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Edith Stein: alemã, judia, fenomenóloga e monja carmelita. Estas 
características marcaram as etapas de vida desta mulher ao longo das décadas 
iniciais do século XX. Stein deixou uma obra extensa e diversificada, 
abrangendo temas como a fenomenologia, a pedagogia, a vida espiritual. A 
busca incessante pela verdade e o que está na essência do ser a despertou para 
os estudos filosóficos. Foi construindo suas bases fenomenológicas sob forte 
influência de Husserl durante o período em que foi sua aluna e, 
posteriormente, assistente, que Stein desenvolveu grande parte de seu 
pensamento filosófico. Sua contribuição filosófico-fenomenológica é expressa 
pelo ser humano. Escavar a interioridade do ser humano, portanto, foi a 
ferramenta utilizada por Stein para aprofundar seu pensamento na 
intersubjetividade e na compreensão da empatia. Na primeira, estão presentes 
as posições que o sujeito assume diante do outro, seus lugares na comunidade, 
enquanto que na empatia ocorre a participação das vivências interiores que 
temos em relação ao outro. Ou, pela empatia indicaremos a experiência do 
outro, nas relações com o outro e o meu eu. Essas noções mostram que a 
pessoa tem a oportunidade de se conhecer e abrir-se ao outro para estabelecer 
uma relação de convivência com a comunidade. Edith Stein desenvolve a idéia 
ao longo de sua obra filosófica que a empatia pode ser verificada quando se 
percebe a situação do outro; a absorção da vivência do outro e o momento em 
que percebo a vivência alheia como própria. Nesta relação com o outro é 
preciso desenvolver o olhar para reconhecer a identidade, perceber que o outro 
possui valores e experiências que não me pertencem, mas ao outro. Enfim, a 
empatia busca a compreensão do outro pelo outro. É sair de si para reconhecer 
o outro. É alteridade! É nesta linha de pensamento que pretendo investigar a 
perspectiva de aproximação do pensamento de Stein sobretudo no que diz 
respeito a empatia, com o olhar do outro pelo outro na Geografia Humanista. 
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