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RESUMO 
O trabalho apresenta um estudo sobre o sofrimento humano, em que se alcança a diferença entre 
a dor instintiva e a capacidade que o homem tem de sofrer. O sofrimento se dá pela faculdade 
racional do homem, onde este não só sente a dor, porém entende por que doí, diferentemente 
dos outros animais que são irracionais. Por essa capacidade o ser humano pode não somente 
sofrer, mas também significar o sofrimento, dar sentido, aproveitando dele para uma maturação 
humana. Sabe-se também que o homem buscando sentido para o sofrimento, encontra-se o Ser 
Superior, assim surgindo as religiões em várias culturas. A religião cristã trata com grande 
afinco a questão do sofrimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dor faz parte da existência humana, pois está na composição animal, como instinto 

protetivo do corpo, biologicamente a dor tem a função de amparo aos animais, assim pela dor 

todos os animais podem saber quando estão machucados, e assim procurar de alguma forma a 

cura ou restauração daquela ferida.  

O homem tem esta capacidade instintiva sensitiva, porém com sua aptidão racional vai 

além do sentir a dor, ele sofre; J oão Paulo II (2009, p. 06) diz que “só o homem, ao sofrer, sabe 

que sofre e se pergunta o porquê”. Portanto, entende-se que o sofrimento acompanha a vida do 

homem em toda sua trajetória terrestre, desde o nascimento até o leito de morte. O sofrimento 

pode trazer ao homem  uma profundidade em seu viver, a partir da superação,  até fazendo com 

que ele, a partir do sofrimento, evolua, tornando-se melhor. 

Portanto, somente o ser humano tem capacidade de aproveitar das situações sofridas e 

dar sentido a elas, podendo assim alcançar uma plenitude em relação a sua humanidade e 

também à espiritualidade. O ser humano é um ser transcendente, e a partir disto ele procura na 

religião o Ser Superior, onde existe o homem, existe cultura, e de igual modo, uma crença em 
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Deus. Várias religiões existem no mundo, e estas tratam de maneira unânime o sofrimento. 

Sendo a religião cristã seguindo o grande exemplo de sofredor, o Deus que se fez homem. 

 

 

O HOMEM QUE SOFRE 

 

VIDA DOS ANIMAIS  

A “vida é força dinâmica que procura o próprio desdobramento” (TEPE,1983, p. 28). 

Assim, a vida é garantida no ato de criação de todos os seres vivos, isto se repete 

consecutivamente em cada ser que surge no tempo. Os animais são seres vivos que estão 

situados no mundo sensível, por isso são substâncias compostas de matéria e forma, assim 

sendo, a forma é o princípio vital que move o corpo, este é a parte material.  

Para que haja na matéria vida/movimento faz-se necessário a ação deste princípio vital, 

como afirma Lucas (2005, p. 20): “O princípio vital não é uma atividade vital como as outras, 

mas a forma substancial do ser vivo, e como tal, é o primeiro princípio de toda atividade. A 

forma substancial é uma substância, não um acidente, porque é um constitutivo essencial do ser 

vivo”. A partir disto, vê-se que cada ser existente contém uma essência, a qual é necessária para 

a individualização de cada ente.  

Os animais são impelidos pelos instintos a agirem conforme sua natureza própria. Todo 

animal tem em sua natureza a dimensão vegetativa e a dimensão sensitiva/locomotiva, estas 

dimensões citadas  são responsáveis pela condução da jornada destes seres vivos, desde o início 

de suas vidas até a morte.  

A dimensão vegetativa é a capacidade que os animais têm da nutrição, crescimento e a 

reprodução, de igual modo, as plantas também contêm esta dimensão vegetativa, assim elas se 

nutrem, crescem, podendo produzir outra através de si (sementes). 

A dimensão sensitiva/locomotiva é a capacidade que os animais têm de se mover, sentir 

e executar. Um animal dirige-se para sua presa simplesmente por instinto, este leva-o ao 

movimento de caçar para se alimentar; outro fator importante desta dimensão é a sensibilidade 

instintiva que os animais trazem. Quando um animal é agredido ele responde instintivamente 

com grito ou com uma ação repressora. Esta dimensão abrange os sentidos internos e também os 

externos. Estas atividades estão imanentes nos animais, em todos eles, incluindo o ser humano. 

Os animais racionais são compostos por corpo e alma, não sendo a alma um acidente 

do corpo e, sim, um princípio vital que dá o movimento para que este esteja em pleno 
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funcionamento. Assim, o corpo humano completo tem como função o crescimento, 

desenvolvimento, multiplicação, raciocínio etc., traçando seu percurso até a morte. 

Viktor Frankl relata em seu livro Psicoterapia e sentido da vida: fundamentos da 

Logoterapia e análise existencial, sobre uma experiência feita em macacos, onde são aplicadas 

injeções, estes sentem as dores referente à sucção de sangue para produção de um soro para o 

homem, questiona-se na obra: “Conseguiria o macaco porventura imaginar por que razão tem 

que sofrer?”(2003, p. 64). Prontamente, continua a falar o autor supracitado, que o mundo dos 

animais irracionais é diferente do mundo dos racionais, assim não é acessível dar valor àquela 

dor, pois falta-lhe a capacidade cognitiva para entender o que foi sofrido em seu corpo. 

Os animais trazem em sua dimensão sensitiva a disposição perceptiva da dor, esta tem 

como função de alarme para o corpo. Vergely(2000, p. 43) afirma que: a “dor física é um mal 

revelador de uma crise interna, mas também de uma agressão externa que o corpo pode sofrer”. 

O ser humano, quando toma consciência deste alarme, sai à procura de meios para restauração 

do corpo caso seja necessário. A dimensão intelectiva diferencia o homem dos outros animais, 

por essa atividade dá-se a capacidade de conhecimento e sua intencionalidade, ou consciência, 

que consiste na propriedade em que o sujeito percebe-se a si mesmo. 

Aristóteles, no livro De anima, define o homem como ‘animal racional’, igualmente 

outros autores o afirmam. Do mesmo modo, Tepe(1983, p. 10) diz: “O homem define-se como 

animal racional. É ser complexo; é alma espiritual e corpo animal, ao mesmo tempo. (...) O 

homem é um ser consciente, livre e responsável”. O ser humano com a racionalidade consegue 

ir além do mundo material a ponto de refletir em uma dimensão espiritual, metafísica, somente 

no intelecto.  

Portanto, pode-se aprontar que todos os animais possuem a dimensão sensitiva, que é a 

capacidade de sentir. Porém, pela capacidade do homem de raciocinar, este consegue elevar uma 

sensação de dor e entendê-la, já os animais não podem raciocinar sobre a dor. Ora, o homem é 

um ser consciente por causa de sua racionalidade, não somente sente dor, mas sofre. 

 

A DOR E O SOFRIMENTO 

A dor é percebida pelo corpo, como nos apresenta Gusman (et al., 1997, p. 05): “A 

pele, devido à sua grande sensibilidade dolorosa, permite uma percepção mais nítida da dor”, 

portanto, através do sentido chamado tato dá-se a percepção. Desde modo, o corpo naturalmente 

transmite através do sistema nervoso central informações que chegam ao cérebro, este manda 

impulsos, aos quais, são decodificadas as sensações, dando-se assim a percepção da dor.  
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A dor está presente na vida animalesca como mecanismo de defesa, a “dor é, antes de 

tudo, um sintoma que, pelo protesto que suscita em nós, deve mobilizar todas as nossas 

potências interiores e dirigi-las para nossa defesa” (LAVELLE, 2014, p. 77), deste modo, ela 

sinaliza algum ferimento ou deficiência na composição material, onde confere além da proteção 

do corpo a função de: “contribuir para o prazer, e também a de nos informar sobre nossos 

limites” (VERGELY, 2000, p. 19).  

A dor pode ser física ou até psicológica, e muitas vezes a psicológica é muito mais 

agressiva ao ser humano, a exemplos de pessoas que sofrem acidentes físicos, os quais recebem 

traumas perenes, diante desta situação a dor física se esvai, restando a dor psicológica da 

incapacidade, existem casos de pessoas que surtam com esta realidade.  

O sofrimento é algo complexo que está enraizado na condição humana, isto  demonstra 

que o sofrer está perceptível ao ser humano e em toda continuidade de sua vida terrestre. A 

Encíclica Salvivit Dolores apresenta: “O sofrimento é algo mais amplo e mais complexo do que 

a doença e, ao mesmo tempo, algo mais profundamente enraizado na própria humanidade” 

(JOÃO PAULO II, 2009, p. 03). A complexidade do sofrimento é tamanha, que até quem não 

sofre, sofre por não sofrer, como descreve: “Mas o paradoxo de  quem sofre de melancolia 

‘anestésica’ sofre precisamente pela sua incapacidade de sofrer” (FRANKL, 2003, p. 154). 

Vergely diz que: “Sofrer quer dizer estar mal. Sofrer quer dizer também suportar, 

tolerar, saber esperar com paciência e por uma passividade criadora” (2000, p. 36); outro autor 

apresenta: “O sofrimento é um antegosto da morte” (ENGELHARDT, 2003, p. 383), contudo, o 

sofrimento pode ter vários significados como: angústia, tribulação, adversidade, dificuldade, 

aflição, agonia, amargura, desgosto, dor etc., assim entende-se que o sofrimento pode-se dar no 

plano material tanto quanto intelectual.  

O sofrimento é uma restrição daquilo que é adequado, onde o “homem sofre por causa 

do mal, que é uma certa falta, limitação ou distorção do bem. Poder-se-ia dizer que o homem 

sofre por causa de um bem do qual não participa, do qual é, num certo sentido, excluído, ou do 

qual ele próprio se privou” (JOÃO PAULO II, 2009, p. 04), contudo, o sofrimento não é um mal 

objetivo, mas é a situação em que o homem se sente mal, e assim sentindo, o indivíduo torna 

sujeito do sofrimento.  

Alguns tipos de sofrimento: pobreza, saúde, status social, desarmonia conjugal, 

discussão com amigos, distância, dificuldades no trabalho, vida cotidiana, aceitação, 

roubo/assalto, vingança, mortificação, riqueza, família, arrependimento, brigas, remorso, 

suicídio, criminalidade, morte etc., são inúmeros. Ressalta-se o sadismo e o masoquismo, onde 
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através do sofrimento alcança-se o prazer, vale ressaltar que este tipo de sofrimento não é 

meritório, e sim uma busca desmedida hedonista.  

As palavras sofrimento e dor podem ser usadas analogamente, porém existe uma 

diferença entre eles. Louis Lavelle em seu livro O mal e o sofrimento, assim descreve: “dor é 

algo que sofro, mas o sofrimento é algo de que me apodero; (...) a dor, precisamente por estar 

ligada ao corpo, está ligada também ao instante” (2014, p. 67), e assim segue o autor: “a dor só 

diz respeito a uma parte de mim mesmo; já no sofrimento, o eu está envolvido por inteiro” 

(Ibid., p. 68), reafirma assim a complexidade do sofrimento, abrangendo todas estruturas e 

potencialidades do homem. 

O mesmo autor apresenta que o sofrimento está sempre ligado ao tempo; e é um mal 

presente e sempre experimentado no agora, ao contrário de se renovar, como a dor, pelos 

choques que vem de fora, encontra no próprio sujeito o alimento. Contudo, ajeita que é próprio 

da consciência comprometer para repelir a dor, e isso não ocorre em relação ao sofrimento, 

afincando o autor diz: “o sofrimento é uma ardência, um fogo interior ao qual a própria 

consciência precisa proporcionar um novo alimento” (Ibid., p. 68), como modelo, um arranhão 

em alguns dias, por amenizar a dor, o sujeito pode esquecê-lo, por outro lado, um tapa na cara, 

talvez nunca ser-lhe-á esquecido, restando a lembrança. 

Pode-se asseverar que a dor sempre está ligada ao corpo em símile com as coisas 

externas, assim, “na dor, é o corpo que está em primeiro plano” (Ibid., p. 68). O sofrimento está 

relacionado com outros seres, dito isto, afirma “na realidade, só sofremos nas relações com 

outros seres” (Ibid., p. 69); deste modo, é notório que o ao ferir o dedo com uma faca sente-se 

dor física, no corpo, mas quando uma pessoa fere a outra, com palavras, o sofrimento pode 

perdurar a vida inteira. A dimensão do sofrimento é espiritual, como diz: “sinto dor apenas no 

meu corpo, ao passo que sofro com meu ser inteiro” (Ibid., p. 69). 

O sofrimento dá-se no sujeito, e somente este é capaz de estimar o tamanho da sua dor 

logo, fica claro a subjetividade do sofrer, onde algo pode causar uma dor a alguém, no entanto, 

aquilo pode-se tornar despercebido ao outro. “A dor, tem uma sensação desagradável, 

extremamente individual, só você sabe da sua dor” (GUSMAN et al., 1997, p. 03). Cada homem 

tem uma concepção diferente da dor segundo sua cultura, sua região e também sua crença. 

Como exemplo, tomar uma vacina qualquer pode ser tranquilo para uma pessoa, mas para outra 

pode ser torturante, isso se dá pelo fato de que a dor sempre está relacionada ao indivíduo que a 

sofre, é totalmente pessoal.  

Frankl (2003, p. 76) assegura que o sofrimento além de subjetivo, também é relativo, 

pois está relacionado à pessoa, e de igual modo, à situação em que esta se realiza e insere, como 
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exemplo, uma pessoa vive em uma situação social de pobreza, para muitos isso seria sofrimento, 

mas para outros não, mas até aqueles que não se incomodam com a pobreza, ao mesmo tempo 

estão sujeitos a outros tipos de dores. Lavelle escreve que “Estamos sós a sofrer” (2014, p. 66), 

sofre-se de maneira individual, e resta ao outro, simplesmente a empatia.  

 

HUMANIDADE MARCADA PELO SOFRIMENTO 

João Paulo II em sua encíclica Salvivit Dolores(2009, p. 02), expõe que o sofrimento 

faz parte da existência humana, que é próprio da vivência do ser humano nesta terra, com isso, 

denota que a humanidade já sofreu, sofre e sofrerá, pois, o sofrer está intrínseco na vivência do 

homem terreno, dado a sua comunicação com os outros. 

Sabe-se que o sofrimento abala  estruturalmente o homem, e ele o reconhece de tal 

modo que o “sofrimento faz parte da condição humana, sendo as vicissitudes da vida 

companheiras inseparáveis de qualquer cultura, fase do desenvolvimento, condição 

socioeconômica, intelectual, geográfica, de gênero e época” (ARAGÃO, 2016, p. 01), 

demonstrando que o sofrer perdura por vários anos e ainda perdurará.  

A vida do homem é marcada pelo sofrimento, é perceptível que todos, alguma vez em 

sua vida já passaram por situações doloridas, ao saber, o nascimento. Desde os primeiros 

instantes de vida o ser que nasce sofre ao respirar pela primeira vez, “Na realidade, nascemos no 

sofrimento e este sempre nos acompanhou, assim como os momentos felizes” (ARAGÃO, 2016, 

p. 02). A vida humana é marcada de aflições, agonias, mas também de realizações, deste modo, 

Marcelo Souza (2016, p. 01) escreve que: “É impossível viver uma vida sem sofrer. (...) Por isso 

o sofrimento está intrínseco à condição de viver, responsável por sua evolução através do 

tempo, seja qual for a cultura ou a condição social”, sem distinção de raça, de cor, de classe 

social, o sofrimento está presente na vida do homem.  

 

 

SABER SOFRER IMPLICA SER MAIS HUMANO 

 

A DIGNIDADE DO HOMEM 

Pensar na dignidade do homem é entender que ela começa pela própria existência, esta 

se revela no ser – ente – como “um fundamento ontológico, porque, evidentemente, a existência 

pessoal representa uma forma especial do ser” (FRANKL, 2003, p. 116). O existir se revela na 
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sensibilidade do corpo, no sofrer da alma, no ato da autoconsciência etc., com isto, percebe-se 

que há um indivíduo vivo e único, se comunicando com outros, no mundo que o rodeia. Lavelle 

(2014, p. 66) diz que: “o que eu reconheço em meio à dor é, no próprio ponto em que ela me 

atinge, a presença do meu eu real, ali onde ele se enraíza no ser e na vida”, assim pela percepção 

do existir, reconheço-me como ser vivente, a dor cerca-me de algum modo.  

A vida é dotada de várias possibilidades que protestam um sentido real incomensurável 

a ela, mas vale ressaltar o valor integral do ser humano, este dotado de uma dignidade autêntica, 

“é esse valor que constitui a dignidade do homem, uma dignidade que é independente de 

qualquer valor de utilidade” (FRANKL, 2019, p. 99), não se mede o valor pelo que ela pode dar 

ou produzir, mas de maneira totalitária, o homem é dotado de um valor incondicional, uma 

dignidade absoluta. 

A vida humana parece adquirir uma nova forma através dos sofrimentos, “a vida só 

adquire forma e figura com as marteladas que o destino lhe dá quando o sofrimento a põe ao 

rubro” (Ibid., 2003, p. 154), assim, o homem serve-se da dor para manutenção e preservação. 

Lavelle assegura que “a dor é para nós um fator de despojamento” (2014, p. 84), contudo, fica-

se presente a necessidade de renúncia, de sacrifício, de desprendimento tanto dos bens materiais 

quanto dos espirituais, ou metafísicos. Assim o autor expõe que o “sentido do despojamento é 

sempre desviar o ser do que ele tem para recolhê-lo no que ele é” (Ibid., p. 84), passa 

notoriamente da condição do ter, para uma nova condição de ser, sendo, sem dúvidas, ser a 

condição que mais agrega valor à dignidade do homem. 

É evidente que o ser humano tem um grande potencial de alterar um sofrimento em um 

grande triunfo, simplesmente pela forma que escolhe viver aquela dor, pois “Saber sofrer 

implica saber viver. Mais: implica muito sofrer” (MOHANA, 1980, p. 12). Contudo, o homem 

pode atingir sua plenitude através do sofrimento, ante a forma em que vivencia suas dores e 

angústias. A vida dá ao ser humano a possibilidade de aprender, arrepender, recomeçar, alegrar 

etc., por isso, este contemplar a plenitude se dá a partir de um completo vivenciar dos momentos 

oportunamente dispostos no dia a dia. 

 

O HOMEM SABE SOFRER? 

O sofrimento tem capacidade de criar no homem um conflito fértil, uma inclinação de 

evolução mas, para tal, ele deve aproveitar o sofrimento. Mohana narra que “O sofrimento, 

quando aproveitado, é como a cachoeira que pode tragar o homem, mas pode ser útil ao homem, 

contanto que o homem saiba aproveitá-la” (1980, p. 18), uma cachoeira contém águas fortes a 

ponto de tanto bater nas pedras as modificam e algumas até podem mudar pela força das águas; 
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assim também o sofrimento faz no indivíduo, tem a habilidade de mudar a história, quando 

sabe-se aproveitá-lo.  

Tem-se um entendimento de que o sofrimento é um mal, mesmo que seja, o homem 

tem a capacidade de tirar do mal um bem maior, como diz Agostinho (1984, p. 345), logo, ao 

aproveitar o sofrimento retirando dele proveitos, são como fertilizadores da natureza humana. 

Observando esta envergadura do homem, esta resiliência diante do sofrimento, deve-se ele 

aceitar a si mesmo, e também as oportunidades angustiantes para melhora de si. Acolhendo esta 

sua humanidade resta ao homem encarar a dor de maneira audaciosa como assevera Frankl: “O 

que importa é a audácia, a coragem de sofrer. Trata-se de aceitar o sofrimento, dizer ‘sim’ ao 

destino, enfrentá-lo” (2019, p. 304), através deste caminho o homem cresce.  

Mohana (1980, p. 41) diz que quem encara o sofrimento se torna uma pessoa diferente, 

seu olhar para a vida se renova ante a existência, agrega-se vigor à luta do dia a dia, alcança-se 

vitórias anteriormente inacessíveis e compreende-se melhor o sentido de viver. Aceitar o 

sofrimento é procurar superação. Quando se aceita o sofrimento a própria vida nos impulsiona 

ao ilimitado; é uma força que vem do interior da alma, uma força de luta pela própria vida. 

O homem busca sentido em suas ações, criar algo, trabalhar, amar etc., a vida é 

marcada por estes itinerários que fazem do indivíduo atentar-se para uma meta e lutar por ela. E 

diante do sofrimento não deve ser diferente, deve-se buscar motivação para vivenciá-lo. Na 

Encíclica Fratelli tutti, Papa Francisco diz: “Viver indiferentes à dor não é uma opção possível”. 

(FRANCISCO, 2020, p. 42), contudo, a dor está diante do homem e este não pode fugir quando 

ela chega, a melhor saída é a aceitação de forma enérgica e com valentia. 

Lavelle afirma que: “A dor só pode purificar-nos se for aceita” (2014, p. 85), contudo, 

existe também outra forma de lidar com o sofrimento que é chamado pela psicanálise de 

sublimação, que Mohana diz que “é a concentração de todas energias, assim desviando-as para 

outro campo qualquer de atividade” (1980, p.79).Com a aceitação do sofrimento pode-se 

alcançar momentos de deleites na vida humana como assegura Agostinho: “Os próprios prazeres 

da vida são obtidos, não apenas à custa de sofrimentos fortuitos e inesperados, mas por 

incômodos previstos e voluntariamente aceitos” (1984, p. 208), alude a isto a aptidão de não só 

suportar como, também, de superar os sofrimentos, batalhando com todas as forças possíveis 

para uma edificação do homem integral.  

O ser humano, ao se deparar com o sofrimento, deve notar que ele é como uma grande 

missão objetiva e relativa ao próprio indivíduo, restando somente a ele próprio suportá-lo e 

superá-lo, Frankl diz que: “ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira 

como ela própria suporta esse sofrimento está também a possibilidade de uma realização única e 
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singular” (2019, p. 103).O olhar para a agonia, e a atitude a se tomar diante dela, demonstra que 

se o homem suporta o sofrimento, e absorve esses benefícios que, com certeza, o sujeito adquire 

uma nova maneira de viver. 

 

DAR SENTIDO AO SOFRIMENTO 

Nietzsche diz que “Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como” (apud 

FRANKL, 2019, p. 07), com isso demonstra que diante das maiores atrocidades do mundo, se o 

indivíduo tiver um sentido, uma meta, um ideal porque viver, este suporta qualquer sofrimento. 

Deve-se encontrar um sentido para o sofrer como afirma Frankl: “A vida é sofrimento, e 

sobreviver é encontrar sentido na dor” (Ibid., p. 07), não se pode dar um sentido, é como uma 

tomada a ser encontrada em uma casa desconhecida em um dia escuro, ao encontrá-la logo se 

acende a luz.  

Ao encontrar o sentido dá-se um esclarecimento dos juízos, assim surgindo um novo 

sentido para continuar a viver. Com base de estudos logoterapêuticos Frankl comprova que o 

homem é capaz de encontrar um sentido para seu sofrimento, “independentemente de seu sexo, 

de sua idade, de seu coeficiente de inteligência, de seu grau de formação, de sua estrutura de 

caráter, de seu ambiente, de que seja ou não religioso” (2019, p. 95), isso demonstra que todos 

os seres humanos têm a capacidade de observar o sofrimento e dar a ele uma significação 

buscando, através disto, suportar e superar a dor que os aflige.  

Referindo-se ao homem, o mesmo autor articula: “É preciso capacitá-lo a suportar o 

sofrimento” (Ibid., p. 248), como uma educação direcionada ao saber sofrer, saber dar sentido 

ao sofrimento, buscar um ideal valoroso para aproveitar do sofrimento de maneira a agregar 

valor à sua humanidade. Aragão afirma que criar uma educação para o sofrimento não quer 

dizer que o indivíduo agora se torne como os masoquistas, mas “significa que não podemos 

negar que momentos difíceis existem, que virão e que deverão ser “encarados” como desafios, 

de maneira inteligente e resiliente” (2016, p. 03). 

Existem sofrimentos dos quais não se pode fugir, porém o homem de hoje está 

cristalizado, guardado na proteção hedonista, Frankl diz que “o homem desaprendeu a 

renunciar” (2019, p. 71), hoje o sujeito busca incessantemente pelo bem-estar físico e social, 

isto tem levado o ser humano a ter agonias desnecessárias. Nota-se que vem crescendo o 

número destes sofrimentos supérfluos, como exemplo, a cirurgia plástica, onde o paciente se 

expõe ao risco e também ao sofrimento físico por pura vaidade estética. “O sofrimento 
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desnecessário é uma desgraça ‘ordinária’ e não uma ‘nobre’ infelicidade”.(FRANKL, 2015, p. 

75). 

Dar sentido ao sofrimento é descobrir um algo a mais; é como encontrar uma pedra 

preciosa em meio a vários cascalhos sem valor; é encontrar um ideal que vale a pena; é 

descobrir a meta. Pois, “Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o 

terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o 

destino e a morte” (Ibid., 2019, p. 90). Mohana diz que o homem que soube sofrer, é 

“regenerado pela dor, é benevolente, amigo, condescendente, compreensivo, profundamente 

compreensivo e, por conseqüência atraente, pacífico, harmonioso” (1980, p. 42). A dor é como 

uma escola com capacidade de formar o homem, contudo esta escola tem como missão  fazer o 

ser humano melhor, fazê-lo mais humano, mais resiliente, mais empático com o próximo. 

 

O SOFRIMENTO NOS FAZ MAIS HUMANOS 

O sofrimento tem o poder de transformar o homem, uma transformação interior, uma 

transformação no mais profundo da humanidade, o sofrimento faz com que o homem seja mais 

humano, como afirma Mohana: “o sofrimento nos torna ‘humanos’” (1980, p. 39). De igual 

modo Souza afirma que um “sofrimento bem vivenciado torna-nos, com certeza, mais 

humanos” (2016, p. 06). Ao aproveitar do sofrimento, encontra-se um sentido no sofrer, nele 

descobre-se a capacidade de se tornar mais humano. Lavelle (2014, p. 80) afirma que a dor tem 

a capacidade de arrancar algo de dentro do sujeito,  despojando-o do que ele tem, mergulhando-

o no que ele é; assim, lhe dá mais humanidade, mais capacidade de compaixão, de empatia etc. 

O sofrimento tem como potencialidade a formação de pessoas grandes, resilientes, 

vivazes diante das adversidades. Contudo, pode-se afirmar que o sofrer torna o homem mais 

poderoso diante da próxima dificuldade, ele já observando a sua anterior superação, vive com 

mais pujança o novo sofrer. Mohana assevera que o sofrimento empurra o homem para o 

progresso (1980, p. 40), para isso, ele deve ter um ideal que o motive. As adversidades 

exteriores difíceis têm como habilidade fazer com que o homem cresça em humanidade e, ainda, 

fazer com que se supere.  

Aragão (2016, p. 03) diz que através do sofrimento o ser humano cresce em 

maturidade. A maturidade é um processo de desenvolvimento do indivíduo humano; é um 

processo de aprendizado; é um processo de vivências cotidianas ao tempo, dado a partir do 

nascimento de qualquer indivíduo. Este processo é semelhante às frutas que precisam de um 

tempo certo para o crescimento até o amadurecimento, porém o ser humano deve, com as 
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oportunidades da vida, buscar aprendizado e este crescimento não é diferente diante do 

sofrimento. Todos os seres humanos têm potencial para amadurecer como afirma Souza: “O 

sofrimento é um processo de amadurecimento em que todos irão passar, você não está imune de 

sofrimentos, aliás, ninguém está” (2016, p. 08) 

Vivências dolorosas nem sempre significam uma vida sem sentido, pelo contrário, 

Frankl (2003, p.150) escreve que na dor pode-se amadurecer, nesta pode-se crescer, basta saber 

aproveitar as oportunidades da vida. Como exemplo, relações amorosas que causam sofrimento 

ao término, pode-se chorar a vida inteira um erro cometido no relacionamento ou aprender com 

o erro e buscar ser melhor ao se relacionar com aquela pessoa ou até em uma outra 

oportunidade.O sofrer é sem dúvida a escola do amadurecimento humano, tornando o ser 

homem mais primoroso perante as desventuras corriqueiras. Lavelle fala que das dores o 

homem pode extrair, ante o mundo terrestre, os ensinamentos mais essenciais (2014, p. 76), é 

ante a dor que o homem cresce, assim, podendo converter a aflição em auto realização do 

indivíduo.  

A auto realização se dá através do agir humano segundo sua própria natureza, fazer o 

que deve ser feito. Diante disto, o homem deve atualizar suas potencialidades para alcançar a 

realização, e não qualquer realização, mas sim uma auto realização a partir das virtudes 

humanas. A auto realização aristotélica, narrado no livro Ética à Nicômaco de Aristóteles, é 

garantida quando o homem se realiza a partir das virtudes, assim ele encontra a felicidade. O 

sentido da vida humana está nesta concretização, por meio, das virtudes potenciais intrínsecas à 

sua natureza.  

Quando o sujeito que sofre consegue dar sentido à sua dor, a realização dá-se de forma 

natural ao passar por aquela aflição, “manter sempre presente o sentido não só faz feliz o 

homem mas o torna também apto a suportar o sofrimento” (FRANKL, 2019, p. 87) um sentido, 

um ideal, uma meta faz com que o indivíduo restaure suas forças para continuar a lutar em meio 

à tribulação. Sem dúvidas suportar e superar o sofrimento dá ao homem uma realização. 

Agostinho diz: uma “grande felicidade é precedida sempre de um grande sofrimento” (1984, p. 

208), assim, pode-se entender que há situações em que o homem só se realiza através do 

sofrimento. O homem é um ser que incessantemente está à procura da felicidade, de igual modo 

buscando o ser que o transcende. Diante disto existem várias filosofias de religiões, estas que o 

levam ao encontro deste ser. 
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O HOMEM RELIGIOSO SOFRE 

 

O HOMEM TRANCENDENTE  

O ser humano se depara com a realidade da existência somente quando toma 

consciência de si, a autoconsciência afirma-se nas palavras de Sheen (1960, p. 231) ao dizer que 

o ser humano não é só um ente natural, como os outros animais, mas se houvesse outras razões 

fortes, bastava a autoconsciência para assegurar esta diferença. Porém, sabe-se que tomar 

consciência de si leva algum tempo, ao nascer primeiro começa a ter uma experiência com o 

outro, tem contado com a mãe, o pai, avós etc., assim, observando inicialmente o outro. Não 

obstante, ele já é um ser existente; o homem “é o ser-no-mundo, que se relaciona com outros 

homens e se sente interpelado pelo absoluto” (LUCAS, 2005, p. 139), contudo, o homem se 

percebe diante dos outros, porém, com tendência a buscar o ser transcendente. 

A pessoa humana está aberta ao absoluto, isto demonstra que a vontade humana traz 

uma abertura infinita no sentido de que sempre está em busca de algo a ser alcançado, não se 

contenta, a ponto de sempre procurar um bem sempre novo e maior. Os homens são seres 

insatisfeitos, estão sempre à procura deste algo a mais, assim sua satisfação está no gozo do bem 

ilimitado e absoluto. O mesmo autor assevera que a “transcendência é a estrutura fundamental 

do homem, e esta estrutura, que se afirma implicitamente em todo conhecimento e ação humana, 

é o que em uma palavra se chama espiritualidade” (Ibid., p. 167), o homem é um ser espiritual, e 

procura no absoluto a fonte de sua espiritualidade.  

O homem. além de instintos, possui espiritualidade, e diante do sofrimento a 

capacidade espiritual do ser humano abre-se à investigação do transcendente. A transcendência 

é constitutiva somente à espécie humana, está imanente na natureza racional. Nesta busca ao Ser 

Absoluto, na busca ao transcendente, surge em vários povos uma forma de culto, surge a 

filosofia das religiões, abrangendo várias etnias, nações e culturas.  

 

A FILOSOFIA DA RELIGIÃO 

Pode-se dizer que a filosofia é a forma de pensar, uma forma de viver de um povo. 

Filosofia é uma ciência que almeja conhecer as coisas por suas causas, as mais universais, isto é, 

as causas primeiras de todas as coisas. A filosofia é verdadeiramente uma ciência universal, e o 

é enquanto tende a conhecer os primeiros princípios. Seu critério de verdade é a evidência de 

seu objeto, esses elementos são as coisas existentes no mundo e no homem.  
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Existe grande diferença da filosofia Ocidental com a Oriental, cada uma tem seu jeito 

próprio de entender a vida, perceber o homem, contemplar o Ser Transcendente e, logicamente, 

o jeito de perceber a dor como afirma Gusman (et al., 1997, p.15): “A percepção e o significado 

da dor enquanto experiência universal do ser humano também é modulada pela cultura”, ante a 

percepção histórica no decorrer dos anos, em relação do oriente com o ocidente, dá-se pela 

subjetividade do homem diante de sua vivência cotidiana em diferentes formas de pensar. Não 

obstante, as filosofias que surgiram em todo o mundo demonstram que cada uma tem sua 

concepção individual de ver o mundo, o homem e de igual modo o sofrimento.  

O homem por natureza é religioso, esta afirmação é confirmada  na história onde 

diversos povos, tempos e lugares deparam-se com o elemento religioso. Wilges diz que: “O 

fenômeno religioso é universal; o homem é um ser religioso. Ou crê em Deus ou em ídolos que 

para si fabrica” (1983, p. 10), e assim prossegue dizendo que o fenômeno religioso provém “da 

natureza humana, mas esta deve sua existência ao Ser Supremo. Logo, o fundamento último do 

fenômeno religioso é Deus mesmo” (Ibid., p. 19).  

Segundo Marchon a “religião vem do latim religio(religare) e quer dizer ‘o que liga’, 

cada uma propõe um caminho para ligar a vida com a morte, o visível com o invisível e se 

aproximar do que se chama de Deus” (1995, p. 04), ou como relatado anteriormente, o Ser 

Transcendente, o Absoluto.  

Wilges(1983, p. 11) apresenta elementos constitutivos da religião que são: a doutrina é 

a crença da religião, o dogma em que aquele povo acredita, e são passados de geração em 

geração por meio dos antepassados de forma oral ou por escritos; os ritos são as cerimônias, são 

estruturas visíveis, sensíveis dos quais um povo partilha; a ética são as leis, que são dadas pela 

doutrina, ensinando o que é errado e também o bom, dentro daquela visão dogmática; e também 

apresenta que toda religião acerca-se a formar uma comunidade, onde um povo convencido 

daquela crença busca a viver os ritos unidos aos outros, como estirpe partilhando a fé 

professada.   

Cada “homem tem uma atitude diferente na dor, e essa atitude depende, em grande 

parte, de sua concepção moral e religiosa da vida” (Mohana, 1980, p. 21), ante cada 

religiosidade o ser humano vive o sofrimento de uma maneira. A cultura religiosa e seus 

costumes de alguma forma moldaram o homem a suportar ou reprimir aquilo que o faz sofrer 

tanto no corpo quanto na alma.  

Benoit Marchon apresenta em sua obra As grandes religiões do mundo, informações 

em que expressa que são seis as mais conhecidas e tradicionais religiões do mundo, que são: o 

animismo, o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, o islamismo e o cristianismo. Ora, com isso, 
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utilizaremos esta percepção do autor para apresentar estas crenças, e alguns princípios referentes 

a estas práticas.  

O Animismo surgiu na África em Uganda,  é uma religião primitiva,  dentro dela estão 

religiões como o vodu, candomblé e a umbanda. O sofrimento se dá como consequência de 

atitudes más, conforme cada um procede. 

O Hinduísmo é uma religião que surge na Ásia na Índia, acreditam que existem 

milhares de deuses. Acreditam em reencarnação, assim o sofrimento é decorrência de sua vida 

passada má.  

O Judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, iniciou em Abraão, quando ele 

se fixou na terra de Canaã, hoje Israel, afirmava a existência de somente um Deus presente em 

toda história, onde será enviado por ele um Messias, que trará paz e justiça. Uma religião 

marcada por sacrifícios, a lei seguida foi dada por Deus a Moisés, este que libertou o povo do 

grande sofrimento na terra do Egito, quando eram escravos.  

O budismo não traz um Deus, e sim seguem o modelo do príncipe Sidarta Gautama, 

conhecido como Buda, nascido na Índia. O budismo tem origem no hinduísmo e traz quatro 

verdades que são a estrutura doutrinal do budismo. A primeira toda existência pessoal está 

sujeita ao sofrimento; a segunda diz que todo sofrimento é devido ao desejo; a terceira apresenta 

que o meio de afastar o sofrimento é afastar o desejo; e por fim, assegura que o desejo só pode 

ser afastado quando se percorre a nobre via que se compõe de oito caminhos, atingindo o 

Nirvana.  

O Islamismo, ou Islã, crê em um Deus Único, Todo Poderoso, Misericordioso chamado 

Alá. Para ele existe um profeta ao qual Alá revelou sua mensagem, este profeta é conhecido 

como Muhammad (Maomé), que nasceu em Meca na Arábia. Nesta religião tem-se Abraão, 

Moisés e Jesus como profetas, menos influentes que Maomé. J. Hashmi em seu artigo Lidando 

com o sofrimento no Islã,  demonstra claramente a vivência do sofrimento na religião Islâmica 

quando diz: “Então Deus nos aflige com testes e tribulações para que nos voltemos para Ele e 

busquemos Sua Graça” (2015, p. 03).O Islã trata o sofrimento de maneira fatalista, ele existe no 

mundo e é causado pelos entes maus, porém, este sofrer se dá por permissão de Alá, onde 

determina todos os acontecimentos, tanto bons, quanto ruins. Fica claro para o Islã que o 

sofrimento é algo corriqueiro na vida humana, assim o sujeito não consegue fugir dele, porém, 

deve aceitá-lo e aproveitá-lo.  
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FILOSOFIA DO SOFRIMENTO NA RELIGIÃO CRISTÃ 

O cristianismo deu-se por meio dos seguidores de Jesus Cristo que promulgavam sua 

mensagem com base no amor, não dentro de uma estrutura filosófica em si, mas atrelada a uma 

religião. Após grande período vivido na história do mundo, Jesus Cristo, filho do Pai, que é 

Deus, se encarnou no seio de uma virgem e se fez homem, viveu como homem, exceto no 

pecado, ensinou seus discípulos, e morreu na cruz para salvação de toda humanidade, e 

ressuscitou após três dias. Os discípulos de Cristo continuaram o anúncio de seus ensinamentos, 

assim surgiu a religião cristã. 

Boehner relata que toda filosofia criada por cristãos convictos é uma filosofia cristã, 

contudo, “a doutrina cristã oferece numerosos pontos de partida para o aprofundamento racional 

das verdades da fé” (1985, p. 14), isto demonstra que a fé, ligada à ciência, auxilia o 

crescimento racional do ser humano. O escritor prossegue afirmando que as verdades religiosas 

têm como procedência várias doutrinas filosóficas, ocasionadas por várias gerações de 

pensadores com capacidade extraordinária, de grande conteúdo filosófico.   

Não obstante, o grande exemplo do cristianismo Jesus Cristo, teve em sua trajetória 

terrena a vida marcada pelo sofrimento, assim uma orientação relacionada ao sofrer. Cristo 

morre inocente numa cruz, porém esta entrega trouxe significação à história humana; com a 

morte, Jesus trouxe ao homem a salvação e a abertura a uma possibilidade de alcançar o céu. 

Portanto, a filosofia cristã é marcada pelo sofrimento, pois é uma realidade humana, mas um 

sofrimento vivido por amor, este é o grande mistério de Cristo vivido na cruz. O cristianismo vê 

o sofrimento como virtude,  caminho para a perfeição.  

Em alguns casos, o sofrimento traz transformação, traz uma verdadeira 

metanóia(conversão), traz vida nova. A filosofia cristã do sofrimento tem como faculdade tornar 

o homem velho em novo, compreendendo que o “fruto de semelhante conversão é não apenas o 

fato de que o homem descobre o sentido salvífico do sofrimento, mas sobretudo que no 

sofrimento ele se torna um homem totalmente novo” (JOÃO PAULO II, 2009, p. 24). 

Não se deve esquecer o escrito doutrinal da religião cristã e também “a importância 

decisiva de um livro que marca o ponto de partida para todo desenvolvimento doutrinário 

cristão; este livro é a Sagrada Escritura” (BOEHNER, 1985, p. 12). O cristianismo contém em 

sua doutrina a Sagrada Escritura como pilar, tem-se nela vários relatos de sofrimentos, bem 

como, ensinamentos os quais foram transmitidos ao longo dos tempos.  

Na Sagrada Escritura, Paulo e Timóteo escrevem ao povo de Filipos, assim exibindo a 

natureza sofredora de Jesus ao escrever:  “Ele, estando na forma de Deus não usou de seu direito 

de ser tratado um deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo”, Cristo sendo Deus não 
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deveria morrer, porque a morte é consequência do pecado, e tem o direito de viver eternamente, 

a eternidade é atributo divino ora, Ele escolhe morrer. Assim prossegue o autor: “Tornando 

semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem abaixou-se, tornando-se 

obediente até à morte, à morte sobre uma cruz” (Filipenses 2, 6-8), não obstante díspar em seu 

modo de ser, Cristo participou da natureza humana comum a todos e, para salvar a humanidade, 

foi obediente, sofreu a morte, e morte de cruz.  

Portanto, encerra-se em Cristo o modelo de sofredor, como nos aponta Tepe: “Cristo é 

o modelo último de perfeição cristã para todos os homens” (1983, p. 09), onde todos os homens 

devem assemelhar-se a Jesus, tirando de um grande mal, do sofrimento, um bem maior, dando 

sentido ao sofrer, um sentido natural, porém de igual modo sobrenatural. João Paulo II afirma 

que o evangelho do sofrimento anunciado por Cristo constitui “a revelação da força salvífica e 

do significado salvífico do sofrimento na missão messiânica de Cristo e, em seguida, na missão 

e na vocação da Igreja” (2009, p. 23), por isso, com os sofrimentos do Senhor, o ser humano 

tornou-se capaz de alcançar a eternidade, em que o próprio Cristo, por amar incondicionalmente 

o ser humano, se entrega a morrer na cruz para salvação de todos. 

Lewis assegura que “o amor pode causar sofrimento ao seu objeto, mas apenas na 

suposição de que esse objeto precisa ser alterado a fim de tornar-se inteiramente digno de ser 

amado” (1986, p. 27), como exemplo pode citar o parto de uma mulher que está à espera de seu 

bebê e quer logo não somente ser capaz de suportá-lo, tal como superar a dor para ter aquela 

criança amada em seus braços, para afagá-la. Outro exemplo dá-se quando um pai, pela questão 

financeira, não consegue alimento suficiente para toda a família, assim ele deixa de comer para 

que seus filhos se alimentem, ora, depara-se com o amor aos dependentes e sofre por amar 

aqueles seus.  

Se o homem pudesse escolher não sofrer, logicamente o sujeito escolheria não padecer 

no sofrimento, mesmo que a dor fosse por um grande amor, ou até coisas corriqueiras do dia a 

dia, como o trabalho. Porém, nota-se no homem a capacidade de doar-se ao outro por amor, isto 

demonstra que diante do sofrer deve-se dar-se um sentido para que possa vivenciar a dor, de 

uma maneira que agregue benefícios à integridade, dignidade e da mesma forma à 

espiritualidade do homem integral. “Portanto, não é que só o sacrifício da própria vida possa dar 

sentido à vida; o que ocorre é que a vida, até no malogro, se pode consumar” (FRANKL, 2003, 

p. 150), assim, a vida pode mudar de sentido até mesmo em momento de fracasso.  

A filosofia cristã está baseada na ascese que deve ser feita através do conhecimento e 

aceitação do sofrimento, “Conhecer e aceitar. ‘Não se pode transformar o que não se aceita’” 

(Tepe, 1983, p. 09); a aceitação dos acontecimentos legítimos existentes na vida humana é uma 
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ascese, da qual o sujeito, por meio desta, busca a perfeição. O autor supracitado (Ibid., p. 09) 

esclarece que a ascese cristã leva o ser humano a uma diligência fiel, a perfeição, sendo esta a 

meta estabelecida pelo Ser Supremo, assim fazendo que o homem se aproxime do Ser 

Transcendente aperfeiçoando a própria natureza humana. 

A filosofia da ascese faz com que sujeito se depare com o sofrimento e aproveite dele 

para o crescimento próprio, a exemplo, um jovem que vivia uma vida totalmente entregue às 

paixões, ao orgulho, à autossuficiência, discussões familiares, ao deparar-se com o sofrimento 

se questionou sobre a vida, arrependeu-se, aceitou sua dor e alcançou grande evolução em sua 

forma de viver, em sua humanidade através da ascese aprendida na religião que praticava. Com 

conhecimento das dimensões físicas, bem como psicológicas, o ser humano é capaz de se 

superar  a ponto de renovar sua maneira de portar-se ante a dor a ponto de sacrificar-se pelo 

outro.  

O sofrimento, quando acrescido pelo amor, torna-se sacrifício, e este sofrimento é 

meritório e digníssimo diante do Ser Supremo, Deus. Sacrifício é dar um significado real e 

valoroso à dor. “Sofrimento de certo modo deixa de ser sofrimento no instante em que encontra 

um sentido, como o sentido de um sacrifício” (FRANKL, 2019, p. 137), este ideal formulado 

pelo sentido faz com que o sujeito da dor tenha maior capacidade de suportá-la por um bem 

maior.  

O espírito de sacrifício é diferente de ressignificação, como aponta Mohana (p. 69, 

1980): “Enquanto a resignação é estática, uma atitude de quem cede, quase instintiva, o espírito 

de sacrifício é essencialmente dinâmico e profundamente consciente, viril”, é manifesto que o 

sacrifício é sobrenatural, diferentemente da ressignificação que é natural  pois, a partir de uma 

dor, pode-se transcender por amor ao outro. Os cristãos católicos têm diretrizes as quais 

demonstram este sentido sobrenatural do sofrimento, e alguns chegam a tamanho desapego a 

ponto de entregar sua própria vida por um ideal, um sentido verdadeiro e sobre-humano.  

Os santos e mártires da Igreja Católica dão testemunho verdadeiro deste espírito total 

de sacrifício pela crença em sua religião e por amor. Frankl diz que “o ser humano é capaz de 

viver e até morrer por seus ideais e valores” (2019, p. 125), ressalto principalmente os valores 

sobrenaturais. Não é qualquer um que pode testemunhar o amor no sofrimento, mas somente 

aquele que confia e ama de verdade no Amor Maior. 

A exemplo, conhece-se na tradição da Igreja Católica Padre Maximiliano Maria Kolbe, 

que preso pelo regime nazista ofertou sua vida por amar  ilimitadamente o próximo mais que a si 

mesmo. O livro O Santo do dia (CONTI, 2006, p. 430) narra que enviado para o campo de 

concentração, após três meses de sofrimentos, uma fuga fez com que os chefes da guarda 
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escolhessem dez prisioneiros inocentes para morrer de fome. Um dos prisioneiros chorou por sua 

esposa e seus filhos, assim Kolbe, tomado de compaixão, oferece-se ao comandante para 

substituir aquele pai de família, o pedido foi aceito pelo chefe. 

Viktor Frankl, convivendo com ele no campo de concentração, fala do final da vida 

deste santo ao escrever: “E hoje não se precisa mais hesitar no uso da palavra ‘santos’. Basta 

pensar no padre Maximilian Kolbe, que foi deixado passando fome e finalmente assassinado 

através de uma injeção de ácido carbólico em Auschwitz” (2019, p. 175). Papa Paulo VI o 

beatificou em 1973, e São João Paulo II o canonizou como Mártir da Caridade em 1982. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Havia um crescente discurso da evolução da medicina fazendo com que esvaneça o 

sofrimento humano porém, com o passar do tempo, foi percebendo que a medicina é limitada e 

que não conseguiriam acabar com todo sofrimento do mundo somente com alocução. Vergely 

fala que “No século XX, com os progressos da medicina e da democracia, as coisas mudaram. 

Quando foram inventados os meios de controlar a dor, diminuiu a necessidade de procurar um 

sentido para o sofrimento” (2000, p. 09), logicamente o homem desaprende a sofrer e vive uma 

analgesia, dopado com remédios que somente amenizam a dor.  

Contudo, surgem nos séculos atuais doenças incuráveis até o presente momento, como 

a Aids, ou até novas doenças como a H1N1, Covid 19, estas que ceifaram várias vidas. Assim, 

pode-se concluir que o sofrimento está contido na natureza humana e a melhor forma de 

enfrentá-lo é dando-lhe um significado, um sentido, agregando maturidade em sua capacidade 

de sofrer e também em sua humanidade, se tornando mais humano. 

Não obstante, Lavelle (2014, p. 87) apresenta que o sofrimento forma o homem em sua 

vivência no mundo, onde este não está solitário mas, pelo contrário, a dor dá capacidade do 

sujeito ter empatia para com o  outro que sofre, cresce no individuo pelo sofrimento a 

consciência, e proporciona a ele a disposição de purificação e libertação espiritual. Ora, a busca 

transcendental humana faz com que na religião o sujeito encontre em Deus a felicidade diante 

dos sofrimentos vivenciados e, de igual modo, renovando suas esperanças de uma felicidade 

completa.  
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O mesmo autor se remete á dor ao dizer que “para muitos ela é uma derrota perpétua, e 

apenas para alguns é ocasião de vitórias sempre novas” (Ibid., p. 79). Portanto, é clara a 

disposição do homem de aproveitar dos sofrimentos para melhora própria e também do 

próximo, porém depende de cada indivíduo a forma de lidar com esta realidade presente em toda 

existência humana, sem exceções de raça, cor, credo, situação social etc. 

 

 

ABSTRACT 
The work presents a study about human suffering, in which the difference between instinctive 
pain and the capacity that man has to suffer is achieved. Suffering occurs through the rational 
faculty of man, where he not only feels pain, but understands why it hurts, unlike other animals 
that are irrational. Due to this capacity, the human being can not only suffer, but also signify 
suffering, giving meaning, taking advantage of it for human maturation. It is also known that 
man, seeking meaning for suffering, finds the Higher Being, thus emerging religions in various 
cultures. The Christian religion deals with the issue of suffering with great diligence. 
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