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RESUMO: Vê-se hoje no cenário educacional uma iniciativa que busca meios de 

desenvolver uma educação que vise à formação humana. Mas, será esse mais um modismo do 

campo pedagógico ou será, de fato, um caminho a ser seguido por aqueles que se identifiquem 

com uma prática que objetive uma educação integral? Na busca pela compreensão de como se 

realiza essa integralidade, faz-se necessário um entendimento anterior do que é o ser humano 

em todas as suas dimensões e como essas dimensões podem ser trabalhadas pelo educador no 

processo de formação do seu educando. A presente pesquisa tem por essência uma análise 

bibliográfica sobre o tema em questão e foi através de uma análise hermenêutica-

fenomenológica que foi possível um contato mais aprofundado com o pensamento jasperiano. 

Baseamo-nos na filosofia de Karl Jaspers para elucidar a questão da liberdade do ser humano 

como uma das formas de autoeducação existencial, dentro de um processo educativo no qual 

o educador contribua para o processo de autoeducação do educando dentro da perspectiva da 

Formação Humana. Lançamo-nos, a uma tentativa de propor um caminho para o 

desenvolvimento de uma autoeducação, que, como diria Jaspers, possibilitará ao ser humano o 

encontro com sua possibilidade de existir verdadeiramente na prática de sua liberdade, agindo 

dentro de princípios que gerem uma educação espiritual, voltada à integralidade do homem 

dentro do pensamento jasperiano. 

Palavras-chave: liberdade, educação, autoeducação, formação humana. 

 

 

FREEDOM AS A FOUNDATION TO INTEGRAL EDUCATION: A JASPERS` 

APPROACH TO HUMAN FORMATION 

 

ABSTRACT: It is seen today in the educational setting an initiative that seeks means to 

develop an education aimed at human formation. But is this another fad in the pedagogic field 

or is indeed, a path to be followed by those who identify with a practice that focuses on an 

integral Education? In the quest for understanding how this completeness occurs, it is 

necessary a prior understanding of what is the human being in all its dimensions and how 

these dimensions can be worked by the educator in the process of formation of your student. 

This research is essentially a literature review on the topic at hand and was through the use of 

a phenomenological-hermeneutic analysis that a deeper contact with Jaspers' thought was 

possible. We rely on the philosophy of Karl Jaspers to elucidate the question of human 

freedom as a form of existential self-education within an educational process in which the 

educator contributes to the process of self-education of the student from the perspective of 

Human Formation. We launched ourselves in an attempt to propose a way to develop a self-

education, which, as would Jaspers say, will enable the human being to encounter with his 
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ability to truly exist in the practice of freedom, acting within the principles that create a 

spiritual education, focused on the integrality of the man inside Jaspers' thought. 

Keywords: freedom, education, self-education; human formation. 
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Introdução 

 

Karl Jaspers foi, junto com Martin Heidegger, um dos maiores filósofos alemães do 

século XX e se destacou na filosofia existencialista, sendo, depois de Kierkegaard, o único 

que reconheceu a transcendência, no sentido metafísico clássico do termo. Dentre os seus 

estudos, o conceito de Fé Filosófica é um dos que mais se destaca para a compreensão da 

liberdade existencial. A Fé Filosófica é para Jaspers (1968) um modo de o homem alcançar a 

sua liberdade na decisão de seus atos, podendo, assim, vivenciar a sua própria transcendência 

e tornar-se um sujeito livre e consciente de sua existência. O indivíduo torna-se existência a 

partir do momento em que passa a compreender o seu próprio ser e a sua liberdade, a partir 

das possibilidades de seus atos. Sendo assim, para Jaspers a existência não possui nenhuma 

objetividade apreensível, mas necessita dos modos do abrangente para manifestar-se e para se 

certificar, neles, daquilo que é, produzindo uma mudança que mostra ao ser humano o que ele 

pode chegar a ser (JASPERS, 1968). Isso faz da existência, não um poder, mas, sim, uma 

possibilidade de ser eu mesmo a partir de minhas atitudes e decisões, me diferenciando de 

outras existências pela prática da minha liberdade. Aqui não trabalhamos liberdade como algo 

arbitrário, que se dedica a satisfazer o que “eu quero”, mas, sim, como algo vinculado ao 

comprometimento do que eu escolho diante da transcendência, pois a escolha define algo de 

mim e, quando atuo de maneira que não condiz comigo, afasto-me de minha existência, 

afastando-me consequentemente da minha transcendência. Logo, a liberdade encontra-se 

subordinada à transcendência, pois para Jaspers ela nos aproxima da nossa existência (Ibid., 

p.117). 

Diante disso, podemos nos questionar como a liberdade, como ato de escolha 

autêntica, segundo o pensamento jasperiano, pode se estabelecer em meio a uma prática 

educativa que vise à autoeducação existencial do educando, visto que compreender a própria 

liberdade é uma atitude particular de cada indivíduo. Não buscamos na educação apenas a 

transmissão de conteúdos sistemáticos, pois essa atitude levaria em conta apenas uma das 

dimensões do ser humano - a consciência em geral, segundo Jaspers (1968) - mas propomos ir 

além, vendo o educando como um ser composto por dimensões que necessitam ser 

trabalhadas, para poder lhe oferecer a possibilidade de encontrar a “si mesmo”, a partir de 

suas atitudes e decisões, através da prática da sua liberdade. Para isso, tivemos como objetivo 

principal dessa pesquisa, analisar o conceito de liberdade no pensamento de Karl Jaspers e 
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suas implicações para o processo que tem em vista a Formação Humana. Buscando, desse 

modo, elaborar um conceito que contribua para a compreensão do que entendemos por 

formação do ser humano, a fim de perceber como a filosofia existencial de Karl Jaspers pode 

contribuir para a integralidade do sujeito.  

Inserida na área da filosofia da educação, nossa pesquisa é basicamente fundamentada 

em uma revisão bibliográfica de livros e artigos relevantes para a construção da análise do 

conteúdo. Tendo a hermenêutica como metodologia de pesquisa, a revisão bibliográfica é 

realizada buscando se basear na ideia do ciclo hermenêutico (CORETH, 1973) o qual 

demonstra que, para se compreender algo, é necessário partir de conceitos anteriores (pré-

conceitos) que possibilitam uma compreensão gradativa e sempre mais clara do objeto de 

estudo, favorecendo, assim, a construção de uma estrutura dialógica. A concepção da 

fenomenologia de Rezende (1990) também auxilia o processo de produção interpretativa. É 

impossível entender os aspectos existenciais de uma filosofia como a de Jaspers, sem fazer 

análises fenomenológicas da própria existência. O imperativo da fenomenologia, de voltar às 

próprias coisas, obriga o pesquisador, na análise dos textos, a permanecer numa constante 

comparação com as próprias vivências correspondentes. Além disso, a fenomenologia de 

Rezende auxilia a evitar reducionismos (que consistem em focalizar apenas um aspecto do 

fenômeno em detrimento de outros), para que não cheguemos a conclusões dogmáticas, que 

se contrapõem à ideia de periechontologia presente no pensamento de Jaspers. Logo, 

concebemos que, o uso da hermenêutica de Coreth (1973) aliada à fenomenologia de Rezende 

possibilitou, no processo de aquisição de conhecimento e produção literária, a ampliação da 

compreensão nas reflexões direcionadas ao campo pedagógico, existentes em nossa pesquisa. 

Uma educação que vise à formação humana deve buscar no educador uma forma de 

desenvolvimento pessoal para que este possa desenvolver com seu educando uma relação 

baseada em tais princípios filosóficos. Lançamo-nos, a uma tentativa de propor um caminho 

para o desenvolvimento de uma autoeducação, que, como diria Jaspers, possibilitará ao ser 

humano o encontro com sua possibilidade de existir verdadeiramente na prática de sua 

liberdade, agindo dentro de princípios que gerem uma educação espiritual, voltada à 

integralidade do homem dentro do pensamento jasperiano. 

 

Fundamentos filosóficos do Abrangente 
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O que é educar? Pode-se dizer que educar é transmitir conhecimentos. Mas toda 

transmissão de conhecimento é educativa? Se tomarmos a educação como uma prática que 

possui uma intencionalidade, devemos nos perguntar qual o sentido da educação? A nossa 

posição leva em conta a educação como uma prática que contribui para a humanização do 

homem (RÖHR, 2007), examinando, atentamente, todas as dimensões que o formam. Para 

que possamos compreender o porquê de uma educação que vise à Formação Humana, 

devemos, inicialmente, compreender o homem em cada uma de suas dimensões ou modos e 

para isso faz-se de valor a influência da filosofia existencial de Karl Jaspers.      

O homem possui perguntas fundamentais que mobilizam a sua busca por respostas que 

lhe deem sentido à vida. O pensamento original filosófico é a base, segundo Jaspers (1968), 

do verdadeiro ponto de partida desse pensamento filosófico, “Para alcançá-lo, importa realizar 

o que, a meus olhos, é a operação filosófica fundamental. Não se trata de um método de 

pesquisa, mas de procedimento que leva algo acontecer em nós.” (JASPERS, 1965, p.37).  

Esse pensamento tem que ser questionador para que, assim, haja a possibilidade de o sujeito 

compreender o que ele é e tudo o mais que ele não é. A situação da filosofia para Jaspers é a 

de abraçar o todo, que para ele se apresenta na forma do abrangente que é o ser humano. 

Vendo na Periechontologia
2
 um modo de compreender esse abrangente, surge uma doutrina 

que busca analisar as origens da relação entre sujeito-objeto, possibilitando ao homem a 

descoberta de perspectivas que fazem do si mesmo objeto de pesquisa, a fim de esclarecer a 

sua própria existência, opondo-se aos dogmatismos presentes nas mais variadas formas de 

pensamento. O abrangente se manifesta na cisão entre o sujeito e o objeto e, para sabermos 

algo sobre ele, temos que nos limitar às maneiras como ele se revela para nós. Seguindo o 

esquema apresentado por Jaspers em sua obra “Von de Wahrheit” e adotado por Hersch 

(1978), vemos o abrangente da seguinte maneira: 
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  Doutrina dos modos do abrangente, analisando as origens da relação entre sujeito-objeto possibilitando 

ao homem a descoberta de diferentes perspectivas, podendo fazer de si mesmo objeto de reflexão filosófica, a 

fim de esclarecer a sua própria existência. 
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Quadro 1: Os Modos do Abrangente 

  

O abrangente que nós somos 

 

O abrangente que o ser é 

 

Imanente 
 

Consciência em geral 

Existência empírica 

Espírito Humano 

 

Mundo 

 

 

Transcendente 

 

Existência 

 

 

Transcendência 

Razão abrangente 

 

O abrangente que nós somos é representado, em seu lado imanente, pela consciência 

em geral, pela existência empírica e pelo espírito humano e, em seu lado transcendente, pela 

existência. O abrangente que o ser humano é pode ser representado pelo mundo em seu lado 

imanente e pela transcendência em seu lado transcendente propriamente dito. Falando de cada 

um dos modos do abrangente, podemos dizer que a consciência em geral (Bewusstsein 

überhaupt) é o abrangente que eu sou, que nós somos, apresentado como uma consciência em 

comum da qual todos, mais ou menos, participam e que tem a presença fundamental na 

racionalidade científica. A existência empírica (Dasein), por sua vez, é a realidade na qual 

entra tudo o que é real para nós, assim como a consciência em geral é o local no qual 

encontramos tudo aquilo que deve ser pensado. O Espírito Humano (Geist), por sua vez, é 

tudo aquilo que a consciência do ser pensa e que se encontra reproduzido pela reflexão de 

unidades compostas, culturalmente estruturadas.  Esses três modos do abrangente se 

correspondem entre si, mas ainda não nos satisfazem plenamente, pois ainda nos falta um 

fundamento do ser em si, pelo qual eu me produzo a mim mesmo, livremente, em 

comunicação com outro ser em si, me tornando uma “existência possível”, como diz Jaspers 

(1968).  

 

Que somos nós, que são esses olhos que estão no mundo e veem e conhecem 

e compreendem?  Seres pensantes, somos a dimensão – única, segundo 

sabemos – onde aquilo que é se revela em nosso pensamento objetivo, em 

nossa compreensão, em nossa ação, em nossa criação, em cada forma de 

nossa experiência. (JASPERS, 1965, p.36) 
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É na compreensão do que eu sou e da minha liberdade que posso me conhecer 

enquanto existência e são esses três modos imanentes do abrangente que possibilitam a 

manifestação da existência, pois esta não possui nenhuma objetividade apreensível. A 

existência (Existenz) só é possível pela transcendência e nessa se encontra com as situações-

limite
3
, às quais o homem está sujeito, lhe proporcionando experiências que darão um novo 

sentido à existência.  

O mundo (Welt), que é o sexto modo do abrangente, pode ser visto de duas formas: 

como realidade objetiva, permitindo um conhecimento parcial do que ele é e como meio “vital 

subjetivo”, que passa a ser um mundo reduzido à particularidade de cada um, resultando numa 

fragmentação da realidade (JASPERS, 1932 apud HERSCH, 1978). A transcendência, por 

sua vez, é alcançada pelo ato consciente de liberdade, que possibilita ao homem ter certeza de 

sua existência e, como diz Jaspers (1968), é fundamentada pelas verdades presentes em cada 

um de seus modos. Os três modos do abrangente (consciência em geral, existência empírica e 

espírito humano) nos integram no mundo e, quando reduzidos à realidade objetiva, atuam 

como objetos de investigação biológica, psicológica e sociológica, mas não abrangem o ser-

em-si, que é mais que a realidade empírica, é também uma existência possível, sendo o 

abrangente a transcendência (Transzendenz).  

Cada modo do abrangente aparece com uma origem própria, mas essa origem reclama 

a complementação de outra, interligando os modos em uma comunicação imprescindível para 

o todo. Essa comunicação não é a comunicação realizada em nosso cotidiano, mas, sim, uma 

comunicação a qual Jaspers chama de Comunicação existencial. Essa comunicação não é 

captada de “forma direta, mas indiretamente na forma de cifras” (RÖHR, 2003). As cifras da 

transcendência só falam de transcendência à existência (HERSCH, 1978) possibilitando assim 

uma verdadeira comunicação entre as existências possíveis. Por não ser uma linguagem 

objetiva, as cifras não podem ser compreendidas pela consciência em geral, mas sim pelo 

abrangente em sua totalidade, sendo, dessa forma, uma linguagem que tem uma função 

mediadora entre o imanente e o transcendente do ser humano, como diz Jaspers: 

 

Las representaciones, imágenes, y pensamientos en el medio de la 

conciencia en general en los que yo como ‘possible existencia’ escucho el 

                                                 
3
  Essas situações são aquelas em que o ser humano não tem o poder de agir sobre elas, tais como a 

morte, a doença, o acaso, etc. 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 

8 

 

 

 

lenguaje de la trascendencia, los denominamos cifras de la trascendencia 

(JASPERS, 1968). 

 

Portanto, essa verdadeira comunicação existencial à qual Jaspers faz referência se dá a 

partir das cifras (HERSCH, 1978), possibilitando o contato do meu eu com outro eu 

estabelecendo uma relação de criação recíproca baseada na troca de experiências 

significativas (JASPERS, 1932). Não existe um acesso direto à transcendência, dessa maneira 

não se pode conhecer objetivamente a sua face, pois ela continua inacessível ao ser humano 

empiricamente. Contraposta a ela está o mundo, que é imanente, sendo, por isso, reconhecido 

na realidade empírica. É, entre esses dois modos do abrangente que as cifras da 

transcendência se encontram, apontando ao homem algo da transcendência no mundo, 

possibilitando assim que ele encontre-se existencialmente.  

Existimos diante da transcendência, mas essa, nós não a possuímos empiricamente, 

logo, é a partir das cifras da transcendência que conseguimos conhecer algo próprio da 

transcendência. Sendo assim as cifras não se apresentam como um conhecimento claro que 

pode ser determinado cientificamente, mas podem ser compreendidas como uma 

interpretação, onde a sua verdade está relacionada com a existência do indivíduo que se 

encontra diante da transcendência (JASPERS, 1968). Essa verdadeira comunicação 

existencial que se dá a partir das cifras (HERSCH, 1978), possibilita o contato do meu eu com 

outro eu, estabelecendo uma relação de criação recíproca, baseada na troca de experiências, 

entre existências, através da linguagem cifrada (op.cit., p.67). Ao falarmos das cifras não 

estamos tratando de coisas ou realidades empíricas, mas sim dos conteúdos que compõem a 

essência das cifras através de situações que transmitem o encontro de um significado para as 

questões fundamentais da vida humana. O passo que leva o homem a atingir a sua 

transcendência se transformando em si mesmo, se dá no momento em que ele encontra a sua 

liberdade, pois o encontro com a liberdade faz com que o homem aumente o seu compromisso 

existencial, resultando, assim, também no aumento da sua responsabilidade com as cifras que 

o direcionam a transcendência.  

A necessidade de descobrir como tudo está relacionado, motiva o homem a buscar a 

compreensão do ser na unidade do abrangente; essa busca leva à razão abrangente. A razão 

abrangente (Vernunft), como diz Jaspers (Ibid., p.68), é o abrangente que está aberto a tudo, 

buscando, incansavelmente, o sentido de todas as coisas, agindo na unificação dos modos do 

abrangente e impedindo que fiquem no isolamento, contribuindo, assim, para que o homem se 
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realize construtivamente. Na compreensão dos modos do abrangente e de sua relevância para 

a formação humana, a filosofia de Karl Jaspers pode contribuir para que, o educando encontre 

um momento que lhe possibilite a compreensão dos modos do imanente e os limites inerentes 

a eles, podendo, dessa forma, dar um salto em direção a sua transcendência. Esse salto 

proporciona uma visão de mundo abrangente, pois o educador e o educando não podem se 

formar em uma totalidade fechada. É preciso, para uma formação humana que leve em 

consideração todos os modos do abrangente, um mundo que se apresente como espaço de 

possibilidades, pois para que haja uma educação voltada à integralidade do educando, é 

fundamental que o educador também trabalhe a sua própria integralidade. É esse o momento 

frutífero que o ajuda a refletir sobre a sua liberdade e a sua condição existencial, sendo de 

fundamental importância para o desenvolvimento dele como ser consciente de si. 

 

A consciência da Liberdade como um caminho para a Liberdade 

 

Para falarmos de liberdade no pensamento de Karl Japers, devemos, antes, buscar 

compreender suas diversas definições dentro da filosofia. Vários autores se debruçam sobre o 

tema da liberdade e de sua importância para as relações existenciais e sociais, do ser humano, 

desde a Grécia Antiga. Filósofos como Parmênides, Anaximandro e Heráclito compreendiam 

a liberdade através da ideia de des-velamento do ser contida no termo Aletheia
4
 (JÚNIOR, 

2010). Com a filosofia moderna, a liberdade passou a fazer referência ao mundo externo, 

tendo como significado a possibilidade de livre escolha, onde o indivíduo pode fazer o que 

quer.  

Quem se aproxima desse conceito de liberdade é o filósofo francês Jean-Paul Sartre, 

que traz a liberdade como uma manifestação da ação do ser humano que existe. Para Sartre 

(2001) a liberdade se apresenta como a liberdade do sujeito que tem uma consciência 

autônoma para escolher, pois “não há liberdade a não ser em situação e não há situação a não 

ser pela liberdade”. Dessa maneira, sendo essa liberdade algo relacionado à situação 

vivenciada pelos homens, ela passa a ser uma forma de definir a autenticidade e a 

inautenticidade do sujeito. 

 

                                                 
4
  A aletheia, que constitui a actividade própria da Paideia, permite-nos alcançar as verdades existenciais, 

que coincidem com a própria teleologia da educação - finalidades educativas. (Neves, 2002, p.142) 
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O homem faz-se afirmando suas escolhas livres, assim, o homem é produto 

de sua liberdade, pois é na ação livre que o homem escolhe seu ser, que se 

constrói enquanto sujeito. Por outro lado, no mundo da natureza não há 

liberdade, mas o determinismo dos instintos; assim, falar no humano, desde 

uma ótica sartreana, é falar num ser que quotidianamente escolhe as ações 

que faz. (DANELON, 2002) 

 

Esse conceito em torno de uma liberdade total pode ocasionar uma negação dos 

valores morais, pois, na medida em que posso fazer o que escolho fazer, essa minha escolha 

pode ter consequências negativas na minha relação com o outro (BARROS, 2010) e nesse 

momento o “Outro” aparece como um limite para a minha liberdade transformando a mim 

mesmo em objeto. 

 

O Outro atribui qualidades a mim do mesmo modo que atribuo qualidades a 

uma coisa. O Outro me dá um ser que é para-outro mais do que para-si ou 

para-mim. O Outro me dá um exterior do qual estou para sempre alienado e 

que fica em suas mãos. Isso constitui um limite genuíno para minha 

liberdade. (BURSTOW, 2000) 
 

A liberdade absoluta é um conceito contraditório em relação a si mesmo, pois o 

caminho que direciona a uma liberação total do indivíduo apresenta perigos ao que Jaspers 

(1968, p.461) chama de liberdade existencial. A partir do momento em que agimos em busca 

apenas de uma liberação total no ambiente no qual vivemos, acabamos nos restringindo a uma 

compreensão de liberdade que não abrange a nossa busca existencial, deixando-nos 

desorientados na escravidão do nosso querer. Portanto, nesse artigo falamos de uma liberdade 

do indivíduo que não é apenas uma liberdade arbitrária, onde posso fazer tudo o que quero e 

que está limitada pela minha relação com o outro. A liberdade não pode ser entendida apenas 

como uma ação casual do ser humano dependente de seu livre arbítrio. A liberdade deve 

contribuir para uma prática autoeducativa, na qual o homem busque compreender a sua 

origem, para assim realizar-se a si mesmo.  

 

(...) a liberdade é um fato que pode se tornar presente nas nossas vidas na 

medida em que nós mesmos a aceitamos. Reconhecermo-nos como seres que 

têm liberdade já é um ato de liberdade. Quanto mais conscientemente 

vivenciamos os nossos momentos de decisão e as nossas atividades 

cognoscitivas, quanto mais podemos verificar o que de fato depende de nós 

neste mundo e o que não. (RÖHR, 2010, p.327). 
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Logo, não podemos acreditar numa liberdade total diante da condição do homem que 

se vê limitado pela natureza física e pela organização social. Isso não quer dizer que não 

existam momentos de liberdade, mas tal conceito ultrapassa o homem e vai mais fundo em 

seu ser.  Para analisarmos a liberdade, a partir de um ponto de vista que se aproxima da teoria 

de Jaspers, encontramos, na filosofia heideggeriana uma relação importante entre a liberdade 

do sujeito em interação com o outro. Em Heidegger, a liberdade coincide...  

 

Com a capacidade de um sujeito, a partir de si mesmo, espontaneamente, se 

vincular a um ser que, acontecendo nesse mesmo sujeito, nele determina e 

constitui o seu próprio ser enquanto “aí” desse acontecimento. (SÁ, 2009).  

 

Mas o sujeito, para Heidegger, não se fecha em si mesmo, ele está aberto para o 

conhecimento que acorre no seu relacionamento existencial com o outro. Para Heidegger, a 

liberdade está fortemente vinculada à noção de autonomia, onde o homem passa a escolher 

viver uma vida existencial autêntica, onde o sujeito se estabelece como ser-no-mundo.  

 

A liberdade relaciona-se com a autonomia, no que concerne ao desvelamento 

de sentido do ser chamado por Heidegger como verdade. Ser livre é 

desprender-se de tudo o que impede uma vida autêntica, não optando pela 

efetivação das possibilidades que levam à banalização existencial.  

(JÚNIOR, 2010) 

 

Karl Jaspers (1968) diz que, para que haja liberdade, é fundamental que o ser humano 

encontre um sentido para a sua existência e, assim, a liberdade passa a ser algo que na sua 

fenomenicidade vai além do fenômeno e nas cifras vai além das cifras, pois não é algo 

plausível de explicações empíricas. Mas, será que o homem, nos dias de hoje, encontra um 

sentido que corresponda a ele mesmo? Os indivíduos geram prisões em si mesmos, de acordo 

com o que eles pensam que devem ser, na correspondência do desejo do outro, e faz parte da 

liberdade saber que não se deve corresponder às expectativas externas a nós mesmos, pois 

uma das condições que Jaspers (1968) cita, para que o sujeito seja livre, é saber, de fato, quem 

realmente é, evitando, assim, a construção de enganos sobre a sua própria existência. 

Adquirida a sua liberdade, o indivíduo passa a se preocupar com o mundo no qual vive, 

buscando sentido nas relações com o outro (NAVES, 2009). 

Logo não tem como eu ser livre se não conheço a mim mesmo. Uma liberdade radical 

como conhecemos, onde a possibilidade de realização de todas as vontades, fazendo o que se 
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escolhe inconsequentemente é um tipo de liberdade que pode aniquilar a liberdade em si, 

deixando-nos apenas um “vazio existencial” (JASPERS, 1968). Não há nenhuma liberdade da 

existência que se mostre como dada e como tal seja investigável, mas essa liberdade só se faz 

presente numa certeza que se encontra mais além de todos os fenômenos do ser no mundo 

(Ibid., p.475) e é no momento em que levo em consideração as minhas convicções que 

estabeleço uma ligação com princípios espirituais. É por sermos seres racionais finitos e 

dependentes de sentido que o esclarecimento desse sentido se torna a meta do nosso viver e o 

modo de pensamento que me conduz de acordo com o que verdadeiramente eu sou. (Ibid., 

p.476) 

Esse conceito de liberdade do homem para Jaspers pode ser uma interseção entre as 

duas fases do pensamento heideggeriano. Enquanto que na primeira fase, marcada pela sua 

obra principal Ser e Tempo, Heidegger diz que o existir humano é um projetar-se que 

ocasiona a definição de suas ações, tendo a liberdade, nesse caso, um correspondente externo 

ao ser humano, sem uma orientação para esse lançar-se; na segunda fase inverte seu 

pensamento e traz o ser humano com a tarefa de escutar o ser no qual está inserido e a 

liberdade passa, então, a corresponder com aquilo que é verdadeiro. Em Jaspers esses dois 

momentos se fundem, na medida em que o ser “fabrica a sua essência” na possibilidade de sua 

existência, mas essa existência não é possível por si mesma, mas diante da transcendência, 

tendo assim algo como correspondente. 

Sabe-se que o homem está mais preocupado em como conquistar uma liberdade 

material, política e psicológica, mas esse não deveria ser o sentido de sua vida. Segundo 

Jaspers (JASPERS, 1968), o conhecimento de si mesmo é fator importante para aquilo que o 

homem chegue a ser. O homem pode ver-se como uma tarefa para si mesmo, diante da 

liberdade na qual ele é presenteado, como um ser que para ele está oculto na transcendência.   

 

O eu, segundo Jaspers, não é mais do que uma mera possibilidade que por 

livre escolha se realiza a si mesmo. Eu sou o que fabrico a minha essência 

existindo por um acto duma liberdade que coincide com a própria existência. 

(NEVES, 2002) 
 

A liberdade desperta liberdade e o individuo só pode chegar a ser livre na medida em 

que o sejam as pessoas que convivem com ele. Sua própria vida passa então a representar para 

ele o caminho que lhe garante a possibilidade de liberdade e para Jaspers (Op.Cit., p.497) 
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“não empreender essa aventura significa que estão desaparecendo aqueles homens que 

fizeram até agora a história do ocidente.” Só à medida que percebemos a nossa liberdade é 

que podemos agir livremente, dentro da comunidade, de maneira autêntica com nós mesmos. 

Em seu pensamento, Jaspers (Ibid., p. 461), assim como Kant, distingue dois tipos de 

liberdade: uma negativa e uma positiva. O termo negativo aqui não tem sentido valorativo. 

Enquanto que para Kant a liberdade negativa diz respeito à independência da razão para fazer 

normas para si mesma em face do mundo racional exterior ao sujeito (JÚNIOR, 2010), a 

liberdade negativa em Japers significa lutar contra fatores externos que limitam o âmbito da 

minha escolha. Um exemplo é a luta contra a dominação do homem pelo poder econômico 

que o oprime. Nessa luta, busco aumentar os meus espaços de liberdade dentro da sociedade 

na qual vivo, mas obter mais espaços de liberdade não quer necessariamente dizer que foi 

realizada uma liberdade positiva. Nessa luta temos que valorizar os seus aspectos positivos 

diante da ampliação de nossos espaços de liberdade, mas, para Jaspers, essa liberdade que é 

conquistada é chamada de negativa, porque os espaços que conquisto, livres de opressão, não 

são preenchidos em sua totalidade. O negativo aqui presente sinaliza exatamente esse espaço 

vazio. A liberdade negativa é importante, mas não é suficiente para a realização de uma 

liberdade existencial. É nesse momento que ele propõe a liberdade positiva, é aquela na qual 

me comprometo com algo que corresponde a mim mesmo, possibilitando uma maior 

autenticidade dentro de minhas atitudes, assemelhando-se ao pensamento kantiano, que tem a 

liberdade com um sentido positivo no momento em que o sujeito é autossuficiente, 

racionalmente sendo capaz de elaborar normas para si mesmo (Ibid., p.2).   

 

Sólo en la reflexión sobre aquello que se pensó o que pensando se hizo y se 

obró, y sólo mediante la aclaración del sentido de la validez de cuanto 

décimos y escuchamos, nos hacemos filosóficamente veraces. Quedamos 

libres de las evidencias incuestionadas, libres de las ‘arfimaciones 

consolidadas’, del pensamento dictatorial concretado en fallos inapelables, 

libres de la violencia de la construcción lógica, cuyos supuestos no llegaron 

a ser conscientes. (JASPERS, 1968. p.464) 

 

Para se compreender a liberdade em seu sentido existencial só é possível a partir de 

uma reflexão metodológica para aquele que vive, viveu ou deseja viver essa experiência de 

autoconhecimento. Caso o indivíduo não encontre nisso um sentido para a sua vida, torna-se 

superficial falar de algo que só se conhece através da linguagem verbal comum. É 

fundamental, que haja uma penetração metodológica do sujeito com o objeto de reflexão, para 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 

14 

 

 

 

que, assim, este encontre uma apropriação fenomenológica da liberdade. (JASPERS, 1968. 

p.469) Mas, também devemos nos questionar de qual sujeito estamos falando. Até que ponto 

sabemos “o que é o homem?”  

Para Jaspers, a imagem do homem é um momento de seu ser em formação e a maneira 

como e por qual motivo o homem tem a si mesmo não é apenas proveniente da aceitação de 

algo dado socialmente ou existencialmente, mas também é resultado da sua própria 

responsabilidade diante de si. Ele pode tornar-se si mesmo através daquilo que ele sabe de si 

por uma visão geral composta pela psicologia, pela sociologia e pela antropologia. Porém, 

filosoficamente, o homem ultrapassa esses saberes.  

 

El hombre puede verse como tarea para sí mismo, como la libertad en la que 

se es regalado, como el ser en que todavia está oculto lo que, a partir de él y 

por su proprio esfuerzo y gracias a la trascendencia, puede llegar a ser.  

(Ibid., p.478)  

 

O que somos é um conhecimento nosso diante dos seres que existem no mundo e 

apenas o homem, na sua concretude, é prova para si mesmo daquilo que é possível e do que 

não é, tendo como garantia, para a esperança da liberdade, uma realidade autêntica. (Ibid., 

p.477) Heidegger compreende como existência inautêntica aquela existência cotidiana que se 

encontra imersa no mundo e é dessa situação de inautenticidade que o sujeito deve buscar 

sair, encontrando o seu caminho (NAVES, 2009). A experiência de autenticidade é uma 

condição para a liberdade positiva, mas, como saber quando uma pessoa não é autêntica? A 

autenticidade é um posicionamento próprio da pessoa, que condiz com as suas convicções, 

logo é uma atitude intrínseca ao ser humano, baseada na sua existência, que caracteriza cada 

pessoa como algo próprio e inconfundível. Nesse posicionamento, eu assumo uma atitude 

com aquilo que eu verdadeiramente sou e isso supõe um conhecimento do meu próprio eu.  

Esse conhecimento pode ser descoberto através de exercícios de auto-observação que 

possibilitem o encontro com um caminho que condiz comigo mesmo e é no momento que 

adquiro esse conhecimento sobre mim que posso falar de uma autenticidade. A construção de 

uma existência autêntica tem como ponto fundamental para o seu processo de construção a 

própria liberdade do indivíduo. 

 

A autenticidade é, então, aquela existência marcada pelo autodomínio 

perante as possibilidades da vida, onde não são as circunstâncias ou os 
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outros seres-aí que conduzem o meu pensar e o meu agir; mas sim, o próprio 

eu, que consciente da temporalidade inerente ao ser que o caracteriza como 

ser-para-a-morte, toma para si os laços do seu destino, assumindo as 

responsabilidades que ele possui enquanto homem (NAVES, 2009. p.14) 

 

Em Kierkegaard a autenticidade surge no instante em o homem tem a necessidade de 

tomar consciência de si, se reconhecendo diante do absoluto. Para ele o homem se desespera 

tanto na tentativa de fugir de seu próprio eu como também nos momentos em que ele tenta ser 

esse eu, numa tensão dialética onde o individuo volta-se sobre si mesmo para se conhecer 

(BARROS, 2009). Na medida em que me ligo a algo que corresponde intimamente a mim, 

adquiro um autoconhecimento que me conduz a minha liberdade e essa liberdade torna-se 

uma liberdade positiva, quando faço escolhas que me ajudam a ser autêntico comigo mesmo, 

encontrando valor na minha existência.  

 

A autenticidade, na filosofia de Kierkegaard, só é possível quando o sujeito 

assume a sua existência enquanto individualidade, ou melhor, adquire uma 

responsabilidade e compreende o existir com algo sério. Podemos 

compreender a seriedade como um compromisso que o sujeito tem diante da 

sua existência. (BARROS, 2009. p.15) 

 

Para Jaspers (1968) eu não sou livre por conta própria, mas sou livre porque algo me 

criou na condição de liberdade. A liberdade só é encontrada diante da transcendência e, para 

que isso ocorra, faz-se necessário a interligação dos modos do abrangente que é o ser humano. 

As paixões da nossa existência empírica são condição de nossa atividade, em todos os modos 

do abrangente que somos, porém elas nos levam ao erro. Nós nos perdemos quando fugimos 

de nós mesmos e essa perda provoca um desespero em nossa existência, mas, à medida que 

fazemos o movimento contrário e buscamos o nosso próprio eu, também ficamos 

desesperados e essa tensão dialética contribui para a nossa formação. O paradoxo da 

humanidade se baseia na transformação degradante no caminho que o homem segue até a 

liberdade e para Jaspers “A multiplicidade de papéis não permite ao homem uma identificação 

com algo que lhe é próprio” (JASPERS, 1968).  

É no instante em que nos certificamos da liberdade autêntica de nós mesmos que 

adquirimos, a tempo, a certeza de que a liberdade não é por si mesma, mas, sim, um presente 

do ser, se certificando da transcendência, por meio da qual é. Alcanço a liberdade quando me 

descubro como existência possível e assim estabeleço uma relação com o lado transcendental 

do ser que sou eu mesmo. 
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Contrapõe-se a esse pensamento, baseado na liberdade presentificada pela 

transcendência, a visão personalista de Emmanuel Mounier. A teoria desse filósofo francês é 

fortemente marcada pela visão cristã
5
 do homem e nela há a afirmação da liberdade como 

uma realização da pessoa que se faz livre, após escolher pela liberdade. Para Mounier (1964) 

a liberdade não é dada e para que o homem garanta a experiência de liberdade é necessário 

que ele se entregue ousadamente a essa tentativa, podendo aceitá-la ou recusá-la, situando 

essa liberdade no mundo, nos valores e no sujeito em si. Abordando o tema a partir de uma 

antropologia filosófica, ele diz que a liberdade é limitada e condicionada pela situação real do 

sujeito e este deve tomar como ponto de partida a aceitação dessa condição, para buscar a sua 

liberdade situada no mundo e na relação com o outro.  

 

Não sou livre apenas porque exerço minha espontaneidade, torno-me livre se 

der a essa espontaneidade o sentido duma libertação, ou seja, duma 

personalização do mundo e de mim próprio. (...) A minha liberdade não é 

somente manifestação espontânea, mas antes dirigida, ou, ainda melhor, 

invocada (MOUNIER, 1964, p. 119).  

 

O homem é livre diante do mundo que o questiona, tornando-se, desse modo, 

responsável sobre si mesmo e sobre a sua relação com o outro, pois a liberdade não deve estar 

isolada no sujeito, ela deve ser uma forma de união, onde a pessoa se caracteriza plenamente 

como si mesmo. Para Mounier, o homem é uma “existência incorporada que transcende a 

natureza, que está aberta aos outros e ao mundo através da comunicação” (PINTO; SILVA, 

2010) e, assim como em Jaspers, o ser humano busca continuamente pela realização de si 

mesmo, apoiada na comunicação que para ele é estabelecida entre as existências.  

Mas, quando compreendemos o homem diante dos modos do abrangente expostos 

anteriormente, podemos ver que somos uma realidade abrangente composta pela existência 

empírica, pela consciência em geral e pelo espírito humano, mas temos como meta de vida um 

salto dessa realidade para uma realidade abrangente, na qual possamos ser uma existência 

através de uma vida autêntica. Para Jaspers, é esse salto de uma realidade imanente para uma 

realidade transcendente que é essencial para a minha liberdade, pois “a liberdade existe 

                                                 
5
  Jaspers não compartilha com Mounier essa visão cristão. Vendo a fé revelada como algo que limita o 

ser humano, Jaspers propõe o que ele chama de fé filosófica. Para a fé filosófica não existe uma manifestação 

direta de Deus na realidade empírica, como sugere a fé religiosa. A transcendência (Deus) se manifesta 

indiretamente e o ser humano só é capaz de expressar as suas experiências com a Divindade em formas de cifras 

da Transcendência. 
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apenas com a transcendência e pela transcendência” (Jaspers, 1973, p.30) e é nessa existência 

diante da transcendência que o ser humano passa a refletir sobre si mesmo e sua realidade 

circundante. A transcendência não deve ser encarada como algo externo e inalcançável ao 

sujeito, não é a superação da cisão entre sujeito e objeto, mas sim uma “relação de 

momentânea coincidência do sujeito com o objeto” onde o sujeito encontra algo no qual se 

identifica verdadeiramente. (RÖHR, 2010. p.318).   

Esse modo de pensar propõe apenas uma possibilidade de um encontro existencial do 

homem, e não um ideal do homem baseado em conceitos universais, que valham igualmente 

para todos os indivíduos. Para Jaspers a realização de uma “possível perfeição humana” era 

algo irrealizável, pois a essência do homem não é algo fixo, mas, sim, uma renovação 

constante do seu sentido.  

 

A Autoeducação Como um Processo de Autorrealização 

 

“O sentido mais íntimo da liberdade é que o próprio ser humano tem a 

possibilidade de decidir sobre si. A decisão fundamental é: vou em busca de 

mim mesmo ou não. Da mesma forma que o homem nessa busca pode sentir 

a angústia de não ser ele mesmo, de não identificar-se com aquilo que fez ele 

pode vivenciar momentos existenciais em que alcança certezas sobre si, não 

em termos totais, sempre parciais. Nesse momento, o homem tem a 

liberdade de fugir de si ou assumir a si mesmo e sua tarefa neste mundo que 

inclui a atitude de interligar-se com o essencial.”  (RÖHR, 2010. p.329) 

 

Há um condicionamento espacial e temporal sobre o homem, que limita seu agir, 

porém faz parte de sua existência buscar incessantemente a si mesmo, participando, desse 

modo, de um processo contínuo de autorrealização. Isso lhe clarifica a possibilidade de 

acessar a sua existência enquanto ser consciente de si mesmo. É nesse interminável desejo por 

se autorrealizar que o homem se apresenta como um ser em formação, pois ele não nasce 

pronto e determinado, mas ele se atualiza, de acordo com as suas vivências, na possibilidade 

de existir autenticamente. 

Do mesmo modo que o ser humano a educação pode ser compreendida como um 

“projeto inacabado”, pois se constitui como um processo gnosiológico, onde o sujeito busca 

compreender o que é enquanto existência possível, tomando consciência de sua estrutura 

existencial (NEVES, 2002). É no instante em que a educação adquire um caráter 
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humanizante, que poderemos encontrar em sua estrutura pedagógica um projeto que leva o 

indivíduo à autorrealização proposta no pensamento jasperiano. 

É diante disso que nos questionamos em que medida nós podemos propor uma 

educação que vise à formação humana (levando em consideração que o indivíduo tem como 

projeto de vida o encontrar-se a si – mesmo) se nossa sociedade está pautada na transmissão 

de uma educação científica e modeladora? O que podemos definir como o “si-mesmo” do ser 

humano para, a partir daí, trabalhar em função de sua formação? Para Jaspers (NEVES, 2002) 

o si-mesmo é considerado a dimensão mais essencial da natureza humana e em sua essência 

explica o que há de autêntico no ser humano e é na educação que o indivíduo encontra o meio 

pelo qual pode se realizar, a partir da sua realidade histórica e da sua relação comunicativa 

com o mundo (JASPERS, 1968). 

 

Se a liberdade e o si-mesmo estão referidos ao mundo e à realidade, a 

educação é um entrecruzamento entre o si-mesmo e o mundo, e o educador 

apenas pode exercer a sua função respeitando a liberdade do educando. A 

educação é o processo dialéctico do homem operante no mundo, partindo da 

própria originalidade, é um processo que possibilita a auto-realização 

mediante a auto-reflexão e a comunicação, de tal forma que fique sempre a 

salvo a liberdade íntima por meio de uma contínua referência ao mundo, no 

qual se realiza a existência. (Op. Cit. p.123/124). 

 

Isso disponibiliza à educação um caráter abrangente do indivíduo, pois a prática 

educativa não se dedica apenas à formação intelectual do homem, mas também a uma 

formação moral, emocional e espiritual, levando em consideração as dimensões que o 

constituem. O ser humano deve ser pensado na sua multidimensionalidade e não ser reduzido 

apenas a uma fase de sua humanidade, ele não é composto apenas de corpo ou mente, de 

formas separadas, mas, sim, de dimensões que o integram, caracterizando-o como existência 

possível e é trabalhando todas as suas fases que conseguimos alcançar a sua humanização. 

Röhr (2010) distingue cinco dimensões às quais ele chama de básicas, são elas: a dimensão 

física composta pelas características biológicas, a dimensão sensorial, representada por 

nossos cinco sentidos, a dimensão emocional, que abrange a nossa psique e nossas emoções, a 

dimensão mental que é constituída pela racionalidade propriamente dita, pelo pensamento 

reflexivo e pela intuição e por fim a dimensão espiritual, que vai além do nosso pensamento. 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 

19 

 

 

 

As dimensões básicas do ser humano podem ser visualmente analisadas a partir do 

quadro feito por Röhr (2010), possibilitando-nos a compreensão da organização sequencial 

dessas dimensões na existência humana.  

 

Quadro 2: As cinco dimensões básicas do ser humano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos chamar essas dimensões de imanentes e a dimensão espiritual de 

transcendente. Das dimensões imanentes temos evidencias constantes. 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. (Ibid., p.15). 

 

No quadro podemos perceber uma gradação de cor do centro para as extremidades. 

Isso é uma tentativa de representar a materialidade das dimensões. A dimensão física se 

apresenta de forma mais densa do que a dimensão sensorial e assim por diante, sendo a 

dimensão espiritual mais sutil que todas as outras (Ibid., p.16). A sutileza da dimensão 

espiritual não significa a sua imaterialidade, pelo contrário, todas as dimensões apresentadas 

podem ser consideradas matérias, algumas mais densas e ouras mais sutis, sendo essas 

características as responsáveis pela percepção dessas dimensões pelo ser humano. Por ser 

mais densa, a dimensão emocional é sentida com maior intensidade do que a dimensão 
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espiritual e é nesse ponto que se encaixa o objetivo da uma educação integral, que é buscar a 

integralidade dos modos/dimensões do ser humano para que este se conheça verdadeiramente 

provocando a sua autoformação. 

 O ser humano não se forma totalmente, se abre mão de suas dimensões, logo é 

fundamental um viver comprometido com a integralidade do si-mesmo para que uma 

formação humana seja possível. No processo contínuo de autorrealização, o homem entra em 

contato com o mundo, podendo desvelar algo de si, se realizando existencialmente. Isso quer 

dizer que a autorreflexão não é algo que gira apenas em torno do si-mesmo, mas que necessita 

do olhar para fora de si, se dando a possibilidade de se encontrar como algo inseparável do 

mundo. Logo, a partir do momento em que o homem reflete sobre si-mesmo ele passa a se 

lançar no mundo, encontrando os aspectos necessários para o seu auto-encontrar-se diante do 

mundo.  

Portanto, como diz Neves (2002), o processo educativo passa a ser revestido com 

características que garantem a individualidade pessoal, a responsabilidade intransferível de si 

mesmo em relação ao mundo e a intimidade, podendo, desta forma, realizar uma 

“autoeducação existencialmente situada e entendida.” Esse processo de autoeducação 

necessita, para se completar, da presença constante da comunicação com o outro. O diálogo se 

constitui como uma forma externa de comunicação que possibilita a concretização da relação 

eu-tu. A verdadeira comunicação aqui referida é chamada por Jaspers de comunicação 

existencial. Essa comunicação não é captada de “forma direta, mas indiretamente na forma de 

cifras” (RÖHR, 2003) possibilitando o contato do meu eu com outro eu, estabelecendo uma 

relação de criação recíproca, baseada na troca de experiências, entre as duas existências, 

através da linguagem cifrada. 

Essa comunicação consiste em um abrir-se ao outro e isso implica a presença de um 

ato de confiança, para que essa relação seja estabelecida. Para Jaspers, essa abertura ao outro 

resulta em um momento de realizar-se enquanto pessoa, passando por cima do meu egoísmo e 

estabelecendo uma relação amorosa que é fonte de toda a liberdade (NEVES, 2002). Em 

razão disso, o processo educativo constitui o ser humano e sem a sua atuação não haveria 

humanização, pois, como afirma Neves (Ibid., p.127.), “todo o progresso na autorrealização é, 

no fundo, parte positiva na educação.” A filosofia de Karl Jaspers favorece a construção de 

uma educação onde o indivíduo atua em e para a liberdade, pois assim ele representa a sua 

independência e a sua autonomia diante do mundo que o cerca.  
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É esse pensamento que traz a necessidade de uma pedagogia voltada para o diálogo. A 

partir do momento em que o educador centra o papel comunicativo em si mesmo, ele rouba de 

seu educando o direito de atuar livremente, estabelecendo uma comunicação significativa.  

Dessa forma, a dimensão espiritual do educador consiste em se preocupar com a humanização 

de seu educando, trabalhando em sua prática na integralidade do ser. Como o educador pode 

alcançar essa espiritualidade não é algo receitado em passos e regras que garantam o sucesso 

da tentativa, mas temos que saber compreender a espiritualidade como algo que nasce dentro 

do indivíduo e é resultado de buscas pessoais constantes, que fazem parte do seu processo de 

autoconhecimento pessoal e profissional. 

 

Uma abordagem Pedagógica para a Prática da Liberdade Dentro de uma Educação 

Integral 

 

A educação é uma ação nossa realizada sobre o mundo e para Jaspers (NEVES, 2002) 

essa ação deve estar envolta de uma finalidade que guia a intenção educacional em busca de 

um sentido. Retomando o que foi dito no início desse artigo, reafirmamos que o objetivo da 

educação seria o de “humanizar o homem” e, nesse caso, a espiritualidade (RÖHR, 2010) 

torna-se algo fundamental nesse processo da integralidade do educando. Röhr (2004) diz que 

a “educação exige um ato de uma identificação, e um ato de comprometimento por livre 

decisão, por convencimento íntimo.” Tais atitudes não surgiriam naturalmente, mas 

precisariam ser formadas dentro de um processo integral, que consideraria cada modo do 

abrangente que é o ser humano. 

Não podemos educar humanamente, se levamos em consideração apenas o 

desenvolvimento racional de nosso educando. A consciência em geral, para que atue de forma 

crítica no indivíduo, deve ser integrada aos outros modos que o compõem. Se não levo em 

consideração a existência empírica que é o meu educando, como poderei desenvolver o seu 

espírito humano? Suprir as necessidades desses modos básicos que formam o abrangente 

resultará, para o educador, um autoconhecimento maior do educando em relação a si mesmo. 

Mas, por que é necessário esse autoconhecimento? É necessário porque se temos a proposta 

de uma educação que vise à liberdade, temos que ter em mente que a aquisição desta é algo 

particular a cada indivíduo e é dentro de um processo de autoeducação que o educando poderá 

exercer sobre si mesmo o encontro com sua liberdade (NEVES, 2002).   
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Neves (Ibid., p.124.) apresenta uma análise do pensamento jasperiano e suas 

repercussões à educação, onde demonstra que na filosofia de Jaspers é essencial que eu, 

enquanto educador exerça sobre mim uma prática integral e uma autoeducação, para que, a 

partir de meu autoconhecimento, possa atuar conscientemente na educação espiritual de meu 

educando. Buscando, dessa forma, condições favoráveis para que ele se aproprie de si, através 

de um ato de autoeducação, que contribui na sua identificação com aquilo que lhe é próprio, 

exercendo, assim, a sua liberdade. Logo, apenas um educador que conhece a sua própria 

trajetória pode contribuir para que o educando se encontre existencialmente, fornecendo 

condições favoráveis para que ele desenvolva a sua própria educação para a vida. A educação, 

vista dessa maneira, passa a apresentar uma atitude de respeito diante da liberdade do outro, 

no seu processo de apropriação de sentido. Como diz Röhr 

 

Só o educando por si mesmo pode identificar o que de fato se tornou próprio 

dele. Mais ainda, o próprio ato de apropriação é um ato de libertação. 

Enquanto algo é estranho a mim, esse algo impõe um limite para mim. 

Lutando contra o estranho me faz refém desse próprio estranho. As 

características do estranho induzem as estratégias de contraposição. (2004, 

p.10) 

 

Esse lutar contra o estranho é a atitude que busca se apropriar daquilo que desconheço, 

me possibilitando, assim, maiores espaços de liberdade. No processo educacional o educador 

deve saber conduzir o seu educando nessa luta, deve apoiá-lo e ajudá-lo quando um conteúdo, 

por exemplo, se torna algo “impossível” de ser aprendido. Superar as dificuldades que se 

apresentam durante o processo de formação é uma maneira na qual o ser humano entra em 

contato com as situações-limites, podendo, a partir daí, ser presenteado pela transcendência. 

As situações às quais estamos sujeitos são constantes em nosso existir, logo, nossa existência 

empírica é um ser em situação e cada barreira ultrapassada leva-nos a novos desafios. Nós, 

enquanto existências possíveis, não podemos sair de uma situação sem entrar em outra e é na 

significação das experiências vividas que aquilo que era estranho se torna algo apropriado 

pelo sujeito. Essas experiências proporcionam ao educando o despertar para si-mesmo, 

resultando em autoconhecimento e em autoconfiança diante de suas decisões (Ibid., p.11).  

A educação passa a ser um processo de encontrar-se a si mesmo e esse encontro 

consiste em uma prática na qual o homem tem que ser autêntico, na busca de sua essência, e o 

educador, comprometido com a formação do se educando, tem apenas o papel de exercer a 
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sua função, respeitando a liberdade de cada sujeito envolvido na prática educativa. A 

liberdade adquire aqui um papel de importância visto que é nela que se fundamenta o fim do 

ato de educar. Educamos para a liberdade e é através da liberdade que o homem, encontra-se 

com sua transcendência e a educação, assume o papel principal dentro desse processo 

dialético (NEVES, 2002). 

Portanto, nesse processo dialético, o ser humano se realiza, enquanto existência 

possível, dentro de uma comunicação entre existências possíveis e o que é pensado e refletido 

por ele influencia o seu agir no mundo.  Não ousamos aqui expor verdades universais ou 

pensamentos tautológicos, tivemos apenas a pretensão de expor um pensamento que julgamos 

ser de grande valor no ambiente educacional, com isso deixamos claro que essa visão teórica 

tem como base os pressupostos da Periechontologia. Não temos como comprová-los 

cientificamente, pois, como o próprio Jaspers (1968) falou, ciência não apresenta capacidade 

de guiar a vida humana diante daquilo que lhe mais essencial, deixando, por vezes, o 

indivíduo sem amparo diante de questões que são fundamentais para a sua existência.   

 

O si-mesmo não é objecto do saber científico, mas do saber filosófico, na 

medida em que é aqui que se torna possível pular da imanência para a 

transcendência, tornando-o compreensível, o saber científico tem por objecto 

aquelas coisas empíricas que se manifestam no mundo, através das quais o 

filósofo indaga, busca o ser autêntico, esquivo, fugidio, a toda a experiência. 

(NEVES, 2002) 

 

Portanto, quando nos referimos à ciência como limitada para compreender o ser 

humano isso diz respeito ao fato dela participar apenas da parte imanente do mundo, onde 

tudo o que prova é comprovado por meios empíricos que a limitam objetivamente. Mas, nem 

sempre os conhecimentos científicos conseguem alcançar a verdade plena na consciência do 

ser humano. Em momentos de desespero ou, como Jaspers (1958) diria, em uma situação-

limite como doença, morte, dificuldades pessoais, entre outros, o homem percebe os limites 

do conhecimento científico, pois este não lhe possibilita um amparo “espiritual”. Gabriel 

Marcel (1953) compartilha com Jaspers a ideia de que o homem não pode ser estudado apenas 

com instrumentos científicos, pois o indivíduo se apresenta como um “mistério que pode ser 

abordado não como um objeto, mas como um ‘tu’, através da interrogação, do diálogo e do 

amor.” (PINTO; SILVA, 2010). O ser humano é algo que não pode tornar-se objeto da 

ciência, porque ele não esgota os seus sentidos e a tentativa de delimitar o objeto humano é 
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uma maneira de controle sobre a sua atividade de autocriação, mas essa atividade não está 

centrada apenas no indivíduo, mas também nas relações estabelecidas por ele com outras 

existências. 

Quando Marcel (BECKER; RUEDELL, 2011) interroga o que é o homem, ele expõe a 

necessidade da transcendência do ser humano para que este investigue a si mesmo, resultando, 

assim, em um despertar diante da historicidade da existência. Dessa maneira, para Marcel, é 

“na medida em que, pela minha própria experiência, me elevar a uma percepção 

verdadeiramente concreta, estarei em condições de ascender a uma compreensão afetiva do 

outro, da experiência do outro” (Marcel, 1953, p.206).  

 

Para Marcel, que se aproxima do pensamento de Kierkegaard, a relação do 

somos é carregada de subjetividade e de comunicação, pela via da 

interioridade. O eu penso da modalidade idealista, que se aparta dos outros 

como objetos, transforma-se agora num eu que sente, vive, existe em 

situação, numa relação de necessidade dos outros. (BECKER; RUEDELL, 

2011) 

 

Não devemos pensar no outro apenas como aquele que vemos, mas também temos que 

compreendê-lo como aquele que nos vê e essa deve ser a base de toda a relação educacional. 

Pois, assim como o educador visualiza o educando, o educando também aplica o seu olhar ao 

educador e a maneira como essa troca de olhares é estabelecida fortifica ou enfraquece o 

diálogo educativo. Usemos o pensamento de Mounier para delinear a experiência fundamental 

do homem em comunidade. Em sua teoria personalista, Mounier traz uma atitude contrária ao 

individualismo, no qual o indivíduo centra-se sobre si mesmo. Para ele é fundamental que o 

exercício de voltar a si mesmo possibilite-nos o encontro da presença do outro. Pois é no 

diálogo com o outro que somos o que somos. 

 

Assim, para Mounier, toda existência é coexistência. Viver com os outros 

não é somente uma necessidade, mas existem forças em nós, que fora dessa 

coexistência, permaneceriam sem utilização e consequentemente, nos 

frustrariam por não encontrarmos finalidade para seu impulso. A pessoa 

somente pode ser expondo-se. Fecharmos no nosso eu é nunca encontrarmos 

o caminho dos outros. Quando estranhamos os outros nos tornamos 

estranhos a nós mesmos. (PINTO; SILVA, 2010) 

 

Um caminho que vise à integralidade, não é um caminho individual onde o sujeito 

fecha-se em si mesmo em busca da sua autoeducação. O essencial da vida depende de 
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decisões existenciais do indivíduo e essas decisões estão vinculadas às relações estabelecidas 

com outras existências. Logo, “a auto-reflexão é um olhar contínuo do homem para o exterior, 

porque só exercendo actividade o homem sabe o que é e o que pode ser” (NEVES, 2002. p. 

124.) e esse processo de busca pessoal é algo inseparável da educação, pois o processo 

educativo também se reveste dessa individualidade direcionada à necessidade do outro, para 

que possa ser realizada uma autoeducação pelo educando. Dessa forma, um processo de 

autoeducação não exclui a participação do educador, pelo contrário, vê nele um ator 

importante para ajudar o educando na busca pela sua existência. Uma educação que vise à 

espiritualidade deve levar em conta essa formação integral do indivíduo e ter como critério 

fundamental para sua prática o respeito à liberdade do outro.  

 

Por seu turno, o adulto, o educador, deve ser o guia e o companheiro da 

criança, dando-lhe a devida liberdade para que ela possa construir por si 

mesma o conhecimento e preparando uma série de oportunidades de 

aprendizagem em que cada criança se mova instintivamente pelo desejo de 

explorar e descobrir, afastando-a de nefastas influências e regulando apenas 

o acto educativo pelas necessidades, interesses e pensamentos das mesmas. 

(Ibid., p.36) 

 

O ambiente educacional, seja ele qual for, deve ter em si uma função formadora do 

indivíduo e não apenas reprodutora de conhecimentos gerais. É fundamental que a educação 

se fundamente no indivíduo em si e não somente no que o educador espera do seu educando. 

Pois, como reforça Neves (2002, p.40) “Embora, a educação seja entendida como um 

aperfeiçoamento - para se chegar ao estado adulto - o que é certo é que deve estar centrada 

nas características e necessidades da criança”, sendo o educando o responsável pela 

construção do conhecimento, recebendo do educador uma orientação alicerçada no respeito à 

liberdade. Só na liberdade e pela liberdade o homem se realiza plenamente e a educação 

assume, com isso, uma filosofia de natureza antropológica que contribui na realização da meta 

educacional voltada à formação humana.  

 

Considerações Finais 

 

Numa educação voltada para a integralidade do educando, é papel do educador 

orientar o seu educando para que este possa, em um processo autoeducativo, realizar a si 
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mesmo através de um exercício que revele a sua verdade existencial. Pois como diz Neves 

(2002, p.136) “educar é convidar para a aletheia”, permitindo que o sujeito alcance a sua 

origem à medida que se depara com suas verdades.   

 

Como aletheia, a educação não consiste em trazer uns elementos estranhos à 

minha própria consciência, mas uma simples e clara mudança de atitude, de 

perspectiva, de ponto de vista e, por último, de comportamento, de conduta. 

A aletheia deve permitir descobrir-me como aquilo que realmente sou. 

(Ibid., p. 137) 

 

Deparamo-nos com nossas verdades existenciais quando estamos sujeitos a situações-

limites que nos forçam a refletir sobre o significado da nossa realidade. Um educador que 

busque atuar espiritualmente com seu educando, deve estimulá-lo para que ele próprio desvele 

a sua realidade existencial, optando, moralmente, por alcançar o que realmente é verdadeiro e 

autêntico para a sua existência.  

 

O educando deve buscar o ser, a estrutura existencial que constitui a sua 

mesmidade, embora jamais possa ter a pretensão de que este processo acabe. 

Dar como acabada a actividade pedagógica é, em primeiro lugar, pensar que 

se alcançou a verdade - coisa de todo impossível - e, em segundo lugar, 

destruir a existência, o poder-ser, que não é jamais, e que, portanto, não pode 

concluir-se. (NEVES, 2002. p. 141) 

 

A educação, enquanto objetiva a formação do educando, deve ser um processo que 

vise à integralidade do ser humano em todos seus modos e, para que o educando volte a si 

próprio o seu olhar de análise, é fundamental que o educador influencie positivamente esse 

processo, fornecendo condições favoráveis para que isso aconteça a partir da autoeducação do 

educando. É no momento em que percebemos o homem em sua totalidade, que 

compreendemos a impossibilidade de transformá-lo em algo determinado e massificado. O ser 

humano tem liberdade e pode atuar livremente em suas escolhas, a partir de sua autenticidade 

e para isso, é fundamental que o educador direcione a sua prática pedagógica para a dimensão 

espiritual de seu educando. Como já foi mencionado, é fundamental que o educador respeite à 

liberdade do seu educando e estabeleça uma relação pautada na confiança, para que, dessa 

maneira, o ambiente educacional se paute em princípios filosóficos que visem à formação 

integral do indivíduo, levando em consideração a sua complexidade diante de outras 

existências possíveis. Devemos evitar a fixação do educando em parcialidades, é fundamental, 
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para a formação humana, que o abrangente, em todas as suas dimensões, seja trabalhado a fim 

de possibilitar um relacionamento existencial do educando com sua própria existência. 
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