos levam; é eliminar, diante de si, a possibilidade de transcender-se 

e enfrentar as próprias ameaças da vida. Nas palavras do artista pernambucano, Alceu 

Valença: 

 

A solidão é fera, a solidão devora. 

É amiga das horas prima irmã do tempo, 

E faz nossos relógios caminharem lentos, 

Causando um descompasso no meu coração. 

A solidão é fera, 

É amiga das horas, 

É prima-irmã do tempo, 

E faz nossos relógios caminharem lentos 

Causando um descompasso no meu coração. 

A solidão dos astros; 

A solidão da lua; 

A solidão da noite; 

A solidão da rua. 

A solidão é fera, a solidão devora. 

É amiga das horas prima irmã do tempo, 

E faz nossos relógios caminharem lentos, 

Causando um descompasso no meu coração (VALENÇA, 1998). 

 

 

A solidão cantada pelo poeta anuncia-se como uma categoria da própria 

descontinuidade da experiência humana. À medida que ela contribui para o desvelamento de 

si, também pode conduzir o ser a querer existir só, no desespero, porque ela devora o sentido 

da vida, condiciona sua historicidade quando faz nossos relógios caminharem lentos e 

provoca o vazio existencial porque causa um descompasso no coração do homem. Na solidão, 

o Ser até brilha como os astros, todavia, sua luminosidade nunca será vista total e 

intensamente em virtude do distanciamento dos outros, que à semelhança de si, também 

possuem brilho e significado no tempo, no espaço e na história, enquanto presenças 

existenciais e esperançosas.  

Na compreensão de Bollnow (1962), a relação entre confiança e vida produz 

implicações fundamentais para a Educação. Falando sobre o desenvolvimento da criança, este 

teórico, reconhece que a confiança é, desde o início da vida humana, um princípio pedagógico 

que confere ao infante a condição necessária para o desenvolvimento de todas as suas 

dimensões. Movido pela confiança, o Ser entra numa atmosfera pedagógica que lhe possibilita 

ver o outro como uma presença ontológica, como alguém/educador que, convivendo 
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comigo/educando, abre o caminho para a superação da desconfiança no ser e para a 

redescoberta do sentido da vida. Na confiança, o educador se defronta com a condição 

possível de toda vida humana. Por ela, o professor acessa e convive/dialoga com o núcleo 

mais íntimo do seu aluno, mesmo diante dos momentos de conflitos, fracassos e frustrações.  

Neste sentido, o papel do educador não é o de provocar situações de crises e 

desconfianças. Seu papel é o de possibilitar situações pedagógicas, pelas quais o aluno se 

sinta desafiado, depois de haver se frustrado e fracassado na relação com o outro, a 

novamente confiar no humano, como parte importante para o esclarecimento de sua própria 

condição de ser no mundo.  

A relação de confiança entre o educador e o educando não pode se restringir aos 

aspectos técnicos e puramente formais dos processos educativos. A confiança do docente 

deve, portanto, fazer parte do mundo das relações do discente. De acordo com Bollnow 

(1962), é por meio das relações humanas, que o homem passa, desde a infância, a enxergar o 

mundo como espaço de confiança, proteção e sentido, apesar das duras e conflitantes 

experiências existenciais. Na convivência entre discente e docente, a confiança se mostra 

prodigiosa à medida que conduz o Ser a agir de acordo com a consciência de si, acessando sua 

dimensão mais profunda. “Uma postura que deverá manter-se através de um esforço sempre 

novo contra as duras experiências, destacando-se aqui como um bem frágil, situado num 

plano superior que está acima da angústia e do desespero” (Ibidem, p. 26).  

Deste modo, as colocações de Bollnow, apontam para uma prática pedagógica que 

encontra na confiança no Ser, o princípio para a superação do isolamento dos homens. Uma 

audácia existencial capaz de conduzir o homem à busca da compreensão mais profunda das 

forças construtoras da sua própria vivência autêntica. Refletir sobre a possibilidade de sair da 

condição do desespero para a fé numa nova esperança, como pressuposto necessário para a 

prática pedagógica, “não significa que o educador possa entregar-se frivolamente, numa 

confiança ingênua e bonachã, a ilusões fáceis” (BOLLNOW, 1971, p. 225). Muito pelo 

contrário, deve representar para educandos e educadores, uma possível saída da solidão de si 

para uma nova confiança no Ser, que poderá levá-los a se desenvolverem integral e 

humanamente.  
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3.2 A posição ética fundamental do Existencialismo e as perspectivas ontológicas da 

Filosofia da Esperança 

 

O problema do isolamento do Ser, na Filosofia Existencial, não representa 

necessariamente uma negação da dimensão ética do sujeito. Na concepção de Bollnow, sua 

natureza  

 

[...] se encontra no lugar onde indicamos que o homem não se deixa arrastar 

simplesmente por uma angústia que penetra nele, sem que se enfrente 

corajosamente com ela um movimento resoluto, e aqui, ao suportar 

ativamente a angústia, alcança o ponto culminante de sua existência 

(BOLLNOW, 1962, p. 36). 

 

 

Entendemos, então, que a determinação do homem é, antes de tudo, antropológica. 

Diante da angústia, de ter que decidir existencialmente, ele se vê à mercê de uma 

indeterminada insubstancialização da vida. Por precisar decidir, é que o homem deve se 

concentrar para não correr o risco de perder-se frente à indeterminação de suas próprias 

possibilidades. Na busca por sua autenticidade, o ser necessita tomar a atitude resoluta de se 

desligar de sua vivência cotidiana, para poder atingir a autenticidade de sua existência. Um 

agir, que não se resume a uma mera volta interior do homem à sua essência, mas que se 

constitui numa tomada de decisão, num engajamento, pelo qual o homem, através do uso de 

todas as suas forças, busca a sua plena realização. 

“Decidir, agir resolutamente e engajar-se são, portanto, os três conceitos fundamentais 

da ética existencialista” (Ibidem, p. 37). Eles representam a postura da “grandeza heróica” do 

ser, que não pode está divorciada das conseqüências práticas de suas decisões. Sua 

importância é imprescindível quando aponta para um tipo de atitude e comprometimento do 

ser com seu próprio existir. Todavia, sua limitação revela-se à medida que seus pressupostos 

se apresentam como absolutos diante da insegurança da designação de um almejado fim. 

Em virtude desta insegurança, Bollnow afirma que a tarefa da Filosofia da Esperança 

consiste em apresentar outras categorias ou virtudes, que consigam contribuir para levar o Ser 

a encontrar um fundamento, que envolva outras possibilidades antropológicas, que possam 

conduzir o homem a sair do “aventureirismo existencial” (Ibidem, p. 38) para a segurança de 

si e da ressignificação de sua possível vivência. Entre estas atitudes, destacamos a 

Disponibilidade, a Paciência e a Esperança.  

    

 



 123 

3.2.1 A disponibilidade 

   

 A situação espiritual dos anos que sucederam as duas grandes Guerras Mundiais foi 

caracterizada por um clima de transformação brusca e desastre social. Diante do 

desmoronamento de todos os valores e ideais desta época, tornou-se comum questionar-se 

sobre a “situação” e a “decisão” que o homem deveria tomar frente aos desafios existenciais 

deste catastrófico tempo. Um tempo essencialmente confuso e pouco luminoso, que exige do 

homem a coragem de decidir-se, mediante a condição indefinida e obscura de um ser, que 

almeja, à semelhança de um marinheiro após atravessar uma grande tempestade, encontrar um 

porto seguro. A inquietação, segundo a Filosofia da Existência, por uma posição clara do Ser 

perante seu próprio existir, possui um valor moral quando, diante do estado/situação de 

indecisão, o homem resolve arriscar-se e/ou posicionar-se incondicionalmente para encontrar 

o sentido mais profundo de sua vida humana. Sobre Posição e Situação, Bollnow explica: 

 

Posição é o conceito mais geral. Designamos com o termo posição, num 

sentido muito amplo, o contorno vital do homem, a totalidade das 

circunstâncias que atuam sobre ele, fazendo prosperar o retardamento, 

daquelas com as quais o homem se comporta de alguma maneira 

determinada em cada instante da vida. Toda vida – não somente a humana 

como também a animal se encontra em cada instante em certa posição. A 

posição mesma pode ser muito diferente: pode significar uma pressão e 

instar as forças do homem a uma mudança das condições de sua vida; pode 

ser também uma posição tranqüila na qual o homem se sente tão bem que 

não pensa em trocá-la. Situação é, em compensação, somente uma posição 

especial, a saber, a que põe o homem frente à necessidade de uma decisão. A 

situação supõe, portanto, uma posição em que o homem tem que eleger entre 

diferentes possibilidades que se apresentam e acomodam sua vida de acordo 

com esta escolha [...] A situação não é, nem os instantes excepcionais, algo 

meramente dado, senão que se molda em forma determinada só enquanto o 

homem se vê em frente à escolha de uma decisão que tem que tomar desta 

forma ou de modo contrário (BOLLNOW, 1962, p. 41-42). 

 

 

De acordo com Bollnow, a diferença entre estas duas condições, indica que o homem 

sempre se encontra em uma posição determinada, mas nem sempre em uma determinada 

situação. A posição só é exigida em momentos específicos; enquanto a situação, por incluir 

em si a noção de crise, só se revela à existência, em sua profundidade, à medida que o Ser 

decide-se e alcança sua existência verdadeira. 

Entre a decisão e a situação há sempre uma exigência ansiosa, um desejo de alcançar a 

qualquer preço o resultado da escolha feita ou da opção preterida. Uma tensão que coloca a 

vida humana em confronto e/ou crise com o inequívoco de suas próprias predileções e 

posicionamentos. Desinstalado pela impaciência o Ser, sente-se entregue a um estado de 
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perdição e desesperança, uma condição de ameaça que obscurece e dificulta a leitura e o 

discernimento do homem sobre o caminho que deve seguir ou não em sua existência.  

As crises exercem um papel importante na existência humana; no entanto, seu 

reconhecimento não deve significar que esta é a única forma essencial pela qual a vida pode 

ser compreendida. Afirmar a crise, enquanto estado permanente da existência do Ser, e por 

isso, necessariamente, ela é quem conduz o homem para a tomada de decisão, é um erro fatal 

que denuncia, tanto um desconhecimento da crise, como aponta para uma limitada 

compreensão da própria vida humana. Sobre este argumento, comenta Bollnow:  

 

As crises não são, de acordo com sua própria essência, estados perenes 

senão situações excepcionais. São interrupções – por certo muito 

significativas – no fluxo normal da vida e cumprem sua verdadeira função 

quando levam para além delas mesmas a uma situação libertadora. Entre 

aquelas crises transcorre a vida por longo tempo em continuidade tranqüila 

sem que seja necessária uma decisão em sentido conciso e sem que por isso 

a vida tenha que ser inautêntica no sentido existencial-filosófico, quer dizer 

menos verdadeira ou menos essencial (BOLLNOW, 1962, p. 43). 

 

 
O teórico nos mostra que a vida acontece para além das crises. Seu desenvolvimento 

se dá a partir e dentro de determinados marcos portadores de sentido, que chegam ao Ser, 

tanto por meio do transcurso normal da vida, como através da vivência do homem com o meio 

onde vive, ao longo de seu percurso histórico. A expressão da autenticidade do Ser não 

aparece apenas quando este passa por períodos de crise. Sua evidência também pode se 

manifestar durante o processo natural da vida, que transcorre independente de uma situação 

específica de desarmonia entre o homem e o mundo que o rodeia.  

Na concepção de Bollnow, não há nenhuma dúvida sobre a importante função que a 

decisão, diante dos períodos de crise, exerce sobre a formação do sujeito. Logo, atrelada a 

esta, para que o homem decida-se conscientemente, torna-se necessário agir, sereno e 

equilibradamente. A serenidade, não se confunde com uma entrega passiva, mas, se constitui 

numa paz de espírito que denota um alto grau de virtude moral. Ela representa, para o homem, 

a capacidade de poder agir livre, lúcida e confiantemente diante dos momentos de conflitos e 

indecisões existenciais. Movido pela serenidade, o homem passa a estabelecer vínculos 

profundos entre a confiança e sua situação atual. Na relação com a paciência-confiança e seu 

estado, o Ser evita decidir despótica e precipitadamente a respeito do seu futuro, e passa a 

viver numa condição de solicitude, o homem sai da insegurança impaciente que o impele a 

deliberar impensadamente sobre sua vida e se lança humilde e modestamente a busca do 
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sentido do seu modo de ser e existir no mundo. Uma atitude anímica do Ser, que o conduz ao 

cultivo da virtude da disponibilidade e abertura ao outro e ao possível de sua existência.  

A disponibilidade significa uma atitude pela qual o homem “mantém-se aberto para as 

novas possibilidades do futuro que nunca podem ser previstas de antemão” (BOLLNOW, 

1962, p. 46). Ela representa uma posição oposta àquela que tem na decisão, o ponto 

fundamental e definitivo de enfrentamento do que o ser e a vida não são ainda. Ora, é diante 

da rigidez existencial que a disponibilidade se apresenta como uma atitude de abertura às 

exigências da própria existência do Ser. Uma atitude que pretende levá-lo a um aprendizado 

e/ou vivência existencial capaz de impeli-lo a enfrentar as dificuldades da vida, sem perder a 

humildade e a modéstia de um ser, que se reconhece dentro do processo permanente e 

inacabado de sua formação.   

Em contraposição ao “exílio” do Ser, na Filosofia da Existência, Bollnow afirma que, 

na disponibilidade, o homem “se abre a tudo que vem do mundo externo, se abre, sobretudo, 

às exigências justificadas dos outros homens” (Id., p. 48). Neste sentido, ele se aproxima da 

perspectiva de Gabriel Marcel quando descreve a disponibilidade enquanto 

 

[...] abertura de uma alma tão profundamente comprometida com uma 

experiência de comunicação como para levar adiante o ato que transcende a 

oposição entre o querer e o conhecer, mediante o qual ela afirma a 

perenidade vivente, a qual esta experiência lhe oferece, mais uma vez, o 

penhor e as primícias (MARCEL, 2005, p. 20). 

 

 

Diante dos traços do real, Gabriel Marcel diz que o homem tem sido tratado como se 

fosse uma simples peça de uma grande máquina. Alguém, cujo valor e sentido limitam-se ao 

desempenho de uma determinada função social-tecnocrata que o desumaniza e o esvazia de 

seu conteúdo autêntico. Um tratamento que o leva à abstração tanto do sentido de si como do 

outro, uma ordem moderna que subverte a relação entre o ser e o ter.  

Em sua obra “Los Hombres Contra lo Humano” (1951) Gabriel Marcel comenta que a 

noção do Ser foi reduzida à categoria de objeto e de coisa e a uma condição existencial que 

assujeita o homem e o condiciona à ideia de função e de serviço. Essa concepção compromete 

seu desenvolvimento e despersonaliza suas relações interpessoais, despojando-o de sua 

liberdade e convertendo-o em meras cifras estatísticas que o conduzem “a um orgulho cego 

que desumaniza e degrada sua própria natureza humana” (PÉREZ, 2001, p. 310).  

Na abordagem Fenomenológica do Ter, Gabriel Marcel afirma que há, no homem 

moderno, uma “degradação insensível entre o sentimento que se tem e o sentimento que se é” 

(MARCEL, 2003, p. 144), uma situação de alheamento da consciência de si e da presença do 
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outro, que suprime e dissolve a profunda e necessária unidade que deve haver entre a “minha 

existência e o existente que sou”. Diante da dialética do Ser e do Ter, o homem, não apenas 

corre o risco de perder-se, como pode também, ver-se diante da possibilidade de apropriar-se 

do seu próprio Ser, a partir do momento em que se dispõe a cultivar uma postura de abertura 

com relação ao outro, em plena comunicação. Bollnow comenta esta atitude de 

disponibilidade, em Marcel, descrevendo-a, como uma virtude, que comparada a uma 

semente, precisa ser cuidada, para que possa frutificar. Sobre esta atitude, o teórico afirma:  

 

Não estar disponível quer dizer estar ocupado com si mesmo. 

Disponibilidade não significa de modo nenhum um vazio, quando como se 

fala de um espaço disponível, senão que designa muito bem a capacidade de 

entregar-se ao que se nos apresenta e a ligar-se por esta entrega, à 

capacidade de transformar meras circunstâncias em ocasiões e em situações 

favoráveis; é dizer trabalhar seu próprio destino impondo-lhe o próprio 

signo do reconhecimento. É claro que a disponibilidade, neste sentido, não é 

essencialmente uma constituição anímica existente (ou não existente) senão 

uma virtude adquirida penosamente e na qual o homem supera seu auto-

aprisionamento natural (BOLLNOW, 1962, p. 48). 

 

 

De acordo com Marcel abrir-se ao outro é, antes, abrir-se ao Ser e para si mesmo. Esta 

abertura configura-se como uma relação antropológica e intersubjetiva, em que o homem 

procura desvelar sua existência autêntica, consciente de que esta passa pelo que o outro é e 

pelo modo como “eu me comprometo com ele, enquanto presença e participação”. Uma busca 

pela consciência de si, que através da relação com o outro e o mundo, se define e se constitui. 

Uma experiência não só da teoria filosófica, mas também, de uma prática existencial e/ou 

educacional que pretende corresponder às nossas mais profundas faltas e aspirações humanas.  

Pensar a Educação sob o prisma da categoria da disponibilidade é passar a ver e a 

considerar a humanização do homem, como algo que é possível - que deve acontecer ao longo 

de sua história, independente de suas experiências contínuas e descontínuas - de modo 

criativo e aberto a outras formas de abordagens e perspectivas. Uma educação que seja capaz 

de transcender ao diretivismo de uma prática pedagógica hermética e conteudista, e que 

aponta para uma formação que não se limita a uma ação unilateral, entre professor e aluno, 

mas que se apresenta como caminho aberto, para a construção de uma vivência pedagógica 

que encontra, na reciprocidade humana/discente-docente, um princípio de ressignificação de 

saberes e formas de “ser no mundo”.  

 A disponibilidade, enquanto categoria pedagógica, pode também contribuir para a 

superação da cultura do saber hegemônico, à medida que valoriza o diálogo igualitário, 

descentra o autoritarismo e as hierarquias no contexto da sala de aula e passa a valorizar o 
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significado plural e enriquecedor de todas as dimensões da interação da realidade e da própria 

vida humana. Estar disponível, num sentido humano e/ou educacional, é procurar 

comprometer-se para que a prática pedagógica “não caia na maior parte de suas matérias num 

resultado que é nulo e sem sentido” (MARCEL, 1951, p. 45). É pensar a educação como 

forma de ser e não apenas de fazer e ter as coisas do e no mundo; é ousar fazer, reinventar, é 

abrir os olhos para a vida e, a vida, para novas experiências, saberes, reflexões e 

possibilidades. 

 

3.2.2 A paciência 

 

A Filosofia da Existência fundamenta-se basicamente na ideia de que existir é 

escolher-se existencialmente. Nela, a existência autêntica está sempre colocada diante das 

situações-limite da angústia, do desespero, do fracasso, da morte e do nada. Como alguém que 

se sente impelido a buscar o esclarecimento das possibilidades de seu próprio ser, o homem se 

vê impaciente diante de si mesmo e da necessidade de decidir-se; e passa a comprimir seu 

instante presente, por sentir-se desconfiado e inseguro com relação ao futuro daquilo que ele 

não é ainda.  

“A incapacidade de ter paciência é, em geral, um dos maiores danos da moderna 

existência civilizada” (BOLLNOW, 1962, p. 60). Impaciência e modernidade se alimentam e 

se revigoram mutuamente. Na sociedade pós-guerra, marcada pelo signo do vazio deixado 

pela pulverização do Transcendente e pelas lacunas da Razão, a impaciência passou a ser o 

estandarte de uma época atormentada pelo cepticismo, com relação aos elementos animados e 

inanimados, de uma existência submersa em condições de profundas incertezas e indefinições 

constantes.  

Diante de uma era de sombras, o que surgiu à nossa frente, foi o drama “de uma 

humanidade que, no temor e no tremor, procurava o sentido da vida, como se o problema 

tivesse tomado um rumo novo, absolutamente inédito, reclamando imperiosamente soluções 

igualmente novas” (JOLIVET, 1953, p. 27). Uma inquietação que transformou a constância 

em impetuosidade, a serenidade em nervosismo e a aderência de si em instabilidade e 

desconfiança do outro. Assim, movido pela insatisfação do eu consigo mesmo, o homem 

sentiu a necessidade de acelerar o processo de definição de sua auto-imagem, através dos 

pressupostos existenciais que exigiam do Ser, a “postura heróica” da atitude resoluta da 

virtude suprema, quando compreende que a vida não deve se apoiar, senão em si própria, 

enquanto força portadora de sentido e segurança.  



 128 

De acordo com Bollnow, a impaciência foi o fator que impulsionou o homem a uma 

atitude resoluta exagerada. Uma postura de insatisfação e pressa que “o conduziu, portanto, a 

reações de curto circuito que se desfizeram em si mesmas” (BOLLNOW, 1962, p. 62). Assim, 

a paciência
35

 surge neste cenário, enquanto uma virtude singela, que pretende contribuir para 

levar o homem à possibilidade de uma existência aberta, uma postura alternativa, que se 

apresenta como um novo e possível acesso à compreensão da vida humana e ao modo de ser 

do homem no mundo, face aos desafios de sua própria formação e existência. 

Como princípio constitutivo de um novo fundamento existencial, a paciência se dirige 

às mais variadas situações e configurações do viver humano. Entre outras situações, ela se 

revela no âmbito da relação do homem com seu trabalho, da vivência religiosa e da vida em 

geral. Sobre sua presença na vida profissional das pessoas, a paciência aparece como um 

suporte pelo qual o homem supera as dificuldades do seu mundo externo e consegue lidar com 

as irregularidades e limitações dos objetos e materiais.  

Do ponto de vista do trabalho artesanal e artístico, a paciência é algo indispensável, 

pois estas atividades laborais requerem do homem a capacidade de administrar, 

equilibradamente, a relação entre produção, tempo, ritmo e habilidades sensitiva e 

instrumental. A impaciência, nestes casos, torna-se uma ameaça ao objetivo pretendido, um 

nervosismo que pode causar um dano cultural ou grande prejuízo ao trabalho empreendido e 

ao êxito esperado. Na pressa, o homem sempre tenta suplantar o espaço entre o tempo e o 

objetivo. Seu desejo é sair do presente para precipitar-se no futuro de suas próprias ações e 

resultados sem, contudo, levar em conta o movimento subjetivo de si mesmo diante de cada 

instante vivido. 

A paciência está necessariamente ligada à relação do homem com o tempo e sua 

ordem interna. “Ao esperar o homem se comporta de acordo com o sucesso futuro que se 

pode prever com certa segurança, na espera o homem transcende ao presente e se ajusta ao 

futuro desenhando-o como algo presente” (Ibidem, p. 64). Neste sentido, a paciência se 

aproxima do conjunto das virtudes cristãs. Sua essência encontra-se na força de uma 

esperança que, apesar dos sofrimentos e das dificuldades da vida, aponta para a revelação de 

um fulcro ultraterrenal e transcendente. 

                                                           

35
 “Etimologicamente significa: Geduld, „paciência‟, e Dulden „suportar‟, pertencem a uma mesma família, ainda 

que segundo as informações dos dicionários o atual verbo Dulden, „suportar‟, deriva da palavra mais antiga 

Geduld, „paciência‟, e que por sua vez, se refere a um verbo correspondente mais antigo. Paciência é aqui a 

capacidade de suportar (dulden). Significa desta maneira, agüentar coisas desagradáveis em geral” 

(BOLLNOW, 1962, p. 69).  
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Nesta relação entre paciência e esperança “a confiança pressupõe sempre, por certo, 

que detrás de todas as opressões e decepcionantes experiências da vida há um fundo de 

segurança que surgirá no futuro fazendo cessar os sofrimentos” (BOLLNOW, 1962, p. 71). O 

fundamento da confiança encontra-se no princípio portador do Ser, um sentimento existencial 

que se tornou desconhecido nos dias de angústia e desespero, durante as décadas que se 

seguiram após os horrores de Auschwitz e que, conforme Bollnow, precisa voltar a ser visto 

como uma das grandes virtudes da humanidade.  

Enquanto atitude de vida, a paciência se afirma como uma postura do ser que carece 

de renovação. Apesar de toda paciência repousar na certeza de que o futuro não pode ser 

previsto matematicamente, ela mesma se afirma como uma consciência, “que exige como 

toda crença genuína, a oposição corajosa de uma pessoa, a qual tem que manter-se firme de 

novo contra a tentação de uma debilidade” (Ibidem, p. 72).  

 Paciência e impaciência são aspectos de uma mesma realidade do cotidiano da vida 

humana. Diante das adversidades e injustiças, o homem pode reagir paciente ou 

impacientemente contra o lado penoso e doloroso de sua própria existência. No entanto, só a 

paciência lhe servirá de amparo e fonte de energia para suportar as desgraças e aflições com 

confiança e expectativa de dias melhores. Na paciência, o homem encontra a virtude 

necessária para discernir suas ações; por ela, o ser, à semelhança de um meteorologista, toma 

consciência das estações da vivência humana, seus períodos de luz e calor, frio e solidão, 

declínio e grandeza, sombra e plenitude.  

Ter paciência implica em saber esperar o tempo e o modo certo para agir e reagir, 

acreditar resiliente e resignadamente que todas as coisas haverão de tomar outro rumo. Ser 

paciente é um modo de “ser” pelo qual o homem passa a confiar que a mudança é possível e 

pressupõe, portanto, uma relação crescente do homem com aquilo que ele é no mais íntimo do 

seu ser.  

A reflexão de Bollnow sobre a paciência põe em destaque sua dimensão pedagógica, 

quando a apresenta como um dos núcleos fundante da relação do docente com o discente, o 

tempo pedagógico e o desenvolvimento do seu trabalho. Pois, para ele, “sem paciência 

inesgotável não é possível em última instância nenhuma educação” (Ibidem, p. 61).  

Saber relacionar-se com o aluno é uma das grandes virtudes do pedagogo. A paciência 

com o próximo exige o saber da escuta, enquanto abertura e aceitação do outro; uma vivência 

que se dá na horizontalização da comunicação e não, na verticalização do discurso 

pedagógico. Como virtude legitimadora das relações humanas, a paciência nos coloca no 

ritmo do outro. Ela nos transporta da asfixia do isolamento das cavernas conceituais para as 
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colinas ventiladas do encontro com o saber do outro e com aquilo que ele tem a dizer e 

partilhar. A paciência desafia o professor a procurar transformar a solidão da reprodução dos 

conteúdos em partilha de saberes e encontros dialógicos. Na pressa, o professor não só corre o 

risco de comprometer a si, enquanto educador, como pode expor seu aluno ao 

constrangimento perante os outros, com quem se comunica e convive, no âmbito da 

comunidade escolar. Para Bollnow, 

 

O impaciente se adianta sempre e quer ter o resultado antes que o relator 

tenha chegado a ele. Isto ocorre especialmente quando o impaciente quer 

saber algo determinado e aquele que fala se perde em divagações. O 

impaciente corta a narração e trata de acelerar seu curso mediante sua 

intervenção. Ele está sempre em perigo ao cortar a comunicação e o 

interrompido, que foi separado de sua própria ordem, se cale ofendido 

(BOLLNOW, 1962, p. 66).  

  

Assim, a paciência, ao contrário da pressa, sempre transforma o saber-escutar num ato 

de bondade. Uma bondade que, em si mesma, é expressão de um silêncio atencioso, 

profundamente respeitável aos conhecimentos, ideias e diferenças do outro. Paciência e 

bondade estão sempre em perfeita conexão. Ser paciente implica necessariamente, em 

procurar ser bondoso e, ao mesmo tempo, digno da convivência dos outros com os quais nos 

relacionamos no contexto educacional.  

Movido pela paciência, o professor deverá sempre procurar respeitar o tempo 

pedagógico do aluno. Através do seu trabalho, ele não pode tentar apressar o desenvolvimento 

do discente, porque este poderá acabar caindo na superficialidade de suas próprias apreensões. 

Diante disto, é possível questiona-se; “não se trata por acaso que nesta paciência não se deva 

exigir absolutamente nada do aluno, perdendo-se aqui toda a dureza necessária do processo 

educativo?” (Ibidem, p. 68) Ter paciência com o aluno consiste na perda do vigor da prática 

docente? Ser paciente significa o mesmo que agir com indiferença às deficiências do aluno? 

Conforme Bollnow, a resposta a estas perguntas encontra-se no entendimento de que a 

paciência, enquanto virtude qualificadora das relações pedagógicas entre os homens, não se 

dá divorciada das categorias da Suavidade, da Precaução e da Indulgência.  

Ser suave, não significa ser inerte, superficial, bonachão ou indiferente. A suavidade 

indica mansidão, trato refinado e cheio de significado. Na suavidade, a relação docente e 

discente que poderia desembocar em violência, abuso, autoritarismo e constrangimento, 

ganha, outro sentido e passa a ser vivenciada como expressão de brandura, respeito, dignidade 

e precaução.  
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“Na relação com o próximo a suavidade se abre completamente no presente sem tomar 

em conta o passado e o futuro” (Ibidem, p. 66). Neste sentido, a suavidade deixa de ser um 

mero comportamento e se desvela como uma virtude constituída de intenção pedagógica, 

capaz de transformar a ausência de afetividade em presença comprometida; a arrogância 

epistemológica, em abertura humana; e a rigidez do trato, em docilidade aprendente. Pela 

suavidade, o educador sai da posição de adestrador de destrezas para a condição de criador de 

cenários educativos. Ele ultrapassa o papel de agente transmissor do conhecimento para o de 

sujeito comprometido com o desenvolvimento do outro e de sua própria humanidade. 

A suavidade docente não se confunde com a espontaneidade que suplanta ou ignora o 

compromisso e a responsabilidade que devem permear sua prática. A suavidade anda de mãos 

dadas com a precaução. “Esta precaução é uma espécie de cuidado que quer apartar do 

próximo todo dano vindouro” (Ibidem, p. 67). Toda prática pedagógica que pretende o 

desenvolvimento humano do discente precisa, antes de ser corretiva, se constituir numa 

vivência preventiva. Prevenir, não é só alertar simplesmente ou precaver-se, mas procurar agir 

de modo significativo na e para a vida do outro. A prevenção se dá na relação entre os 

homens, no modo como professores e alunos se dirigem sempre diretamente para as 

possibilidades de seus próprios desenvolvimentos, aprendizados e formas de ser no mundo. 

É diante do reconhecimento da descontinuidade do desenvolvimento humano - que 

pode acontecer, apesar da suavidade e da precaução - que a indulgência assume a categoria de 

pressuposto pedagógico no processo educativo. Por indulgência, entendemos aqui, a 

predisposição e capacidade dos homens de perdoarem as faltas e os delitos uns dos outros. 

Tratar indulgentemente o aluno não significa ignorar os erros que foram cometidos no 

passado ou passar a considerá-los como fossem sentenças do presente, dando a entender que 

do discente não podemos mais esperar algo de melhor no futuro. Uma prática pedagógica 

indulgente é aquela em que o educador procura olhar o educando pelo prisma de suas 

possibilidades humanas, por aquilo que ele ainda não é, mas que está se fazendo através das 

relações interpessoais que se dão entre o curso objetivo de seu desenvolvimento e sua espera 

subjetiva.  

A compreensão dos aspectos que envolvem a espera subjetiva, enquanto dimensão da 

esfera educacional, poderá contribuir para levar o educador a não querer apressar o processo 

de amadurecimento do seu aluno. Por ser parte constituinte da paciência, a espera subjetiva 

conduz o professor a não se colocar impacientemente “quando as crianças não conseguem 

alcançar o que ele exige, pois a impaciência pode arruinar todo seu trabalho [...]. O pedagogo 
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paciente dá tempo ao desenvolvimento do aluno e se dá, por sua vez, o mesmo tempo” 

(BOLLNOW, 1962, p. 68).  

A paciência, no trato docente, não deve ser confundida com ausência de vigor 

pedagógico, nem com negligência metodológica ou de planejamento. O princípio da paciência 

encontra-se na confiança que o próprio educador tem no aluno, enquanto ser inacabado e 

cheio de possibilidades. Em sua configuração, esta confiança transcende as perspectivas das 

concepções mecânico-artesanal e orgânica da educação, porque lhes falta a fé nas forças 

portadoras do ser. “Sem esta fé não há possibilidade de paciência; onde ela falta resta ao 

pedagogo só a escolha entre a pressa por um lado e a indiferença e a debilidade por outro” 

(Ibidem, p. 69).  

Na virtude da paciência confiante, o educador poderá encontrar o ponto de equilíbrio 

entre a pretensão e a pressa, o desejo subjetivo e o transcurso objetivo, que se dá no decorrer 

do tempo e ao longo da historicidade, não só do processo educativo, mas, da própria vivência 

de si e do aluno. Movido por esta confiança no Ser, o educador poderá compreender que “só 

onde há esperança é possível encontrar a paciência e perdendo-se a esperança perde-se 

também, necessariamente, a possibilidade interna da paciência” (Ibidem, p. 67). A paciência é 

o que nos vincula à esperança que nos capacita e motiva a confiar no futuro daquilo que ainda 

haveremos de ser. 

 

3.2.3 A esperança  

 

A Esperança é a expressão mais profunda do núcleo interior do homem. Sem ela, é 

impossível compreendermos os fenômenos da paciência e da disponibilidade, enquanto 

posturas que transcendem as categorias da crise, da solidão, da exortação e do fracasso, 

apresentadas pela Filosofia da Existência como evidências da descontinuidade da experiência 

e do modo como se dá a formação humana do Ser. 

Na perspectiva de Bollnow (1962), a esperança é a virtude fundante da existência e de 

toda vivência que pretende conduzir o Ser à maturidade humana. Tomando inicialmente, 

como orientação, o círculo dos testemunhos poéticos, este teórico a analisa a partir dos pontos 

de vistas de sua Força Ativa, Repressora e Idealista da vida. Como força ativa, a esperança 

capacita o homem a assumir posturas e comprometimentos que, de outro modo, não seriam 

possíveis. Diante dos infortúnios da experiência humana, a esperança proporciona ao homem 

a renovação das energias criadoras e fomentadoras de outras possibilidades.  
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Enquanto fulcro repressor, a esperança pode ser vista como um mecanismo criador de 

ilusões. Um estímulo à crença em ficções e fantasias que, de modo direto, influenciam a 

relação do homem consigo, com o outro e com sua própria realidade. Neste aspecto, ela é 

vista como algo negativo, à medida que condiciona o Ser a existir, ligado somente às 

imaginações infundadas de uma vida inautêntica, que em nada se justifica e se fundamenta. A 

esperança aqui, não passa de uma promessa falsa do cumprimento dos anelos inauditos, que 

nunca foram expressos claramente e que o homem procura apresentar como possibilidades 

verificáveis. Um sentimento que se traduz numa atitude de fuga de sua dura e 

incompreensível forma de existir no mundo. 

Do ponto de vista idealista, a esperança se revela como “uma atitude juvenil”, uma 

visão cíclica da vida e do mundo, capaz de conduzir a experiência humana à construção de um 

projeto existencial superficial e enganador. Na tendência idealista, a esperança é vista como 

algo que, necessariamente, vem de fora. Seu caráter é sempre o de uma solução, uma saída 

que pretende servir de suporte para aliviar o peso da existência e a monotonia da própria 

irrealização interior do homem. Para Bollnow, o que se busca, não é nenhuma destas 

tendências acima. Seu interesse gira em entorno, da possibilidade da descoberta da Esperança 

Verdadeira e do modo como esta se desvela, enquanto virtude autêntica do Ser. Movido por 

este interesse, questionamos: é possível ser feliz sem esperança? Ou a felicidade só é 

alcançada se dependermos dela?  

De acordo com a perspectiva Existencialista, a felicidade só é possível sem a 

esperança; ou quando o Ser, incentivado pelo “temor” e pela “angústia” - enquanto algo que 

pertence essencialmente à vida humana - sente-se estimulado a seguir em frente, em busca da 

realização existencial daquilo que ele não é ainda. A esperança, neste caso, deixa de ser um 

fator positivo, para se transformar num impedimento à concretização da felicidade do homem. 

Ela pode, segundo esta Filosofia, levá-lo a se desincumbir da responsabilidade de gerir a 

construção de seu próprio projeto existencial e de buscar o esclarecimento e a transcendência 

de si mesmo. 

 Para o poeta Hugo Hofmannsthal (apud BOLLNOW, 1962), é possível sim, ser feliz 

sem esperança. No seu entendimento, felicidade e esperança são sentimentos incompatíveis, 

que implicam no fato de que, afirmar a veracidade de uma, consiste em negar a existência da 

outra.  

De acordo com Bollnow (Ibidem), a afirmação de Hofmannsthal revela-se por meio de 

um tríplice significado, que sintetizaremos a partir de três aspectos: primeiro, no sentido de 

que o homem só pode - seguindo o ideal de vida dos estóicos - ser feliz separado do mundo. 
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Na concepção estóica, temor e esperança são colocados paralelamente e se expressam, na 

vivência humana, como uma forma de inquietação e dúvida do homem com relação ao futuro; 

como uma intranqüilidade que pode levá-lo à compreensão de que a felicidade consiste em 

viver permanentemente indiferente aos males do mundo e aos apegos de suas próprias 

paixões. Segundo, na ideia de que temor e esperança são sentimentos que, por estarem 

presentes no homem, antecipam para si mesmos o futuro. Esta é uma condição que eleva o ser 

sobre a temporalidade de sua própria vida e o insere num presente pleno, que descarta o futuro 

daquilo que ele é ou não viveu. Por último, compreendemos que, gozar o presente em sua 

plenitude sem preocupar-se com o amanhã, não consiste em negar totalmente o tempo futuro, 

mas em procurar vivenciar o presente, como condição estruturante da dimensão humana mais 

profunda.  

Para Bollnow, as teses de Hofmannsthal são limitadas à medida que apontam para um 

estado de vida humana, onde o homem precisa desapegar-se do futuro, para alcançar a 

plenitude da sua felicidade no presente. A felicidade, enquanto plenitude da existência, não é 

algo constante, “pois necessariamente são raros os instantes nos quais o homem experimenta 

um tal estado de elevado contentamento” (BOLLNOW,1962, p. 87). Diante desta refutação, 

não negamos o perigo de, na força da esperança, correr o risco de tentar encobrir a realidade 

ou até negar os sentimentos da angústia, do desespero e da intranqüilidade. O que 

pretendemos, é afirmar que tais colocações reduzem e limitam o sentido essencial da 

verdadeira esperança, enquanto condição possível de toda vida humana e historicidade do Ser. 

Assim, cabe-nos questionar: qual é o sentido da verdadeira esperança? Quais são as 

formas de sua manifestação? Qual é a função que ela exerce na vida e ao longo do processo 

de formação do Ser? Sobre o sentido da esperança, Bollnow apresenta a diferença que há 

entre a Esperança Relativa e a Esperança Absoluta. A esperança relativa é aquela cujo 

sentido poderá ser desconstruído pela própria experiência humana. Enquanto sensação ela se 

dilui, entre o sentimento intencional determinado e a angústia de um objeto indeterminado. A 

esperança absoluta, ao contrário, “transcende a toda corroboração e comprovação empírica” 

(Ibidem, p. 89). A diferença entre estas duas formas de esperança encontra-se no seu 

fundamento. Enquanto a esperança relativa apóia-se num pressuposto natural, que pode ser 

investigado à luz das dimensões psicológica e antropológica do sujeito, a esperança absoluta 

ancora-se no pressuposto ético que só se revela ao ser, diante das situações-limite, como uma 

“força especial que resiste sempre renovadamente às seduções do desespero” (Ibidem, p. 90) e 

às perturbações impulsionadoras da angústia.  
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Em sua essência, ter esperança não é o mesmo que viver esperando. Apesar de sua 

estreita relação, há que se considerar que “a esperança sempre se dirige a algo agradável e que 

a espera é indiferente frente a esta diferença” (BOLLNOW, 1962, p. 90). No estar-esperando, 

o homem pode se angustiar por não ter consciência sobre o que lhe aguarda; ele não sabe 

discernir se seu fim será glorioso ou obscuro. Nesta situação de passividade, seu tempo 

presente não tem valor algum para sua realização futura. Sua inclinação maior gira em torno 

de um certo conformismo, que nasce como fruto da tensão entre a atitude resoluta e a 

frustração de um objetivo não alcançado, Uma condição “que desmorona e incapacita o 

homem a responder adequadamente às exigências de uma situação que está acima de suas 

forças” (Ibidem, p. 92).  

Diferente do estar-esperando, o estar-esperançoso se desvela enquanto uma atitude 

interior, que não aceita o condicionamento dos fatores externos, mas que se caracteriza, 

fundamentalmente, pela liberdade de movimento, que o ser tem, frente às situações com as 

quais se defronta. “Isto significa que o objeto da esperança está situado num futuro muito 

mais indeterminado e distante. E o objeto da espera está, em compensação, numa proximidade 

imediata” (Ibidem, p. 93).  

Na esperança, o homem está aberto àquilo que o futuro lhe oferecerá; sua postura não 

é de exigência, mas de disponibilidade. Pelo fato do tempo humano não está limitado aos 

acontecimentos sucessivos, mas por se caracterizar pelas diferenças produzidas pelas 

experiências vividas é que, a vivência do e/ou no tempo se torna uma das mais marcantes 

contribuições para o desenvolvimento do homem, face à sua condição de sujeito inacabado.  

Sobre as diferentes maneiras de viver o tempo, Bollnow diz que há duas 

possibilidades: o Tempo Fechado e o Tempo Aberto. O tempo fechado é aquele em que o 

cumprimento da espera se mostra como uma tranca que “fecha” e aprisiona o ser, ao longo do 

transcorrer da espera. Isto significa, conforme Bollnow, que:  

 

[...] ainda quando falta o acontecimento que se encerra temporariamente, 

está já dado com precisão no presente o que poderá acontecer no futuro. Os 

sentidos estão dirigidos exclusivamente para esta finalização pendente e 

tudo mais se encontra como ofuscado, não existe. E isto significa de uma 

vez: que o futuro, enquanto tempo de espera, está dado na espera, está pré-

definido (BOLLNOW, 1962, p. 94-95). 

 

  

No tempo fechado, o futuro já está determinado. Os horizontes das possibilidades, que 

deveriam caracterizá-lo, são substituídos por previsões herméticas que transformam a 

perspectiva do novo, em expectativa por aquilo que antes já foi simplesmente decidido, um 
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conjunto de acontecimentos que trazem em si um princípio e um fim. O tempo aberto não é 

mecânico nem se traduz como uma vivência impotente e passiva do Ser, diante dos fatos e 

ocorrências históricas de seu próprio viver. No tempo aberto, o homem se vê como alguém 

capaz de atuar, de optar e de fazer de sua vida um processo de crescimento, que não pretende 

outra coisa, senão o alcance de sua plenitude humana.  

No tempo aberto, “o futuro é por princípio sempre imprevisível” (Ibidem, p. 95). Nele, 

o homem não se encontra enclausurado, porque sua existência é vista pelos prismas de sua 

liberdade e de suas possibilidades. As possibilidades do Ser lhe trazem esperança; de um 

futuro autêntico do seu próprio existir. Um futuro que não é visto por ele como ameaça, que 

pretende comprometer sua forma de ser no mundo, mas que, se anuncia através da confiança 

que o homem passa a ter em si e em sua própria vivência histórica. Um futuro que, no olhar 

de Bollnow, 

 

[...] se mostra como a base portadora que se oferece ao homem como ajuda 

que o impede de precipitar-se no vazio. A esperança aqui é a expressão de 

uma confiança no existir e vem acompanhada de um sentimento de 

agradecimento por estar-aberto [...] A esperança é aquela que possibilita ao 

homem seguir vivendo, sem se entender por “seguir vivendo” instalar-se 

para o amanhã, confiando que não lhe sucederá nenhuma desgraça que não 

possa ser eliminada (BOLLNOW, 1962, p. 96-97). 

  

 

Na atitude do estar-esperançoso o homem não aguarda o futuro; ele se estende ao 

futuro, enquanto abertura existencial. Sua amplitude temporal não aceita a ideia de um futuro 

comprimido, cujo fim já está dado ou determinado, como se fosse algo concluso e acabado. 

Movido pela Esperança a atitude resoluta do Ser, de agente construtor de si mesmo, mostra-se 

num sentido antropológico, à medida que ela, a esperança, passa a ser apreendida e 

compreendida por ele, como a última condição da vida humana, capaz de possibilitar todo 

estar-paciente e todo estar-disponível. 

A função antropológica da esperança é capacitar o Ser a resistir firme e resolutamente 

às pressões existenciais da angústia e do desespero. “A esperança é o ato pelo qual esta 

tentação é ativa e vitoriosamente superada” (MARCEL, 2005, p. 48). Ela é a força que 

energiza a alma do Ser a não submeter-se à atração obscura de uma existência desesperada e 

confusa. A esperança assume uma posição central na vida humana, porque sua natureza é 

antes de tudo ontológica. Em sua imanência ela comporta, tanto os aspectos negativos como 

positivos, da própria vivência existencial do homem, procurando tornar possível sua vida e 

forma de Ser no mundo. 
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Com base na análise fenomenológica, Marcel (Ibidem) considera a esperança, antes de 

tudo, a partir da própria experiência existencial do homem que, diante do “eu espero”, em 

face às situações-limite da enfermidade, do exílio, da separação, da escravidão e da morte, se 

recusa a entregar-se ao desespero; do homem que passa a assumir esta esperança, 

existencialmente, como uma verdadeira resposta do Ser, que consciente de sua condição 

itinerante, a concebe como alicerce de si, e ao mesmo tempo, como condição para se engajar 

existencialmente.  

Por ser ontológica, a Esperança não pode ser reduzida à noção de um simples anelo, 

desejo ou crença, com relação a algo que se “espera” que aconteça ou realize. Ela não pode se 

constituir numa segurança ou otimismo sentimental e racionalmente provável, com relação a 

alguma dificuldade concreta nem, muito menos, comportar, à semelhança do estóico, uma 

atitude de entrega e isolamento, como se este fosse apenas responsável por si mesmo. A 

metafísica da Esperança consiste numa atitude interior que, de modo incondicional, move o 

Ser a resistir ao desespero, numa consciência de si, que não sucumbe diante da força do tempo 

e das circunstâncias, mas que, o leva a reagir positivamente. Uma confiança na mudança da 

realidade que insere o Ser num processo de amadurecimento, crescimento e compromisso 

consigo mesmo, com o outro e com o mundo à sua volta.  

“A esperança é a determinação originária e portadora da estrutura interna e temporal 

da vida humana” (BOLLNOW, 1962, p. 99). A esperança não é uma mera ação de defesa 

sentimental. É, antes, um princípio interior que vai além de toda concepção teórico-objetiva, e 

que se revela numa “Fé”, cujo fundamento encontra-se no íntimo do próprio Ser. Um ato de 

transcender-se a si, uma força criadora que está vinculada a uma ação comunicativa, capaz de 

conferir ao existir humano a decisão permanente de retomar sempre um novo e fecundo 

percurso.  

Por ocupar um lugar central na existência humana a função da Esperança consiste em 

conferir ao homem a consciência de que “Ser é ser e está a caminho”; e que ter esperança é 

procurar viver à luz de sua possibilidade existencial. A Metafísica da Esperança é, para 

Marcel,  

 

[...] a disponibilidade de uma alma intimamente comprometida numa 

experiência de comunhão para completar o ato transcendente à oposição do 

querer e do conhecer, pelo qual ela afirma a perenidade vivente de que essa 

experiência constitui simultaneamente o penhor e as premissas (MARCEL, 

2005, p. 79). 
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O objetivo da Fenomenologia da Metafísica da Esperança, conforme Bollnow (1962) e 

Marcel (2005), é lançar luz sobre a existência humana, em face da sua condição de 

inacabamento e inconclusão. É levar o homem a refletir sobre si mesmo, entendendo que 

existência esclarecida é existência em liberdade e transcendência. A esperança é uma virtude 

que se contrapõe a toda inquietação existencialista. Ela é o fundamento portador, enquanto 

estrutura fundamental, da alma do homem. Sua presença se evidencia na existência humana, 

através do cultivo e da vivência das virtudes da paciência, da disponibilidade e da confiança 

no Ser.  

A perspectiva fenomenológica da Esperança possui uma significância pedagógica, 

quando reafirma sua importância diante do enfrentamento das experiências dolorosas e 

negativas da vida; uma atitude existencial que contempla todas as dimensões e possibilidades 

do homem. Uma vivência profunda, que o coloca para além da objetivação dos fatos, por 

meio de uma metafísica que, aberta ao Ser, se torna uma fonte de esperança, que implica todo 

o eu e toda a realidade que envolve a plenitude da busca do desvelamento do mistério 

antropológico, que é o homem.  

A esperança é solo fecundo para o cultivo das virtudes do educador. Na esperança o 

ato de educar não apenas se dirige ao educando, sua dimensão formativa também se aplica a 

vivência do docente, enquanto profissional que precisa se desenvolver técnica e 

existencialmente. De acordo com Bollnow (1979), para que o trabalho docente seja realizado 

adequadamente, é necessário que o professor se convença que atrelado ao labor didático, deve 

estar à dimensão humana de si e dos outros/educandos. Para este teórico, somente uma prática 

educativa com base em valores humanos poderá despertar no aluno a disponibilidade e o 

interesse em ser educado. 

Entre as qualidades necessárias para o cumprimento dos fazeres docente e educativo, 

Bollnow destaca as virtudes do amor, da paciência e da confiança. Amor, paciência, confiança 

e esperança são aspectos possibilitadores do desvelamento das qualidades do 

ser/educador/educando. A esperança é o fundamento do amor, a fonte que alimenta a 

paciência e o sentido fundante da confiança que o professor nutre e deposita no aluno.  

Quem ama não o faz apenas pelo que o outro é, mas também, pelo que este poderá vir 

a ser. No amor-esperança o professor não ignora os defeitos e as fragilidades do aluno, mas 

procura tratar suas necessidades promovendo assistência e “ajuda, visando o desenvolvimento 

de um novo grau de maturidade” (Ibidem, p. 3) e entendimento de si e do mundo. Para 

Hermann Nohl (apud BOLLNOW, 1979), há na relação educativa três formas possíveis de 

amor. O primeiro é o amor ingênuo, pelo qual o professor poderá vir a subestimar as reais 
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carências do seu educando, passando a tratá-lo com superficialidade e romantismo. O segundo 

é, o amor confiante, que se expressa através da crença que o docente tem nas possibilidades 

do discente, enquanto ser em formação, seguido, do amor paciente, que se traduz como um 

ato de querer bem ao aluno apesar de suas debilidades, deficiências e limitações. 

O amor-pedagógico apresentado por Nohl, através da paciência e da confiança se 

revela de modo prático por meio do estímulo que pretende melhorar as energias e a visão 

valorativa que o educando possui sobre si mesmo. Seu alvo é, "motivar o aluno a promoção 

da própria personalidade e a tendência ao incremento do valor próprio” (HENZ, 1970, p. 

443). Conforme Bollnow, o amor-esperança não se reduz a mera emulação
36

. Por está 

relacionado à esperança, este amor não é complacente, arrogante, invejoso, descomprometido 

ou sem intenção. O amor, enquanto qualidade do educador se, revela e se move entre “a 

tolerância compreensiva e a exigência ética” (BOLLNOW, 1979, p. 3). A afetividade não 

pode interferir no cumprimento do dever docente, no uso de sua autoridade, no exercício da 

curiosidade epistemológica e na vivência da exigência acadêmica.  

A prática educativa vivida com e em amor, pressupõe uma auto-educação docente, que 

transcende as dimensões do cognitivo e do técnico de sua formação profissional. Sua 

exigência, não é apenas de ordem afetiva ou sentimental, mas humano-integral, à medida que 

envolve o Ser, o outro, o mundo e suas relações no e com o tempo histórico, de cada pessoa e 

suas respectivas experiências sócio-educativas. Em virtude da natureza inacabada do Ser, cabe 

ao educador procurar cultivar a virtude do amor, enquanto sentimento estruturante da 

paciência e fulcro legitimador da confiança que se tem. 

É por meio da paciência e da confiança que a prática educativa se torna promissora e 

vigorosa. Com base na paciência, o educador aprende a lidar com as recaídas e decepções, 

resultantes de sua vida pessoal e de sua prática pedagógica. Ancorado pela confiança, o 

professor sente-se estimulado a enfrentar o lado doloroso de sua profissão e a tragicidade dos 

seus fracassos e irrealizações. A confiança no humano nos capacita a fazer do trabalho uma 

extensão da existência, do tato pedagógico uma expressão do Ser, do serviço um desejo de 

parceria com outros seres humanos e dos objetivos um alvo para o labor docente e para a 

própria vida. 

                                                           

36
 “Emulação é o estímulo das energias mediante a tendência a impor-se aos outros e afirmar seu valor próprio” 

(HENZ, 1970, p. 442). A emulação foi durante muitos anos o esteio de muitos sistemas educacionais que 

incentivavam a competição escolar, exigindo do aluno seu máximo desempenho. O que ainda hoje ocorre, no 

contexto de uma prática pedagógica que a cada dia se mostra competitiva, classificatória e discriminatória dos 

saberes e dos homens. 
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A energia do educador não vem somente de fora; ela nasce e flui também do íntimo 

daquilo que ele é no mais profundo Ser. Tomado pelo senso da esperança-confiança, o 

educador se vê envolvido dentro de um processo que o compromete existencialmente. Um 

compromisso capaz de levá-lo a engajar-se, não apenas com os aspectos técnicos e 

burocráticos que norteiam sua atuação, mas com a formação, a mudança, o crescimento, a 

melhora e o amadurecimento acadêmico e humano dos seus educandos. Neste sentido, “as 

virtudes do educador são essencialmente qualidades que o professor deverá possuir para 

exercer sua profissão com probabilidade de êxito” (BOLLNOW, 1979, p. 7), e de modo 

significativo.  

Enquanto dimensão pedagógica, a função da esperança é estimular o homem a existir 

autêntica e singularmente. Mobilizados pela esperança, docentes e discentes criam, recriam, 

inventam, ressignificam e se tornam autênticos criadores e realizadores de seus projetos 

existenciais. Pela esperança, o professor resiste à tentação de ceder à pedagogia da queixa, à 

sedução do desespero, ao mimetismo da prática diária de sua ação docente e torna-se mais 

prospectivo do que retrospectivo, indolente, saudosista, conformado, indiferente e 

determinista.  

A virtude da Esperança aparece neste cenário como um “objeto legítimo da Filosofia, 

que adquire um significado especial enquanto confrontação das formas niilistas do 

existencialismo” (BOLLNOW, 1962, p. 104). Por ter um profundo significado antropológico, 

a Esperança se desvela como o fundamento de toda prática educativa e pressuposto de todas 

as categorias pedagógicas, que pretendem contribuir, para atenuar o crescimento da tendência 

à barbárie e à despersonalização das relações humanas, através da abertura e do diálogo com 

outras formas de compreender o homem e a sua existência.  

A partir destas considerações, compreendemos que uma Educação da e para a 

Esperança precisa ser humana e humanizadora dos homens e de todos os processos e 

experiências que envolvem a sua formação e seu modo de Ser no mundo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Iniciação 

Quem quer que sejas: deixa tua alcova, 

da qual já sabes tudo que desejas; 

teu lar na tarde, longe, se renova, quem quer que sejas. 

Com teus olhos exaustos, que ainda a custo 

entre os galhos umbrais logram passar, 

ergues inteira a sombra de um arbusto  

posto ante o céu – esguio, singular. 

E tens já pronto o mundo: estranho assim 

como palavras que amadurece 

no silêncio, e que teu olhar esquece 

quando lhe captas o sentido, enfim... (RILKE, 1924, p. 19). 

 

 

Envolto no mistério da existência, o poeta Rainer Maria Rilke convida o homem, 

quem quer que ele seja, a ousar sair da rotina e da mesmice de sua existência e a transcender o 

conhecimento que já possui a respeito de si mesmo. Encarnado em sua dimensão concreta 

“cabe ao homem/artista fazer, de muitas coisas, uma outra diferente e única, e da íntima parte 

desta, todo um mundo” (Ibidem, p. 65). Provocado por este senso da vivência itinerante do 

Ser, entre o não-ser e o vir-a-ser, procuramos refletir e discutir o pensamento pedagógico de 

Otto Friedrich Bollnow diante da Filosofia da Existência e da Filosofia da Esperança.  

A análise de sua produção não constitui tarefa fácil, porque seu estilo não obedece a 

uma sistematização objetiva que pretenda servir como manual de filosofia da educação, mas, 

como uma meditação, inquieta e interpeladora dos problemas pedagógico-existenciais com 

que se debateram o homem e a sociedade de seu tempo. Após as leituras e reflexões das 

obras: Filosofia Existencial (BOLLNOW, 1946), Pedagogia e Filosofia da Existência (Idem, 

1971) e Filosofía de la Esperanza (Id., 1962), seus principais aspectos foram, gradualmente, 

se tornando mais claros, à medida que apontavam para as perguntas-problema que atravessam 

toda sua exposição; entre as quais destacam-se: “Será a continuidade dos processos da vida, a 

pressuposição necessária de toda e qualquer educação?”, “O que a Pedagogia pode aprender 

dos estímulos da Filosofia Existencial?”. (BOLLNOW, 1971, p. 27-32). Como determinar seu 

mútuo relacionamento? A perspectiva existencial de que a vida humana deve ser, apenas, 

concebida através das experiências descontínuas, se constitui na premissa fundamental de 

toda formação do Ser? Em que sentido a Filosofia da Esperança contribui para o 

aprofundamento das concepções do Existencialismo e para o modo como o 

homem/docente/discente orienta sua relação consigo, com o outro e com o mundo à sua volta?  
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Organizamos o trabalho em três momentos, com a intenção de explicitar o modo como 

Bollnow, enquanto educador e filósofo, procura examinar as contribuições e consequências 

decorrentes da Filosofia da Existência e da Filosofia da Esperança para a Pedagogia. 

Procuramos refletir e discutir estas Filosofias à luz das exigências de um tempo marcado pelo 

vazio e pelas fragilidades de uma prática pedagógica que sucumbiu e mostrou-se limitada, 

face ao desmoronamento de um mundo complexo e de uma visão desencantada do humano e 

da vida. 

Assim, no primeiro capítulo, partindo da visão de Bollnow sobre a Filosofia da 

Existência, mostramos como este teórico pensa e caracteriza o Existencialismo, a partir de 

seus principais representantes e categorias filosóficas, em face da vida, no que esta tem de 

concreto e de suas exigências ao longo da história. Deste modo, destacamos a origem do 

conceito de existência, a relação entre a Filosofia Existencial e a Filosofia Vitalista, nos seus 

pontos de encontros e divergências, nas suas aproximações e distanciamentos. Apresentamos, 

também, uma descrição dialógica dos seus principais conceitos e da análise crítica sobre seus 

limites, necessidades e possibilidades de ampliação, visando proporcionar, não só uma 

compreensão geral destas Filosofias, como a inteligibilidade do pensamento deste autor, no 

que se refere a estes campos do conhecimento.  

No que concerne ao diálogo entre a Filosofia da Existência e a Pedagogia, no segundo 

capítulo, apresentamos as tensões que marcaram seus respectivos distanciamentos e possíveis 

pontos de aproximação. Partindo de noções gerais do conceito de Crise, evidenciamos sua 

natureza, manifestação e posição na vida humana. Procuramos explicitar o modo como a crise 

acontece no campo pedagógico, enquanto fenômeno de descontinuidade e instabilidade tanto 

no processo de amadurecimento ético do educador quanto no processo de ensino e 

aprendizagem, na relação entre o docente e o discente, no contexto da sala de aula e a partir 

da própria vivência do homem e sua realidade.  

Na intenção de clarificar a natureza das formas descontínuas de educação, propusemos 

a descrição das concepções contínuas Mecânico-artesanal e Orgânica da Educação, sob o 

primado da imagem de um homem que mudava e que exigia uma abordagem pedagógica mais 

próxima da vida e das novas realidades antropológicas e sociais. Outrossim, destacamos a 

categoria do Despertar, enquanto conceito pedagógico capaz de reconduzir o Ser ao 

desvelamento de si, de sua própria existência e formação, em perfeita relação com a 

Exortação, que visa ajudar o homem a decidir e engajar-se existencialmente.  

O objetivo destas reflexões, articuladas ao campo da educação, foi analisar como a 

necessária audácia do professor pode levá-lo a um tipo de fracasso em princípio inevitável, 
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caso o educando se negue, por livre arbítrio, a aderir à proposta do educador. O educador 

precisa aprender a vivenciar esses fracassos humanamente, confrontando-se com suas próprias 

vivências de marasmos, limitações, acomodações, desconfianças e fortalecendo sua confiança, 

seus compromissos, motivações e esperanças em si e nos outros. Uma Confiança que não se 

revele ingênua, religiosa ou supersticiosa, mas que se proponha humana e humanizadora dos 

homens e de suas trajetórias educacionais e formativas.  

No último capítulo, dedicamos atenção especial às reflexões de Bollnow sobre a 

Filosofia da Esperança e sua contribuição para o campo pedagógico. O ponto central de suas 

considerações situa-se na visão de que é possível ao homem, apesar da situação dos anos de 

pós-guerra e das experiências descontínuas de sua existência, sair do desespero para uma 

Nova Esperança que encontra no humano uma nova Fé, capaz de conduzí-lo ao futuro e à 

possibilidade daquilo que ele não é, ainda. Iluminados por esta aspiração, encontramos em 

Bollnow a ênfase na necessidade do homem transcender à solidão de si, proposta pela 

Filosofia Existencial, para as dimensões multifacetadas da relação com o outro, que à sua 

semelhança, merece confiança. Uma confiança que torna o Ser disponível à singularidade do 

outro, uma abertura acolhedora à sua subjetividade, enquanto estado receptivo daquilo que ele 

é no seu mais profundo núcleo interior.  

A virtude da Disponibilidade anunciada por Bollnow (1962) e fundamentada por 

Gabriel Marcel (2003) apresenta-se, neste contexto, como uma atitude pela qual o 

indivíduo/professor/aluno transcende a toda postura egoísta, intimista, classificatória e 

discriminatória, e se projeta para além de seu auto-aprisionamento natural, territorial, 

conceitual, circunstancial e relacional. Uma disponibilidade capaz de conduzir o docente à 

Paciência laboral-pedagógica, cujo reflexo pretende superar a mera intencionalidade 

conteudista, à medida que o coloca em sintonia com as capacidades do Ser-educando, em seu 

desenvolvimento histórico, humano e social. Uma paciência que se pauta na confiança no 

Ser/docente e que pode ajudá-lo a suplantar a indiferença que, muitas vezes, nasce da 

intolerância com e diante das debilidades e limitações dos seus próprios alunos. 

A paciência está vinculada à esperança, enquanto núcleo fundante da existência 

humana. A esperança é, para Bollnow, o caminho de uma auto-superação, uma postura que 

ultrapassa o diletantismo, que pretende transformar a existência em uma mera aventura, “[...] 

que sem reservas degenera facilmente numa forma de egoísmo e de refinada voluptuosidade 

do próprio eu” (BOLLNOW, 1962, p. 207). O deleite do risco e do próprio esforço encontra, 

na esperança, seu principal sentido e conteúdo. A esperança é o firme fundamento daquilo que 
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ainda não se é. Ela consiste num sentimento propulsor e criador de sentido e compreensão das 

forças construtoras do próprio devir do Ser.  

Neste sentido, a esperança se afirma como a base de sustentação e fonte inspiradora de 

todas as categorias, propostas, práticas e intenções educacionais e pedagógicas. Ela é o esteio 

e, ao mesmo tempo, a expressão do anelo da alma do homem, que acredita que a mudança é 

possível e capaz de realizar-se num futuro próximo. A esperança é fruto da fé e confiança que 

o humano tem no outro. Sem ela, as relações humanas e educacionais se esterilizam, tornam-

se áridas, secas, infrutíferas e cristalizadas ao longo do tempo.  

Fortalecido pela esperança, acreditamos que o professor poderá superar as resistências 

passiva e ativa do educando renitente. Energizado pela fé audaciosa que deposita no discente, 

enquanto humano cheio de possibilidades e perspectivas, este professor/educador poderá 

tornar a profissão e a prática docente menos estafante e mais significativa profissional e 

existencialmente (BOLLNOW, 1971). 

Na concepção de Bollnow, cabe à educação procurar discernir entre as formas e/ou 

categorias que possam contribuir para o desenvolvimento, não só da prática pedagógica, como 

do próprio aprofundamento das dimensões que compõem o humano e sua vivência. Seu 

objetivo foi mostrar como as influências instigantes e provocativas da Filosofia da Existência 

e da Filosofia da Esperança podem ajudar a iluminar o fazer docente, que pretende envolver o 

homem na sua integralidade. Sua intenção, não foi fundar uma pedagogia de formas contínuas 

e instáveis, mas, demonstrar como a práxis educativa pode, em atitude de abertura, 

ressignificar a si mesma e a forma de conceber o homem em sua dimensão concreta e 

existencial. 

A preocupação central da abordagem filosófico-pedagógica de Bollnow não é 

desconsiderar o valor das propostas e formas desenvolvidas pelas concepções clássicas, como 

se elas estivessem superadas ou não pudessem contribuir para a educação e a formação do 

homem. Sua posição é, antes, problematizadora à medida que se coloca como atitude 

investigativa e curiosa a respeito da visão de homem que, marcadamente, orienta a prática 

pedagógica de seu tempo e determina suas formas de realização. Sua abordagem não condena 

as tendências de seu tempo, mas procura estimular o homem, em estado de esperança, a 

esclarecer os aspectos constituintes de suas próprias concepções e pressupostos.  

Ainda que reconheça a importância de uma educação da e para a Descontinuidade, 

Bollnow anuncia sua limitação e pontua sua necessidade de superação, a partir das categorias 

elencadas pela Filosofia da Esperança, enquanto fulcro de uma formação movida pela 
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Continuidade, que não é o mesmo que continuísmo, que se revela por meio dos pressupostos 

da Confiança no Ser, da Disponibilidade, da Paciência e da Esperança. 

Deste modo, Bollnow traz significativas contribuições para a reflexão das relações 

horizontais e verticais que estão presentes e atravessam o modo como o homem concebe a si 

mesmo, sua formação e maneira de ser no mundo. As análises deste autor são originais e 

representativas de um tempo histórico que retratava uma dimensão de ciência. Abordam o 

homem e a educação a partir dos aspectos científicos, epistemológicos, filosóficos, 

pedagógicos, sociais e humanos. Sua perspectiva, a respeito do homem e da educação, tem 

influenciado educadores de várias gerações no Ocidente e no Oriente. Suas contribuições são 

inquestionáveis à medida que buscam a tematização da dimensão do homem como ser-para-si 

que se desvela enquanto ser-com-os-outros, a partir de sua realidade e em conexão com o 

mundo, suas nuanças e transformações.  

Compreendemos, assim, a dimensão científica de que se reveste o pensamento, as 

categorias e as análises do Bollnow, sobre as concepções de homem e de mundo. Suas 

abordagens revelam um nível expressivo de cientificidade, de rigor científico caracterizado 

“[...] como uma ideia reguladora de alta abstração e não como sinônimo de modelos e normas 

a serem seguidos” (MINAYO, 2007, p. 11). Aprendemos, então, com a análise dos 

constructos teóricos do Bollnow, a transgredir “modelos e normas”, a abstrair e interpretar 

conceitos e ideias com a “[...] humildade de quem sabe que qualquer conhecimento é 

aproximado, é construído” (Ibidem, p. 12) e, portanto, incompleto, provisório e inacabado.  

Diante destas considerações, reconhecemos os limites da pesquisa, no que concernem 

à falta de conhecimento da língua alemã, o que dificultou a interpretação e a familiarização 

dos conceitos e terminologias que perpassam a elaboração das obras, que tomamos como 

referência para a produção deste trabalho. Por outro lado, investimos na leitura atenta e 

contextualizada, ressaltando que o pensamento de Bollnow, por sua originalidade e por estar 

imerso no âmbito da Filosofia da Existência e da Filosofia da Esperança, apresenta um grande 

número de conceitos e palavras novas, que exigem um nível considerável de abstração, 

dificultando sua tradução literal para a língua portuguesa, o que se constitui num desafio de  

interpretação. Ao mesmo tempo em que também implicou em semelhante desafio, nosso 

desejo e intenção de articular o pensamento pedagógico de Bollnow com a prática pedagógica 

desenvolvida no cotidiano dos espaços educacionais.  

Ainda sobre os desdobramentos e avanços deste trabalho, consideramos pertinente 

ressaltar sua perspectiva hermenêutico-interpretativa. O esforço hermenêutico empreendido 

nesta pesquisa, não pretende se colocar como a última palavra ou interpretação a respeito das 
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abordagens pedagógica e Filosófica de Otto Friedrich Bollnow. Estas formas de abordagens 

podem se constituir numa dimensão plural e multifacetada, por entendermos que a categoria 

da verdade pode ser interpretada, repensada e ressignificada a partir de vários olhares. E ainda 

por compreendermos que a consciência histórica, como uma marca da construção científica 

(MINAYO, 2007), ultrapassa os limites de uma epistemologia que exclui o sujeito e se 

compreende como técnica, à medida que transforma o tempo no horizonte gerador de sentidos 

do Ser (GADAMER, 2002).  

Por ser a consciência humana e histórica, a condição da e para a própria experiência 

produtora do conhecimento humano (BOLLNOW, 2008), afirmamos a possibilidade de outras 

formas de apresentação, visão e interpretação das categorias elencadas ao longo deste 

trabalho. Assim, compreendemos que diferentes leituras sobre o pensamento pedagógico de 

Bollnow poderão acrescentar significativas percepções e acenar para novas perspectivas de 

abordagens interpretativas e explicativas, sobre o tema que orienta esta produção científica e 

suas respectivas categorias.  

O pensamento filosófico e pedagógico de Bollnow mantém abertas vias e 

possibilidades de pesquisas que merecem ser estudadas e desenvolvidas posteriormente. 

Estamos falando de possíveis abordagens aqui não apresentadas ou discutidas, em virtude da 

natureza e da incompletude, própria de um trabalho de pesquisa. Deste modo, destacamos a 

amplitude e profundidade do pensamento e da produção acadêmica deste autor, que acenam 

para uma gama de temas, ideias, discussões e elaborações fecundas e promissoras dentro dos 

cenários acadêmico e educacional brasileiros.  

Sobre as questões e pistas alternativas que ficam abertas para outras pesquisas, 

destacamos: as contribuições do estudo do pensamento de Bollnow numa perspectiva 

hermenêutica e fenomenológica voltada para a Filosofia da Educação e, ainda, a articulação 

possível das categorias do pensamento pedagógico de Bollnow, à luz da História da Educação 

e os resultados de seu intercâmbio com o mundo Ocidental.  

E acrescentamos alternativas de pesquisa: educar para a cidadania a partir das 

contribuições teóricas de Bollnow, no contexto de uma sociedade democrática, marcada por 

posturas de intolerância e discriminação sócio-racial; implicações dos estudos de Bollnow 

para a formação do sujeito ético e de suas relações interpessoais; discussão sobre as categorias 

da individualidade, subjetividade, disponibilidade e solidariedade, à luz das contribuições 

teóricas de Bollnow, no contexto de uma sociedade consumista, narcisista e desumana; estudo 

das categorias do Aconselhamento, do Encontro, da Gratidão, do Consolo, da Situação e 

Decisão, a partir dos constructos teóricos de Bollnow e suas contribuições para a 
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compreensão da formação humana do Ser/professor/aluno no âmbito do cenário educacional 

brasileiro.  

Ao final deste percurso, anunciamos como desafio ao campo da Filosofia da 

Educação, o estudo das contribuições do pensamento pedagógico de Bollnow sobre as 

reflexões filosófico-antropológicas que orientam a formação do professor e a prática 

pedagógica brasileira nos dias atuais. Ressaltamos a necessidade de refletir sobre a 

importância da transposição didática do pensamento pedagógico de Bollnow ao processo de 

formação do educador; e sugerimos um estudo sobre as formas descontínuas e contínuas 

apresentadas pela Filosofia da Existência e a Filosofia da Esperança e sua articulação com as 

teorias clássicas da educação no sentido de (re)pensar a prática pedagógica.  

Diante destes desafios, sugestões e possibilidades de caráter científico, epistemológico 

e didático-pedagógico, compreendemos e afirmamos a importância de refletir sobre o 

cotidiano de educadores e educandos, em seu processo de formação acadêmica, pedagógica, 

cultural, política e humana, a partir da realidade de uma sociedade cada vez mais fascinada 

pela tecnologia, atraída pelo consumo, movida pelo individualismo, influenciada pela 

intolerância religiosa, conduzida pelo conservadorismo político e pela criação de rótulos e 

slogans que garantem a auto-afirmação, diferença, destaque e hegemonia de uns homens 

sobre os outros.  

Enfim, procuramos identificar e reconhecer, na obra de Bollnow, através do estudo 

cuidadoso de suas categorias, possibilidades investigativas do humano, que possam servir de 

orientação para o alcance de novos horizontes conceituais que sejam criadores de sentidos 

humanos e educacionais.  

Assim, entendemos que o estudo, a discussão e a visibilidade do pensamento 

pedagógico de Otto Friedrich Bollnow em relação à Filosofia da Existência e à Filosofia da 

Esperança, constituem-se num caminho promissor para a criação de um cenário sócio-

educativo de acolhimento à alteridade e de reconhecimento da sua existência, numa dimensão 

humanizadora, enquanto ser integral. A discussão e o mergulho nas ideias de Bollnow nos 

fazem lançar novos olhares para a educação e para o homem, como instâncias que 

transcendem as dimensões técnica, curricular e burocrática dos saberes, e nos convidam a 

olhar a vida e a formação humana, de educadores e educandos, a partir da própria existência 

do Ser, de modo confiante e esperançoso.  
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