
Míriam Cristina Silva Oliveira 

 

 

 

 
FENOMENOLOGIA TRANSCENDENTAL E ARTE EM EDMUND 

HUSSERL 

   

 
 

Dissertação de Mestrado, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia: 

Estética da Filosofia, da Universidade Federal de 

Ouro Preto, como parte dos requisitos necessários 

à obtenção do título de Mestre em Filosofia: 

Estética da Filosofia. 

 

 

Linha de pesquisa: Filosofia Estética. 

Orientador: Prof.º  Dr.º José Luiz Furtado. 

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

2019 
 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação: www.sisbin.ufop.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao professor Dr. José Luiz Furtado pela oportunidade de realizar a  pesquisa e pela 

sua contribuição e acompanhamento em todas as etapas de realização dos estudos. Ao amigo 

Edson de Souza Siquara grande incentivador que me apoiou em todos os momentos do 

mestrado. À FAPEMIG pelo financiamento que possibilitou a elaboração da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar o modo como Husserl aplica os princípios da 

Fenomenologia Transcendental ao campo estético propriamente dito. A proposta que 

apresentamos aqui, foi elaborada a partir de análises  nas principais obras  elaboradas por ele 

onde constavam o maior número de referências às obras de arte. Adotamos também com 

grande ênfase o livro Maria Emanuela Saraiva “A imaginação segundo Husserl”. Neste 

sentido, os principais conceitos que se ligam à questão estética com são: percepção e 

imaginação. Inicialmente buscamos destacar partes textuais e trazê-las para compor o corpo 

do trabalho. A tese foi fundamentada no aprofundamento dos conceitos da Fenomenologia 

relacionados à pesquisa de Estética e Filosofia da Arte. Em seguida, apresentamos um estudo 

sobre a percepção, destacando a sua importância fundamental tanto no método na 

Fenomenologia quanto na Filosofia da Arte. Compomos a parte final do trabalho 

apresentando o conceito fenomenológico da imaginação e seu papel central na concepção de 

Arte. Adotamos a revisão bibliográfica como metodologia, entrelaçando conceitos e 

identificando “emendas” que amarravam um campo do saber a outro. Revisão, reflexão e 

aprofundamento do referencial teórico sobre Fenomenologia e Estética foram os exercícios 

constantes no decorrer do presente trabalho. Buscamos nas considerações finais fundamentar 

a hipótese da pesquisa que parte do pressuposto de que A arte é campo fecundo para a 

investigação fenomenológica (da consciência transcendental e constituinte) 

  

Palavras-chave: Arte; Fenomenologia; Percepção estética; Imaginação; Neutralização.  
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SUMMARY 

 

The present work aims at presenting how Husserl applies the principles of the Transcendental 

Phenomenology to the aesthetic field itself. The proposal that we present here, was elaborated 

from analyzes in the main works elaborated by him where they were the largest number of 

references to the works of art. We also adopted with great emphasis the book Maria Emanuela 

Saraiva "The imagination according to Husserl". In this sense, the main concepts that are 

linked to the aesthetic question with are: perception and imagination. Initially we sought to 

highlight textual parts and bring them to the body of work. The thesis was based on the 

deepening of the concepts of Phenomenology related to the research of Aesthetics and 

Philosophy of Art. Next, we present a study on perception, highlighting its fundamental 

importance both in the method in Phenomenology and in the Philosophy of Art. We compose 

the final part of the work presenting the phenomenological concept of the imagination and its 

central role in the conception of Art. We adopted the bibliographical revision as methodology, 

interweaving concepts and identifying "amendments" that tied one field of knowledge to 

another. Review, reflection and deepening of the theoretical reference on Phenomenology and 

Aesthetics were the constant exercises during the present work. We seek in the final 

considerations to base the hypothesis of the research that starts from the assumption that the 

Art is a fertile field for investigation of the Transcendental Phenomenology, that is, the 

Phenomenology of the constituent conscience. 

 

Keywords: Art; Phenomenology; Aesthetic perception; Imagination; Neutralization. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se insere na área de concentração em Estética e Filosofia da Arte. 

Pretendemos fazer análises das obras de Edmund Husserl, buscando aprofundar os conceitos 

da Fenomenologia relacionados à pesquisa de Estética e Filosofia da Arte.  O objetivo geral 

da pesquisa é realizar um levantamento dos principais textos onde existem referências às  

obras de Arte e Estética   para  elucidar o modo como  os princípios da Fenomenologia 

Transcendental foram aplicados ao campo estético propriamente dito. Os objetivos específicos 

buscam colocar em evidência as diversas referências sobre Arte ao longo das obras de 

Husserl; Pesquisar o conceito de percepção sensível, um conceito de  fundamental tanto na 

elaboração do método fenomenológico quanto nas Filosofias da Arte de modo em geral; 

Apresentar  o conceito de imaginação  destacando o importante papel que ele exerce na 

concepção fenomenológica de Husserl e nas obras de Arte. Buscamos fundamentar a tese de 

nossa pesquisa: A arte é campo fecundo para a investigação fenomenológica (da consciência 

transcendental e constituinte). 

A relevância da Fenomenologia para o campo estético foi marcante, isto porque nesta 

ciência a obra de Arte foi tratada como um campo frutífero de investigação de cunho 

epistemológico, sendo reconhecida como uma fonte fecunda para desvelamento da verdade e 

do Ser. As interpretações acerca do caráter perceptivo e imaginativo e seu endereçamento ao 

campo da subjetividade pôde proporcionar um campo de investigação  que propiciou uma 

forte influência em pesquisadores e pensadores posteriores. Segundo Uzelac (1998) esta 

característica foi fundamental para  configurações estéticas posteriores, principalmente as que 

surgiram no início do século XX. A partir de então, as perspectivas elucidadas pelo 

fenomenólogo possibilitaram o entendimento mais aproximando do papel que a imaginação 

desempenhara na feitura de obras artísticas. Principalmente acerca de novas formas e novas 

visões de se fazer Arte, como a fotografia e o cinema que estavam se configurando como 

novas manifestações artísticas do século XX, período da Arte Moderna. 

As obras de Arte dentro da perspectiva fenomenológica configuram um horizonte 

diferenciado em relação às ciências no que diz respeito à questão do conhecimento. Nelas, o 

artista consegue transformar qualidades imaginárias em qualidades reais introduzindo “novas 

realidades” no mundo. A obra de Arte por receber a marca da subjetividade que a criou se 

apresenta ao mundo como um tipo de objeto diferenciado. São estes objetos que Husserl 
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chamou de objetos espirituais. Para ele (1985)
1
 a percepção e a representação da fantasia  são 

capazes de nos fornecer essências em “pé de igualdade”. 

Segundo Onate (2010, p.358), a Arte oferece um campo fecundo para as investigações 

fenomenológicas por ter características estruturais que coincidem com etapas do método de 

investigação formulado pela Fenomenologia. Conforme Lampert (2011, p.477), Husserl teria 

elaborado regras de ouro que o artista e a obra deveriam obedecer. A exigência de que o 

artista fosse gênio; A necessidade de obedecer o seu daimon para  elaborar obras valiosas e 

belas.  Considerando que o interesse nas análise elaboradas pela Fenomenologia  Husserliana 

recaía nas obras. De fato:  

A visão fenomenológica está intimamente relacionada com a visão estética na arte 

“pura”, sem dúvida, aqui não está em questão uma visão a fim de propiciar um 

deleite estético, mas contínuas investigações e conhecimentos com o propósito de 

constituírem constatações científicas de uma nova esfera (a esfera filosófica). 
2
 

(HUSSERL, 2010, p.39) 

 

 

Sendo assim, as obras de Arte, tornaram-se objetos que auxiliariam à investigação da 

Fenomenologia, uma ciência que “(...) se apresenta como restituição da fonte primeira de toda 

a significação.” (HUSSEL, 2012b, p. XIV)  Tornava-se imperativo para o fenomenólogo 

descrever o que está diante dos olhos, aprender a ver, diferenciar. A nova perspectiva proposta 

por ele o conduzia a estudos que buscavam o sentido “Besinnung”, para  elaborar o 

conhecimento acerca do “mundo da vida” [Lebenswelt] obtido somente via subjetividade 

transcendental. Assim, a Fenomenologia é uma “doutrina eidética descritiva dos vividos 

transcendentais puros em orientação fenomenológica”
 3

 no sentido de retornar à análise da 

subjetividade em sentido transcendental e constituinte. O nosso  interesse foi concentrado nas 

etapas construídas por Husserl para fundamentar a sua nova ciência. Onde uma atenção maior 

será dada à análise eidética dos atos de percepção, imaginação e recordação através dos quais 

a Fenomenologia irá fazer um retorno à experiência do sujeito, descrevendo os dados da 

“experiência” fonte de doação das “coisas mesmas”. Pois, o mundo fenomenológico não é “a 

explicitação de um ser prévio, mas a fundação do ser. a filosofia não é o reflexo de uma 

verdade prévia  mas, assim como a arte, é a realização de uma verdade.” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.19)
 4

  

                                                 
1
 HUSSERL. A Ideia da fenomenologia, p.47. 

2
 Ver a propósito  carta escrita por Husserl à  Hugo Von Hofmannsthal.  

3
 HUSSERL, Ideen I,§ 75, p.161. 

 
4
 MERLEAU-PONTY, Fenomenologia da percepção, 2011. 
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A aproximação entre a Fenomenologia e a Arte é possível, pois  podemos partir da 

hipótese de que tanto artistas  como fenomenólogos adotam uma atitude similar diante do 

mundo por tomá-lo como fenômeno. Essa analogia foi apresentada numa carta que Husserl 

endereçou à Hugo Von Hofmannsthal. Nesta carta, ele se declara amante da arte, tecendo 

aproximações entre a atitude do filósofo transcendental e  atitude do artista diante do mundo. 

Procura esclarecer o método fenomenológico elaborado  para elucidar problemas 

fundamentais da filosofia, problemas estes, com os quais havia se ocupado durante muitos 

anos. Em poucas linhas, consegue apresentar a essência de seu método:  a exigência de uma 

postura diferenciada em relação ao mundo, postura esta distinta da que todas as ciências 

naturais teriam adotado até então. Apresenta a Fenomenologia Transcendental que 

preconizava a suspensão de qualquer juízo acerca da existência do mundo.  Elogiando a 

qualidade do trabalho  com qual  Hofmannsthal  havia lhe presenteado e que lhe teria causado 

um profundo impacto, levando-o à suspenção momentânea do seu juízo acerca existência da 

realidade exterior do mundo. 

  

A intuição de uma obra de arte puramente estética cumpre-se mediante uma rigorosa 

suspensão de todas as posições intelectuais frente à existência e daquelas ligadas às 

emoções e à vontade pressupostas num tal posição.  Ou melhor: a obra de arte nos 

transfere (e quase nos obriga) a um estado de intuição puramente estética que exclui 

todas as demais posições. (HUSSERL, 2010, p. 38) 
5
 

 
 

Assim, o pensamento de Husserl não pode ser separado completamente da atitude estética 

no sentido em que tanto a Fenomenologia como o juízo de gosto implicam a adoção de uma 

postura desinteressada diante dos fenômenos. Um ponto de convergência em relação à estética 

kantiana que reside na redução da realidade do objeto. Lampert (2011) Destacou o esforço da 

estética do fenomenólogo que se  direciona exclusivamente para a “realidade imaginária”. 

Neste sentido, a Fenomenologia contém uma nova proposta  de abordagem para a questão 

Clássica da essência da realidade.  A atitude fenomenológica pretendia tanto afastar-se da 

atitude natural quanto da concepção da realidade adotada pelas ciências de modo geral. 

Partindo de perspectivas inovadoras acerca da questão do conhecimento humano e das 

relações entre subjetividade e transcendência.    Vai considerar de um lado, às vivências 

psíquicas do sujeito e seus diferentes estados de consciência, domínio até então concernente à 

                                                 
5
 HUSSERL. Carta à Hugo Von Hofmannsthal, 2010,  pp. 35-40. 
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Psicologia. E, de outro, o rigor matemático e, por que não dizer lógico, que prima pela 

elaboração das categorias de descrição adequadas à experiência a ser considerada. 

A preocupação com a questão do método para Onate (2010, p.348) foi um legado 

cartesiano para a Fenomenologia. Contudo, a abordagem fenomenológica elaborou a análise 

cartesiana do ego a partir da concepção do sentido da subjetividade transcendental enquanto 

consciência intencional.  Por isso, todo esforço de elucidação da redução fenomenológica se 

apoiou na  descoberta da subjetividade transcendental, uma subjetividade que incluía 

intencionalmente em si mesma o seu “mundo”.  Em Ideen I (2014), temos a orientação 

fenomenológica que concebe a consciência  em uma relação com o objeto intencional, ou 

seja, “o objeto tal como este se manifesta subjetivamente a um eu”, cujo foco central passa a 

ser as vivências da consciência. 

 De Brentano, a Fenomenologia herdou dois conceitos fundamentais: a percepção e a 

intencionalidade. Inicialmente, a percepção é tomada como condição de possibilidade para 

que os nossos pensamentos sejam pensamentos sobre o mundo, sobre objetos. Assim, “novas 

relações foram estipuladas para os modos de a consciência se relacionar com a realidade. A 

primeira seria de que a consciência não dependeria da realidade para existir e a segunda seria 

de que a realidade dependeria da consciência para existir.” (HUSSERL, 2014, p.16)
6
 Neste 

sentido, o objeto que a consciência visa é o objeto “intencional” e não o objeto “puro e 

simples”. O objetivo da pesquisa fenomenológica é estabelecer uma base epistemológica 

pautada na busca do “sentido” e não na existência do mundo. 

Para Ales Bello (2006) a pesquisa da Fenomenologia tem o seu trajeto iniciado na 

percepção e vai ganhando novos elementos durante a sua elaboração. Um novo campo de 

investigação se mostra necessário para o entendimento da essência do processo do 

conhecimento humano: a consciência. A dedicação para o entendimento do processo do 

conhecimento humano teria levado Husserl a investigar os processos psíquicos para entender 

a relação que se estabelece entre a consciência, o mundo e os objetos. Ela assinalou que na 

perspectiva  fenomenológica a  visão de essência depende de um ato doador originário 

fundado na apreensão sensível.  O que o possibilitou inferir o princípio de todos os princípios: 

“toda intuição doadora originária é uma fonte de legitimação do conhecimento, tudo que nos é 

oferecido originariamente na  “intuição” (sua efetividade de “carne e osso” ) deve ser 

simplesmente tomado tal como se dá, mas também apenas no limite dentro dos quais ele se 

dá.” ( HUSSERL, 2014, p. 69) 

                                                 
6
 Citação do Prefácio do livro Ideias I escrito por  Carlos Aberto Ribeiro de Moura. 
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Os limites que precisam ser considerados nos levam a outro conceito herdado de 

Brentano e empregado na fenomenologia: a intencionalidade. A intencionalidade é o modo de 

ser da consciência, onde se infere que toda consciência é sempre consciência de “algo”. A 

consciência é uma atividade formada por atos vivenciais, atos que tornam possível perceber 

“algo”, recordar ou imaginar, etc. Os atos intencionais se caracterizam pela posse de duas 

dimensões que foram destacadas pela análise fenomenológica e, que precisam passar pela  

estrutura intencional da consciência, composta pelo noesis e noema. O noema se refere à 

dimensão noemática constituída por aquilo que é efetivamente visível, no caso da percepção 

sensível do objeto; e o noesis é constituído pelos atos intencionais através dos quais o noema 

é apreendido ou visado. O noesis, permite à consciência visar de determinada maneira o 

objeto e, pelo noema a consciência daria significação ao objeto visado. A busca pela 

fundamentação da nova ciência  levou Husserl à concepção final da Fenomenologia 

Transcendental como ciência universal e primeira. 

A ciência fenomenológica foi se distanciando da atitude natural que é adotada pela 

ciência natural, caracteriza pela aceitação ingênua da realidade das coisas percebidas (no 

sentido da sua existência em si). Ao aplicar a epoché, o método fenomenológico recebe o 

devido ajuste à sua proposta que é a de “por entre parênteses” a atitude natural. Conquistando 

a esfera da atitude transcendental cumpre  sua principal função metódica que é  “ver” o 

mundo como um dado puro para a consciência.  Lyotard (1967) assegurou que o principal 

objetivo do método cunhado pelo fenomenólogo era o de  estudar  as essências e como estas 

seriam percebidas por nós. Segundo ele, o Eu seria sempre alvo de “alguma coisa” e por meio 

da redução tornou-se possível a dissociação plena entre a consciência do sujeito e o mundo. 

Para Depraz (1999) por meio da redução, Husserl conseguiu chegar a uma estrutura ainda 

mais profunda do que o ego cogito proposto por Descartes: o ego transcendental. Trata-se de 

uma redução onde o próprio ego foi submetido à epoché.  

Além da redução transcendental, para Ales Bello, (2006) a nova proposta era também 

realizar a redução eidética dos fenômenos, uma operação-chave da fenomenologia: “colocar 

entre parênteses” a existência dos fatos visando compreender a essência daquilo que aparece. 

A busca pela essência dos fenômenos é feita pela consciência que precisa ter a intuição e a 

variação imaginária para retirar o que permanece invariável no fenômeno. Assinalou Lyotard 

(1967) que o sentido do fenômeno só é alcançado quando ele é submetido à unidade de 

consciência formada pelo noema e noesis. A essência do fenômeno será então obtida por um 

processo denominado variação eidética.  Depraz (1999) afirmou que a variação eidética 
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trata-se de um momento em que o uso da imaginação é exigido para que a consciência 

apreenda o eidos do fenômeno. Para descobrir a essência dos objetos que se doam a 

consciência imaginativa e fantasia são utilizadas. O autor ainda afirma que a imaginação foi 

inserida no processo de variação eidética com o principal objetivo de distinguir diferenças e 

semelhanças no processo de neutralização em ação da epoché e, que a neutralização na 

imaginação tem a função de fazer aparecer uma estrutura de idealidade pertencente em nós 

enquanto sujeitos conscientes.  

A aproximação entre a Fenomenologia e a Arte é possível a partir do pressuposto de que 

tanto artistas quanto fenomenólogos adotam uma atitude transcendental diante do mundo: 

tomam-no como fenômeno.  Uzelac, (1998) indicou que a redução fenomenológica na esfera 

Estética compreende na perspectiva fenomenológica um caso específico da expressão artística 

à semelhança de qualquer outra formação científica. Pois,  a obra de Arte  é considerada para 

a Fenomenologia husserliana uma “apresentação final intuitiva”, com função de introduzir 

novas coisas no mundo, estando situada entre o mundo da determinação e o mundo da 

indeterminação. Vale ressaltar que a imaginação não foi estudada por Husserl em detrimento 

das obras de Arte, mas em oposição à percepção. De certa maneira, a imaginação ocupa o 

papel secundário e até mesmo terciário em relação à percepção. A fantasia na perspectiva da 

fenomenologia extrapola o quadro do psicologismo e opera no quadro fenomenológico.   

 O distanciamento da fantasia do campo psicológico para o campo fenomenológico foi 

justificado dentro da Fenomenologia devido ao fato de que a atividade do fantasiar não é uma 

atividade de um eu empírico, mas de um eu transcendental.  A passagem do eu natural para o 

eu transcendental na perspectiva de Onate (2010) não é feita por um salto injustificado, mas é 

respaldada pela ocorrência privilegiada do papel metódico que a ficção exerce. As distinções 

necessárias entre os planos natural e transcendental precisam ser mantidas se quisermos 

compreender o processo ficcional. Na Fenomenologia, percepção e ficção estariam em polos 

opostos e com tarefas descritivas fenomenológicas distintas que careceriam ser legitimadas e 

harmonizadas.  Como são três os atos de apreensão (percepção, imaginação, recordação), a 

percepção é tida como o ato original devido ao fato de estar ligada à presença originária do 

intuído, por ser predominantemente passividade, fornece a “matéria-prima” para os atos 

posteriores (memória e imaginação). Neste sentido, as operações ficcionais são apresentadas 

como detentoras do privilégio da liberdade para criação de imagens e por assumirem uma 

característica predominante ativa. Há um vínculo frágil e complexo com imagens percebidas 

no processo de nascimento de imagens no espírito. Pois,   
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No âmbito fenomenológico, fantasiar significa  ocupar-se de maneira peculiar com 

estruturas noético-noemáticas. Isto não implica, porém, a perda do  âmbito natural 

parentesiado, mas antes  a modificação de seu sentido, visando à apreensão do 

essencial. É na modificação neutralizadora (Neutralitätsmodifikation) que a fantasia 

desempenha sua mais importante função metódica. (ONATE, 2010, p. 355) 

 

Segundo Onate (2010) a imaginação na perspectiva husserliana assumiria o papel 

metódico compreendido entre as três formas principais: variação imaginária, neutralização e 

transposição em imagem de outrem.  Por ter uma função metódica de modificação 

neutralizadora, a fantasia conseguiria anular a interferência da razão no que diz respeito a 

ocorrência de “censuras” sobre o certo ou errado em relação aos conteúdos apresentados ou 

presentificados.  Estando compreendida  entre duas formas de atos: a consciência da imagem 

e a fantasia. A consciência de imagem representa segundo Depraz (1999) um tipo de ato da 

imaginação com capacidade de experiências imaginárias inesgotáveis. Este fato é comprovado 

pelas inúmeras reproduções artísticas e artesanais inusitadas que tomam o  original como 

modelo inicial de inspiração para criações mais variadas.  A fantasia seria para Depraz 

somente um tipo de ato da imaginação. Nele, o sujeito seria somente um espectador passivo 

das imagens que a ele se oferecessem. O que se infere em relação às cabíveis distinções entre 

as tarefas do fenomenólogo e do artista é que o primeiro opera em regime de redução com 

independência em relação aos componentes naturais. Já o segundo, operaria em regime 

empírico estabelecendo um elo de dependência com os componentes naturais, desvelando a 

estrutura singular neles presentes de modo a apresentá-las em suas criações artísticas 

reveladoras. 

A imaginação é tida como uma forma de consciência válida para a Fenomenologia 

merecendo ser estudada em sua especificidade própria. Tendo também uma importância 

capital no estudo da estética husserliana, pois ela se liga intimamente à Arte devido ao fato de 

que o objeto estético ser um objeto imaginado que se doa à subjetividade. Sendo que a sua 

significação só é possível para uma consciência que “impõe a sua lei a um mundo em si 

mesmo destituído de sentido. O sentido vem da consciência e não do mundo – e o mundo 

revestido de um sentido é o mundo tal como surge à consciência.” (DE BEAUVOIR, 1943, p. 

10-11, apud SARAIVA, 1994, p. 32) 

Conclui-se que o voltar-se para a vida da subjetividade transcendental fez com que 

Husserl desvelasse um campo de trabalho com possibilidades de pesquisa ainda não 

exploradas. A relevância da pesquisa está baseada na análise das obras feitas por ele visto que 

estas apresentam propostas, respostas e resultados de estudos tão bem elaborados que deram 
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origem a nova ciência de grande impacto influenciando pensadores, filósofos e artistas que 

com ela tiveram contado, proporcionando novas perspectivas de ver o Ser e a Arte.  É 

importante destacar  que o  pensamento de Husserl indica que  artistas e  fenomenólogos 

adotariam as mesmas atitudes diante do mundo. Ambos apresentam o desinteresse, operam a 

redução e a suspensão de qualquer juízo acerca da existência do mundo. 

 

CAPITULO I 

AS REFERÊNCIAS SOBRE ARTE E ESTÉTICA NAS OBRAS  

EDMUND HUSSERL  

 

Para iniciarmos o estudo sobre Arte, Estética e Fenomenologia é importante ressaltar 

que elaboramos a pesquisa buscando as referências feitas por Husserl sobre  Arte e Estética 

nas obras Investigações Lógicas, Ideias  sobre uma fenomenologia pura e uma filosofia 

fenomenológica, Meditações Cartesianas, A crise nas ciência europeias e a fenomenologia 

transcendental e Ideias relativas a una fenomenologia pura y una filosofía fenomenológica. 

As referências mais relevantes foram coletadas e  apresentadas  nas linhas do primeiro 

capítulo para  pontuar em que contexto elas foram empregadas considerado a relação que foi 

estabelecida por ele na pesquisa fenomenológica. 

 

1.1- A SIGNIFICAÇÃO DA “EXPRESSÃO” NA LÓGICA E NA 

ESTÉTICA 

 

Conforme a sua definição Clássica a Lógica é um importante procedimento para 

auxiliar  na execução do pensamento correto. Os primeiros trabalhos sobre a Lógica se 

encontram no Órganon elaborado por Aristóteles. As Investigações Lógicas
7
 buscaram 

alcançar o objetivo teórico de  fundamentação da Lógica pura,  uma fundamentação que 

passaria necessariamente pela consideração do domínio das significações [Bedeutungen]. De 

maneira que “fundamentar a lógica e fundamentar a Filosofia, no sentido plenamente radical, 

são, portanto, para Husserl, expressões que praticamente se equivalem e realizar-se-ão só 

                                                 
7
 HUSSERL. Investigações para a Fenomenologia e a Teoria do Conhecimento, 2012. As Investigações foram 

compostas em duas partes, tendo presente no primeiro volume da segunda parte uma primeira série de cinco 

investigações, publicadas em 1900-1901 respectivamente, e a segunda série de número  VI, publicada em 1921. 

As Investigações expressam um novo movimento na história da Filosofia do século XX: a Fenomenologia. Será 

indicada em todo texto pela abreviatura Log. Unt. 
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mediante a fenomenologia.” (GILLES, 1989, p. 58) que  não tomará os fatos, mas as 

idealidades inteligíveis de significados puros. 

Nas Investigações, foram buscados a fundamentação  da Lógica e uma clarificação 

última da Matemática. Foi um projeto baseado em uma literatura relevante produzida por 

pensadores como John Stuart Mill, Sigwart, Hamilton, Erdmann, que  como Husserl, não 

corroboravam a tese de que   a Lógica deveria ser reconduzida à uma Psicologia tida como 

uma ciência empírica e genética da psique humana.  Por ser discípulo de Weierstrass, Bretano 

e Stumpf, aprofundou em conhecimentos matemáticos,  lógicos e psicológicos. Todos estes 

estudos teóricos  lhe faziam trabalhar com a hipótese de que a Lógica também não poderia ser 

tomada como uma pura técnica de cálculo, tal como preconizara Boole e Frege. Desse modo, 

a sua  dedicação pretendia também  superar algo que ele considerava como “objetivismo 

ingênuo”, cuja tese sustentava uma lógica pura da técnica de cálculo. Como consequência 

recusou tanto o psicologismo quanto o objetivismo como pressupostos do esclarecimento da 

verdadeira significação da Lógica. 

Intensificou nele também durante este período o interesse por uma Psicologia eidética 

e descritiva, levando-o a propor a análise da estrutura subjetiva em sentido transcendental. A 

análise deveria considerar que a objetividade conhecida e a atividade do pensar “trilhavam um 

caminho” que iniciando na regressão sistemática da objetividade das formações lógicas 

chegaria aos modos de consciência. A consciência torna-se a instância que tornaria acessível 

os conteúdos para o pensamento. Na citação a seguir veremos a explicação mais detalhada do 

percurso trilhado pela nova ciência. Isto tornou uma das principais vias de acesso com um 

alcance de pesquisa frutífero, possibilitando a sua elaboração final chamada  a Fenomenologia 

Transcendental.  

Caminhando com Frege e Russell e trabalhando no mesmo programa teórico destes, 

ele não escrevia os seus textos com a pretensão de uma fundamentação última da verdade. 

Muitos pesquisadores e pensadores posteriores se debruçaram sobre seus textos e, sua escrita 

indicava novos caminhos chegando a dar origem à formação do primeiro núcleo de 

fenomenólogos. Sendo assim, muitos aproximaram de sua ciência e também dela se 

afastaram, uns a criticaram e outros contribuíram para que os apontamentos feitos por ele 

fossem ainda mais adiante. Podemos citar autores como Hermann Weyl, Oscar Becker, 

Martin Heidegger, Johannes Daubert, Moritz Geiger, Max Scheler, Ingarden, Adolf Reinach, 

Kaufmann, Koyré, Edith Stein, e tantos outros que o admiraram.  
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Todavia, constata-se que o momento simbólico da cisão entre a escola fenomenológica 

“continental” e a tradição “analítica” pode ser situado numa oposição que se coloca entre dois 

pensadores, Heidegger e Carnap. Heidegger  apresentara  em Davos, no ano de 1929 “o 

Problema da Metafísica” e  Carnap, após assistir este encontro,  publica em 1931, um escrito 

com teor totalmente contrário à nova metafísica apresentada por Heidegger.  A publicação 

de “A superação da metafísica por meio da análise lógica da linguagem” marca 

decisivamente o distanciamento entre a Filosofia “científica” e a metafísica “fenomenológica” 

do ser e da existência.  

Por considerar a linguagem como imprescindível instrumento do pensamento, Husserl 

indicou que a clarificação do modo de pensar exigiria o estudo da significação e o uso correto 

dos diferentes tipos de palavras. Uma tarefa que não poderia também ser deixada em aberto 

era a elucidação e a evidência da fundamentação dos métodos científicos que estavam sendo 

buscados. Para elucidar os preceitos lógicos ele intensificou as suas reflexões sobre a 

Linguagem. Inicialmente, considerou  que as discussões acerca da Linguagem deveriam ser 

um exercício fundamental que  prepararia filosoficamente os que se dedicavam a edificar uma 

Lógica pura.  Partindo do  princípio que somente a linguagem poderia fornecer a clareza 

inequívoca dos objetos próprios, de maneira a possibilitar a sua devida diferenciação no que 

diz respeito a seus tipos e suas essências.  

Buscando a Teoria do Conhecimento objetiva que estivesse em íntima conexão com 

necessidade sentida por ele para esclarecer a essência ideal e o sentido do pensamento,  

estudou as vivências “puras” e os elementos de sentido que pertenceriam a estas vivências. 

Tornava-se necessário responder acerca da questão sobre a possibilidade de conhecimento 

racional dos objetos transcendentes às vivências e, também com que normas este saber 

poderia ser elaborado. Para isto, delimitou a questão do conhecimento na busca da 

compreensão do sentido ideal das conexões específicas em que a objetividade do 

conhecimento se dá. Exigindo que o mesmo estivesse fundamentado em intuições 

adequadamente preenchidas, tudo isto, visando obter a clareza e distinção necessária para as 

formas e leis puras do conhecimento. A exclusão  de todas as questões relativas à existência, à 

natureza do mundo “externo” de sua pesquisa foi necessária. Ele não pretendia elaborar 

nenhuma metafísica e, portanto, nenhuma afirmação científico-natural.  

A estrutura lógica foi considerada por ele “artificial” devido ao fato de estar esvaziada 

do imediato. Para superar esta limitação propõe o retorno às “coisas mesmas”, o que seria 

especificamente: o voltar-se para o ato de percepção da “coisa-enquanto-percebida”, o que 
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ele considerava como sendo a vivência originária da consciência. Somente isto era suficiente 

para captar a singularidade exibida e doada pelas “coisas" à consciência. Evitando que as 

coisas fossem reduzidas ao caráter restritivo que o conceito pode impor sobre elas.  A 

significação seria buscada na experiência de doação do objeto “enquanto tal” submetido à 

elaboração da descrição do sentido da coisa que se doa de maneira particular à consciência.  

Para ter análises com teor de descrição  apropriado  propôs que deveria ser feita uma 

distinção entre o lado sensível (corpóreo) e o lado não sensível (espiritual). O lado sensível 

em sua visão não precisaria ser muito discutido, embora  a unificação destes dois lados em 

uma expressão deveria. Sendo assim, ele considerava como  importante as análises:   da 

expressão, da significação, da intenção de significação e de preenchimento de significação. 

De todos estes citados, o preenchimento através da evidência era a resposta para a 

problemática do duplo sentido da vivência. Pois, se a Lógica opera na maioria das vezes na 

perspectiva da palavra escrita, isto poderia acarretar a consideração unilateral do lado físico 

da expressão, onde o signo sensível escrito no papel ou o complexo fônico articulado, 

poderiam ser tomados na elaboração de demonstrações dedutivas sem o devido 

acompanhamento da intelecção.   Tal hipótese  pode ser confirmada devido ao fato de que  os 

objetos que a Lógica pura trabalha são e estão dados sob vestes gramaticais. Este fato 

acarretaria  o abandono da experiência originalmente doadora do fenômeno para a consciência 

que lhe dá a significação. Por entender que os conceitos lógicos para serem validados 

enquanto unidades de pensamento precisariam ter seu princípio de fundação na intuição 

originariamente doadora correspondente.  Husserl destacou o fato que o puro lógico 

trabalhava na maioria das vezes com unidades ideais e, por este motivo poderia incorrer no 

erro de adotar inadvertidamente “conteúdos” ideais em detrimento das vivências judicativas. 

Em consequência disto, as proposições elaboradas indicariam somente raciocínios sem a 

experiência fundamental.  

Em seus apontamentos ele demonstrou que o conceito é uma significação flutuante de 

uma palavra e, qualquer asserção elaborada sob conceitos passaria a compactuar com a 

mesma significação flutuante que a palavra contém em si. Pois, “Todos nós sabemos que as 

palavras significam qualquer coisa e que, para falar em termos gerais, diferentes palavras dão 

o seu cunho a diferentes significações.” (HUSSERL, 2012a, p.11) Consequentemente, uma 

asserção originada somente em conceitos tenderia a apresentar somente a “pretensão” à 

verdade. Embora existam visões intelectivas lógicas que sejam válidas, o rigor necessário de 

tal ciência já não estaria assegurado. Para se alcançar tal rigor, as investigações neste campo 
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são importantes, pois a Lógica necessitaria fundamentar-se a si mesma. Segue a questão que 

foi colocada acerca da transcendência do conhecimento, que permanecerá uma questão central 

no seu pensamento até a publicação de a Ideia da Fenomenologia em 1907.  

 

(...) Como se deve entender que o “em si” da objetividade chegue à “representação”, 

e mesmo a uma “captação” pelo conhecimento, e que, por conseguinte, se torne, no 

fim, de novo subjetivo; que significa que o objeto seja “em si” e “dado” no 

conhecimento; como a identidade do geral pode entrar, enquanto conceito ou lei, no 

fundo das vivências psíquicas reais e tornar-se, enquanto conhecimento, um 

patrimônio daquele que pensa; que significa a adaequatio rei ac  intelllectus 

cognitiva nos diferentes casos, segundo que o captar cognoscente diga respeito a 

algo individual ou geral, a um fato ou a uma lei etc. Agora, estará, porém, claro que 

estas e outras questões semelhantes são, de todo em todo, inseparáveis das questões 

aludidas acima acerca do esclarecimento do puro lógico. (HUSSERL, 2012a, p.7) 

 

 

A questão diz respeito somente à validade objetiva do conhecimento na medida em 

que ela se encontra classicamente correlacionada à noção de ser “em-si”. Colocada desta 

maneira, a questão do conhecimento remete à possibilidade da apreensão, pela consciência do 

objeto como um ser em-si. Isto é pressuposto pela própria definição da verdade como 

adequação entre o intelecto e a coisa.  

  
Em termos lógicos, se a essência do conceito é ser universal, então a representação por 

conceitos exige o uso de notas. A nota é o fundamento que serve de base para a determinação 

conceitual do objeto. Na unidade conceitual sempre se representa uma qualidade do objeto, 

fazendo com que o conceito forneça somente uma de suas partes por meio de qualidades e 

determinações, mas nunca por meio de uma representação total. Por  exemplo o conceito de 

azul. Esta determinação conceitual é aplicável aos objetos como calça, camisa, janela. Aqui o 

Azul é o fundamento da coisa e dos objetos nos quais foi aplicado sendo uma nota. Uma nota 

que nos possibilita ter algo aplicável com possibilidade de uso no conhecimento de várias 

coisas [calça, camisa, janela]. A determinação conceitual embora seja parcial, traz a 

possibilidade de auxiliar no conhecimento dos múltiplos. Voltando ao exemplo, podemos 

inferir que as partes estão sob o todo e o todo é posterior às partes, a calça azul, a camisa azul, 

a janela azul.  Podemos constatar que nas partes não repousam limitações, pois um conceito 

nunca é singular tendo em vista a possibilidade de sua aplicação à multiplicidade.  Conclui-se 

que os conceitos são representações parciais dos objetos, sendo sempre uma parte do 

conhecimento das coisas, partes estas que são sempre reconhecidas antes do todo. 

A intuição baseada na experiência não forneceria o geral, mas apenas o singular que 

indicaria as partes que compõem o todo.  Embora, as intuições sensíveis repousem em 

limitações devido ao fato de que por meio delas só se pode intuir um objeto de modo imediato 
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e inadequado, somente através delas poder-se-ia singularizar o objeto. A intuição nos fornece 

representações singulares a não ser ao modo de uma antecipação presuntiva. Pois, uma coisa é 

visada pela percepção que intui somente uma das suas múltiplas perspectivas possíveis de 

doação (uma mesa que intuímos, por exemplo). Ao contrário, o conceito de cubo não possui 

perspectivas, não se dá a partir de nenhum ponto de vista. Sabemos que um cubo tem seis 

lados de acordo com o seu conceito, mas jamais poderemos intuir simultaneamente todos os 

seis lados que o compõe. Se no conceito há apreensão do objeto como um todo. Então, 

representar intuitivamente um fenômeno no espaço e tempo objetivos  é representá-lo 

originalmente como constituindo uma unidade a qual podemos vir a dividir e distinguir suas 

partes dos mais variados modos. As partes só são possíveis para intuição original de um todo. 

Ou seja, objetos não são todos, mas precisam ser intuídos como um todo. Um exemplo de 

intuição diferenciada seria a intuição sonora de uma melodia.  Não interessa quantos objetos 

musicais eu reconheça sendo tocados durante uma melodia. Neste caso não interessa as notas 

que vão ser tocadas ao longo da execução da melodia, o que interessa é que eu reconheça o 

objeto – a melodia - como uma unidade temporal. Cada nota tocada fica retida na consciência 

e co-participa da audição da nota atual do mesmo modo como a nota ainda por vir. A unidade 

da melodia é constituída pela consciência auditiva. 

Se tomarmos a Linguagem escrita ou falada, podemos constatar um fenômeno 

semelhante.  De modo geral, a compreensão do aspecto comunicativo da linguagem passa 

necessariamente pela exigência de compreensão da sua expressão falada ou escrita.  Exigindo 

a leitura ou a escuta de signos que se apresentam sucessivamente no tempo como as notas de 

uma melodia. No texto, As expressões na vida solitária da alma, Husserl elaborou uma 

abordagem um pouco diferente da abordagem inicial cuja base de investigação focava na 

função de índice que as expressões assumem na  função comunicativa. A alma criaria 

expressões da vida em si fora do comércio comunicativo da expressão da linguagem falada 

com a finalidade de vivenciar tais expressões. O pensamento operaria por representação de 

objetos e não por representação nominal. Na fantasia, a alma trabalha com objetos fantasiados 

em representação da fantasia e não com a palavra, como por exemplo: ao visar um centauro 

fantasiado visamos a sua representação na fantasia e não a palavra.  

Na relação intersubjetiva percebe-se a manifestação da própria pessoa que se expressa 

através de sua fala. Temos das pessoas  percepções de suas vivências psíquicas que são 

estranhas a nós,   não no sentido de uma intuição da subjetividade alheia, mas somente na  

maneira em  que elas exteriorizam as suas vivências particulares  pois ““vemos” a sua cólera, 
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a sua dor etc”.
8
 Há  pressuposição de uma afetividade, uma intencionalidade do sentimento, 

algo que será explorado por Husserl mais detidamente na questão estética. Pois, ao ler um 

romance, as palavras seriam vivenciadas significativamente enquanto representações “em 

imagens” e, não como signo de algo “real” do que elas indicariam numa estrita 

correspondência a um signo verbal impresso no papel. O teor literário  expressa a 

possibilidade de que o signo verbal seja intencionado numa presentificação de imagem de 

“algo”. As palavras literárias nos convidariam a experimentar novas significações possíveis 

na medida em que  diferentes “caminhos  podem ser trilhados” pela imaginação.  

A escrita literária por elaborar uma construção ficcional torna-se por si mesma uma 

fonte potencial de crítica radical ao modelo metafísico que pretende encerrar em si mesmo o 

sentido das coisas de modo pronto e acabado. Há nas palavras de cunho literário a abertura 

para o mundo da fantasia – o mundo do “como se”. A livre ficção apresenta caminhos 

alternativos do sentido na expressão da linguagem artística do poeta e do romancista. O que 

possibilita que  

 

Na fantasia, paira diante de nós um signo verbal, falado ou escrito; em verdade, ele 

não existe de todo. Não confundiremos, pois, as representações da fantasia, ou 

mesmo os conteúdos da fantasia que lhe são subjacentes, com objetos fantasiados. 

Não é a palavra sonora fantasiada ou os caracteres impressos fantasiados que 

existem, mas a sua representação da fantasia. A distinção é a mesma que a existente 

entre o centauro fantasiado e a sua representação na fantasia. A não existência da 

palavra não nos perturba. Ela também não nos interessa, porém. Pois não importa 

para a função da expressão enquanto expressão. (HUSSERL, 2012a, p.31) 

 

 

Não importa a função da expressão enquanto expressão para Husserl. Pois expressão e 

significação não são termos sinônimos, mas apenas um artificio de linguagem. Tomando a 

expressão animada de sentido no campo da descrição pura do fenômeno “concreto” podemos 

destacar o seu desmembramento em duas perspectivas possíveis: é um fenômeno físico e é 

também um ato. É fenômeno físico devido ao fato de que na expressão temos os signos 

físicos. É ato, pois significar é um ato onde a plenitude intuitiva se constitui como referência a 

uma objetividade que foi expressa.  A expressão não é somente uma palavra, pois por meio de 

uma expressão alguma coisa é visada de modo objetivo. O objeto pode se apresentar ou  ser 

presentificado em imagens da fantasia. Nestes dois casos a referência objetiva se realizou e a 

expressão é dotada de sentido. Se não houver a intuição do objeto de maneira perceptiva, 

                                                 
8
 Na pág. 29 destacou-se a questão da intencionalidade do sentimento e a questão Estética como origem de novas 

significações possíveis. 
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imaginativa, etc., para fundar o sentido da expressão tem-se somente uma simples intenção de 

significação. 
9
  

Todo e qualquer signo é signo de qualquer coisa, mas nem todo signo tem uma 

“significação”, um “sentido” que seja “expresso” como signo. Em muitos casos, não 

se pode sequer dizer que o signo “designa” aquilo de que é chamado signo. E, 

mesmo onde este modo de falar é lícito, é preciso observar que o designar nem 

sempre pretende valer como esse “significar” que caracteriza a expressão. 

(HUSSERL, 2012a, p.21) 

 

 

 Podemos estabelecer uma relação de analogia em relação à utilização da representação 

intuitiva da expressão da palavra pela fala ou como signo gráfico. Ambos, por serem 

representações tem a prerrogativa de realizar a função de substituição do ato de significação 

fundante. Os signos possibilitam a função de substituição nos proporcionando realizar 

julgamentos, conclusões, reflexões tendo por base representações “simplesmente simbólicas”. 

Husserl salientou que os signos não são substituições dos objetos quando precisamos pensar 

acerca destes objetos mesmos. Mas, o uso de signos  corresponderiam a um modo plenamente 

consciente de significar “algo”, visto como a correspondência necessária presente na 

consciência da compreensão simbólica. No pensamento aritmético os símbolos são escolhidos 

de maneira perfeita o que garante a realização da arte de calcular. Encontramos esta indicação 

em  

(...) Tomemos como exemplo signos algébricos plenamente compreendidos, ou 

fórmulas inteiras, ou proposições verbais como toda e qualquer equação algébrica 

de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real, e façamos as observações necessárias. 

(...) Do mesmo modo sucede, para nós, com a ilustração intuitiva de expressões 

como Cultura, Religião, Ciência, Arte, Cálculo diferencial e outras semelhantes. 

(HUSSERL, 2012a, p.52) 

 

 

 Notadamente, é na  intuição que o valor significativo da expressão reside. No caráter 

de ato como fonte  doadora de sentido, onde o objeto pode se doar em “carne e osso”, “ficto”, 

presentificação em recordação” ou “presentificação em imaginação”. Assim,  “Como a 

questão de se saber o que uma expressão  significa, remetemos naturalmente, para os  casos 

em que ela exerce a função de conhecimento ou,  o que quer dizer o mesmo,  para os casos em 

que a sua intenção de significação se preenche na intuição.” (HUSSERL, 2012a, p.46)  A 

junção de significação com uma intuição preenchedora foi a proposta para um novo conceito 

                                                 
9
 Todo processo de significação é obtido por meio de atos que o preenchem. Assim teremos atos essenciais, onde 

se tem a expressão somente enquanto intenção significativa, onde o som da palavra está animado de sentido, 

tendo atos que conferem a significação. Estes são considerados no contexto da Fenomenologia como atos 

extraessenciais, onde a “expressão enquanto tal” é tomada numa relação lógica de fundamentação que tem a 

intenção de significação preenchida mesmo que precariamente em relação à referência objetiva. Os atos 

extraessenciais dão origem a uma “unidade intimamente fundida com um caráter peculiar”.  
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de significação. A partir daí, os signos podem expressar o sentido independentemente do 

objeto a que ele se refere estar presente ou não. Logo,  

 

À luz da nossa concepção, portanto, torna-se plenamente compreensível como é que 

uma expressão pode funcionar com sentido e, porém, sem intuição ilustradora. A 

respeito deste fato do pensamento simbólico, aqueles que colocam o momento da 

significação na intuição estão diante de um enigma insolúvel. Para eles, o falar sem 

intuição seria também destituído de sentido. Mas um falar verdadeiramente sem 

sentido não seria, em geral, nenhum falar, ele estaria em pé de igualdade com o 

ruído de uma máquina. Coisas semelhantes acontecem, quando muito, no recitar 

mecânico dos versos aprendidos de cor, de fórmulas de oração etc.; mas isso não diz 

respeito aos casos que devem ser aqui esclarecidos. (HUSSERL, 2012a, p.55) 

 

 

 Para que se tenha a intenção ou o conteúdo significativo de “algo” a intuição de “algo” 

não é requerida em caráter de necessidade. A intenção é o “a priori” e a intuição é a parte 

constitutiva do processo de preenchimento onde se tem presença do objeto.  Sendo assim, os 

poemas gregos podem ser conhecidos sem a intuição ilustradora devido ao fato de que a 

expressão foi elaborada por meio de “representação conceitual” que satisfaz a exigência de ser 

uma intenção de significação cuja “clareza e distinção” funciona  com sentido. 

A intenção precisa primeiramente passar por um processo de preenchimento em 

intuição correspondente. Após esse processo, os signos conseguem independência e podem 

ser usados sem a exigência da presença “real” do objeto. Isto acontece devido ao fato de que o 

eu já efetuou uma intenção perceptiva onde se apercebeu da coisa colocando-a como 

efetivamente existente. Ficou estabelecida no processo de preenchimento uma conexão de 

sentido entre o signo, a intenção significativa e a intuição correspondente.  

 

Mesmo palavras não compreendidas podem deparar-se como sendo há muito 

conhecidas, o bem memorizados versos gregos ficam na memória  muito mais 

tempo do que a compreensão do seu sentido, eles aparecem ainda como bem 

conhecidos, mas não já são contudo, compreendidos. Com frequência, só 

posteriormente se nos faz luz sobre a compreensão em falta (eventualmente,  muito 

antes da chegada de expressões que traduzam para a língua materna ou de outros 

suportes de significação), e o caráter de compreensão vem agora juntar-se ao caráter 

de conhecido como algo manifestamente novo, não alterado sensivelmente e 

conteúdo e, contudo, conferindo-lhe um novo caráter psíquico. Recordamo-nos, 

também, no modo de poemas há muito conhecidos se modifica numa leitura ou 

recitação compreensiva. (HUSSERL, 2012a, p.61) 

 

 

 Os poemas gregos muito conhecidos exigem  que a compreensão de sua essência seja 

estabelecida numa relação íntima entre significação e intuição preenchedora. Este processo 

está ligado à experiência onde a expressão é tomada no sentido em que foi intuitivamente 

estabelecida, pois o interesse deverá recair sobre a representação. Esta intima relação só é 
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conquistada quando se realiza a aproximação entre significação e intuição clarificadora. Isto 

não depende de um representar e um julgar que se refira aos signos enquanto objetos 

sensíveis, mas que a significação resida no caráter de ato doador de sentido. É um processo 

necessário porque a diferença idiomática consegue assegurar uma mesma significação para 

palavras escritas com signos sensíveis diferentes, os signos equissignificativos. A significação 

da palavra se mantém, mas apresentam signos diferentes quanto à sua grafia, resultando na 

diferença idiomática. Os atos asseguram à expressão ser algo mais que um amontoado de 

palavras, pois os atos visam “algo” objetivamente por meio da intencionalidade da 

consciência. Podemos concluir que o pensamento simbólico só se torna pensamento por causa 

do caráter de ato que o anima e, por realizar uma diferenciação do signo significativo em 

relação ao “simples” signo. 

 Os conteúdos podem ser pensados sob três perspectivas distintas, o conteúdo pode ser 

pensado enquanto sentido, enquanto sentido preenchedor e enquanto objeto. Assim, o 

conteúdo expresso não é igual à expressão expressa, pois sobre o conteúdo expresso a 

distinção entre o sentido subjetivo e objetivo precisa ser considerada. Há no conteúdo o 

sentido intentante que é ideal  e o sentido preenchente que depende de uma unidade de 

preenchimento que se dá por um processo de identificação ou recobrimento. Na perspectiva 

husserliana significar “algo” é fazer com que esse “algo” tenha sentido.  Logo o “ser 

expresso” embora possa ser ideal ou objetivamente expresso, exige que a sua significação seja 

constituída por uma referência objetiva fictícia ou “real”. De maneira que, para que uma 

expressão tenha significação, a sua intenção precisa ser preenchida numa ilustração intuitiva 

unitária. Vejamos a elucidação deste  pensamento por meio de dois exemplos comparativos. 

Tomamos  a expressão do seguinte pensamento “uma montanha de ouro”  podemos indicar 

que ela pode traduzir o sentido racional de um conceito na medida em que ele pode ser 

pensado. Diferentemente, enunciar  “um quadrado redondo” é expressar  apenas palavras 

vazias de sentido, pois o conceito aí não exerceria a função de conhecimento. Neste segundo 

exemplo, a intenção de significação não pode ser preenchida numa intuição correspondente. 

Logo, o novo conceito de significação exige a presença da significação, seguido de intuição 

preenchedora que pode se dar de modo parcial ou impróprio. 

A noção de preenchimento é determinante para a significação dos atos. De maneira 

que, a intuição fornece o elemento preenchedor  dos atos signitivos e de tantos  outros atos. A 

noção de preenchimento do ato signitivo é obtida  por meio da intuição e somente por meio do 

preenchimento se torna possível alcançar de maneira segura o conhecimento objetivo. O ato 
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signitivo tem a possibilidade de ser preenchido tanto pela percepção quanto pela 

recordação/imaginação. Ao ler um signo impresso no papel, posso imaginar o que foi lido ali 

e preencher tais signos verbais expressos nos papéis com imagens de lembranças que lhes 

correspondam de alguma maneira.  Sendo assim, o signo torna-se objeto-sinal onde a palavra 

pode “ocupar” o lugar do objeto de maneira a  substituir tal objeto. Somente por meio de 

preenchimentos signitivos a palavra pode ter sentido. Ter um conteúdo significativo formado 

por meio de uma percepção categorial e um objeto percebido nos permite ter conhecimento 

objetivo de um único objeto, de uma única coisa somente. Porém, esta unidade de significação 

apresenta a possibilidade de ser aplicável a uma multiplicidade de objetos que podem ser 

designados sob o mesmo signo. Precisamos considerar que pensamos por “representação 

conceitual” e não por representação nominal, visamos sempre o   conceito e não a palavra.  

Conforme podemos verificar na citação abaixo, é salientado o caráter da intenção de 

significação por representação como significação ideal que vez ou outra é sempre buscada. 

Como um mestre da pintura cuja obra se aproximou da essência do belo ideal enquanto uma 

representação conceitual da beleza. A obra torna-se de alguma maneira um “modelo” 

enquanto fonte de inspiração para um artista que almeja alcançar a beleza singular contida na 

obra produzida por um  mestre da pintura. O artista não irá buscar o conhecimento 

experimental para reproduzir uma cópia da referida pintura em signos escritos no papel. As 

palavras não podem substituir a contemplação  da beleza da pintura em pé de igualdade, pois 

a beleza não é um conceito e só pode ser  contemplada se  algo belo a nós se apresenta. De 

maneira análoga, “Tal como a captação ideal da essência intencional do ato que confere a 

significação nos fornece a significação intencional enquanto ideia, assim a captação ideal da 

essência correlativa do ato que preenche a significação nos fornece precisamente a 

significação preenchedora, igualmente enquanto ideia.” (HUSSERL, 2012a, p.42) 

Retornando à questão da lógica pura, esta deverá considerar que,  

 

Significações são “em si” unidades específicas, por mais que o significar flutue (de 

acordo com o que expusemos); elas próprias não são ideais. A idealidade no sentido 

comum, normativo, não exclui a realidade. O ideal não é um protótipo concreto que 

pode até mesmo existir como uma coisa efetiva que está diante dos nossos olhos: 

como quando o artista aprendiz põe diante de si a obra de um grande mestre 

enquanto ideal, a qual ele almeja e procura seguir na sua criação. E mesmo onde o 

ideal não é realizável ele é pelo menos um individuo na intenção de representação. A 

idealidade do específico é, ao contrário, o oposto exclusivo da realidade ou  

individualidade; ele não é o objeto de uma aspiração possível, a sua idealidade é a da 

“unidade na multiplicidade”; não a própria espécie, mas apenas o singular que sob 

ela cai poderá ser, eventualmente, um ideal prático. (HUSSERL, 2012a, p.85) 
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É somente para a representação que sempre estamos voltados. Se o interesse 

ingenuamente objetivo vive somente nos atos intencionais negligenciando a potencialidade 

que reflexão pode expressar acerca dos fenômenos, teremos somente o simples discurso. A 

relação que a consciência estabelece com o objeto no interesse ingênuo “puro e simples” se 

efetiva de maneira superficial resultando numa simples relação entre expressão e exprimido; 

entre nome e nomeado. Contudo, as linhas de Log. Unt., indicavam que a descrição 

fenomenológica visasse descrever as relações fenomenológicas essenciais que são vivenciadas 

pela consciência buscando elucidar o sentido do fenômeno.  

A Lógica pura deverá aspirar à devida distinção entre objetos individuais e objetos 

universais.  A singularidade individual tem um modo distinto de ser representada. Tomamos 

as possíveis referências realizadas com o conceito universal    de número e sua potencialidade 

de aplicação às  singularidades conforme os variados exemplos. O número pode ser aplicado à 

classe dos  números  infinitos 1,2, 3..., ou que pode representar também de maneira distinta, 

por exemplo o número 2 somente e fazer sentido. Ou, o número ainda  pode ser usado para 

considerar dois objetos quaisquer, objetos estes que poderiam ser representados pela 

quantidade que será entendida quando for expressa como sendo uma quantidade de número 2. 

Saindo do contexto da Matemática, pode-se também constatar que a Linguagem também 

diferencia objetos individuais dos objetos universais. Pois, há também, objetos individuais ou 

“reais” que são dados em representações e juízos expressos por meio de conceitos e 

proposições da Lógica pura. Nestes exemplos,  somente seriam considerados uma expressão 

que exerce função de conhecimento se e, somente se, de maneira evidente, a intenção de 

significação se preencher por meio de uma intuição que lhe correspondesse. Os objetos 

específicos, ou ideais, são considerados pela Teoria do Conhecimento como condição do 

conhecimento objetivo em geral, ou seja, são significações mais amplas e gerais.  “É óbvio 

(...) que o geral e o universal não pertencem à existência real das coisas, mas são invenções e 

criaturas do entendimento, feitas por ele para seu próprio uso, e dizem respeito apenas a 

signos, sejam eles palavras ou ideias.” (HUSSERL, 2012a, p. 148) Há indicações onde  

 

 

(...) cada vez, de acordo com a função lógica do nome geral, e, a cada vez, de acordo 

com o contexto de significação, no qual surge e que ajuda a cunhar, o conteúdo 

desta nova visada é (como já notamos de passagem) diferente, diferenciando-se de 

forma múltipla de acordo com a sua essência descritiva. O intuído individualmente 

não é mais visado pura e simplesmente tal como aí aparece; mas ora é visada a 

espécie na sua unidade ideal (por exemplo, a nota musical dó, o número 3), ora a 

classe como totalidade das singularidades que tomam parte no universal (todos os 

tons desta nota musical; formalmente: todos os A), ora um singular indeterminado 
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deste tipo (um A), ou desta classe (um qualquer entre os A), ora esse singular 

intuído, mas pensado como suporte do atributo ( este A aqui) etc. Cada uma destas 

modificações altera o “conteúdo” ou o “sentido” da intenção; por outras palavras, 

com cada passo modifica-se o que, no sentido da lógica, se chama “representação”. 

(HUSSERL, 2012a, p.144-145) 

 

 

Os nomes são invenções humanas, produtos do espírito, são artifícios usados com a 

intenção de comunicação e expressão linguística usados de maneira abstrata. Distanciando-se 

das coisas mesmas, mais ao mesmo tempo conseguindo conhecê-las, falar delas mesmo sem 

que elas mesmas estejam em presença efetiva. Os nomes nomeiam “algo” individual ou geral, 

físico ou psíquico, existente ou fictício, possível ou impossível, etc. O sentido ideal que nos 

possibilita compreender um nome ou uma asserção é dado por seu conteúdo, uma unidade 

intencional idêntica conseguida pelo sujeito que pensa perante uma multiplicidade dispersa de 

vivências reais ou possíveis. Para que o conteúdo seja fixado de modo a se tornar a essência 

de uma significação torna-se necessário observar as vivências que lhes correspondam.  

O objetivo teórico de fundamentação da lógica pura passa necessariamente por  uma 

fundamentação do domínio das significações [Bedeutungen]. Os atos objetivantes são atos de 

significação que se referem a objetos, sendo obtidos  por meio de intenções signitivas vazias 

preenchidas em atos intuitivos. É somente por meio de um ato objetivante que algo pode 

adquirir significação para o sujeito do conhecimento. Por meio de momentos de aparição da 

coisa consegue-se extrair delas os conteúdos essenciais das vivências de consciência. A fonte 

das vivências psíquicas se dá em momentos reais “ideais” e momentos psíquicos “sensações” 

que podem ser consideradas   “reais” observadas a delimitação fenomenológica deste 

processo.  A Fenomenologia indicou que a composição psíquica a respeito de uma mesma 

palavra pode variar para o mesmo indivíduo em tempos diferentes e também entre indivíduos 

diferentes. Isto porque, o intencional pode ser aplicado tanto à significação quanto ao objeto. 

Mais,  se quisermos apreender a essência da expressão deveremos buscá-la na intenção de 

significação que teve conexão direta com a intuição preenchedora.  Por meio de tal conexão a 

essência das coisas resistem às alterações de ilustrações intuitivas  confusas ou precárias. O 

juízo é único, sendo o sentido lógico ideal assegurado pela compreensão Lógica, onde  a 

identidade da significação foi obtida com uma segura conexão teórica baseada em evidência.  

 

O que a “significação” é pode nos ser dado de modo tão imediato como nos é dado o 

que a cor e o som são. De todas as vezes que efetuamos ou compreendemos uma 

expressão, ela significa qualquer coisa para nós, estamos atualmente conscientes do 

seu sentido. Este compreender, significar, realizar um sentido não é o ouvir um som 

de palavra, ou a vivência de um fantasma simultâneo qualquer. E, assim como as 



29 

 

diferenças fenomenológicas entre os sons que aparecem são dadas de forma 

evidente, assim também as diferenças entre significações. Naturalmente que, com 

isso, a fenomenologia das significações não alcançou seu fim, mas, pelo contrário, 

ela começa aqui. (HUSSERL, 2012a, p.153)  

 

 

 

É a evidência que garante à Lógica pura a significação para objetos individuais “reais” 

específicos por meio da Representação. A representação é obtida mediante a igualdade 

constatada por meio da identidade encontrada no sentido rigoroso e verdadeiro do termo. 

Logo, se queremos garantir que a igualdade entre duas coisas seja considerada, a  perspectiva 

de identidade precisará ser indicada  pela relação com a espécie em que subjaz os elementos 

comparados. Pois, se não há identidade da espécie que garanta a existência da igualdade, o 

discurso da igualdade  deixaria  de ser válido.  Apesar de considerarmos os singulares e os 

múltiplos, visamos sempre à unidade ideal.  

 

1.  A nossa intenção quando apreendemos unificadamente qualquer grupo de objetos 

em unidade intuitiva, ou quando reconhecemos de um golpe a sua igualdade 

enquanto tal; ou também quando, em atos singulares de comparação, reconhecemos 

a igualdade de um determinado objeto com os objetos singulares restantes em 

finalmente, com todos os objetos do grupo. 2. A nossa intenção quando, talvez até 

tendo como base o mesmo fundo intuitivo, captamos o atributo, que constitui a 

indicação da igualdade ou da comparação, como unidade ideal. (HUSSERL, 2012a, 

p. 95) 

 

 

As semelhanças nos levam a considerar  que estamos  somente  diante  de atributos 

[gêneros; espécies]. Tais atributos são considerados “algo” que não tem existência objetiva 

não tendo a possibilidade de serem considerados universais. A universalidade do ser ideal 

precisa ser dada de forma evidente, tornar-se ser para a consciência como um ser-em-si, 

portanto ser transcendente.  Tal exigência não remeteria a Fenomenologia ao caminho 

metafísico, mas à necessidade do “real” ser considerado indica a exigência de se tomar o 

sujeito com todos os seus constituintes,  o sujeito como um ser aqui e agora. De modo que, o 

aqui e agora característico da temporalidade tornar-se-ia a nota característica da realidade, 

pois temporalidade e realidade são considerados conceitos em igual extensão. Logo, a 

realidade é definida pela temporalidade, que está via de regra, em oposição ao ideal, que por 

sua essência é  definido como “ser” intemporal. 

Podemos considerar os conteúdos como elementos “reais” da consciência e, que o 

objeto enquanto fenômeno externo aparece, mas não se torna um dado real da consciência. 

Ele torna-semais somente um todo concreto com determinações de cor e forma que lhe são 
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inerentes. Cor e forma são de fato consideradas como momentos abstratos que constituem a 

unidade do objeto fenomenal “externo”. A Fenomenologia considerava o objeto composto por 

partes abstratas e concretas e, se  buscamos a composição do conteúdo de um objeto 

precisamos considerar que os conteúdos são compostos de objetividades individuais,  mais 

partes destas objetividades individuais. Mais, se quisermos ir além, interrogando sobre a  

essência destes objetos, precisaremos buscá-la em atos da consciência e não em conceitos.  

Embora,  os conceitos possam ser considerados como sendo significações de nomes com 

capacidade de designar objetos, indivíduos e atributos distintamente. 

Os objetos podem ser compostos de partes concretas e abstratas, sendo que as 

expressões também são organizadas de maneira a diferenciar os  nomes concretos e dos 

nomes abstratos. As expressões predicativas são expressões que correspondem aos nomes 

abstratos, como por exemplo: “virtude, branco, semelhança”. Estas expressões predicativas 

são consideradas entre os nomes concretos quando os sujeitos possíveis com os quais elas 

estão relacionadas são sujeitos concretos. Mas, há outras qualidades, as chamadas 

singularidades específicas. Elas se relacionam predicativamente com os atributos. Citamos 

como exemplo de tais singularidades específicas “cor, número e outros semelhantes”. 

 Os objetos são simples ou compostos, tendo cor e  extensão como partes de 

“penetração recíproca” e dependentes entre si. “Uma cor, uma forma e coisas semelhantes não 

são representáveis deste modo: elas necessitam de um substrato no qual podem ser notadas de 

forma exclusiva, mas do qual não podem ser desligadas.” (HUSSERL, 2012a, p.204) 

Notamos o domínio fenomenológico da experiência interna onde a necessidade ideal “a 

priori” se funda na essência material. Temos uma significação de legalidade essencial que se 

configura como uma legalidade incondicionalmente universal. Conforme salientado na 

referida obra que leis de essência, leis ideais não se fundam em nenhuma necessidade 

empírica, mas somente na consideração de singularidades que podem ser tomadas como 

ideais.  

A Lógica está estruturada em diferentes leis que se configuram de acordo com a 

objetividade que pretendem analisar e a maneira como elas se dão na “realidade” para que o 

sentido seja mantido.  Teremos então: leis “analíticas”, leis “materiais” e  leis “formais.  Leis 

analíticas são leis de generalidade onde o todo não pode existir sem as partes, tal como foi 

explicitado  anteriormente pelo exemplo de partes dependentes de cor e extensão.  As Leis 

“formais” são leis que se ordenam na esfera do sintético a priori, onde  os tipos de 

dependências ou necessidades precisam ser consideradas como meramente formais. Baseiam-
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se na lei de causalidade onde há espelhamento de modificações reais – causais baseadas em 

leis que determinam a dependência de: qualidades, intensidades, extensões, limites, etc. 

Como podemos ver no exemplo da melodia tomado para ilustrar  a lei formal  de significação. 

Uma lei que não diz nada sobre a matéria, mas antes se dirige para a consideração da simples 

partição dos domínios que podem passar pela devida distinção entre domínios que apresentam 

com pleno sentido ou com ausência de sentido.  

 

Passa-se algo de completamente diferente quando levamos em consideração outros 

exemplos. Uma sequência de sons intuitivamente unitária, por exemplo, uma 

melodia, é um todo, no qual encontramos sons singulares como partes. Cada um 

destes sons tem, de novo, partes, um momento de qualidade, um momento de 

intensidade etc., os quais, enquanto partes de partes, são também partes da melodia; 

mas é aqui claro que a mediação, na qual, por exemplo, o momento da qualidade do 

som singular é inerente ao todo, não deve ser posta na conta da nossa sequência 

subjetiva da divisão, ou de outros motivos subjetivos. Na verdade, é certo que, se o 

momento da qualidade do som singular deve ser notado por si mesmo, o próprio 

som tem de ser “realçado”. A captação particular da parte mediata pressupõe o 

realce particular da imediata. Mas esta relação fenomenológica não deverá ser 

confundida com a situação objetiva  que aqui nos interessa: é evidente que a 

qualidade em si só é parte da melodia, na medida em que é parte do som singular; 

pertence imediatamente a este som, e apenas mediatamente à configuração total dos 

sons. (HUSSERL, 2012a, p.231-232) 

 

 

A Lógica deve buscar a significação na forma e não no conteúdo, pois a forma 

conceitual para a Fenomenologia é indiferente à matéria. As ciências fundadas em 

conhecimento “a priori” buscam na essência ideal dos objetos o conhecimento possível. Logo, 

tudo que for apriorístico deve ser considerado isoladamente em sua pureza evitando que os 

limites sejam confundidos. A busca da elucidação da significação para fundamentar a Lógica 

pura foi baseada na exigência de se comprovar que na esfera gramatical há também uma 

medida fixa, uma norma “a priori” que não pode ser transgredida. A significação exige  uma 

correspondência apriorística, portanto condicionada pela própria essência da significação 

ideal. A essência ideal pode ser dada numa evidência apodítica assumindo a forma geral da 

intencionalidade.  

A evidência apodítica é o resultado da consciência da unidade sintética entre a mente 

e o objeto, a consciência da intuição que é a doadora da evidência originada pela 

presença ou posse do objeto, a vivência da coincidência entre intenção e objeto 

presente, ou seja, a presença da realidade própria do objeto enquanto conhecido pela 

adequação entre o objeto e o meu conhecimento pensado (o nível da verdade 

propriamente falando, ou seja, a adequação da intenção pelo objeto). (GILES, 1989, 

p.59) 

 

Se a vivência tem partes e momentos abstratos que são vividos e, em partes  os 

momentos abstratos que são conteúdos “reais” de consciência, então ela poderá  ser tomada de 

maneira que toda e qualquer referência à existência empírico-real seja excluída.   
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 Poderemos continuar o raciocínio exposto no parágrafo anterior elaborando mais 

considerações que irão realçar o entendimento acerca das vivências da consciência. Husserl 

manteve em todas as suas obras o direcionamento da nova ciência que propunha – uma 

ciência descritiva de análise de essências. Desse modo, a sua atenção sempre esteve voltada 

para demonstrar que o interesse fenomenológico não estava somente na coisa que se doava 

através de sua ipseidade.  Embora, isso fosse importante parte do processo do conhecimento, a 

vivência que temos quando a coisa aparece para nós consistiria na possibilidade de descrição 

do momento onde a relação com o sentido da coisa “enquanto tal” é estabelecida.  Tais 

vivências, as aparições da coisa são vividas por nós como pertencentes à tessitura da 

consciência. Vivemos as tais aparições, mas elas mesmas não apareceriam.  No caso da 

expressão por  exemplo, podemos considerar os conceitos que a compõem enquanto  

significações de nomes, que por sua vez estão estabelecidos numa relação de  dependência 

dos atos psíquicos onde a essência significativa de tais nomes residem. Tal essência foi 

assegurada num ato de fundamentação obtido por meio de uma síntese de preenchimento.  

 

Nos nossos exemplos, vimos mais acima que, numa sequência de níveis de 

despedaçamento, de muitos todos intuíveis  resultavam, continuamente, pedaços do 

próprio todo, os quais, em relação ao todo, se encontravam à mesma distância e, 

precisamente da mesma  forma, poderiam ser considerados como resultado de um 

primeiro despedaçamento. A sequência dos despedaçamentos, nestes exemplos, não 

estava pré-indicada pela essência do todo. O que aqui é pedaços do todo são, 

novamente, pedaços do todo,  uma proposição que, mais acima (apenas por outras 

palavras), provamos de modo puramente formal. Em segundo lugar, trata-se com 

isso de pedaços para os quais a sequência do despedaçamento era insignificante, 

pois a ela não corresponderia nenhuma sequência de níveis na fundação. 

Relativamente ao todo,  todos os pedaços se encontravam, sempre na mesma relação 

de fundação. Assim, faltava aquela distinção na forma da relação com o todo,  todas 

as partes estavam “contidas no todo do mesmo modo”. A coisa era já totalmente 

diferente quando desmembrávamos unidades estéticas, por exemplo, a figura de uma 

estrela, composta novamente por figuras de estrelas, que, por fim, são compostas de 

linhas e, finalmente, de pontos. Os pontos fundam as linhas, as linhas fundam, como 

novas unidades estéticas, as estrelas singulares e estas, de novo, fundam a 

configuração da estrela, como a unidade superior no caso dado. Os pontos, as linhas, 

as estrelas e, por fim, as configurações de estrelas não estão agora coordenadas umas 

com as outras, tal como, por exemplo, as partes de reta de uma reta; a elas pertence 

uma sequência fixa de níveis de fundação, na qual o fundado de um nível se 

transforma em fundante do nível superior próximo e, na verdade, de tal modo que, 

sob cada nível, são determinadas formas novas e só atingíveis neste nível. 

(HUSSERL, 2012a, 243-244) 

 

 

A consciência é tomada, por um lado, como ente psíquico efetivo no nexo psíquico 

(nexo de vivências). E, por outro, a consciência é tomada como  ente psíquico-intencional, ou 

correlato intencional (percepções, juízos) em forma de uma coisa presumida com 

propriedades de aparição, propriedades de valor. Aqui, espaço e tempo são tomados de 
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maneira intemporal o que garante de certa forma um espaço de criação da fantasia, do mundo 

“como se” independente do mundo espaço-tempo da causalidade regido por leis necessárias. 

A relação que pode ser estabelecida entre a sucessão de tempo subjetivo e objetivo só é 

possível devido ao fato de o que eu fenomenológico  encontra-se inserido na orbe da natureza 

espaço-temporal como um eu empírico corporal. Este se relaciona com o mundo enquanto 

fenômeno. O mundo é tomado como fenômeno espaço-tempo objetivo que se doa ao eu 

psíquico puro. Entretanto, o eu  fenomenológico é por sua vez, tomado somente por 

“sensações de tempo” num fluxo de consciência contínuo. Na consciência vai se apresentando 

um horizonte totalizante temporal de fluxo, onde unidades de coexistência mudam de ponto 

temporal a ponto temporal, constituindo por sua vez uma unidade de alteração – o fluxo de 

consciência. O fluxo de consciência  exige por seu modo ou constante persistência ou 

constante alteração. Podemos entender a “forma” do fluxo de consciência pensando que pelo 

menos um momento precisa ser necessário para que se consiga a unidade do todo, mas que 

por sua vez é também inseparável do próprio todo. Assim,  devido ao fato de possuir uma 

“forma”, o fluxo de consciência  conseguiria abarcar todo o seu conteúdo de maneira a fazer 

com que o conteúdo permaneça continuamente idêntico, embora sofrendo alterações de modo 

constante.  

Precisamos considerar o conteúdo de consciência como sendo o sentido de aparição da 

coisa “uma vivência” que por sua vez é considerada “conteúdo real” [objeto real] como sendo 

oposto ao conteúdo intencional [objeto intencional]. Este último, precisa ser considerado o 

conteúdo fenomenológico do eu empírico que após passar pela redução resultaria na unidade 

da “corrente de consciência”. Esta unidade é fechada em si mesma, mais consegue 

desenvolver-se temporalmente. Assim, temos a imanência real que é um fluxo concreto de 

vivências, onde a consciência tem uma aparição objetiva [a aparição da coisa no espaço-

tempo] e a imanência intencional que consiste em percepções, ajuizamentos, imaginações, 

dentre outros atos possíveis de serem vivenciados. A vivência seria o “internamente 

percebido” de maneira consciente com alcance ao “eu fenomenológico” que por sua vez 

constituiria intencionalmente o eu empírico. O “eu fenomenológico” é uma unidade de 

consciência do eu permanente. Já o  eu puro é a própria consciência a vivenciar as sínteses.  

 

Resumindo, o tempo como forma da sensibilidade pode, segundo Husserl, ser 

tomado, quer no sentido imanente, quer no sentido objetivo. De resto, estes dois 

tempos encontram-se em conexão e muito especialmente no que se refere aos actos 

posicionais, porque os seus objetos pertencem simultaneamente ao tempo objectivo 

do mundo e ao tempo subjectivo da corrente da consciência. Sem entrarmos no 

pormenor da relação entre estas duas espécies de tempo, e de um modo muito geral, 



34 

 

digamos que no tempo imanente das vivências se anuncia o tempo objetivo ou 

abstrato e as relações temporais entre os seus objetos neste tempo. (SARAIVA, 

1994, p. 237) 

 

 

Tal processo pode ser enunciado pela expressão – ego-cogito-cogitatum, ou  eu efetuo 

cogitationes. Na consciência,  o tempo se expressa  por meio de infinitas possibilidades, pois 

se temos um só mundo objetivo, podemos ter diversos mundos da fantasia. Se o pensamento 

conceitual tem estrutura rígida em relação à exigência de objetividade, o mundo da fantasia 

expressa a possibilidade de flexibilização da estrutura conceitual. Na fantasia, o uso  de 

metáforas possibilita não pensar com os conceitos, mas com as palavras. As palavras são 

tomadas pelo escritor como um exercício de criação estética. Na fantasia, a criação artística 

quer pensar a linguagem como um “talvez”. O escritor usa a palavra  dispensando o conceito. 

A Literatura assume que a sua relação com o real é uma construção ficcional. Ela não está 

preocupada com a realidade, o que lhe permite transitar do “enquanto tal” para o “como se”. 

Isto nos aproxima muito do que quer demonstrar a descrição fenomenológica – a exigência de 

uma relação com o sentido da coisa “enquanto tal” na sua singularidade essencial. Na  leitura 

de obras artísticas há uma entrega ao puro exercício ficcional colocando os signos verbais em  

nova configuração de sentido para a consciência. 

 

O fato de alargarmos arbitrariamente, em fantasia, porções do espaço ou do tempo, o 

fato de nos podermos transplantar, em fantasia, para cada limite do espaço ou do 

tempo, com o que surgem sempre diante do nosso olhar interior, continuamente, 

novos espaços e tempos, tudo isto não comprova a fundação relativa dos pedaços do 

espaço e do tempo, não comprova a necessidade de o espaço e o tempo terem de ser 

realiter infinitos, ou de poderem ser também infinitos apenas realiter. Isso só pode 

ser provado por uma legalidade causal, que pressupõe e, com isso, exige a 

possibilidade de prosseguir para além de qualquer limite dado. (HUSSERL, 2012a, 

p.249) 

 

 

Husserl aponta para a necessária relação de concordância das significações em relação 

à compatibilidade objetiva “a priori”. O que restringe o modo de ser dos objetos quanto à sua 

significação que estaria delimitada dentro de certos limites de possibilidade. Isto é designado 

como compatibilidade ou incompatibilidade ôntica. Uma asserção pode ser abstrata e ser falsa 

no caso de suas afirmações asserções se comprovarem impossíveis ou contrassenso material. 

Isto acontece porque a essência da própria significação é dada pela possibilidade de esta 

essência ser constatada numa evidência apodítica. Pois, a Matemática embora seja uma 

ciência abstrata, não é fantasia. Isto ocorre devido ao fato de que a abstração matemática 

precisa ser demonstrada de acordo com o núcleo último de sua significação. Assim,  por 
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exemplo, sabemos que o produto da operação “2 x 2 = 5 é falso” pois trata-se de um 

contrassenso formal, sabemos aprioristicamente que o sentido é discordante por pura força da 

“forma do pensamento”. Diferentemente, o caráter ficcional dos conteúdos da consciência, 

como o exemplo “o centauro é uma ficção dos poetas”. Trata-se de um conteúdo que é 

fantasia e também é abstrato. Mas, a proposição não resultaria em falsa proposição. Pois, a 

linguagem dos poetas, permite que a representação de um centauro exista enquanto sentido de 

uma ficção que não resulte absurda. O acento aqui recai sobre a questão da possibilidade de 

representação e a sua correspondência possível enquanto conteúdo ideal. A arte da poesia se 

endereça à fantasia, ao mundo do “como se”. Logo, o núcleo de significação precisa ser 

entendido dentro dos respectivos limites ideais.  

 

Todas as expressões providas de predicados “modificadores” em vez de 

“determinantes” funcionam anomalamente, de modo que acabamos de designar ou 

de outro modo semelhante: de uma maneira mais ou menos complexa, o sentido 

normal do discurso no seu todo deve ser substituído por um outro sentido que – seja 

como for, aliás, que possa ser construído – contém, no lugar do sujeito aparente 

segundo a interpretação normal, uma representação que se lhe refere de um ou de 

outro modo, que é ora uma representação no sentido lógico-ideal, ora uma 

representação no sentido empírico-psicológico ou também no sentido puramente 

fenomenológico. Por exemplo, o centauro é uma ficção dos poetas. Parafraseando 

um pouco, poderíamos dizer: as nossas representações de centauros (isto é, as 

representações subjetivas com o teor de significação “centauro”) são ficções dos 

poetas. Os predicados  é, não é, é verdadeiro ou é falso, e semelhantes, são 

predicados modificados. Elas não exprimem propriedades do sujeito aparente, mas 

antes propriedades das correspondentes significações-sujeito. Por exemplo, que 2 x 2 

= 5 é falso; ou seja, o pensamento é um falso pensamento, a proposição, uma falsa 

proposição. (HUSSERL, 2012a, p. 276) 

 

 

 

Há ciências mais elevadas que operam com essências ideais do pensamento voltando 

seu olhar para a forma. As significações devidamente representadas corresponderiam às 

especificações essenciais exigidas. As disciplinas como a Lógica, a Estética e a Ética 

trabalham com representações cujo caráter descritivo de essência nelas fundados teria por 

assim dizer, um distanciamento das ciências da natureza. A ciência da natureza por basear as 

suas proposições em afirmações sobre fatos e experiências meramente indutivas acerca do 

mundo objetivo, desconsidera a exigência do rigor da descrição fenomenológica. Na 

perspectiva fenomenológica esclarecer os conceitos de conhecimento sobre os quais uma 

ciência é  fundada é sinônimo  rigor científico.  

 

Se nos abstrairmos da Psicologia e se encontrarmos no círculo das disciplinas 

filosóficas mais estritas, então a importância fundamental desta classe de vivências 

manifesta-se no fato de só as vivências que lhe correspondem entrarem em 
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consideração nas ciências normativas mais elevadas; porque só nelas, porquanto as 

captamos na pureza fenomenológica, podemos encontrar as bases concretas para a 

abstração dos conceitos fundamentais, que desempenham o seu papel sistemático na 

Lógica, na Ética, na Estética, a saber, enquanto conceitos sobre os quais se edificam 

as leis ideais destas disciplinas. (HUSSERL, 2012a, p.314) 

 

 

Uma vez posta e avaliadas todas estas características, fica demonstrado que o “eu 

fenomenológico” é uma unidade cujo viver subjetivo pode efetuar atos que podem se 

direcionar para outros atos e também para o eu-empírico. Vejamos como ele ilustra este 

pensamento: o eu-empírico estabelece relação com os objetos, já o eu-espiritual, ligado ao eu-

corpo, toma o corpo como objeto. O corpo oferece para o eu-espiritual a complexão de 

vivências que podem ser captadas reflexivamente. Aqui, o eu-espiritual pode perceber esta 

complexão de vivências de atos oferecidos pelo eu-empírico. Podemos inferir que o eu-corpo 

tem uma “dupla composição” é simultaneamente espiritual e somático. De modo que, o eu-

sujeito empírico inteiro pode assumir a perspectiva de ser um objeto intencional. Um 

alargamento do conceito de consciência pode ser visto aqui, pois no ser-objeto dos atos ou das 

vivências intencionais residiria a perspectiva fenomenológica da capacidade que os atos 

possuem em considerar qualquer coisa que aparece ou que seja pensada como objeto. O 

homem também pode ser tomado como ser-objeto, pode torna-se ele próprio objetivo. Este 

pensamento foi ilustrado da seguinte maneira. “(...) os atos “dirigem-se para” a índole peculiar 

dos atos em que qualquer coisa aparece; ou os atos dirigem-se para o eu empírico e para a sua 

relação com o objeto. O núcleo fenomenológico do eu (do eu empírico) é, com isto, formado 

por atos que lhe “trazem à consciência” objetos, (...)” (HUSSERL, 2012a, p.311) 

Aproximando da relação que o eu estabelece com os objetos de Arte, Husserl 

pretendeu demonstrar que as intenções afetivas são constituídas a partir de intenções 

representativas ou judicativas, mas também com conteúdos verdadeiramente imanentes. Tais 

conteúdos pertencem à consistência real das vivências intencionais, mas são não-

intencionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os conteúdos não-intencionais  edificam 

os atos, possibilitam a intenção, fornecendo pontos de referência necessários somente, mas 

eles mesmos não seriam intentados pois não são objetos representados nos atos. Vejamos isto 

por meio de exemplos: Uma pintura não me fornece sensações de cor, mas coisas coloridas; 

uma melodia não me fornece sensações de som, mas a melodia cantada/tocada. Na aprovação 

ou desaprovação estética é estabelecida uma relação intencional que termina por um 

representar ou um ajuizar teórico sobre o objeto-arte “visto”.  O objeto-arte é visto de maneira 

diferenciada por ter a possibilidade de visualização ideal, dado que o objeto intentado não 
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existe. O objeto estético é tomado de maneira evidente, mais peculiar, temos diante dele uma 

intenção estética. Isto acontece devido ao fato de que o mesmo objeto é tomado em duas 

perspectivas válidas, a saber: elaboramos acerca do mesmo objeto representações e 

ajuizamentos. As intenções do representar e do ajuizar não podem ser consideradas idênticas 

no caso da intenção estética. Pois na elaboração do juízo estético há uma ligação com a 

intenção estética onde o gozo estético já é entendido como ato de percepção. Sendo que o 

ajuizamento elaborado  posteriormente é fundado no ato de uma percepção fruto de uma 

intenção estética  de agrado ou desagrado. 

 

(...) a aprovação ou desaprovação estética é um modo de relação intencional que se 

mostra, perante o simples representar ou o ajuizar teórico do objeto estético, como 

sendo um modo evidentemente e por essência peculiar. A aprovação estética e o 

predicado estético podem seguramente, ser asseridos, e a asserção é um juízo e, 

enquanto  tal inclui representações. Mas, então, a intenção estética, do mesmo modo 

que o seu objeto, é objeto de representações e de juízos; ela própria permanece 

essencialmente distinta destes atos teóricos. Avaliar um juízo como acertado, uma 

vivência afetiva como magnânima, e coisas semelhantes, pressupõe, certamente, 

intenções análogas e aparentadas, mas não especificamente idênticas. O mesmo é 

válido para a comparação entre as decisões judicativas e as decisões volitivas etc. 

(HUSSERL, 2012a, p. 316-317) 

 

A intenção estética é seguramente distinta da intenção significativa dos atos teóricos. 

Tal diferença se firma devido ao fato de que o objeto estético visado, mesmo sendo passível 

de representações e juízos, pode ser apenas presumido, pois nada é. Temos por meio da 

intenção estética somente uma vivência de representação que se consome num representar de 

possibilidade ideal. O eo ipso, objeto-arte, está presente e possibilita que uma relação 

intencional seja estabelecida com o objeto estético. O fato de o objeto estar “intencionalmente 

presente” garante somente que a vivência possa estar na consciência com a referida intenção, 

pois embora ele não exista de todo, nada nos impediria de representá-lo mesmo que este 

objeto “imanente”, “mental” não pertencesse à consistência “real” da vivência descrita.  

 É importante considerar isto: é o eu que se refere ao objeto por meio de atos 

conscientes ou no ato de consciência devidamente estabelecido. O eu pode vivenciar tais atos 

e por meio de vivências, pode realizar diferentes atos como o ato de perceber, de recordar, de 

imaginar. Mesmo executando toda esta diversidade de atos, o eu conseguiria  permanecer 

idêntico a si mesmo e efetuar uma diferenciação nos atos que executa. De maneira que, as 

vivências intencionais e as representações sobre elas edificadas podem muito bem representar 

um objeto. Há vários exemplos onde a representação descritiva do “palácio de Berlim” pode 

ser tomada no sentido de uma determinação de julgamentos diferentes. O palácio pode ser 
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apenas percebido; Ele ser tomado na perspectiva do alegrar-se diante da contemplação de sua 

beleza arquitetônica; Ou ser tomado no ato de se desejar construir  outro palácio idêntico ao 

modelo arquitetônico edificado em Berlim; Todas estas vivências são novas e caracterizam 

uma representação fenomenologicamente nova. Neste exemplo, os modos de intenção 

objetiva pode expressar como o objeto intencional “palácio de Berlim” pode ser percebido, 

pode ser também objeto que cause  a sensação de alegria desfrutante e, também pode ser 

objeto desejo de posse a “algo” parecido. Desse modo, infere-se que é o eu que representa, 

julga, deseja, etc.  Em síntese, o eu  é todo omniabarcante.  

 

Mas se, por assim dizer, vivermos nos atos em questão, se, por exemplo, nos 

abandonarmos a uma  consideração perceptiva de um processo que nos aparece, ou 

ao jogo da fantasia, à leitura de um conto, à realização de um demonstração 

matemática e a coisas semelhantes, não notamos qualquer eu enquanto ponto de 

referência dos atos que consumamos. A representação do eu pode bem “estar de 

prontidão” irromper com a facilidade particular ou, melhor, consumar-se de novo; 

mas só quando ela efetivamente se consuma e se põe em unidade com o ato em 

questão é que “nós” “nos” referimos ao objeto de uma maneira tal que, a este referir-

se do eu, corresponde a qualquer coisa descritivamente explicitável. (HUSSERL, 

2012a, p. 322) 

 

 

As vivências intencionais exigem que se considere o estado de atenção do sujeito. 

Entretanto, os atos que o sujeito executa não podem ser considerados atividades, mas antes 

um estado.  O ser de algo para mim é a consciência que tenho acerca de sua doação. 

Tomamos por exemplo a recepção estética de uma melodia. Nesta análise fenomenológica, o 

som ouvido torna-se objeto perceptivo e o ouvir o som tornar-se um ato de percepção. Assim, 

o conteúdo o “som ouvido” é o que se tornou um objeto percebido pelo eu. Há aqui uma 

diferença no modo como se repara algo, pois o conteúdo é dado de um modo diferente. Nesta 

mesma medida para exemplificar e tornar mais nítido, o som é escolhido para exemplificar a 

distinção que precisa ser feita em relação ao estado de atenção e apreensão do conteúdo. 

Aqui, onde o som é reparado, não se efetua um destaque singularizante de suas partes. Há um 

modo diferenciado de recepção onde o conteúdo é somente reparado, fitado de modo 

particular. “Eu ouço – isto pode, na Psicologia, querer dizer: eu percebo – eu ouço o Adágio 

do violonista, o chilrear dos pássaros e coisas semelhantes. Diversos atos podem perceber o 

mesmo e, no entanto sentir coisas totalmente diferentes.” (HUSSERL, 2012a, p.327) 

Continuando na mesma perspectiva de análise que considera a diferença no modo 

como se repara algo e nas circunstâncias em que algo nos é oferecido como doação. Notamos 

que “(...) Todavia, as diferenças da apreensão são, antes de tudo, diferenças descritivas, e 

apenas tais diferenças importam para o teórico do conhecimento, (...) Só estas diferenças 
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permitem este enquadramento puramente fenomenológico, excluindo toda e qualquer posição 

transcendente, que a teoria do conhecimento pressupõe.” (HUSSERL, 2012a, p.330) Os 

diferentes caracteres de ato que podem ser confrontados uns com os outros nos sinalizam 

diferentes modo de apreensão de conteúdo. A recepção de um conteúdo é diferente na 

percepção, na imaginação, na recordação.  A apercepção é o caráter de ato, é a essência do 

ato, é ela que nos permite perceber o  objeto tal como ele é. É o caráter de ato que nos 

possibilita saber e distinguir o que é visto. Por meio dele sei que  se estou vendo um homem, 

uma flor, um signo, uma pintura, etc.  

No caso da representação simbólica, o nome é usado como substituição dos 

particulares. A exigência da Fenomenologia é  que a intenção pensante tenha forma e 

conteúdo preenchidos na intuição correspondente para evitar que a simples imagem simbólica 

substitua uma significação de maneira arbitrária. Por exemplo, a expressão do símbolo A não 

conseguiria por diante dos olhos o que seria “autenticamente visado”, mas somente um ato 

complexo formado por intenção e intuição dado em plena evidência.  

Podemos estar autorizados a inferir que a Fenomenologia husserliana considerou a 

obra de Arte como um objeto diferenciado. Isto porque a obra não se torna um objeto de 

percepção como os demais objetos do mundo, ela tem um duplo momento, o gozo estético e a 

posterior elaboração de juízo de valor. A intencionalidade do sentimento é o momento onde a 

esfera dos sentimentos assume efetivamente com o objeto uma relação intencional como algo 

objetivo. Os sentimentos tornam-se atos, pois sua referência a objetos consegue ser uma 

combinação associativa extra-essencial com a Representação “Vorstellung Ästhetische”. 

Muitas vezes, nos referimos a tais objetos segundo o modo de sentimento que eles causam em 

nós. Assim, há o surgimento de duas intenções edificadas: o objeto representado [intenção 

fundante]  e o objeto de sentimento [intenção fundada]. Os objetos de Arte exigem a adesão 

de um predicado, logo, não há como excluir a intenção fundada na intencionalidade de 

sentimento quando estamos diante de um objeto estético. 

 

É o que se passa, por exemplo, no caso do agrado com uma melodia, do desagrado 

com um apito estridente e coisas semelhantes. Em geral, todo e qualquer 

contentamento ou descontentamento, que é bem contentamento ou 

descontentamento sobre uma coisa qualquer representada, parece ser obviamente um 

ato. Em vez do contentamento, poderíamos também falar de prazer deleitado por 

qualquer coisa, sentir-se atraído por qualquer coisa, tender com prazer para ela; em 

vez de descontentamento, poderíamos falar do desagrado, com desprazer ou mesmo 

dor, a respeito de qualquer coisa, de repulsão etc. (HUSSERL, 2012a, p.333) 
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A relação intencional que se estabelece com o objeto intencional não é uma relação 

causal. Isto exclui a exigência de se estabelecer uma conexão baseada numa relação de causal 

e substancial baseada na empiria. O  objeto intencional tomado como “eficiente” não é 

colocado como objeto transcendente, mas somente como objeto intencional. O objeto 

intencional pode ser considerado “enquanto tal”. Isto  possibilita à consciência de ato recordar 

em imagem uma paisagem vista e sentir prazer originário da vivência tida. Tal fato não  exige 

consequentemente a relação causal e substancial entre  presença física da paisagem para que o 

prazer correspondente surja como ato.  

 

 

(...) Um combate de centauros, que me represento em imagem ou na fantasia, suscita 

o meu prazer tanto quanto uma bela paisagem da realidade, e, se apreendo também 

esta última como causa psicofísica real  do estado anímico de prazer provocado em 

mim, esta “causação” é totalmente diferente daquela pela qual considero a paisagem 

vista – em virtude precisamente do seu modo de aparição, ou das cores e formas 

aparecentes da sua “imagem” -  como “fonte”, como “fundamento” ou “causa” do 

meu prazer. O ser-aprazível, correspondentemente, e o sentir prazer pertencem a esta 

paisagem não como realidade física ou como efeito físico, mas, na  consciência do 

ato aqui em questão,  eles pertencem à paisagem enquanto ela aparece de tal e tal 

maneira, eventualmente, enquanto ela é de tal ou tal maneira ajuizada, enquanto ela 

faz recordar isto ou aquilo: nessa qualidade, ela “reclama” ou “desperta” tais 

sentimentos. (HUSSERL, 2012a, p. 369) 

 

 

Na teoria das imagens, a Fenomenologia salienta que a semelhança entre dois objetos 

não faz de um objeto a imagem do outro. Se  temos dois polos - o ato e o sujeito do ato -  

temos consequentemente -  o eu e o representador. De certa maneira, o sujeito da imagem e o 

objeto da imagem operam por meio de conexões cognitivas, apenas isto. Não se pode pensar 

que há uma duplicidade de objetos aparecentes que efetivamente se dão no próprio ato 

imaginativo. Há sim, o processo de preenchimento da intenção figurativa que ao se preencher 

efetua a síntese entre a imagem e a coisa presentificada. A Fenomenologia descritiva e a 

Fenomenologia pura são instâncias que excluem a possibilidade de afirmar que as imagens 

internas estariam em oposição a objetos externos.  

 

A pintura só é imagem para uma consciência constituinte de imagem, a qual confere 

pela primeira vez a um objeto primário que lhe aparece perceptivamente, por meio 

da apercepção imaginativa (aqui, portanto, fundada numa percepção), a “validade” 

ou “significação” de uma imagem. Se a apreensão como imagem já pressupõe, 

assim, um objeto intencionalmente dado à consciência, então isso conduziria 

manifestamente a uma regressão ao infinito, se este mesmo objeto fosse, outra vez, 

de novo constituído por uma imagem, por conseguinte, se pudesse falar seriamente a 

respeito de uma percepção simples, de uma “imagem perceptiva” que lhe fosse 

inerente e “por meio” da qual ela se referisse à “própria coisa”. Por outro lado, 

devemos aqui apreender absolutamente a ver que necessitamos, em todos os casos, 

de uma  certa “constituição” do objeto da representação, no seu próprio teor 

essencial, para a consciência e nela; que, por conseguinte, um objeto para a 
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consciência não é representado apenas porque está simplesmente na consciência um 

“conteúdo” qualquer semelhante à própria coisa transcendente ( coisa que, 

ponderada mais rigorosamente, se resolve num enorme contrassenso), mas antes 

que, na essência fenomenológica da consciência, está em si mesma contida toda e 

qualquer relação com uma objetividade e que só nela pode estar principalmente 

contida, certamente enquanto relação com uma coisa “transcendente”. Esta relação é 

“direta” quando se trata de um representar simples, é mediata quando se trata de um 

representar fundado, por exemplo, de um representar figurativo. (HUSSERL, 2012a, 

p.362-363) 

 

 

Husserl não considera a “coisa em si”
10

 como sendo uma causa desconhecida de nossa 

experiência. O que Kant designou como objeto cuja distinção se daria em “coisa em si” e 

fenômeno, passou a ser designado por ele simplesmente como fenômeno.  Que significa a 

manifestação da coisa mesma, o momento onde os objetos se mostram [eles mesmos] a nós. A  

fenomenologia é a ciência que elabora reflexões acerca destes modos de aparição dos 

fenômenos. Nela a atividade de entender como os fenômenos aparecem ou se manifestam 

torna-se o momento oportuno para se refletir filosoficamente acerca das condições de 

possibilidade deste aparecer. Se a explicação sobre a afetação do objeto no aparato psíquico 

do sujeito de modo a deixar a impressão deste na consciência era um problema de difícil 

superação para a Teoria do Conhecimento. Ao dirigir a sua crítica ao modelo 

representacionista de explicação da correlação sujeito/objeto, ele indicava  que a relação entre 

idealidade objetiva e ato subjetivo precisava ser investigada mais profundamente. Pois, seria 

“(...) um erro acreditar que se teria explicado a relação intencional entre consciência e objeto, 

dizendo que o objeto estaria fora e a representação do objeto dentro da consciência.” 

(ZAHAVI, 2015, p. 27) 

 Para o entendimento mais acertado sobre os objetos e a sua correlação com os atos, é 

preciso se ater ao fato de que a perspectiva husserliana primava pela compreensão e descrição 

das estruturas apriorísticas que favoreciam a ocorrência do conhecimento. A crítica acerca da 

teoria conhecimento
11

, foi pautada nas condições que precisam ser preenchidas para que 

                                                 
10

 ZAHAVI. A Fenomenologia de Husserl (2015, p. 47). Husserl considerava a coisa-em-si como  aquilo que 

simplesmente preencheria a nossa intenção significativa. 
11 

A ideia de uma referência constitutiva de toda teoria do conhecimento enquanto relação entre o sujeito e o 

objeto que já estava presente em Kant receberá uma nova formulação a partir da noção fenomenológica de 

consciência intencional elaborada por Husserl.   Kant já pressupunha que o conhecimento seria uma atividade 

onde o sujeito conferiria o sentido ao objeto, instaurando na subjetividade a transcendência necessária para 

capacitá-los e produzir conhecimentos objetivos. Desse modo, para ambos pensadores, todo conhecimento 

dependeria de uma capacidade a priori, o que significa dizer que o conhecimento do objeto precisa ser 

submetido à estrutura subjetiva do sujeito. Se para Kant, o sujeito se tornaria o polo absoluto de toda 

possibilidade da validação do objeto cognoscível, para Husserl a realidade objetiva era detentora de apenas uma 

parte na constituição do conhecimento.  O momento em que os dois pensadores divergiram foi justamente na 

elucidação do aspecto transcendental. As condições de possibilidade do conhecimento, ou seja, as formas a 

priori do espaço e do tempo e as categorias constitui para Kant a esfera apriorística da subjetividade 
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significações se tornassem válidas. Desse modo, dois tipos distintos de condições ideais e a 

priori de possibilidades precisariam ser observadas: as objetivas e as subjetivas. As objetivas 

estariam ligadas à lógica, cujo princípio fundamental, estrutura e leis fornecem os 

fundamentos a priori para validar conhecimentos e teorias que são desenvolvidas. As 

subjetivas, estariam ligadas à noesis, ou seja, condições que precisam ser preenchidas para 

que o conhecimento possa ser dado como conhecimento efetivo no âmbito subjetivo. 

Podemos ler na escrita de Biemel  feita na introdução  A Ideia da Fenomenologia” (1985, p.5) 

a explicitação para esta questão, para ele:  

 

O interesse gnosiológico, transcendental, não se dirige ao ser objetivo e ao 

estabelecimento de verdades para o ser objetivo, nem, por conseguinte, para a 

ciência objetiva (...) o interesse transcendental, o interesse da fenomenologia 

transcendental dirige-se antes para a consciência enquanto consciência, vai somente 

para os fenômenos, fenômenos em duplo sentido: I) no sentido da aparência 

(Erscheinung) em que a objetividade aparece; 2) por outro lado, no sentido da 

objetividade (objektitat) tão só considerada enquanto justamente aparece nas 

aparências e, claro está, “transcendentalmente” na descrição de todas as posições 

empíricas.  (HUSSERL, 1985, p.5)   
 

 

Em Husserl, a ideia de uma fundamentação última foi abandonada  em detrimento de uma 

neutralidade no sentido de que a existência do objeto intencional seria fenomenologicamente 

irrelevante. Este princípio da independência da existência trata-se de uma propriedade central 

da intencionalidade. O caminho que ele empreendeu foi o  da reflexão acerca dos atos da 

consciência através de tematizações e análises profundas visando compreender a relação 

existente entre o ato do conhecimento e o objeto do conhecimento. Neste sentido, o voltar-se 

para a dimensão cognitiva da consciência foi necessário, pois quando o sujeito se volta para o 

objeto e o percepciona está tendo uma relação intencional com um “objeto real”, sendo 

descartada a possibilidade de se estabelecer uma ligação real com este objeto.  

 

(...) Husserl considera em Investigações Lógicas a questão acerca da existência de 

uma realidade efetiva exterior como uma questão metafísica, que não possui nenhum 

significado para a fenomenologia. Uma vez que Husserl sempre destaca uma vez 

mais durante toda a sua obra a diferença entre a tarefa da metafisica e aquela da 

fenomenologia, não é difícil de caracterizar a posição husserliana nas Investigações 

Lógicas. Ela é metafisicamente neutra. (ZAHAVI, 2015, p.61) 

 

 

                                                                                                                                                         
transcendental. Mas, em Husserl, a constituição da objetividade como doação de sentido seria ditada somente 

pelo ego. Embora o transcendental forme o “pano de fundo” comum na abordagem da questão do conhecimento 

dos dois pensadores, ocorreria uma distinção fundamental entre eles acerca desta questão. 
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Neste sentido, não se exclui uma possível atuação do objeto sobre a consciência, mas se 

exclui totalmente a exigência da existência do “objeto real” para que a relação intencional 

aconteça, permaneça ou cesse de acontecer.  Se na concepção tradicional o conhecimento 

verdadeiro é espelhamento, onde a faculdade de representação  deveria ser um espelho se 

limitando a refletir a coisa ela mesma. Para Kant e também para Husserl, o conhecimento do 

objeto precisava ser explicado, precisava ser submetido à estrutura subjetiva do sujeito. Pois o 

sujeito sabe que o que vê não é espelho e se interroga sobre as condições de possibilidade em 

que o objeto aparece para ele.  

Ao centrar sua análise na estrutura subjetiva para entender todo o processo de 

conhecimento, a Fenomenologia  designa consciência como uma instância que toma o objeto 

como “algo”, capturando este “algo”. Kant e Husserl apresentaram perspectivas divergentes 

acerca do caráter transcendental da estrutura subjetiva do sujeito do conhecimento. Se o 

sujeito transcendental é para o primeiro um sujeito ideal, universal, abstrato ou transpessoal. 

Para o segundo,  a subjetividade transcendental é simplesmente a subjetividade concreta do 

sujeito. Distanciando da concepção tradicional, ambos concordavam que a faculdade de 

representação não operava por espelhamento do objeto na consciência.  

 

Devemos nos elevar até a visão intelectiva fundamental de que somente e apenas por 

uma análise fenomenológica da essência dos atos aqui implicados será atingível a 

compreensão que desejamos, portanto, neste caso, das vivências de ato da 

“imaginação” no sentido antigo e muito lato (a imaginação de kant e de Hume), e, de 

início, daquilo que constitui a sua particularidade (apriorística) essencial, a saber, 

que, nelas, “aparece um objeto” e decerto aparece ora simples e diretamente, ora de 

tal modo que “vale” não por  si, mas como “presentificação figurativa” de um objeto 

que lhe é semelhante.  Com isso, não se deve, então, desconsiderar o fato de que o 

próprio objeto-imagem representante se constitui de novo num ato (que funda pela 

primeira vez o caráter de figuratividade), tal como qualquer outro objeto aparecente. 

(HUSSERL, 2012a, p.364) 

 

 

Em se tratando de um representar simples, tal relação se faz por meio de uma relação 

“direta” e, quando a relação se efetua por meio de um representar figurativo, seja uma pintura 

ou escultura, ou seja, um representar fundado, trata-se de uma relação mediata. De maneira 

que, a relação entre a consciência e a “imagem” não pode ser pensada numa relação “direta” 

como quando se coloca uma “imagem” em uma sala por exemplo.  A situação que se esboça 

traz a exigência de que a análise fenomenológica da essência dos atos em relação ao objeto-

imagem seja elaborada. As vivências dos atos da “imaginação” no que toca à sua 

particularidade “apriorística” de essência, possibilita  descrever a relação da “imagem” 

colocada em uma sala, de duas maneiras distintas, a saber:  em um momento “aparece um 
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objeto” de maneira simples e direta, ou seja, um representar simples. E, num outro momento, 

o objeto  passa a “valer” como “presentificação figurativa” de um objeto que lhe é 

semelhante, donde se tem o representar imagético daquele objeto determinado.  

 

(...) Portanto, por exemplo, numa intuição perceptiva de imagem, como na 

contemplação de um quadro, que deixamos agir sobre nós de um modo 

simplesmente estético, sem qualquer tomada de posição sobre o ser ou não ser do 

que é representado; ou também na intuição de uma “imagem da fantasia”, quando 

nos abandonamos à fantasia, sem qualquer tomada atual de posição sobre o ser. 

Naturalmente, que a “simples” representação não tem, aqui, novamente uma 

contraparte, pois seria completamente incompreensível o que ela deveria significar e 

o que deveria fazer. Se a “crença” se transformou em “simples representar”, então, 

no máximo, poderemos retornar à crença; mas não há uma modificação, com um 

sentido igual, que seja integradora  e continuadora. (HUSSERL, 2012a, p. 422) 

 

 

Da mesma maneira, nos comportamos diante de uma narrativa que nos propicie um 

deleite estético. A questão se tal narrativa seja um ato posicional ou não posicional nos é 

indiferente. Suspendemos a elaboração de juízo tético ou dóxico acerca da existência do que 

ouvimos. A consciência imaginativa é por si só uma consciência neutra.  

 

(...) Contentamo-nos, muitas vezes, em considerar o que nos é relatado, sem que nos 

decidamos pela verdade ou falsidade do relado. E, mesmo quando lemos um 

romance, a coisa não se passa normalmente de outra maneira. Sabemos que se trata 

de uma ficção estética; mas este saber permanece fora de ação durante o efeito 

puramente estético. Todas as expressões são, nestes casos, portadoras de atos 

aposicionantes, no sentido da terminologia examinada, tanto do lado das intenções 

de significação como do lado dos preenchimentos da fantasia, que aí se inserem. Isto 

diz, portanto, respeito às asserções completas. De certo modo, os juízos são 

realmente consumados, mas eles não têm o caráter de juízos efetivos; nós não 

cremos, mas também não negamos nem duvidamos daquilo que nos é relatado; sem 

qualquer ato de ter-por-verdadeiro, deixamos o relato agir sobre nós, realizamos, em 

vez de juízos efetivos, simples “imaginações”. Mas não se poderá compreender esta 

expressão – como ela diretamente o  sugere  -  como se devessem seguir fantasias de 

juízos no lugar dos juízos efetivos? Ao contrário, em vez de um juízo, enquanto ele é 

o “ter-por-verdadeiro” de um estado-de-coisas, nós consumamos a modificação 

qualitativa, o deixar-em-suspenso neutro do mesmo estado-de-coisas, que de modo 

nenhum deve ser identificado com um fantasiar deste estado-de-coisas. (HUSSERL, 

2012a, p. 424) 

 

 

A intencionalidade por ser a essência fenomenológica da consciência se relaciona de 

maneira diferente com objetividades diferentes. Esta  relação será direta quando se trata de um 

representar simples, ou seja, imediata. E será uma relação mediata quando se tratar de um 

representar figurativo, ou seja, no caso de uma fotografia, pintura, escultura, etc. Embora, a 

percepção seja um ato originário sobre o qual se funda os demais atos. A imaginação estaria  

em oposição à percepção no sentido de que na percepção, o objeto se apresenta em sua 

ipseidade, em presença. Sendo que na imaginação, o objeto se presentifica em imagem, sendo 
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portanto dependente da doação originária. Ao contemplarmos  uma pintura artística 

deveremos tomar  o ato imaginário que temos diante dela, como sendo um ato 

fenomenológico irredutível. A singularidade da obra possibilita somente a aparição de um 

objeto representado em imagem, ele não vale enquanto objeto, mas como uma 

“presentificação figurativa” de um objeto que lhe é semelhante.  

 

Por exemplo, o teor da aparição de uma pintura, com as suas figuras pintadas e 

coisas semelhantes, permanece o mesmo quer tomemos estas como representações 

de objetos reais, quer a deixemos agir sobre nós de modo puramente estético, sem 

posicionamento. Que uma situação paralela, no caso da percepção, se realize na sua 

pureza parece, no entanto, duvidoso: a saber, é duvidoso se a percepção, com a 

completa identidade de todos os seus componentes fenomenológicos, pode ser 

qualitativamente modificada e, assim, perder o seu caráter posicional normal. 

Levanta-se a questão de se saber se a apreensão perceptiva do objeto como estando 

ele próprio (e em pessoa) presente, que é a característica da percepção, não se passa 

de mediato para uma apreensão em imagem, na qual o objeto, analogamente aos 

casos da figuratividade perceptiva normal (pinturas e semelhantes), aparece como 

figurado e não já como ele próprio dado. Poder-se-ia, porém, apontar aqui múltiplas 

aparências sensíveis, como os fenômenos estereoscópicos, que bem podemos tomar 

como “simples fenômenos”, tal como objetos estéticos, portanto, sem tomada de 

posição, e que, ao mesmo tempo, podemos tomar por si próprios e não como 

imagens de outras coisas. Contudo, basta que a percepção possa passar para uma 

figuratividade correspondente (por conseguinte, para um ato que contém em si uma 

matéria igual, se bem que numa forma de apreensão diferente) mesmo sem alteração 

do seu caráter posicional. (HUSSERL, 2012a, p.424-426) 

 

Segundo Uzelac (1998) Husserl pontuou como fato inegável a possibilidade de 

considerar a imaginação como uma simples ilusão. Embora fosse necessário considerar 

também que ter a sensação perceptiva de uma ilusão,  não poderia ser considerado ao mesmo 

tempo  que estaríamos tendo uma ilusão da imaginação. Segundo ele,  o fenomenólogo estava 

especialmente interessado na fonte da imaginação que estaria ligada à percepção. Pois, a 

imaginação é  fonte frutífera para que a consciência intencional possa presentificar em 

imagem qualquer objeto existente ou não. Desse modo, a atividade do imaginar pode ser 

considerada oposta a atividade do percepcionar, que via de  regra, seria uma atividade que 

estaria sempre ligada à percepção sensível originária que nos dá o objeto em pessoa.   

 

Um conceito muito comum de representação diz respeito à oposição da imaginação 

à percepção. Esse conceito de representação predomina no discurso habitual. Se veja 

a Igreja de São Pedro, então não a represento. Eu a represento, porém, quando me 

presentifico na “imagem da recordação” ou quando a tenho diante dos olhos numa 

imagem pintada, desenhada e coisas semelhantes. (HUSSERL, 2012a, p. 435) 

 

 

O conceito de representação é essencial para a Fenomenologia, isto porque todo ato ou 

é uma representação ou tem a “representação” como base. A representação é para Husserl um 
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ato de um só raio intencional e tem por assim dizer um direcionamento para a matéria. É 

através do direcionamento para a matéria que o ato consegue  estabelecer uma determinação 

objetiva. Assim sendo, a matéria  pode ser tomada como um ato fundante do “representar 

simples” do sentido ideal.  

Sendo assim, ele  assegurou a existência de dois tipos de modificações, a qualitativa e 

a imaginativa. Nestes dois tipos, a matéria permanece sem alteração e mantendo a sua 

identidade. Restando à qualidade a sua potencialidade de modificar um ato em posicional ou 

não posicional. Se a composição de um ato se dá pela matéria e a forma, a matéria é desta 

maneira algo essencial, pois dela depende a significação objetiva. Aqui, destaca-se a devida  

atenção que precisa ser despendida para os momentos onde serão estabelecidos as  

significações dos atos, pois a matéria é tanto o que é como também o que não é. A matéria 

pode ser um conteúdo real de um ato originário de uma intuição perceptiva ou imaginativa ou 

simplesmente um conteúdo fruto de um visar não intuitivo. Assim, precisa se fazer a distinção 

entre percepção e imaginação e, entre objetivações não-intuitivas e intuitivas. Se a mudança 

qualitativa de um ato só pode ocorrer em atos objetivantes precisaremos diferenciar os atos 

objetivantes primários dos secundários. Os atos objetivantes primários seriam então  atos 

posicionantes  que exigem o “ter-por-verdadeiro” mantendo o caráter de crença. Os atos 

objetivantes secundários são atos não posicionantes sendo considerados “simplesmente 

representativos”  neutralizando o caráter de crença. Os atos secundários são atos típicos do 

sentimento estético e do sentimento de desejo.  

Há, em muitos casos de representação, uma modificação qualitativa em que o estados 

da coisa representado pode se tornar posicional. Ou seja, a imagem representada 

corresponderia ao objeto real sendo por tanto um ato posicional. Poderia se ter também uma 

imagem representada por um objeto-imagem que não correspondesse ao sujeito da imagem 

dado numa apreensão imaginativa. Para uma apreensão da fantasia ou para uma figuração, 

ocorre por assim dizer, uma diferenciação no modo de representação. Embora, ainda 

possamos extrair destas apreensões o caráter representativo da objetividade, o caráter 

intencional da consciência não significa algo na consciência, como uma cópia. É somente uma 

relação de intencionalidade que a consciência estabelece com o fenômeno nas vivências 

intencionais devidamente preenchidas.  

 

Representação era, mesmo agora, o ato concreto da imaginação. Vendo mais de 

perto, à imagem enquanto coisa física chama-se também, porém, representação da 

coisa figurada, como, por exemplo, na expressão esta fotografia representa a Igreja 

de São Pedro. Além disso, chamamos ainda representação também ao objeto-
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imagem que aparece nesta ocasião ( por diferença com o sujeito da imagem, o objeto 

figurado): a coisa que aparece aqui, nas cores da fotografia, não é a igreja 

fotografada (sujeito da imagem), mas ela apenas a representa. Estas significações 

equívocas transpõem-se para a “figuratividade” das presentificações simples na 

recordação ou na mera fantasia. De um modo ingênuo, o aparecer, na vivência, do 

fantasiado enquanto tal é interpretado como o estar dentro da consciência da 

imagem; o aparecente no como do seu modo de aparição vale como imagem interna 

e, tal como uma imagem pintada, como “representação” da coisa fantasiada. Com 

isso, não tornamos ainda claro que a “imagem” interna e os seus modos, para que 

“represente”, com outras imagens possíveis, uma só e mesma coisa, se constitui 

intencionalmente e que não pode ela própria ser um momento real da vivência da 

fantasia. (HUSSERL, 2012a, p. 435-436) 

 

 

Se representar uma coisa poderia significar esta coisa, então representar pode ser 

também algo alcançado na intuição correspondente ao que fora pensado, imaginado, 

recordado, etc. No caso dos signos escritos, o representar pode ser contraposto ao mero 

pensamento. A imagem pode se tornar signo da coisa assumindo a função de signo quanto 

mais se mostrar apropriada como uma representação direta daquilo que é trazido pela 

imagem. Logo, a fotografia lembra o original podendo ser o seu representante  ou substituto, 

como a fotografia que  representaria a Igreja de São Pedro nos colocando diante dela 

enquanto uma imagem representada. Pode-se ao ver tal fotografia elaborar  juízos  variados 

que teriam validade em certo sentido diante da aproximação que  a imagem da igreja 

fotografada representa. A re-presentação pode ser tomada em dois sentidos válidos: o da 

própria representação mesmo e o de substituto desta representação.  

 

A imagem, frequentemente muito inadequada, “representa” a coisa e recorda-nos, ao 

mesmo tempo, dela, é para ela um signo. E cumpre esta última função tanto melhor  

quanto mais ela se mostra apropriada para trazer uma representação  mais direta e de 

conteúdo mais rico da coisa representada. A fotografia lembra o original e é, ao 

mesmo tempo, o seu representante, o seu substituto, de uma  certa maneira. A sua 

representação figurativa torna possível todo tipo de juízos que, de outro modo, 

teriam de ser proferidos com base na percepção original. (...) Pelas nossas 

explanações anteriores, sabemos que esta maneira de nos exprimirmos é bastante 

grosseira, mas ela dá voz à concepção que é determinante para um dos usos de 

representação. De acordo com ele, representação significa o mesmo que re-

presentação, no duplo sentido de suscitador de representação e de substituto. 

(HUSSERL, 2012a, p. 436-436) 

 

 

A Fenomenologia husserliana nos conduz a postular a insuficiência da categoria lógica 

para fundamentar-se a si mesma, sendo necessária a elaboração da Lógica pura. A implicação 

desta elaboração indicava que a Lógica encerrava a atuação somente na esfera abstrata da 

Linguagem devido ao fato de  se satisfazer na esfera rasa dos juízos. Isto acarretar para os 

juízos pertencentes à esfera intelectual superior a ausência de uma fonte de fundamentação 
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última. A investigação Lógica  somente apresenta os objetos “lidos” sob o sentido que as 

vestes gramaticais lhe designam.   

 

 

Husserl parte de idealidades porque só essas são válidas, independentemente da 

contingência dos fatos, para constituírem aprioridade radical para todas as ciências. 

Parte das “coisas mesmas” (não dos fatos) como se apresentam em sua pureza à 

consciência. Segundo ele, a consciência, ao ser  estudada em sua estrutura imanente, 

mostra-se como algo que ultrapassa o plano empírico e emerge como condição a 

priori de possibilidade do próprio conhecimento, ou seja, como consciência 

transcendental. Cabe, então, à fenomenologia descrever a estrutura do fenômeno 

como fluxo imanente de vivências que constituem a consciência (estrutura 

constituinte). Enquanto a consciência transcendental constitui as significações é a 

priori de possibilidades de conhecimento. Nesta perspectiva, a lógica tem caráter 

normativo a priori e não deve ser confundida com o psicologismo, pois a empiria é 

incapaz de oferecer as condições da apodicidade, condições que se encontram numa 

região a priori de pura idealidade de caráter universal, necessário e normativo que 

fundamenta todo o verdadeiro conhecimento. Assim a fenomenologia torna-se ela 

mesma o a priori das ciências. (ZILLES, 2008, p.21) 

 

Era o objetivo principal de Husserl: elaborar o saber rigoroso, primeiro e universal. E, 

uma análise mais detida feita por ele acerca das ciências Matemática e Lógica, demonstrou 

que embora ambas tivessem a sua definição fundadas em leis apriorísticas e verdades 

universais necessárias, estas “verdades” não foram corroboradas se comprovando  

insuficientes.  Ele explicou esta insuficiência da seguinte maneira: a Lógica enquanto ciência 

das leis do pensamento verdadeiro ensina a pensar independentemente dos conteúdos aos 

quais  o conhecimento se aplica. Enquanto, a  Matemática, ao  mesmo tempo que quantifica 

os objetos, torna-se objetiva sem considerar a singularidade dos objetos que quantifica. Dessa 

maneira, ambas foram consideradas ciências que pretenderam se apropriar da essência do 

conhecimento verdadeiro e das leis que o regem apoiando-se em meros psicologismos. 

Somente a Fenomenologia considerou a exigência do rigor científico onde a validade objetiva 

do conhecimento fosse conseguida  via o conhecimento do ser. O Ser deverá ser o 

fundamento último de toda  reflexão filosófica,  uma Ontologia dirá Husserl. 

 

1.2 - AS OBRAS DE ARTE E SUA RELAÇÃO COM AS ANÁLISES E 

CONCEPÇÕES ORIGINAIS DA FENOMENOLOGIA DE HUSSERL EM 

IDEEN I 

 

O livro Ideias I apresenta em seu contexto o objetivo de fundamentar a pesquisa 

fenomenológica através da elucidação de questões relativas a temas e problemas pertinentes à 

nova ciência dos fenômenos– a Fenomenologia pura.  De modo elucidativo,  a teoria da 
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constituição da consciência terá os conceitos de noesis e noema enquanto conceitos centrais.  

Esta obra apresenta também várias passagens sobre Arte e Estética, tendo seu ponto alto nos 

parágrafos  97 a 112 onde os conceitos de percepção estética e imaginação
12

 são destacados 

na  análise da Água-forte de Dürer, intitulada O Cavaleiro, a Morte e o Diabo.  

Iniciamos com a questão da imaginação e a sua relação com a exemplificação intuitiva 

da essência pura (eidos) que na perspectiva fenomenológica é possível através de meros dados 

da imaginação. A apreensão intuitiva de essência através da imaginação é possível devido ao 

fato dela se dar de modo originário tanto em intuições empíricas correspondentes (percepção, 

recordação, etc) como em intuições não empíricas (intuições “meramente imaginárias”). 

Logo, a “ apreensão intuitiva de essência não implicam minimamente a posição de algum 

existente individual; puras verdades de essência não contém a mínima afirmação sobre fatos, 

portanto, delas tampouco se pode inferir a mais ínfima verdade factual.” (HUSSERL, 2014, p. 

39) Dos escritos lidos podemos inferir que a imaginação não é um fato psíquico tal como a 

Psicologia a tomou, não sendo também uma percepção sem objeto. Ela é  uma intuição não 

empírica sendo essa característica justamente a que lhe permite ser uma apreensão  de 

essências, isto é, uma apreensão de objetos  irreais.  

Esta passagem demonstra que é possível o conhecimento intuitivo das essências 

através de atos de ideação produzidos a partir da imaginação dos objetos dos quais elas são 

essências. A intuição eidética portanto prescinde da presença em pessoa da coisa visada. 

Como veremos é de extrema importância a análise da percepção estética porque uma pintura, 

por exemplo, não é uma coisa. No sentido físico propriamente falando, embora o quadro o 

seja. 

 No capitulo II, da primeira seção, sob o título  Mal-entendidos naturalistas, temos a 

presença dos argumentos críticos em relação aos empiristas. Ao defender  sua tese sobre 

modos de doação da essência e de conhecimento de essências, apresenta o princípio de todos 

os princípios, o alicerce da Fenomenologia, afirmando que toda teoria para ser verdadeira 

necessitaria se ater a dados originários do seu objeto. 

 

A ciência autêntica e autêntica ausência de preconceitos, que lhe é própria, exigem, 

como alicerce de todas as suas provas, juízos imediatamente válidos como tais, os 

quais tiram sua validez diretamente de intuições originariamente doadoras. Estas, 

porém, são tais quais as prescreve o sentido desses juízos, ou melhor, a essência 

                                                 
12

 Na primeira seção, Essência e conhecimento de essência, Husserl apresenta o capitulo I, Fato e essência. No 

parágrafo 4, aborda a relação entre visão de essência e imaginação. 
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própria dos objetos e do estado de coisas submetido ao juízo. (HUSSERL, 2014, 

p.62) 

 

 

  Há, entretanto, questões que se colocam quando se empreende uma análise 

fenomenológica acerca da essência. No parágrafo 23, sob o título Espontaneidade da ideação. 

Essência e ficto, o caráter abstrato que o conceito possui foi colocado em destaque como os 

exemplos  dos conceitos “vermelho”, “casa”. São  colocados em pauta algumas questões, 

entre elas:  Os conceitos/essências poderiam ser frutos de abstração de intuições individuais?  

Poderíamos construir de maneira arbitrária conceitos de conceitos que já foram formados e, 

que seriam somente fruto de produtos psicológicos? Em resposta a estas perguntas 

constatamos a resposta afirmativa do fenomenólogo indicando que possível a construção de 

conceitos, sendo possível também estabelecer diferenciação entre  Representação e 

representado de Representação. O representado de Representação foi  exemplificado pelo uso 

que fazemos da  ficção arbitrária, por exemplo: “um centauro tocando flauta”. Destaca-se na  

análise feita do termo “centauro” a consideração de ele ser precisamente um vivido-de-

imaginação, sendo que o vivido de um “centauro”,  não existiria na alma, nem na 

consciência, seria considerado um “nada” psíquico, um nada realmente. Há uma 

diferenciação, entre estes dois casos exemplificados, pois a  Representação é um nome de um 

vivido psíquico, que existe na alma, na consciência e, o “representado de uma Representação” 

não seria um vivido psíquico, mas somente um vivido-de-imaginação com aquilo que nele 

seria “imaginado como tal’. Notadamente, a abstração também não gera nenhuma essência, 

mas somente consciência da essência.  A  espontaneidade precisa ser considerada na 

construção de conceitos.  A consciência doadora originária de uma essência é em si mesma e 

necessariamente uma consciência espontânea, mas a espontaneidade não seria essencial à 

consciência doadora sensível. Isto porque, o fato de  um objeto individual “aparecer” não 

exige ser consciente dele “na forma da apreensão”, não exige que ocorra uma “atuação” 

espontânea “sobre” ele. Neste caso, não podemos identificar a consciência de essência com a 

própria essência.  

 Na segunda seção do capítulo I, A consideração fenomenológica fundamental, temos 

como tema central a tese da orientação natural e a sua colocação fora de circuito. Trata-se da 

proposta fundamental da Fenomenologia que é colocar em suspenso a questão da existência 

ou não do mundo. Desse modo, o mundo é um só e único mundo do qual somos membros e 

que se encontra para nós disponível,  de maneira que podemos experimentar os mais variados 

conteúdos, nos proporcionando ter  mais do que um mero mundo de coisas,  mais um mundo 
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de valores, de bens e também um mundo prático. As coisas serão deste modo, dotadas  não 

somente de  propriedades materiais, mas também de caracteres de valor e caracteres práticos. 

Os objetos de uso nesta perspectiva se dariam de modo imediato devido à sua função de 

utilidade, mas os caracteres de valor e os caracteres práticos que fazem parte da dimensão 

constitutiva dos objetos “disponíveis” como tais, não se dariam da mesma maneira, mas 

exigindo  certa diferenciação. A exigência de diferenciação  precisa ser mantida  também em 

relação aos seres humanos e animais que também fazem parte do nosso mundo circundante. 

Assim,  

Na consciência desperta eu sempre me encontro referido a um único e mesmo 

mundo, sem jamais poder modificar isso, embora este mundo varie em conteúdo. 

Ele continua sempre a estar “disponível” para mim, e eu mesmo sou membro dele. 

Este mundo, além disso, não está para mim aí como um mero mundo de coisas, mas, 

em igual imediatez, como mundo de valores, como mundo de bens, como mundo 

prático. Descubro, sem maiores dificuldades, que as coisas a minha frente estão 

dotadas tanto de propriedades materiais como de caracteres de valor, eu as acho 

belas ou feias, prazerosas ou desprazíveis, agradáveis ou desagradáveis etc. 

(HUSSERL, 2014, p.75) 

 

 

No capitulo II da segunda seção, apresenta-se a abordagem acerca da relação entre 

consciência e efetividade natural foi enfatizada. Neste capitulo, temos a Primeira indicação 

sobre a consciência “pura” ou “transcendental” enquanto resíduo fenomenológico. Para 

estudar a relação entre a subjetividade e mundo é proposta uma mudança de posicionamento 

em relação à realidade efetiva. Seguindo o caminho trilhado por Descartes, o ensaio de 

dúvida universal,  como um expediente metódico, Husserl consegue ir mais adiante através de 

simulação de dúvida mais abrangente. Para tanto, sugere que a tese da existência do mundo 

seja colocada fora de circuito para poder elaborar análises  do mundo como eidos e  da esfera 

da essência. As pesquisas foram centralizadas no estudo da vida egológica, a saber: do eu, da 

consciência, dos vividos para poder elaborar uma análise descritiva da essência dos vividos 

intencionais. Priorizando o “estar direcionado para” do eu puro no cogito, isto é, a 

intencionalidade. Uma análise mais detidamente das inúmeras formas particulares de “vividos 

intencionais” foi feita visando  conquistar uma instância do ser ainda não pesquisada,  o “eu 

transcendental”.  Descartes já  havia entendido o “eu penso” não como uma modalidade 

particular da consciência intencional, mas  como essência de todos os modos das cogitationes: 

eu percebo, eu imagino, eu julgo, etc. 

Assim, análise dos atos de consciência revelou uma consciência ativa e criativa para 

além do que é percebido – o cogitatum. Destacando-se o fato de que em toda percepção de 

coisa haveria um halo de intuições de fundo o que é considerado também um “vivido de 
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consciência”  no sentido de que também pertencem à consciência de algo e podem ser tidos 

como intencionalmente referidos ainda que não sejam conteúdos intuitivos.  Como resultado 

de suas postulações ele escreveu: “Trata-se, exclusivamente, do halo de consciência inerente à 

essência de uma percepção efetuada no modo de “estar voltado para o objeto” e, mais ainda, 

daquilo que está contido na própria essência desse halo mesmo.” (HUSSERL, 2014, p.85) 

Que é  porém  diferente da  essência do cogito por  exigir o  ter diante do olho do espírito.  A 

intuição apreende intencionalmente o objeto através de conteúdos sensíveis e de aspectos não 

sensíveis.  

 

Não há consciência de coisas apenas na percepção, mas também em recordações, em 

presentificações semelhantes a recordações e até em livres ficções. Tudo isso, ora 

em “intuição clara”, ora sem intuitividade notável, como nas representações 

“obscuras”; as coisas pairam diante de nós em “caracterizações” distintas, como 

coisas reais, possíveis, fictícias etc. Tudo o que apresentamos sobre vividos de 

percepção vale manifestamente para esses vividos por essência  distintos. 

(HUSSERL, 2014, p.88) 

 

 

No parágrafo 37, é  estabelecida a diferenciação entre “O estar direcionado para” do 

eu puro no cogito e a atenção apreensiva”. Nas páginas deste parágrafo foi apresentada a 

análise descritiva da essência dos vividos intencionais diferenciando-os quanto ao aspecto de 

atualidade da percepção.  Intencionar um objeto é diferente de apreender um objeto, pois “se 

um vivido intencional é atual, isto é, efetuado à maneira do cogito faz parte um “olhar” 

imanente “para” o objeto, que, por outro lado, provém do “eu”, e este portanto, jamais pode 

faltar.” (HUSSERL, 2014, p.90)  A apreensão de um objeto é realizada por um modo 

particular de ato, que toda consciência pode assumir, ou seja, realizar. Assim, a “apreensão” e 

a “atenção” correspondem ao eo ipso de uma coisa ou de “objetividades simplesmente 

representáveis” e, como tal, estaremos voltados para a coisa não em caráter de atualidade, pois 

no ato de valor, estaremos voltados para o valor e não para aquilo que tem valor.  

De modo geral, há uma particularidade inerente a todo ato e a toda consciência visto 

que eles podem assumir modos de atenção ou de apreensão de objetos. Nestes casos, trata-se 

de um modo particular de ato. Aqui não se trata do cogito em geral, que se daria de modo 

atual, mas simplesmente de um tipo específico de ato onde o olhar do “estar voltado para” 

espiritual, tem um objeto que é apreendido. Podemos  exemplificar o que ocorre com atos 

valorativos, cujo objeto intencional em duplo sentido, nos traz a necessidade de elaborar uma 

distinção entre a “coisa” e o “objeto intencional pleno” o que consequentemente nos leva a 

ter uma dupla intentio, onde o “estar voltado para” se distingue em ora estar voltado para o 

atentar, ora para apreender uma coisa e, também nos “direcionamos” para o valorar, para o 
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valor que a coisa tem. Entretanto, podemos  estar voltados para o valor sem que isto seja 

apreendido por nós, mas o objeto intencional pleno, aquilo que tem valor para se tornar objeto 

apreendido no sentido legítimo do termo, exige  um “voltar-se para” “objetivamente” próprio.  

 

Em todo ato prevalece um modo da atenção. Sempre, porém, que não haja uma 

consciência-de-coisa simples, sempre que numa tal consciência esteja fundada uma  

outra “que toma posição” em relação à coisa, coisa e objeto intencional pleno (por 

exemplo, “coisa” e “valor”) se separam, da mesma maneira que “atentar para” e 

“ter perante o olhar do espírito”. Ao mesmo tempo, porém, faz parte da essência 

desses atos fundados a possibilidade de uma modificação pela qual seus objetos 

intencionais plenos se transformam em objetos da atenção e, neste sentido, em 

objetos “representados”, os quais agora estão por sua vez aptos  a servir de 

substrato para explicações, relações, apreensões conceituais e predicações. Graças a 

essa objetivação, temos diante de nós, na orientação natural e, portanto, como 

membros do mundo natural, não apenas coisas naturais, mas todo tipo de valores e 

objetos práticos, cidades, ruas com iluminação pública, habitações, móveis, obras de 

arte, livros, ferramentas etc. (HUSSERL, 2014, p. 91-92) 

 

 

 Embora, possamos efetuar cogitationes, ou seja, atos de consciência, estes possuem 

um cogitatio, um vivido de consciência. Todo vivido de consciência, por sua vez, é composto 

por conteúdo e essência. Ter vivência de algo é vivenciar a aparição da coisa para uma 

consciência, para um eu, sendo que a coisa mesma, “a coisa em si”, não é dada se doando 

somente via imanência intencional. Então, a vivência de imagem ou de signo “de algo” 

forneceria somente o conteúdo de consciência deste algo que pode ser  existente ou fictício.  

 

(...) O que induz nesse erro é pensar que a transcendência da coisa é a 

transcendência de uma imagem ou de um signo. Com frequência se combate 

ardorosamente a teoria das imagens, substituindo-as por uma teoria do signo. Tanto 

uma quanto outra, porém, não estão apenas incorretas, mas contrassensos. A 

despeito de sua inteira transcendência, a coisa que vemos no espaço é um percebido, 

algo que se dá em carne e osso para a consciência. No lugar dela, não está dada uma 

imagem ou um signo. Não se deve introduzir secretamente na percepção uma 

consciência de signo ou de imagem. (HUSSERL, 2014, p.102) 

 

 

Pois, para que a coisa seja considerada transcendente precisa ser dada em “carne e 

osso” em “imanência real” que é fluxo concreto de vivências. Vivência enquanto aparição da 

coisa é conteúdo de consciência e, portanto imanência intencional. A vivência jamais será 

idêntica à própria coisa. De maneira que,  

 

Há  uma diferença eidética intransponível entre percepção, de um lado, e 

representação imagético-simbólica ou signo-simbólica, de outro. Nessas espécies de 

representação intuímos algo, e a consciência que dele temos é a de que  ele figura 

em imagem ou indica por signo um algo outro; tenho um no campo intuitivo, não é 

para ele que nos dirigimos, mas, por intermédio de uma apreensão fundada, nos 

dirigimos para outro, para o figurado pela imagem, para o designado. Estes não 
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entram de modo algum em linha de conta na percepção, tão pouco quanto na simples 

recordação ou na simples imaginação. (HUSSERL, 2014, p.102)  

 

 

 Uma representação não é de nenhuma forma uma percepção e a percepção jamais 

pode  ser entendida como imagem de alguma coisa. A percepção somente apresenta a coisa 

mesma em pessoa. Na representação o conteúdo intuído indica outra coisa que não é por sua 

vez dada ao modo de um conteúdo intuitivo.   

 

Nos atos intuitivos imediatos, intuímos “algo ele mesmo”; sobre suas apreensões 

não se constroem apreensões de nível superior, não se tem, pois, consciência de nada 

para o qual o intuído poderia operar como “signo” ou como “ele mesmo”. Na 

percepção, esse mesmo ainda é caracterizado de forma peculiar como ele mesmo 

“em carne e osso”, em contraposição ao que ocorre na recordação ou na livre 

imaginação, onde recebe o caráter modificado de um algo “vislumbrado”, de um 

algo “presentificado”. Cai-se em contrassenso quando, como é de costume, se faz 

confusão entre esses modos de representação estruturados de maneira 

essencialmente diferente, confundindo-se, portanto, correlativamente os dados a eles 

correspondentes: ou seja, confunde-se presentificação simples com simbolização 

(não importa se imagética ou significativa) e, principalmente, percepção simples 

com ambas. A percepção de coisa não presentifica um não presente, como se fosse 

uma recordação ou uma imaginação; ela apresenta, apreende um “algo ele mesmo” 

em sua presença em carne e osso. (HUSSERL, 2014, p.103) 

 

 

A distinção efetuada entre apresentação originária da coisa mesma, nos atos de 

percepção e presentificação nos atos imaginativos e recordativos,  permitiu à Fenomenologia 

esclarecer ainda mais a essência da “representação”. Tal distinção  é de suma importância 

para o campo das análises estéticas das obras de Arte propriamente dita, visto que é preciso 

distinguir o objeto visado dos atos intencionais que o apreendem. Em primeiro lugar como se 

tem, “Toda coisa dada em carne e osso também pode não ser, mas não um vivido dado em 

carne e osso (....).” (HUSSERL, 2014,  p. 109) 

 No capítulo II, foi apresentada as  Estruturas gerais  da consciência pura. Aqui se 

desenha a perspectiva que convida a razão a ir além das coisas dadas na experiência fática 

tendo em vista superar as barreiras que se impuseram ao pensamento limitando-o  somente  à 

objetividade das coisas. Esta proposta coloca em suspenso verdades provenientes de leis 

formuladas a partir experiência fática das coisas existentes, visando um alargamento da 

potencialidade humana para intuir as essências das coisas. De maneira que, a destruição desta 

“barreira imaginária” poderia favorecer o aparecimento não só do chamado “mundo real”, 

mas de diversos mundos.  

A consideração da existência de diversos “mundos” indicava que se a própria coisa 

“pode ser dita signo de si mesma”, a imagem da coisa não poderia ser dita  signo de si mesma, 
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mas somente signo de uma outra coisa -   uma irrealidade. Vale ressaltar que jamais deixamos 

de fazer distinção entre a imagem que representa a coisa e a própria coisa. A imagem da coisa 

torna-se para nós uma irrealidade no sentido de que ela é somente signo de outra coisa que 

nela está sendo “representada”. Embora ambas possuam características diferentes quanto aos 

modos de aparição e de apreensão, a imagem da coisa não é uma ilusão ou uma imagem 

errada da coisa física que ela possa estar a representar. A questão quando colocada em termos 

de conhecimento efetivo tanto para a fenomenologia, como para as demais ciências vai ser 

submetida a abordagens distintas. Pois, se o método científico-natural busca na esfera da 

materialidade os componentes necessários para experimentações e estudo de essências. Então, 

o método fenomenológico conforme a afirmação da página 125 assegura que “a 

transcendência da coisa física é a transcendência de um ser que se constitui na consciência, 

que está ligado à consciência, e que o recurso à ciência natural matemática (não obstante os 

muitos enigmas particulares que ainda possa haver no seu conhecimento) em nada modifica 

os nossos resultados”.  

Segundo as análises fenomenológicas, a percepção das coisas nem sempre se realiza 

plena e adequadamente, pois realidade e irrealidade coexistem na experiência de doação das 

coisas. É a essência do que aparece enquanto tal que vai ser submetida a análise 

fenomenológica. Assim, a fenomenologia aplica o mesmo método tanto para as coisas físicas, 

ou seja, tomadas como “meras coisas” como objetividades naturais quanto para  todas as 

outras objetividades axiológicas e práticas preconizando a suspensão de todo e qualquer juízo 

acerca  da existência, por meio da epoché. A neutralização da existência atinge tanto as coisas 

consideradas fisicamente existentes como os objetos que possuem dimensões de “valor” não 

perceptíveis empiricamente.  

 

Não é preciso exposição particular para mostrar que tudo aquilo que tornamos claro 

com respeito às objetividades naturais como “meras coisas”, tem de valer para todas 

as objetividades axiológicas e práticas nelas fundadas, para os objetos estéticos, 

para as realizações da civilização etc. E também, finalmente, para todas as 

transcendências em geral que se constituem na consciência. (HUSSERL, 2014, p. 

125) 

 

 

 A epoché,  ou a mudança de posicionamento feita em relação à realidade efetiva que 

cessa de considerá-la como um ser em si, não significou a exclusão da questão da realidade, 

sendo somente   um  artificio metódico onde se buscava um caminho para a descoberta dos 

juízos de correlação essencial entre a consciência e os objetos. Isto  corresponde a uma 

ampliação do horizonte de investigação do ser, incluindo nele a dimensão transcendental da 
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subjetividade. Ao elaborar a redução, a fenomenologia husserliana buscava tematizar a 

correlação existente entre subjetividade e mundo tendo em vista passar da esfera natural para 

a esfera transcendental. Assim, a pesquisa fenomenológica almejava encontrar os 

fundamentos últimos de uma nova região do ser, a região do ser absoluto. O “eu puro”, o “eu 

transcendental” é um centro potencialmente doador de sentido de todas as transcendências.  

 

 

O mundo natural, tanto físico como psicofísico,  posto fora de circuito, também 

estão excluídas todas as objetividades individuais que se constituem mediante 

funções valorativas e práticas da consciência, todas as espécies de realizações da 

civilização, obras de artes técnicas e das belas-artes, das ciências (consideradas não 

enquanto unidades de validação, mas justamente enquanto fatos de civilização), e  

toda forma de valores estéticos e práticos. E naturalmente também efetividades tais 

como Estado, costumes, direito e religião. Assim, a exclusão de circuito atinge todas 

as ciências naturais e do espírito, com toda a sua provisão de conhecimentos, 

justamente porque são ciências que requerem a orientação natural. (HUSSERL, 

2014, p. 131) 

 

 

  Por fim, Husserl concede às modalidades presentificantes de consciência uma certa 

autonomia em relação às percepções transcendentes que constituem o campo das doações 

originárias das próprias coisas, isto é, o campo das apresentações intuitivas:  

 

 (...) Na fenomenologia, assim como em todas as ciências eidéticas, existem razões 

em virtude das quais as presentificações e, para ser mais exato, as livre imaginações 

conseguem uma posição privilegiada em relação às percepções, com exceção, 

naturalmente, da fenomenologia dos dados de sensação.  (HUSSERL, 2014, p. 153) 

 

 

Assim fica estabelecido o princípio de valorização fenomenológica da experiência 

estética que desde Platão foi situada no campo da representação. O que vale para todas as 

formas de manifestação artística e não somente para a pintura, por exemplo:  

 

Pode-se tirar extraordinário proveito daquilo que é apresentado pela história e, numa 

medida ainda maior pela arte e especialmente pela poesia, que são produtos da 

imaginação, mas que, em termos de originalidade das novas configurações, de 

profusão em traços individuais, de continuidade da motivação, excedem bastante os 

resultados de nossa própria  imaginação e, além disso, pela força sugestiva dos 

meios de apresentação artística, se transformam, com especial facilidade, em 

imaginações perfeitamente claras na apreensão compreensiva. (HUSSERL, 2014, p. 

154) 

 

 

Vimos em linhas anteriores como a imaginação foi usualmente tomada a partir de seu 

papel na intuição de essências. A imaginação tanto no seu caráter de presentificação (modo de 

apreensão) quanto no seu caráter de neutralização (modo de crença) servirá para que a 

Fenomenologia alcance o conhecimento de essências. O estatuto da imaginação comporta 
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duas formas de consciência: a representação por um objeto semelhante e Representação 

imaginante simples.  A representação por um objeto semelhante é também denominada 

consciência de imagem. Na consciência de imagem, temos obras como quadros, retratos, 

esculturas e fotografias. São modos onde o “objeto figurado em imagem” é reproduzido em 

representação tomado por base um objeto semelhante, ou seja, apresenta-se a modificação de 

um objeto que não está ali em presença. A representação imaginante simples é a imaginação 

por excelência, pois nela a “imagem” se presentifica por meio da recordação, da livre 

imaginação, da fantasia e da ficção. Na ficção está reservada a intervenção da consciência 

estética.  

Assim, para quem gosta de expressões paradoxais e entende  a plurivocidade do 

sentido, pode-se realmente dizer, com estrita verdade, que a “ficção” constitui o 

elemento vital da fenomenologia, bem como de todas as ciências eidéticas, que a 

ficção é a fonte da qual o conhecimento das “verdades eternas” tira o seu alimento. 

(HUSSERL, 2014, p. 154) 

 

 

Há entre a imaginação e a percepção uma diferença eidética intransponível. Isto ocorre 

porque na percepção estamos com o olhar do espírito “dirigido” para o objeto, o que não 

acontece no caso da recordação e da imaginação. Logo,  duas perspectivas diversas de uma 

mesma entidade ontológica podem ser descritas por meio dos componentes noemáticos e dos 

componentes noéticos. Os componentes noemáticos podem ser  vistos, aparecem, mas não são 

vivenciados. Já os componentes noéticos não são vistos, mas são vivenciados por meio de 

atos e de sensações. De modo que temos de um lado o vivido de consciência, a noesis e, de 

outro, o noema, que é correlato de consciência.   As cogitationes, as vivências intencionais 

devidamente preenchidas são tomadas como intencionalmente referidas.  

 

(...) Assim, por exemplo, a percepção imanente é, com efeito, uma reflexão, já que 

pressupõe uma mudança de olhar de algo dado num momento da consciência para a 

consciência desse algo. Da mesma maneira, como mencionamos ( no parágrafo 

anterior) ao discutir aquilo que aparece como óbvio para a orientação natural, toda 

recordação não permite apenas uma mudança reflexiva do olhar para si mesma, mas 

também a reflexão peculiar “na” recordação. Por exemplo, ao recordar o decorrer de 

uma peça musical esta vem primeiro irrefletidamente à consciência no modo do 

“passado”. Faz parte, no entanto, da essência de algo assim conscientizado a 

possibilidade de refletir sobre o seu ter-sido-percebido. Igualmente para a 

expectativa, para a consciência que olha na outra direção, na direção daquilo que 

“virá”, subsiste a possibilidade de essência de desviar o olhar desse que virá para o 

seu será-percebido. O que há nesses nexos eidéticos é que as proposições “eu me 

recordo de A” e “eu percebi”, “eu antevejo A” e “eu perceberei A” são a priori e 

imediatamente equivalentes; mas apenas equivalentes, pois o sentido é diverso. 

(HUSSERL, 2014, p. 172) 
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Podemos concluir que a objetividade que interessa à fenomenologia é a objetividade 

imanente ao fenômeno. É o esforço de constituição onde a objetividade possa ser construída 

pela aparência que em si não é nem objetiva e nem subjetiva.  Sentimos ruir a fronteira antes 

bem demarcada entre “fenômenos físicos” e “fenômenos psíquicos”. Sendo que ocorre um 

deslocamento no tratamento fenomenológico dos fenômenos físicos e psíquicos, tal 

deslocamento foi operado pela distinção feita entre conteúdos primários e os respectivos 

momentos de aparição da coisa. Nos conteúdos primários estão presentes os vividos 

“sensuais” tidos como “conteúdos de sensação” que podem ser experimentados nos objetos: a 

cor, o tato, o som, etc. Nos momentos de aparição da coisa, também chamados de  momentos 

objetivos pode-se experimentar  a coloração, a aspereza, etc. Estes  últimos seriam momentos 

oportunos de exibição dos “conteúdos de sensação” tais como a cor, o tato, ou seja, os  

conteúdos primários da coisa. De maneira análoga as sensações de dor, de prazer, de 

desprazer, etc e, os momentos sensuais da esfera dos “impulsos” psíquicos se evidenciariam 

também tendo como base os conteúdos primários.  

No momento noético a sensibilidade é tomada na formação de materiais sensuais ou 

materiais sensíveis. Embora, a sensibilidade tenha sido considerada pela Filosofia e a 

Psicologia como uma atribuição exclusiva do corpo e das atividades a ele pertencentes. 

Husserl operou uma destinação diferente para os dados sensíveis, designando-os como dados 

hiléticos ou materiais que seriam usados para formações intencionais, no lado psíquico. Os 

dados hiléticos  são de grande importância para a formação de “sentido” por participarem da 

atividade da consciência. Assim, “Persistimos, pois, na palavra “noético” e afirmamos: O 

fluxo do ser fenomenológico tem uma camada material e uma camada noética.” (HUSSERL, 

2014, p.197) 

Ainda em relação à importante questão das análises fenomenológicas, particularmente 

a noesis,  indicam-nos que as  

 

considerações e análises fenomenológicas, que se referem especialmente ao 

material, podem ser chamadas de hilético-fenomenológicas, assim como, do outro 

lado, as referentes aos momentos noéticos podem ser chamadas de “noético-

fenomenológicas”. As análises incomparavelmente mais importantes e ricas se 

encontram do lado do noético. (HUSSERL, 2014, p. 197) 

 

 

 O capítulo II trata da problemática questão da função, respondendo como as 

objetividades seriam constituídas na consciência. Distanciando-se da esfera material, a 

Fenomenologia irá acentuar o caráter de racionalização que a consciência pode operar 

abrigando o “sentido” das coisas em si  mesma. De modo que:  



59 

 

 

Consciência não é uma designação para “complexos psíquicos”, para uma fusão de 

“conteúdos”, para “feixes” ou fluxos de “sensações”, que, sendo em si sem sentido, 

tampouco poderiam proporcionar algum numa mistura qualquer, mas é 

“consciência” de uma ponta a outra, fonte de toda razão e desrazão, de toda 

legitimidade e ilegitimidade, de toda realidade e ficção, de todo valor e não valor, de 

toda ação e inação. Consciência, pois, é toto coelo diferente daquilo que só o 

sensualismo quer ver, da matéria de fato em si sem sentido, irracional – mas, sem 

dúvida, acessível à racionalização. (HUSSERL, 2006, p. 197) 

 

 

A função de racionalização da consciência é o ponto central da fenomenologia que 

pretendia responder a questão acerca da constituição das objetividades na e pela consciência. 

A busca pela resposta para a questão: Como a consciência constituinte opera para constituir a 

aparição externa como algo imanente? Levou Husserl a  elaborar uma estrutura conceitual e 

também um novo método de investigação. A exigência da evidência apodítica deve se colocar 

como ponto fundamental, assegurou Husserl. Como consegui-la? Através do supremo grau de 

intuição resultante da plena adequação entre o intencionado e o intuído. 

No capitulo III, são apresentadas a noesis e o noema enquanto estruturas fundamentais 

da consciência constituinte.  O vivido intencional tornou-se uma designação que delimitou um 

grande campo de laboriosas constatações eidéticas. A constatação eidética é o caminho que 

vai das evidências objetivas para as correspondentes evidências fenomenológicas essenciais.  

Interessa à Fenomenologia o modo de doação dos objetos. Se o fenômeno é a 

manifestação da coisa mesma, diante dos fenômenos a consciência pode efetuar uma reflexão 

rigorosa sobre os modos através dos quais os objetos “eles mesmos” se mostram a um “eu”. 

Assim, a reflexão rigorosa operada pela fenomenologia constatou que:  

 

os correlatos noemáticos são, por isso, essencialmente distintos para percepção, 

imaginação, presentificação em imagem, recordação etc. O que aparece é 

caracterizado, ora como “efetividade em carne e osso”, ora como ficto, ora como 

presentificação de recordação etc.  

............................................................................................................................ 

Estes são caracteres que encontramos no percebido, no imaginado, no recordado 

etc., como tais – no sentido da percepção, no sentido da imaginação, no sentido da 

recordação - , como algo que lhes é inseparável e lhes pertence necessariamente, 

em correlação com as respectivas espécies de vividos noéticos. (HUSSERL, 2014, 

p. 210) 

 

 

O objeto é composto de matéria e forma sendo estes dois elementos por princípio  

indissociáveis entre si.  A matéria é por princípio indeterminável e se mostra a nós quando 

tomamos o objeto “puro e simples” em sua ipseidade.  A forma se mostra como produto dos 

dados sensíveis quando a matéria é tomada  para formações intencionais pela consciência.  A 
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forma torna-se o significado ou princípio inteligível  “eidos”, sendo aquilo que designa a 

coisa de maneira a fazer do  significado o princípio de identificação da coisa.  Sendo assim, a 

relação entre objeto e consciência é complexa, tal relação vai ser explicitada como sendo uma 

estrutura noético-noemática. Tal estrutura  passará então a designar os modos de como a 

consciência efetua seus atos na relação que se dá entre o noesis e o noema. O vivido de 

consciência  composto por essência e conteúdo é o lado noético, nele o fluxo do ser 

fenomenológico se apresenta em camadas materiais e  noéticas. No lado noemático, têm-se o 

correlato da consciência que apresenta os componentes reais e intencionais do vivido.  

 

Vemos ao  mesmo tempo que paralelamente, se retirarmos de novo os parênteses em 

que foram colocadas as teses, terão de ser distinguíveis, em correspondência com os 

diferentes conceitos de sentido, diferentes conceitos de objetividades não 

modificadas, das quais o “objeto puro e simples”, isto é, o idêntico, que ora é 

percebido, ora é diretamente presentificado, ora exibido em imagem numa pintura 

etc., indica apenas um único conceito central. (HUSSERL, 2014, p. 210) 

 

  

 De fato, tudo se inicia com a percepção do objeto em presença na intuição originária, 

ou seja, no momento em que a intenção se preenche com a presença do objeto. Quando o eu 

se apercebe de que percebeu uma coisa colocando-a como efetivamente existindo. Ao 

intencioná-la como “algo” pode também tomá-la  de maneira a efetuar  análises descritivas.  

O noema é  considerado um conceito central único, mas que pode ter  componentes próprios 

dos vividos intencionais e  correlatos intencionais. Como fazer tal distinção? Esta é uma 

distinção de fundamental importância para  analisar a intencionalidade. O que seria esse 

“algo” que a consciência intenciona? Esse “algo” que a consciência intenciona é “algo” cuja 

constituição é  composta por partes reais e irreais. Nos componentes próprios dos vividos 

intencionais temos os componentes do ato, a matéria e a qualidade, ou seja, a representação e 

a simples representação. Já nos correlatos intencionais, temos o objeto que se apresenta ele 

mesmo, ou se presentifica em ficto e presentificações de recordações ou de imaginações. 

No vivido intencional temos a presença do conteúdo e da essência. Sendo que ao 

conteúdo intencional pode corresponder  representação, percepção,  imaginação, recordação. 

Se a matéria corresponde à essência intencional, o “sentido” objetivo de um vivido noético é 

extraído graças a um posicionamento adequado do olhar feito através da análise real do 

vivido de um objeto qualquer. Pode-se obter as  partes ou momentos dependentes que o 

compõem o objeto. Pois, se de um lado temos o objeto efetivo (percepção transcendente, a 

coisa natural percebida) e, de outro temos objeto intencional (Inserido realmente neste 

último, enquanto objeto “imanente” na percepção do vivido). Então, a intenção é o conteúdo 
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significativo de “algo” sendo obtida através do vivido e do objeto intencional. Por outro lado,  

o vivido intencional é sempre  consciência “de algo” que pode ser conseguido por meio de 

vivências intencionais devidamente preenchidas: percepção, imaginação, recordação, juízo, 

vontade, etc.  Esse “de algo” é o noema, ou seja, o sentido perceptivo daquilo que na 

percepção é o percebido como tal  .  

Os momentos noéticos possibilitam a todo vivido intencional guardar algo como um 

“sentido” podendo até possibilitar guardar um sentido múltiplo, pois todo vivido intencional é 

vivido noético. Assim é da essência do vivido noético “efetuar, com base nessas doações de 

sentido e junto com elas, outras operações que se tornam justamente “plenas de sentido” por 

intermédio delas.” (HUSSERL, 2014, p.203)  De maneira que no vivido intencional teremos 

como elementos constituintes, os componentes reais como a intuição e os componentes não 

reais  como a intenção, ou seja, a designação de “sentido”.  

Há exigência de uma correspondência necessária entre noesis e noema, de maneira que 

à noesis, ou os múltiplos dados do conteúdo real  exista o “noema”. Isto indica uma necessária  

correspondência de  uma multiplicidade de dados mostráveis em intuição pura efetiva num 

“conteúdo noemático” correlativo. 

De acordo com Ideen I (2014) O vivido  noético é um contéudo significativo de 

alguma coisa e é conseguido por meio do  direcionamento do olhar do eu puro para o objeto 

“visado”  na aparição da coisa propriamente. O olhar do eu puro passa pelo objeto visado para 

aquele objeto “contido no sentido”.  Assim, o sentido de cada vivência necessita que se atenha 

somente ao dado – o percebido como tal que é dado numa percepção, ou  o recordado como 

tal que é dado numa recordação. O mesmo vale para  todos os outros casos de consciências 

intencionais.  

Justamente como o seu, precisamente como aquilo que nela é “visado” (aparição da 

coisa), aquilo que nela se é “consciente” (...) Em tudo é preciso tomar o correlato 

noemático, que aqui se chama “sentindo” (em significação bem ampliada), 

exatamente assim, como ele está contido de maneira “imanente” no vivido de 

percepção, de julgamento, de prazer, etc., isto é, tal como nos é oferecido por ele, se 

interrogamos puramente esse vivido. (HUSSERL, 2014, p. 204) 

 

 

 A possibilidade de análise de objetos nas perspectivas da orientação natural e da 

orientação transcendental deveriam  ser consideradas.  Na orientação natural, os objetos se 

apresentam a nós enquanto estamos inseridos na esfera natural. São situações reais onde 

subsistem relações reais entre o homem e o objeto. Tais situações se dão numa efetividade 

espacial transcendente de maneira a provocar mudanças nos estados psíquicos. Os estados 

psíquicos podem ser variados e se dar como percepção, recordação, imaginação, desejo, 
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satisfação, vontade, etc. O homem pode tanto visar a situação real da aparição da coisa, como 

também pode interromper este visar da situação real, não pretendendo considerar para si a 

existência de nada de efetivo da orientação natural. A interrupção do visar real em sua plena 

concreção possibilitaria ao homem reter em si somente a percepção enquanto um vivido de 

consciência. O vivido de consciência teria então em sua essência uma complexão de vividos 

noéticos que podem ser provenientes da percepção ou da apreciação.  

A orientação transcendental opera uma mudança. A existência efetiva da relação real 

entre percepção e percebido é colocada fora de circuito e, não somente ela, mas todo o mundo 

físico e psíquico. Neste caso, passa a se considerar somente a relação entre percepção e 

percebido e a relação entre o prazer e aquilo que apraz. Husserl assegurou que somente esta 

relação entraria “na condição de dado eidético em “pura imanência”, a saber, puramente, com 

base no vivido de percepção e de prazer fenomenologicamente reduzido, tal como se insere no 

fluxo transcendental de vividos.” (HUSSERL, 2014, p.205) 

A pesquisa fenomenológica vai então priorizar a orientação transcendental. O foco de 

atenção é analisar e descrever a essência pura presente na imanência da consciência. Por ser 

uma ciência que estuda as essências, a Fenomenologia privilegia a irrealidade contida nos 

fenômenos operando pelo processo da redução transcendental. De maneira que “em nossa 

orientação fenomenológica, podemos e devemos por a seguinte questão de essência: O que é o 

“percebido como tal”, que momentos eidéticos ele abriga em si mesmo enquanto este noema 

de percepção.” (HUSSERL, 2014, p.205) 

 Pensando em termos de comparação acerca da consideração da realidade efetiva, a 

fenomenologia e a estética são dois campos que situam o seu interesse  na  irrealidade que o 

fenômeno apresenta. Partes  não reais participam da constituição do “sentido” objetivo do 

objeto intencional e das obras de arte. No campo estético considerar se o objeto existe ou não 

existe é irrelevante.  De maneira análoga, quando se aplica a epoché, suspende-se a 

necessidade de estabelecer qualquer juízo acerca da existência ou não do objeto. A 

experiência fenomenológica e a experiência estética se aproximariam bastante:  

 

A fenomenologia tem algo a dizer a respeito das alucinações, das ilusões e, em geral 

das percepções enganosas: é evidente, porém, que, assumindo o papel que 

desempenham na orientação natural, estas estão sujeitas à exclusão fenomenológica 

de circuito. Não precisamos interrogar a percepção, nem tampouco uma progressão 

qualquer do encadeamento perceptivo com questões: Há algo “na” efetividade que 

lhe corresponda? (HUSSERL, 2014, p. 205) 
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Em Ideen I (2014), a pesquisa sobre essências obtém suas respostas quando o eu puro 

se entrega ao dado eidético buscando  descrever fielmente “aquilo que aparece como tal” de 

maneira evidente. É este processo que acontece na redução fenomenológica quando o eu puro 

adota uma atitude que busque “descrever a percepção em enfoque noemático”. Na esfera 

psíquica, feita a redução fenomenológica, encontra-se a essência do vivido fenomenológico 

puro “o percebido enquanto tal”. Este  precisa ser expresso com a equivalente mudança de 

sinal que designa, de certa maneira, uma modificação radical do significado das palavras. 

Vejamos o exemplo que elucida esta ideia:  o noema  – “árvore” é o percebido de árvore 

como tal sendo o eidos, o “sentido”. Este se difere  da árvore pura e simples o eo ipso, devido 

ao fato de ele poder existir ou não na efetividade.  Sendo assim, o sentido objetivo é o ponto 

fundamental da intencionalidade e, todo vivido intencional possui seu objeto intencional que 

está definido pelo fato de que ter sentido é “estar com o sentido voltado para” algo. Logo, um 

vivido noético é um vivido que tem sentido. 

Husserl organizou uma  maneira de distinguir os  “objetos imanentes” dos “objetos 

efetivos”. O objeto intencional  está inserido enquanto  “objeto imanente” no vivido de uma 

percepção, etc. Já o objeto efetivo se dá como a coisa naturalmente percebida se dando em 

uma percepção transcendente.  Embora, a prioridade seja dada aos objetos imanentes da 

camada noética do vivido intencional, o momento da “doação de sentido” da qual o “sentido” 

participa enquanto correlato essencial nunca conseguiria esgotar o  noema pleno. Isto 

acontece porque  a camada nuclear do noema é necessária no momento da “doação de 

sentido”. Mas, quando o interior do noema pleno é considerado, há necessidade de se separar 

as camadas essencialmente diferentes, visto que elas se agrupam em torno de um “núcleo 

central”. Ou seja, o noema pleno é constituído por um complexo de momentos noemáticos 

fundados na camada nuclear, isto é, os momentos dos sentidos. 

Quando o posicionamento adequado do olhar sobre um vivido intencional consegue 

extrair um “sentido” e uma vez que isso se resolve, o  objeto puro e simples, representado ou 

pensado não precisa existir necessariamente. Se, por um posicionamento adequado do olhar 

obteve-se o representado como tal  da representação, ou o percebido como tal de uma 

percepção  ou de qualquer que seja o vivido intencional, conseguiu-se extrair aquilo que pode 

ser descrito fenomenologicamente. Obteve-se o “sentido” que deve ser descrito fielmente 

fixando-o ao que é efetivamente encontrado na pureza fenomenológica.  Todo este cuidado 

tem como objetivo evitar todas as interpretações que possam vir a transcender o dado. Evita-

se este perigo, observando a exigência de se colocar o objeto “efetivo” entre “parênteses” 
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fazendo a atenção recair somente ao que for dado no vivido puro. Este por sua vez deve ser  

tomado no âmbito da clareza exata de como ele se dá à consciência.  

Em termos de realidade, somente uma deveria ser considerada e garantida: a percepção 

efetiva da presença de um objeto. Embora seja possível ter a “intenção” perceptiva de uma 

coisa ou de um objeto natural, como por  exemplo  uma árvore que vejo ali no jardim como 

sendo uma intuição correspondente à minha intenção ela não me garantiria a realidade da  

árvore intencionada.  A intenção da “árvore” não pode nos levar a cogitar que esta mesma 

árvore outrora por mim percepcionada no jardim seria uma segunda árvore dada de modo 

imanente ou como uma “imagem interna” de uma árvore na minha consciência. Temos 

intenções de objetos somente quando possuímos o significado intencional deles e, se estamos 

diante da presença dos objetos, eles se doam a nós por meio da intuição há a ocorrência de um 

processo de preenchimento da referida intenção na intuição correspondente. Tais objetos  não 

nos são dados de modo algum como duplo na consciência e  tal suposição hipotética deve ser 

inteiramente descartada. Não existem cópias de objetos transcendentes na consciência.   

 

A cópia, como componente real da percepção psicológica real, seria novamente algo 

real – um real que operaria como imagem para outro real. Disso, porém, ela só seria 

capaz em virtude de uma consciência de cópia, na qual primeiro aparece algo - pelo 

que teríamos uma primeira intencionalidade – e este operaria de novo para a 

consciência como “objeto-imagem” para um outro – sendo para tanto necessário um 

segunda intencionalidade fundada na primeira. (...) Atribuir funções de cópia à 

percepção de coisa física significa atribuir-lhe sub-repticiamente uma consciência de 

imagem que, em termos descritivos, possui uma constituição essencialmente outra. 

Mas o principal aqui é que atribuir função de cópia à percepção e, 

consequentemente, a todo vivido intencional implica inevitavelmente (como já é 

evidente por nossa critica) um regresso infinito. (HUSSERL, 2014, p. 208) 

 

 

 Somente a consciência de imagem devido ao fato de  ser  representação por um objeto 

semelhante poderia receber  a atribuição de  cópia. Assim quadros, pinturas, fotografias, 

esculturas, acabariam estabelecendo uma relação de analogia com os objetos que lhes 

correspondessem quando  realmente existissem  ou quando já existiram de fato. A redução 

fenomenológica por meio de descrição e observação das percepções e juízos constata que 

somente o que é dado como evidência em si mesmo pode ser  considerado uma consciência da 

intuição. Nega-se a qualquer juízo a possibilidade de gozar da tese da existência da “coisa 

real” ou da tese de qualquer natureza “transcendente”. Os fenomenólogos apenas consideram 

os objetos tomados como componentes do fenômeno, sendo que a tese da percepção seria um 

desses componentes. Após a redução, teremos como resíduo fenomenológico somente a 

consciência da intuição, ou seja, aquilo  que “está contido” de maneira evidente em todo o 
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fenômeno “reduzido”, o sentido noemático.  Este sentido  é o seu “percebido como tal”, como 

por exemplo já usado anteriormente: “aquela árvore em flor ali no jardim”, que recebe 

necessariamente a mudança significativa de sinal indicando que o interesse deve recair  

somente sobre o correlato inerente à essência da percepção fenomenologicamente reduzida. 

Todas as demais espécies de vividos intencionais receberão o mesmo tratamento após a 

redução, assim: na recordação  teremos “o recordado como tal”; na expectativa  teremos “o 

esperado como tal” e na imaginação fictícia termos  “o imaginado como tal” e todos os 

demais casos. 

Em Ideen I (2014) afirma-se o  princípio de  que se todos estes vividos tem em si um 

sentido noemático singular que lhe pertence de maneira original, então, consequentemente, os 

correlatos noemáticos de cada um desses vividos seriam essencialmente distintos. A saber:  no 

vivido de percepção “reside” um sentido noemático cujo correlato noemático tem  o que 

aparece sendo caracterizado como “efetividade em carne e osso”. No vivido de imaginação 

“reside” um sentido noemático cujo correlato noemático tem  o que aparece sendo 

caracterizado como ficto, No vivido de presentificação em imagem “reside” um sentido 

noemático cujo correlato noemático tem  o que aparece sendo caracterizado como 

presentificação de recordação. Os caracteres que são encontrados no “percebido”, no 

“imaginado”, no “recordado”, etc., “como tal”, apresentam um  “sentido” inerente a cada um 

deles de maneira distinta “como algo” que deles não pode ser separado sendo a eles 

pertencentes de maneira necessária estando “em correlação com as respectivas espécies de 

vividos noéticos”. 

Podemos concluir que a descrição fenomenológica ocupa-se dos  correlatos 

intencionais buscando descrevê-los de uma maneira fiel e completa. O ponto de partida é a 

devida apreensão por meio de apresentações ou presentificações, para posteriormente fixar os 

correlatos intencionais em conceitos rigorosos. Assegura-se também o caráter de necessidade  

de todos os  caracteres serem regulados por leis de essência. Pois não há momento noético 

algum sem um momento noemático que lhe pertença especificamente, é o que reza a lei 

eidética que pode ser comprovada onde quer que seja. (HUSSERL, 2014, p. 214)  

 

A percepção transcendente por ser um vivido noético de nível mais baixo, apresenta 

uma estrutura de intencionalidade composta de uma camada simples, sendo um vivido 

fenomenológico puro  cuja a formação se faz com componentes reais do vivido. Por exemplo: 

“a árvore percebida como tal” conserva em si numa série de contínuas mudanças de 

percepção os mesmos momentos materiais. Ou seja, quando se efetua a redução 
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transcendental, os momentos hiléticos permanecem idênticos. Entretanto,  há  atos que 

apresentam uma estrutura de intencionalidade mais complexa. São atos mais complexos como 

os atos do pensar, atos da afetividade e atos da vontade. Estes são constituídos de camadas 

sobrepostas e, de certa maneira,  exigiriam análises fenomenológicas mais complexas.  

 

Desenvolvimentos análogos servem, como é fácil  de se convencer, para a esfera da 

afetividade e da vontade, para os vividos de prazer e desprazer, de valoração, 

qualquer que seja o seu sentido, de desejo, de decisão, de ação; todos estes são 

vividos que contêm diversas e, com frequência, múltiplas estratificações 

intencionais, noéticas e, por conseguinte, também noemáticas. (HUSSERL, 2014, p. 

218) 

 

 

 As distinções das esferas da afetividade e da vontade aproximam a fenomenologia das 

questões estéticas propriamente ditas. Isto porque, os atos valorativos exigem um modo de 

atenção diferenciado para com os objetos. Tratam-se de  atos onde o eu se volta para o valor 

e, não para o objeto que possui valor. São casos em que o objeto intencional pleno  possui 

uma dupla intencionalidade trazendo contido em si  coisa e valor. A ocorrência  da dupla 

intencionalidade exige que  a consciência assuma um estado de atenção  tanto para o 

“sentido” objetivo da percepção de coisa quanto para o “sentido” valorativo da coisa. São 

casos onde a “valoração” pode encobrir totalmente a representação concreta da coisa, 

favorecendo o desaparecimento de toda camada superior do fenômeno, sem fazer cessar o 

vivido intencional concreto e completo para a consciência. Assim, o  noema poderia assumir 

mais de um “sentido”, ou na linguagem fenomenológica, abrigar diferentes noematas.  O 

perceber retira o seu “sentido” do “percebido como tal”, mas o “percebido como tal” pode 

conter em si  uma camada  valorativa concreta  fundando  um novo “sentido”. Este novo  

sentido é o valor da coisa e também estaria contido no mesmo objeto. 

 

Se desta maneira um perceber, um imaginar, um julgar, etc. fundam uma camada de 

valoração que os encobre por inteiro, temos então, no todo da fundação, designado, 

de acordo com seu sentido mais alto, como vivido concreto de valoração, diferentes 

noematas ou sentidos. Enquanto sentido, o percebido como tal pertence 

especialmente ao perceber, mas ele penetra também no sentido da valoração 

concreta, fundando-lhe o sentido. Temos, por conseguinte, de fazer distinção entre, 

de um lado, os objetos, coisas, propriedades, estados-de-coisas, que se encontram na 

valoração como valores, isto é, os noematas correspondentes às representações, 

juízos etc., que fundam a consciência de valor e, por outro lado, os próprios objetos-

valor, os próprios estados-de-valor ou as modificações noemáticas a eles 

correspondentes, e então, em geral, os noemas completos pertencentes à consciência 

de valor concreta. (HUSSERL, 2014, p. 218) 
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 Foi buscando assinalar a importância dos conceitos noesis e noema e, demonstrando a 

importância decisiva destes para a correta fundação da Fenomenologia,  que a tentava 

elucidação  da problemática questão do conhecimento das objetividades foi estudada. 

Inicialmente,  precisava demonstrar como era frutífero o  método fenomenológico  elaborado. 

Assim, a primeira questão apresentada colocava os modos distintos que a consciência  poderia 

assumir vez ou outra, indicando que o foco de atenção deveria recair sobre a perspectiva  

noemática. Nesta perspectiva, visou compreender  os modos de ser do noema, ou mais 

precisamente: Como o noema  deveria “estar contido” no vivido e como  deveria haver 

“consciência” do noema no vivido. 

Continuando neste caminho as seguintes distinções foram elaboradas pela 

fenomenologia husserliana: às noesis deveriam corresponder o “real”, ao uno. E, aos noemas 

deveriam corresponder os múltiplos, o que se “exibe”, o que se “perfila”.  A fenomenologia 

da atenção buscou justamente  aprofundar  na  caracterização geral e sistemática dos temas 

noéticos-noemáticos para elaborar análises de essências e descrevê-las de maneira cada vez 

mais objetiva. Sendo assim, localizo-se no noético os conteúdos primários e os respectivos 

momentos de aparição da coisa, ou seja, a realidade psíquica concreta. Ressaltou também,  

que as sensações de dor e de prazer que são por nós experimentadas corresponderiam por sua 

vez, a impulsos psíquicos baseados também nos conteúdos primários.  Se, no noético temos as 

camadas material e noética, então estas camadas  participariam do ato, ajudando a consciência 

a formar o “sentido” objetivo “de algo”, o noema. No noemático, a fenomenologia localizou a 

multiplicidade ou os momentos do que se exibe/perfila.  

 

Diante de tudo isso, é também absolutamente indubitável que aqui “unidade” e 

“multiplicidade” pertencem a dimensões totalmente distintas, e que, com efeito, tudo 

que é hilético entra como componente real no vivido concreto, ao passo que o que 

“se exibe”, “se perfila” nele, como múltiplo, entra no noema 

........................................................................................................................................

Como já dissemos antes, porém, as matérias são “animadas” por momentos noéticos, 

elas (enquanto o eu não está voltado para elas, mas para o objeto) passam por 

“apreensões”, “doações de sentido”, que apreendemos na reflexão justamente nas 

matérias e com elas. Daí resulta imediatamente que não somente os momentos 

hiléticos (as cores, os sons de sensação), mas também as apreensões que os animam 

– portanto, tanto aqueles como estas juntos: o aparecer da cor, do som e de 

qualquer qualidade do objeto – fazem parte da composição “real” do vivido. 

(HUSSERL, 2014, p. 225) 

 

 

A transcendência desses dados se dá devido ao fato de eles serem conteúdos  

provenientes de vividos “sensuais” originados  de experiências sensíveis com os objetos 

transcendentes. E, embora participem de formações intencionais os conteúdos da 
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sensibilidade são considerados transcendentes e contrapostos à consciência. Husserl  

considerou como vividos “sensuais”, os estímulos resultantes  das sensações provocadas pelas 

doações das propriedades “reais” dos objetos. Se tais propriedades se apresentam por meio 

das cores, do toque de maneira a provocar estímulos em nós, estes por sua vez, devem 

necessariamente participar das formações intencionais. Isto tornou-se uma via fecunda de 

ligação dos vividos sensuais aos fenômenos psíquicos, pois estes últimos também são 

compostos por  sensação.  

As doações de sentido por parte do objeto, os dados hiléticos propriamente ditos,  

pertencem a  modos que a consciência pode assumir. E, por fazerem parte do conteúdo 

intencional compõem o vivido intencional juntamente com a essência intencional. Isto se 

traduz pelo termo intencionalidade, que reza que “toda consciência é consciência de algo”. 

Logo, esse “de algo” enquanto conceito central, designado por Husserl como noema vai ter 

em sua constituição partes reais e não reais, ou seja, intuição e intenção. De maneira que, aos 

correlatos intencionais/correlato noemático estarão compreendidos os caracteres através dos 

quais o objeto pode se doar: efetividade em “carne e osso”, ficto, presentificação em 

recordação e presentificação em recordação.   

Se todo vivido noético é também vivido intencional, ao aplicar a redução 

transcendental à redução fenomenológica conquistar-se-ia uma esfera absoluta com conteúdo 

de matérias e formas noéticas que se dão no fluxo do ser fenomenológico. São conteúdos 

imanentes que se constituem na e pela consciência que por possuir a  capacidade de  

racionalização  consegue  abrigar o “sentido” das coisas mesmas em si. De maneira que 

quando se opera a redução transcendental não se tem mais a necessidade de distinguir 

consciência e mundo, pois só restariam de um lado o conjunto de elementos reais (noesis) e, 

de outro o “sentido” (noema) que está abrigado na consciência. Logo, o “sentido noemático” 

que habita a consciência real, não é em si mesmo real, é somente um sentido perceptivo, ou 

seja, só tem uma existência ideal.  

 

A designação “transcendental” aplicada a redução fenomenológica e, igualmente, à 

pura esfera de vivido se baseia precisamente no seguinte: encontramos na redução 

uma esfera absoluta de matérias e formas noéticas, cujo tipo preciso de 

entrelaçamento implica,  em necessidade eidética imanente, o prodigioso ter 

consciente de algo determinado ou determinável, dado desta ou de outra maneira, 

que está para a consciência mesma como algo contraposto a ela, como algo outro, 

irreal, transcendente por princípio; e aí se encontra a fonte original da única solução 

concebível para os problemas cognitivos mais profundos, que dizem respeito à 

essência e a possibilidade de conhecimento objetivo válido do transcendente. A 

redução “transcendental” pratica a eton em relação à realidade: no entanto, daquilo 

que ela conserva desta fazem parte os noemas, com a unidade noemática neles 
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contida, e, portanto, o modo como o real é tornado consciente e especialmente dado 

na própria consciência. O conhecimento de que se trata aqui inteiramente de nexos 

eidéticos, portanto, de nexos incondicionalmente necessários, abre um campo de 

investigação, o das relações eidéticas entre noético e noemático, entre vivido de 

consciência e correlato de consciência. Esta última designação eidética compreende, 

porém, a um só tempo, a objetividade da consciência enquanto tal e as formas como 

o noemático é visado ou dado. (HUSSERL, 2014, p. 226) 

 

  Em relação à imagem, Ideen I (2014) apresenta em seu contexto o destaque para a 

ocorrência de possíveis modificações que podem se diferenciar dentro de um mesmo espectro. 

A ocorrência deste fato está ligada a capacidade da imaginação comportar duas formas 

distintas de consciência, a imaginação simples e a consciência de imagem.  

 

Do outro lado, a modificação imagética pertence a uma outra série de modificação. 

Ela presentifica “em” uma “imagem”. A imagem pode ser, todavia, alguma coisa 

que aparece originalmente, por exemplo, a imagem “pintada” (não a coisa pintura, 

aquela da qual se diz, por exemplo, que está pendurada na parede), que apreendemos 

perceptivamente.  A imagem, contudo, também pode ser algo que aparece 

reprodutivamente, como quando temos representações de imagem na recordação ou 

na livre imaginação. (HUSSERL, 2014, p. 230-231) 

 

 

 A relação entre imagem e signo foi tratada de maneira distinta, embora fosse 

comumente usada por muitos de maneira arbitrária. Husserl lança uma similaridade entre 

percepção  e imaginação devido ao fato da imaginação usar a mesma matéria impressional 

concreta que é um cheio assim como a percepção. Diferentemente, o signo resultante de um 

processo de preenchimento entre intuição e intenção signitiva vazia por um único raio 

intencional cria, por assim dizer, uma correspondência necessária entre intenção significante e 

o objeto que esta designa, de maneira que há sempre a possibilidade de se  efetuar a 

reprodução da intenção significante de modo vazio as mais variada vezes possível, pois a 

presença do objeto não é necessariamente exigida. O signo substitui a coisa, mas a imagem é 

uma coisa.  

 

Isto também vale para os tipos complexos de representação por imagem e 

representação por signo. Tomemos um exemplo de formação de representação a 

partir de representações de nível superior, formação que pode ser bastante 

complicada e, no entanto, facilmente compreensível. Um nome proferido nos faz 

recordar a Galeria de Dresden e nossa última visita a ela: passeamos por suas salas e 

paramos diante de um quadro de Tenier, que exibe uma galeria de pintura. Se 

supusermos ainda que os quadros dessa última galeria representam outros quadros 

que trazem, por sua vez, inscrições legíveis etc., então poderemos  mensurar que 

fusão de representações e que mediações devem ser efetivamente estabelecidas para 

chegar às objetividades a ser apreendidas. Não é preciso, contudo, recorrer a casos 

tão complicados como este para encontrar exemplos de evidências eidéticas, em 

particular de evidência da possibilidade ideal de prosseguirmos como quisermos 

nesses encaixes. (HUSSERL, 2014, p. 232) 
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A relação que se estabeleceu nesta analogia buscou certamente elucidar a diferença 

que é encontrada na estrutura intencional da percepção e da imaginação. A visita na Galeria 

de Dresden se deu como realmente existente, as imagens “obras” foram percepcionadas na 

visita o que indica uma intuição, as matérias usadas para o preenchimento dos atos 

intencionais foram dadas efetivamente em “carne e osso”, diferente da obra onde aparece a 

imagem “A galeria do Arquiduque Leopoldo”, de David Teniers. Nesta obra, a matéria 

recebeu uma posição de neutralidade, sabemos que se trata de matérias representadas, ou seja, 

a consciência as intencionou como imagem e, não como percepção. Trata-se de um fator 

inerente à consciência – a motivação, ou seja,  sabemos que trata-se de  uma vivência 

“Erlebnis”, embora seja possível em imaginação  presentificar a imagem da “A galeria do 

Arquiduque Leopoldo”, de David Teniers, a neutralizaríamos por sabermos que trata-se de 

uma consciência de imagem. É uma representação por um objeto semelhante onde seria 

impossível  que a  sua hylé fosse animada de maneira a  torná-la  a matéria de uma percepção.  

Imagem 1: “A galeria do Arquiduque Leopoldo”
13

 

 

  
     

 Fonte: http://artesteves.blogspot.com.br 

 

 A questão inerente às articulações que podem ser feitas entre conteúdos e como estes 

são visados pela consciência acabam por receber uma diferenciação que Husserl elaborou 

entre retenção e rememoração. Na retenção o passado é conservado como passado para a 

consciência como uma imagem-lembrança que é fruto de uma consciência perceptiva 

modificada submetida a um coeficiente de passado. A rememoração implica em fazer com 

que as coisas do passado surjam com suas qualidades por um processo de presentificação.  

 

Em todos esses estratos, que contêm, em suas articulações, reiteradas modificações 

de presentificação, constituem-se manifestamente noemas da estratificação 

correspondente. Na consciência imagética de segundo nível, uma “imagem” em si 

                                                 
13

  “A galeria do Arquiduque Leopoldo”. Óleo sobre tela 1.27 x 1.62 cm. Ano: 1651. Autor: David Teniers.  
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mesma é caracterizada como imagem de segundo nível, como uma imagem de uma 

imagem. Se recordarmos como ontem nos lembramos de um vivido de nossa 

juventude, o noema “vivido de juventude” tem em si mesmo a característica de 

recordado do segundo nível. (HUSSERL, 2014, p. 232-233) 

 

 Trata-se de um nível que indica um distanciamento da representação originária da 

vivência entre consciência e objeto. A consciência intencional reproduz em lembrança “algo”, 

a imagem-lembrança de uma hylé da recordação, ou seja, a impressão sensível remanescente.  

 

Mais ainda: todo nível noemático é “representação” “dos” dados do nível seguinte. 

Aqui, contudo, “representação” não significa vivido  de representação, e aqui o “de” 

não exprime a relação entre consciência e objeto de consciência. Ele é, por assim 

dizer, uma intencionalidade noemática em contraposição à noética. Esta última traz 

em si a primeira como correlato de consciência, e sua intencionalidade atravessa de 

certo modo a linha da intencionalidade noemática. (HUSSERL, 2014, p.233) 

 

 

 Como entender as diferenças existentes entre imagem e percepção? Como sabemos 

distingui-las em nossa consciência? Simplesmente pelas intenções e Husserl estabeleceu uma 

diferença entre os noemas de imagens, de lembranças e de coisas percebidas. Toda a 

descrição destes noemas são  operadas no campo da reflexão, pois os correlatos noemáticos 

são distintos entre si.  

 

No exemplo acima, o olhar pode ficar no nível “Galeria de Dresden”: vamos “na 

recordação” para Dresden e passeamos pela Galeria. Podemos então, sempre no 

interior da recordação, vivenciar a contemplação das pinturas, econtramo-nos agora 

nos mundos dessas pinturas. Então, voltados na consciência de imagem de segundo 

nível para a galeria de pintura pintada, contemplamos os quadros pintados dela; ou 

refletimos, em cada nível, sobre as noeses etc. (HUSSERL, 2014, p.233) 

 

 

 Se uma mesma matéria pode ser tomada como matéria de uma percepção, ou 

imaginação, ou recordação como podemos diferenciá-las? Em Ideen I (2014) temos a 

explicação de que há um processo de síntese na consciência e estas podem ocorrer de maneira 

ativa ou passiva. A percepção é uma síntese passiva, pois nela a associação entre intenção e 

intuição se faz no escoamento temporal, onde a intenção se preenche com a presença do 

objeto, de maneira a provocar uma evidência, ou seja, a consciência da intuição. Logo, o eu se 

apercebe-se da coisa pondo-a como realmente existente. A imaginação, a recordação, a ficção 

são produtos de nossa livre espontaneidade provenientes de sínteses ativas. A matéria, a hylé 

que faz parte da consciência é uma matéria subjetiva, fruto de elementos subjetivos 

imanentes, não são os objetos mesmos se apresentando, mas objetos  sendo presentificados. 

Assim, a percepção se difere da imaginação, da recordação e da ficção no sentido de que são 

diferentes em essência no que diz respeito ao modo de se intenciona-las e de  apreendê-las. A 
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imaginação por ser uma neutralização enxertada em uma presentificação, nos indicaria que a 

qualidade do ato pode ser afetada e perder o seu caráter belief.  

 

Da mesma maneira que, para falar por imagens, a negação risca, a afirmação 

“sublinha”, ela “confirma” uma posição “por assentimento”, em vez de “suprimi-la”, 

como faz a negação. Isso também produz uma série de modificações noemáticas, em 

paralelo com as modificações onde se elimina riscando; o que não pode continuar a 

ser seguido aqui. (HUSSERL, 2014, p. 239) 

 

 

 Embora a percepção transcendente possa sofrer uma modificação no processo de 

apresentação, o fenômeno outrora percepcionado pode ser analisado e descrito em termos 

fenomenológicos. Isto porque  à  fenomenologia interessa o noema, o “algo” que aparece 

como tal para  a consciência. Se a imaginação é um ato e a imagem dela resultante sinaliza 

que é imagem de alguma coisa, então a intencionalidade da consciência imaginante é tão 

válida como qualquer outra forma de consciência. Mesmo que o conteúdo visado não 

corresponda a um dado existente em  efetividade da presença.  

 

(...) Olhando no estereoscópio, dizemos que a pirâmide que aí aparece não é “nada”, 

é mera “aparência”: o que aparece como tal é o sujeito manifesto da predicação, e a 

ele ( que é um noema de coisa, mas tudo, menos uma coisa) atribuímos aquilo que 

encontramos como caráter nele mesmo: justamente a sua nulidade. Aqui como em 

toda para na fenomenologia, em vez de conferir uma interpretação àquilo que pode 

ser efetivamente visto no fenômeno, temos de ter coragem de tomá-lo como ele se 

dá, descrevendo-o honestamente: todas as teorias devem se orientar por isso. 

(HUSSERL, 2014, p. 242) 

 

 

 Um objeto pode ter similaridade com outro objeto e não ser acreditado como 

efetivamente existente. É o que ocorre com os objetos submetidos ao processo de 

neutralização realizado pela consciência. A neutralidade indica que a crença na existência 

efetiva de um determinado objeto foi afetada. A simples representação nos indica que na 

objetivação representativa, as qualidades ficariam totalmente em suspenso. Isto é decorrente 

do fato de a matéria sofrer afetação de maneira a ser dada como não existente na realidade 

efetiva. A matéria estaria ali somente como uma representação por semelhança sendo uma 

irrealidade. Em contraposição,  

 

(...) As posições puras e simples, as posições não neutralizadas têm “proposições” 

como resultados correlatos, as quais são caracterizadas, no conjunto, como 

“existentes”. Possibilidade, verossimilhança, problematicidade, negação e afirmação 

– tudo  isso é algo de “existente”: a saber, é algo caracterizado como tal no correlato, 

como aquilo que é “visado” na consciência. As posições neutralizadas, no entanto, 

se diferenciam essencialmente por isto, que seus correlatos não contêm nada que 

possa ser posto, nada que possa ser realmente predicável, a consciência neutra não 
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desempenha, em respeito algum, o papel de uma “crença” para aquilo de que é 

consciência. (HUSSERL, 2014, p.244) 

 

 

Os conteúdos da imaginação podem sofrer dois tipos de modificação: a modificação 

representativa, que é a ocorrência de presentificação e a modificação qualitativa, quando 

ocorre a neutralização. A  modificação representativa pode repetir-se indefinidamente, mas 

modificação  qualitativa não pode repetir-se, pois trata-se de uma consciência neutralizada. 

Husserl designou o processo de neutralização como um tipo diferente de consciência - a 

consciência estética.  A consciência estética pode ocorrer no caso da representação 

imaginante simples que é o caso da  imaginação por excelência. A ficção é ocasião oportuna 

para a ocorreria  a intervenção da consciência estética e também para a ocorrência do 

processo de intuições de essências. Por ser o elemento vital da fenomenologia e das ciências 

eidéticas, a ficção torna-se uma fonte frutífera para exploração do conhecimento das 

“verdades eternas” oferecendo um alargamento das perspectivas que podem ser exploradas 

pela consciência. A fantasia tem a característica essencial de ser produtiva, pois consegue 

criar  um momento  novo para as representações  no momento do tempo.  

Para a fenomenologia, a consciência estética tornou-se um tipo de consciência 

diferenciada por nos proporcionar a visão de coisas desprovidas de seu caráter de existência,  

elas são simples representações e são não-posicionais. “Quando um acto implica a existência 

do objeto que contém, diz-se que ele “confere” o ser, que é posicional, tético ou dóxico. É 

esse, por exemplo, o caso da percepção, tanto da percepção imanente como da percepção 

transcendente.” (SARAIVA, 1994, p. 199)
14

  

 

Toda vez que presentifiquemos quaisquer objetos – suponhamos desde logo que se 

trate de um mero mundo da imaginação, e que estejamos atentamente voltados para 

ele -,  considera-se como inerente à essência da consciência imaginativa que não só 

aquele mundo, mas ao mesmo tempo também a percepção que o “dá” são 

imaginados. Estamos voltados para aquele mundo, mas só nos voltamos para o 

“perceber em imaginação” (isto é, na modificação de neutralização da recordação) 

quando, como foi anteriormente dito, “refletimos na imaginação”. De fundamental 

importância, porém, é não confundir essa modificação, idealiter sempre possível, 

que converteria todo vivido, mesmo o próprio vivido de imaginação, na mera 

imaginação exatamente correspondente ou, o que é o mesmo, na recordação 

neutralizada, com aquela modificação de neutralização que podemos opor a todo 

vivido “posicional”. Neste caso, a recordação é um vivido posicional de todo 

especial. Uma coisa é a percepção normal, outra, a consciência perceptiva ou 

reprodutiva de possibilidade, verossimilhança, problematicidade, a consciência de 

dúvida, negação, afirmação, estipulação etc. (HUSSERL, 2014, p. 246) 

 

                                                 
14

 Mais adiante nesta pág. Saraiva assegura que podem ocorrer casos em que há percepção em imaginação em 

momentos onde voltamos a nossa atenção para  os conteúdos imaginados. 
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A modificação qualitativa da crença indica que o modo de ser do objeto sofreu uma 

mudança, ele não corresponde ao imaginado como tal, a crença na existência de tal objeto foi  

afetada, ele passa a ser uma simples representação. Este fato liga de certa maneira estes dois 

conceitos, a modificação e a simples representação ao processo de neutralização. A 

imaginação seria por assim dizer uma consciência neutra.  

 

Podemos nos convencer, por exemplo, de que a modificação de neutralização da 

percepção normal, que põe em certeza não modificada, é a consciência neutra do 

objeto-imagem, que encontramos como componente na observação normal de um 

mundo de imagens exibido perceptivamente. Tentemos torná-lo claro. 

Consideremos, por exemplo, a gravura em cobre: O cavaleiro, a morte e o diabo, de 

Dürer. (HUSSERL, 2014, p. 247) 

 

 

          Tomando a imagem da gravura de Dürer para explicitar o processo da neutralização que 

será descrito nas linhas a seguir.  

Imagem 2 : Água-forte de Dürer
15

 

 

Fonte: https://pt.wahooart.com 

 

Inicialmente, estar diante da gravura nos proporciona ter uma  percepção normal. Tal fato nos 

indicaria somente que estaríamos diante de uma “chapa de gravura em cobre”. 

Posteriormente, a chapa passa a exibir algo mais para quem a contempla. Ele nos convida a 

elaborar uma consciência perceptiva das linhas negras de maneira a nos proporcionar a visão 

pequenas figuras incolores  marcadas na chapa – O cavaleiro, o diabo e a morte. As linhas nos 

apresentam figuras que se tornam presentes em imagens, percebemos realidades exibidas “em 

imagens”. Esta segunda percepção é a percepção estética propriamente dita, pois tomamos a 

realidade percepcionada através das linhas negras marcadas na chapa não como objeto, mas 

como uma realidade “figurada” que foi marcada e  que se exibe como  uma imagem. Temos 

uma consciência de imagem, a imagem do cavaleiro que nos remeteria ao cavaleiro que 

                                                 
15

 DÜRER, Albrecht. O Cavaleiro, o Diabo e a morte.  

https://pt.wahooart.com/@@/9H5QBV-Albrecht-Durer-O-Cavaleiro-da-Morte-eo-Diabo
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poderia existir em “carne e osso”. Entretanto, operamos uma modificação neutralizada do ser, 

pois a percepção nos sinaliza também que aqueles elementos estão apenas figurados no 

objeto-imagem. Pois se “Percepção” no sentido forte da fenomenologia requer que o eu se 

aperceba da coisa que se apresenta  tendo uma apreensão de algo como efetivamente 

existente. O processo de neutralização não pode ser evitado por nós, pois sabemos que é 

impossível que as figuras alegóricas existam em efetividade “real”. Percebemos que a gravura 

é uma representação do cavaleiro e de uma simples representação no caso das alegorias.   

Podemos considerar em linhas gerais que a atitude contemplativa diante da obra é 

desinteressada, pois o agrado estético se dá mediante a percepção estética propriamente dita. 

Pois o objeto de arte contemplado não nos leva a cogitar acerca da existência ou não do que 

na obra está figurado em imagem.  

 

(...) A título de exemplo, um prazer estético está fundado numa consciência de 

neutralidade do conteúdo perceptivo ou reprodutivo, uma alegria ou tristeza estão 

fundadas numa crença (não neutralizada) ou numa modalidade de crença, assim 

como um querer ou rejeitar, que se referem a algo avaliado como agradável, belo, 

etc. (HUSSERL, 2014, p.260) 

 

 

Assim, em relação à obra de arte adotamos uma posição de espectador desinteressado 

onde o agrado estético é buscado como o telos da consciência perceptiva. A neutralização 

operada pela consciência na redução transcendental e fenomenológica possibilita intencionar 

o objeto na sua idealidade.  

 

O que nos interessa aqui, antes de entrar nos modos dessa estrutura, é que, junto com 

os novos momentos noéticos, também surgem novos momentos noemáticos nos 

correlatos. Por um lado, são novos caracteres, análogos aos modos de crença, mas 

que ao mesmo tempo detêm eles próprios posicionalidade dóxica em seu novo 

conteúdo; por outro lado, à nova espécie de momentos também se vinculam 

“apreensões” de nova espécie, constitui-se um novo sentido, que está fundado no 

sentido da noese que lhe serve de suporte, ao mesmo tempo em que o abrange. O 

novo sentido introduz uma dimensão de sentido totalmente nova, com ele não se 

constituem novas objetividades concretas de valor: beleza ou fealdade, bem ou 

maldade; o utensílio, a obra de arte, a máquina, o livro, a ação, o feito etc. 

(HUSSERL, 2014, p. 260) 

 

 

 A exigência de explicar como a consciência pode se referir a uma objetividade,  fez 

com que Husserl formulasse um método fenomenológico rigoroso para esclarecer um dos 

principais problema da razão: a constituição das objetividades na e pela consciência. Ideen I  

representa a tentativa de demonstração das etapas de aplicação do método fenomenológico. 

Nesta proposta, várias passagens nos indicam a aproximação entre a Fenomenologia e a 

Estética. Há nesta obra várias citações sobre Arte e Estética. Nela também são apresentados  
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exercícios frutíferos de aplicação de um campo a outro principalmente em relação à redução 

fenomenológica-transcendental e a questão da imaginação.  

 

1.3 - A FENOMENOLOGIA TRANSCENDENTAL: UMA 

“EXPERIÊNCIA” DE CONTEMPLAÇÃO DO MUNDO 

 

As Conferências
16

 feitas por Husserl no ano de 1929  em Paris, foi ocasião oportuna 

para apresentação de importantes temas da  Fenomenologia. Entre eles foram destacados a 

exposição de conjunto sobre o método da redução, a questão da conexão da obra de 

Descartes
17

 com a proposta da Fenomenologia Transcendental. Além disto, questões 

importantes acerca da apoditicidade  da experiência transcendental e da teoria da constituição 

foram pesquisadas. Tomando o sujeito como polo de conhecimento e partindo do ego cogito 

apresentado por Descartes, passa a explorar a consciência do sujeito de maneira diferenciada 

em relação às demais coisas existentes do mundo, de maneira a  toma-la como polo 

constituinte de sentido do Ser e de significação do mundo.  

A experiência do cogito  permitiu a ele fundamentar também o sentido transcendental 

inerente à subjetividade humana.  Tornando-se a forma final da autêntica Filosofia cuja base  

epistemológica estaria a partir de então, fundamentada no ego, um “campo infinito da auto 

experiência transcendental”. A epoché fenomenológica utilizada como fundamento metódico 

demonstrou que o “eu” e a vida subjetiva permaneceriam intocados em relação à sua validade 

de ser independentemente do que acontecesse no mundo. Sendo assim, a vida da consciência 

poderia captar o mundo objetivo no seu conjunto “como tal”. A partir de então o ego poderia 

ser tomado como a instância de “concreção do Ser e da vida transcendental” conservando em 

si o sentido imanente e transcendente de maneira absolutamente válida.  

                                                 
16

 Estando em solo francês, pôde homenagear  René Descartes que concebeu o novo paradigma da vida 

egológica ao fazer o retorno ao ego cogito. O modelo de explicação priorizando o sujeito de conhecimento foi 

definitivo para que o  novo paradigma fosse proposto. O paradigma da filosofia da consciência só foi possível 

devido ao fato de Descartes ter centrado a sua atenção no sujeito do conhecimento, possibilitando o surgimento 

posterior de explicações acerca da consciência.  Uma nova fase de exploração da vida egológica começava e 

uma base epistemológica segura se estabeleceu  contribuindo de maneira decisiva para a fundamentação  da   

Fenomenologia Transcendental. Afirmou também que a nova Fenomenologia poderia até ser chamada  o “Novo 

Cartesianismo do século XX”.  Embora, algumas mudanças foram necessárias em relação ao pensamento de 

Descartes, a descoberta da existência do sujeito de uma maneira distinta do modo de ser das demais coisas, havia 

mudado de maneira definitiva o percurso da história da Filosofia. 
17

 Ao enunciar o “cogito ergo sum”, Descartes fornece o caminho que conduziria Husserl  à Fenomenologia 

Transcendental. Em 1931, publicou-se a primeira edição de “Meditações Cartesianas”. Esta obra explicita o 

aprofundamento feito por ele em relação ao pensamento de Descartes, nela está presente a elucidação detalhada 

da vida egológica.  
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Ao considerarmos a proposta da Fenomenologia Transcendental, constatamos que ela 

exige um princípio essencial da subjetividade transcendental – o fato de todo ego cogito ter 

em si o cogitatum
18

. A experiência fenomenológica feita por meio da análise descritiva da 

consciência exige que tal descrição seja elaborada  com base no teor de sentido que ela abriga 

em si, isto é, a descrição  da percepção de algo “enquanto tal”. Desta maneira, o voltar-se do 

eu fenomenológico para a vida da consciência, significa que este eu enquanto espectador 

desinteressado pode contemplar o mundo,  considerando-o como um “ser” no tal cogito. 

Desta maneira, na atitude fenomenológica, a cogitatio pode ser vista e descrita pelo eu 

fenomenológico cujo único interesse remanescente é ver e descrever adequadamente a 

percepção por ele reflexivamente considerada.  

 

Certamente que a vida da consciência está num fluxo e que cada cogito é fluente, 

sem ter elementos últimos e relações últimas que possam ser fixáveis. Mas no fluxo 

reina uma típica bem definida. Percepção é um tipo geral, recordação iterativa, outro 

tipo, também a consciência vazia e, certamente, a retencional,  tal como tenho um 

fragmento de  melodia que já não ouço, mas que tenho ainda na consciência, na não-

intuitividade, sendo, porém, este fragmento da melodia – tudo isso são tipos gerais 

nitidamente definidos, que por sua vez, se particularizam no tipo de percepção-de-

coisa-espacial e no tipo percepção-de-um-ser-humano, um ser psicofísico. 

(HUSSERL, 2010, p.30) 
19

 

 

 

 O ser pensante “substantia cogitans”, tomado como princípio absoluto em Descartes 

tornou seu ponto de partida. Ele por meio de artificio metódico da epoché fenomenológica 

realiza a experiência transcendental, operando a redução fenomenológica que lhe permitiu 

desvelar a vida pura da consciência aberta e infinita. 

 

Como foi dito já, “transcendental” é um índice objetivo progressivo de uma 

correspondente estrutura universal do ego, totalmente determinada segundo os seus 

cogitata efetivos, segundo as suas potencialidades e faculdades. Ora é, agora, da 

essência do ego ser sob a forma da consciência efetiva e possível, e da possível 

segundo as suas formas subjetivas do eu posso, da faculdade para, formas que 

residem no ego. O ego é o que é por referência a objectualidades intencionais, ele 

tem sempre um ente e um ente possível; assim, é sua peculiaridade essencial  

construir sempre sistemas de intencionalidade, e ter já formações cujo índice são 

objetos por ele visados, pensados, valorados, tratados. (HUSSERL, 2010, p.35) 

 
 

                                                 
18

 Se para todo o tipo de consciência, a descrição fenomenológica obedeceria o esquema  ego-cogito-cogitatum.   

Então, ao substituir o “eu penso” de Descartes pelo “eu vejo”, ele passa a iniciar a descrição somente quando o 

ego juntamente com a corrente pura das suas cogitationes é apropriado pelo ego puro. De maneira que, o ego 

puro inicia a sua  busca no sentido objectual e  termina nos modos de doação intencional. Logo, segundo 

Husserl, a vida egológica deve ter  a análise descritiva do ego cogito pautada na relação que é estabelecida entre 

o eu puro e as suas cogitationes. 
19

 Husserl, Edmund. Meditações Cartesianas. Conferências de Paris. Tradução: Pedro M.S. Alves. Ed.: 

Phainomenon e Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2010.  
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A epoché descortinou a ativa e passiva da vida psíquica – a subjetividade 

transcendental, mais precisamente o esquema “ego cogito cogitatum”.  O fenomenólogo 

demonstrou que o “eu penso o pensado” significa afirmar que a consciência está “operando” 

ativamente de modo intencional sobre “algo”. Este “algo” poderia  

 

ser verdadeiro – seja real, seja ideal – tem, portanto, significado apenas enquanto 

correlato particular da minha própria intencionalidade, tanto da atual como da que 

está predelineada enquanto potencial. Seguramente que não de um cogito singular; 

por exemplo, o ser de uma  coisa real não como simples cogito da percepção 

singularizada que agora tenho. Mas essa percepção, e o próprio objeto no seu modo 

de doação intencional, reenviam-me, por força do horizonte presuntivo, para um 

sistema infinitamente aberto de percepções possíveis enquanto tais, que não são 

inventadas, mas que estão motivadas pela minha vida intencional – só podendo 

perder a sua validade presuntiva quando uma experiência contraditória as suprime -  

e que estão necessariamente copressupostas como minhas possibilidades, 

possibilidades que eu, quando não estou impedido de o fazer, poder desenvolver, 

aproximando-me, olhando em redor, etc. (HUSSERL, 2010, p.34) 

 

 

É importante salientar que a Fenomenologia Transcendental foi elaborada 

considerando o ego fenomenológico como puro espectador de si mesmo. Isto nos leva a 

considerar que a “experiência” 
20

 contemplativa  valida somente aquilo que se encontra como 

inseparável da vida pura do ego,  desvendando portanto a reflexão originária e intuitiva do 

mundo. Assim quando consideramos os juízos fenomenológicos precisamos ter em mente que 

a atitude fenomenológica tem o interesse pautado na experiência da própria vida do eu 

transcendental. 
21

  

A elaboração de juízos fenomenológicos seriam provenientes do eu transcendental
22

 

que contempla a própria vida psíquica numa experiência transcendental interessada em suas 

tomadas de posição cuja validade é ditada pela subjetividade.  A consciência que constitui as 

coisas com significações faz com que o cogitatum assuma novas formas particulares, o que 

                                                 
20

 A experiência transcendental ocorre na imanência da consciência sendo chamada  também de experiência 

interna ou fenomenológica. A experiência fenomenológica é possível devido ao fato de a consciência internalizar 

a experiência externa quando  passa a considerar o mundo “como tal”. A partir daí, a experiência transcendental 

evidencia o fluxo constante da  consciência que se traduz pelo   obrar interno característico da  vida  ativa.  
21

 Desta maneira, a epoché fenomenológica é abertura que possibilita ao eu transcendental se aperceber de seu 

ser próprio absoluto, conseguindo pensar acerca de suas próprias cogitationes. Do que foi dito, podemos concluir 

que eu transcendental tem a possibilidade de se voltar para a vida contemplativa das vivências de sua 

consciência.  
22

 “Assim que se consuma, com a redução fenomenológica, uma espécie de cisão do eu: o espectador 

transcendental põe-se acima de si próprio, vê-se, e vê-se também como o eu que, antes, se abandonava ao 

mundo, encontra, portanto, em si mesmo, enquanto cogitatum, a si mesmo enquanto homem, e encontra, nas 

correspondentes cogitationes, a vida e o ser transcendentais constituintes do mundano no seu todo. (...) então o 

espectador transcendental, que dele se tornou consciente como eu transcendental, tem o mundo apenas como 

fenômeno, isto é, como cogitatum  da cogitatio respectiva, como aparecente da aparição respectiva, como 

simples correlato.” (HUSSERL, 2010, p. 26) 
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faz  surgir verdadeiras infinidades de fatos novos que não poderiam serem anteriormente 

formulados em nenhuma hipótese. Neste sentido, ele considerou a ocorrência do fenômeno 

transcendental como um estender-se-a-si-mesmo fluente dentro de uma temporalidade
23

 

imanente na consciência.  A temporalidade inerente à essência do fenômeno transcendental 

indica  a importância do conceito de  identidade
24

 como  traço descritivo da vivência 

intencional, sendo uma  

 

peculiaridade fundamental da consciência, e com ela desponta  ao mesmo tempo a 

diferença entre teores de consciência reais e ideais, simplesmente intencionais.  

Considerado fenomenologicamente, o objeto de percepção não é um fragmento real 

do percepcionar, das perspectivas e das outras multiplicidades de aparição que, até aí 

fluindo, sinteticamente se unem. Duas aparições que, por força de uma síntese, se 

me dão como aparições do mesmo, estão realmente separadas, não têm, enquanto 

realmente separadas, nenhum dado em comum, têm, no máximo, momentos 

semelhantes e iguais. (HUSSERL, 2010, p.28) 

 

 

  O fluxo de consciência tem estruturas intencionais regidas pelas leis da síntese. As leis 

de síntese permitem à consciência visar o objeto que se dá como espacialidade “real”, se 

doando numa multiplicidade de perfis em atos de vivências intencionais. Assim, o objeto, 

pode  ser  visado intencionalmente como um ideal idêntico que fixa o  sentido objectual, ou 

seja, a intenção propriamente dita. A coisa possui uma identidade e a consciência consegue 

manter o mesmo substrato intencional podendo realizar predicações, valorações acerca da 

coisa idêntica. De maneira que, o mesmo substrato intencional pode ser mantido em diferentes 

tipos de atos, sejam eles atos de percepção, de  recordação, de expectativas de representações 

claras ou vazias, etc.  

 

Esta mesmidade sempre reside na própria vida de consciência e é vista pela síntese. 

Assim a referência de consciência a uma objectualidade atravessa inteira a vida da 

consciência, e esta objectualidade desvenda-se como uma propriedade de essência, 

de toda e qualquer consciência, a saber, a de poder transitar pela síntese, em sempre 

                                                 
23

 Assim, a percepção de uma coisa tem momentos onde está vivo para a consciência um ter até aí decorrido, 

que se dá  como um ter até aí temporalmente fluído tanto da percepção como do percepcionado. Há, por assim 

dizer, um estender-se-a-si-mesmo fluente, uma  temporalidade que é algo inerente à essência do próprio 

fenômeno transcendental.  
24

 A identidade é um traço imanente à consciência possibilitando-a realizar sínteses. Sendo assim, é através da 

síntese de identidade que a consciência se mostra capaz de unir os fragmentos e as fases da percepção de coisas, 

que embora não estão externamente colocadas umas às outras, se mostram  dependentes em relação à sua   forma  

potencial de  intuição, dentro da sucessão de fluxos. Para Husserl, a existência das coisas  estaria desde início 

condicionada à capacidade que a consciência tem quando opera a junção de  uma consciência tida anteriormente 

à uma  nova consciência, ou de um cogito e um outro cogito. A capacidade de síntese que a consciência tem em 

si, resulta na junção de fragmentos e fases que embora sejam percepcionados em momentos distintos, tornem-se 

pertencentes ao um mesmo objeto. O objeto que é então, a  representação resultante para a consciência como a 

consciência do mesmo. A percepção de uma melodia por analogamente exemplificar este processo de síntese.  
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novos modos de consciência, de tipos bastante diferentes, para a consciência de 

unidade do mesmo. (HUSSERL, 2010, p.28) 

 

 

Todo o transitar na consciência exemplifica a singularidade de cada  cogito que por 

sua vez se encontra isolado no ego. Assim, um cogito que é diferente de um outro cogito 

consegue manter a sua especificidade no fluxo e nas flutuações da consciência. Husserl 

assegura que o “fluxo heracliteano” da consciência, corrobora a existência de uma unidade 

sintética universal
25

. O eu pode se referir ao mesmo objeto a partir de vivências intencionais 

distintas. Isto só é possível devido ao fato de cada cogito apresentar horizontes com diferentes 

sentidos. As estruturas intencionais regidas por leis da síntese faz com que a consciência 

prossiga e delineie com antecipação um “horizonte de expectativa” como um “horizonte de 

intencionalidade”. O “horizonte de intencionalidade” aponta para o que está por se apresentar 

enquanto “algo” e é percepcionado, portanto  para futuras cadeias perceptivas”. Desta 

maneira, é legítimo  que toda e qualquer vivência intencional seja interrogada, possibilitando 

a  penetração nos seus horizontes de maneira possam ser explicitadas.  

O teor da Fenomenologia husserliana expressa a  demonstração da apoditicidade da 

experiência transcendental,
26

 e tal experiência exige que o olhar do sujeito se volte para a vida 

da consciência enquanto consciência do mundo. Somente assim, o sujeito transcendental 

poderia apropriar-se de si mesmo e da sua corrente de cogitationes enquanto ego puro. O ego 

puro pode transitar da posição de ser natural para a posição de ser transcendental e, a partir do 

momento em que fosse aplica a redução. O ego puro conseguiria tomar consciência da 

evidência apodítica presente em seu ser subjetivo transcendental que permaneceria intocável 

durante a epoché. Há uma espécie de “cisão” do eu que permite ao eu fenomenológico, 

enquanto espectador desinteressado na experiência do mundo, se sobrepor ao  eu natural. Há  

                                                 
25

 Assegurar que a subjetividade transcendental é uma unidade de síntese foi uma aposta da Fenomenologia. 

Uma síntese de vários níveis onde são  constituídos sempre novos tipos de objeto e novos objetos singulares. A 

subjetividade transcendental não é um caos, pois ela recebe de cada objeto a designação de uma estrutura 

regular para a consciência.  Desse modo, quando falamos em sentido lato acerca da razão e do irracional 

estaremos falando de algo que designa as formas estruturais mais gerais da subjetividade. O ego tem para si de 

maneira constante o sistema transcendental da intencionalidade – neste sistema estão disponíveis – uma natureza, 

um mundo que podem ser “experimentados”,  quando se doam de modo diretamente visível, captável. Nada 

impede, porém que outra intencionalidade qualquer seja dirigida ao mundo. A plena Fenomenologia da Razão é 

o estágio onde o fluxo imanente da consciência se dá de maneira organizada. Logo, para o eu transcendental é 

absolutamente possível diferenciar uma intenção de uma intuição ou de uma evidência.  
26

 A experiência transcendental possibilitou acessar a esfera do ser transcendental de modo a colocar à 

descoberto uma nova esfera que passaria a ser explorada a  partir de então através de seu método. Na redução 

transcendental fenomenológica - a epoché, o eu transcendental suspenderia a questão relativa ao caráter 

posicional do ser ou não ser do mundo quando a ele aplicar a reflexão transcendental. A conquista do  acesso ao 

cogito transcendentalmente reduzido tornou possível que a vivência intencional evidente fosse contemplada pelo 

sujeito transcendental.  
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um interesse remanescente do eu fenomenológico, que embora suspenda seu interesse 

posicional no ser do mundo, acabaria por estabelecer uma atitude de contemplação
27

 em 

relação à vida da consciência. Assim, o eu fenomenológico pode ver e descrever 

adequadamente o “fluxo heracliteano” presente em sua vida de consciência.  

 Chegamos à conclusão de que o ego  cogito
28

 cartesiano foi tomado por Husserl em 

seu sentido mais lato. Isto significa que o ego foi considerado como uma potencialmente 

capaz de manter-se idêntico e estabelecer com as cogitationes relações múltiplas. Há na 

consciência o fluxo  das cogitationes que podem ser descritas pelo ego,   este  por manter-se 

idêntico, consegue refletir sobre elas. Assim, diante de uma objetividade qualquer, 

representada ou fantasiada, o ego poderia executar atos diferenciados sobre esta objetividade, 

tais como: ver, lembrar, fantasiar esta objetividade, etc.  

Todavia, sua pesquisa assegurou que na atitude transcendental as cogitationes apenas 

são “dadas enquanto percepcionadas” e “recordadas iterativamente” ou seja, como estando 

“absolutamente e indubitavelmente presente ou passada”. Há sim, a exigência da presença 

permanente do eu para si mesmo, ou seja, da estrutura de experiência universal e apodítica. 

Somente assim é possível  predelineá-lo como um objeto de experiência acessível, onde a 

auto-experiência do ego  possa ser aperfeiçoada de maneira a conferir ganhos para a 

subjetividade  transcendental. A auto-experiência do ego  é abertura constante para possíveis 

re-significação das vivências intencionais tidas. Pois, se na vida quotidiana, elaboramos a 

reflexão natural, do tipo, “vejo ali uma casa” ou “recordo-me de ter ouvido  esta melodia” nos 

perdendo ingenuamente na percepção sem considerar o ato de percepcionar. Após a redução 

fenomenológica, estaremos com o olhar voltado para a vida de consciência na reflexão 

                                                 
27

 A fundamentação transcendental foi proposta  via  auto-experiência transcendental apontou para a efetiva 

condição da elaboração de um conhecimento cujo teor de verdade poderia ser absolutamente indubitável. Pois, se 

o ego consegue se mostrar como o “eu-sou” idêntico, e também consegue estender-se em “uma estrutura de 

experiência universal e apodítica do eu”, então  estaria comprovado que ele também  conseguiria manter a 

forma temporal imanente da corrente de vivências. Logo,  o ego  pode se posicionar de duas maneiras distintas, 

sendo um  “Eu”  que se estabelece enquanto estrutura universal e apodítica e, também como sendo um  “eu”  que 

se doa como objeto de experiência acessível por meio de cogitationes, sendo também capaz de contemplá-las e  

descrevê-las por meio da  análise transcendental-fenomenológica que elabora.   
28

 Em síntese, os seus apontamentos asseguram as seguintes características presentes em todo cogito: possuem 

em si um ser; é ativamente consciente; é validador potencial das experiências  possíveis do sujeito. Assegurou 

também: o sujeito transcendental estabelece uma relação de interdependência entre o cogito e as cogitationes.  

De modo que, o cogito ao acessar as cogitationes, conseguiria ter acesso à fonte de todas as experiências 

possíveis do sujeito natural e transcendental. É desta fonte que o ego-cogito retira a validade do ser e todo 

sentido que o ser pode conter das cogitationes, conseguindo formular tanto o sentido específico quanto o sentido 

universal de cada cogitatio. Daí  pode-se inferir que as cogitationes representam a fonte originária de onde se 

pode extrair  toda validade da vida mundana do ser, sendo decorrentes delas também toda a vida de investigação 

científica e de fundamentação. 
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fenomenológico-transcendental, sendo irrelevante o ser ou o não-ser do mundo  durante a 

experiência transcendental do ego cogito.  

Assim, o eu-fenomenológico pode “ver” o cogito transcendentalmente reduzido e 

descrevê-lo tomando a atitude de um eu capaz de refletir e descrever o fenômeno 

transcendentalmente constituído. O objetivo da reflexão transcendental
29

 não é repetir a 

vivência originária, mas vê-la e  dela retirar o que ela oferece “enquanto tal”  para 

explicitá-la em sua singularidade evidente, retendo o qua cogitatum neste, as realidades 

singulares visadas num ou noutro ato separado da consciência. “Assim, o eu que medita 

fenomenologicamente pode tornar-se o espectador imparcial de si próprio não apenas nos 

aspectos singulares, mas também na universalidade, incluindo-se aí toda e qualquer 

objectividade que para ele é e tal como para ele o é.” (HUSSERL, 2010, p.84)  Cézanne,  

elaborou as suas pinturas de maneira semelhante a este principio, um pintor que se destacava 

por sua intensa busca por retratar a singularidade das objetividades transcendentes. Como 

assinalou o historiador de arte, Giulio Carlo Argan, para ele Paul Cézanne havia adotado “um 

modo insubstituível de investigação das estruturas profundas do ser; uma busca ontológica, 

uma espécie de filosofia.” 
30

 (ARGAN, 2007, p.56) 

A elucidação da esfera transcendental constituinte é apresentada em Méd. Cart. através 

da teoria da constituição. Esta teoria foi elaborada visando responder a problemática 

constitutiva da verdade e efetividade. Ele também buscava elucidar as estruturas profundas do 

ser tomando como princípio evidente a premissa de que toda comprovação que pode ser 

pensável deve residir no próprio ser, estando portanto encerrada nele. Estando também 

encerrado conjuntamente todo e  qualquer sentido de ser que resida na intencionalidade, 

tanto mediata quanto imediata.  Logo, a problemática questão da razão e da efetividade, da 

consciência e do ser verdadeiro foram  considerados como problemas constitutivos que 

deveriam ser explicados pela Fenomenologia geral. A comprovação do ente e do que vale 

como ente residia somente no Ser que poderá comprová-lo mediante a doação evidente 

                                                 
29

 Considerando mais especificamente a reflexão transcendental, podemos constatar que o aprofundamento na 

estrutura da consciência transcendental, após  feita a redução, deixaria como resultado para  o eu transcendental 

o mundo qua cogitatum  – expresso  pelo seguinte princípio metodológico -   cogito-cogitatum  (qua cogitatum). 

Partindo deste princípio, elaborações feitas indicam que as descrições gerais de cada uma das direções 

correlativas devem ser consideradas. Assim,  a direção noemática relativa aos modos de ser do objeto 

intencional enquanto tal compreenderia as  maneiras distintas dos modos, que sejam: o ser de modo certo; o ser 

possível ou ser presumido; dos modos subjetivos-temporais: ser presente, passado, futuro. Em contraposição, a 

direção noética – diz respeito aos modos de ser do próprio cogito: os modos da consciência perceptiva; da 

recordação iterativa; da retenção considerada as distinções modais que lhe são inerentes, tal como a clareza e a 

distinção. 
30

 FOLHA DE SÃO PAULO.  Coleção Folha: Grandes Mestres da Pintura: Cézanne. Tradução: Martín Ernesto 

Russo. Barueri, SP: Editorial Sol 90, 2007, p.56. 
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perfeita, ou seja, a doação que preencha as condições ideais pré-estabelecidas.  Assim, a 

problemática questão da constituição fenomenológica dos objetos estaria por sua vez, ligada à 

situação determinada pelo modo típico de experiência possível. Há seguramente um sistema 

possível que corresponda a cada objeto possível. 

Visando apresentar o conceito pleno de constituição, ele passou a  considerar o cogito-

cogitatum, tomando o objeto intencional de uma maneira mais restritiva.  E, não somente isto, 

a  Razão  foi destacada como o tema universal da Fenomenologia,  sendo este o também o  

conceito pleno de constituição. Pois a  “Razão é a “forma estrutural, essencial e universal, da 

subjetividade transcendental em geral.” (HUSSERL, 2010, p.102)  em contraposição a ela, 

teríamos o irracional. A partir daí,  estes dois conceitos serão empregados como nomes  

correlativos para o Ser e o Não-Ser. A análise nesta terceira meditação visou tratar do que é 

encontrado após a redução, ou seja, a pura visada do cogito e ao que é visado puramente 

“enquanto tal” – o momento exato onde se busca o sentido objectual, isto é, a intenção 

propriamente dita. Pensando em uma perspectiva mais ampla, Husserl aproxima da 

importante questão acerca da “verdade” e “falsidade” do conhecimento, ou seja, os predicados 

que podem ser indexados ao “ser” e “não-ser” e às suas respectivas variações modais.  

 Situando a fonte que produz os atos e correlatos da Razão no ego transcendental, ele 

indicava que o objeto visado poderia ter o correlato evidente ou suprimido. A esfera da Razão 

é considerada a esfera de análise de ordem superior, pois nela ocorrem os acontecimentos 

sintéticos de intencionalidades. É a instância racional que torna possível a confirmação do 

sentido objectual resultante da evidência, um “traço fundamental da vida intencional em 

geral”.  Devido ao seu caráter de importância, a evidência se resume na autodoação e suas 

variações.  

No ego transcendental, as coisas são cogitata, estando por sua vez subordinadas ao 

modo de crença que o caráter posicional reserva ao objeto,  crença esta alicerçada na 

evidência. A evidência e somente ela, pode fazer com que a coisa tenha sentido de ser efetivo 

para nós  exigindo  efetuarmos o modo posicional da crença certa. Logo, o ser efetivo, o ser-

assim verdadeiro excluindo a quase-efetividade  recebe da subjetividade transcendental todo 

direito de confirmação evidente, através da síntese por ela elaborada como fundamento 

transcendental último. Em contraposição à certeza, temos a quase-efetividade da fantasia. 

Pois, qualquer imagem pode oferecer somente uma intuição prefigurativa. Pois, “a efetividade 

como correlato da confirmação evidente indica que somente a verdade e efetividade tem e 
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podem ter sentido para nós, isto indica uma legalidade estrutural universal da vida de 

consciência em geral (...).”(HUSSERL, 2010, p.104) 

Considerações acerca da efetividade e fantasia demonstram que   

 

todas as diferenças cindem-se paralelamente, por força da distinção entre 

efectividade e fantasia (efectividade na forma do como-se), que atravessa a esfera da 

consciência por inteiro e, correlativamente, a de todas as modalidades de ser. Do 

lado da fantasia desponta um novo conceito geral de possibilidade, que, no modo da 

simples concebibilidade  (um figurar-se como se fosse assim), repete 

modificadamente  todos os modos de ser, começando pelo da simples certeza de ser. 

Ele fá-lo à maneira de modos de inefectividade puramente fantasiada perante os 

modos de efectividade (ser efectivamente, ser  efectivamente provável, ser  

efetivamente duvidoso ou nulo, etc.). (HUSSERL, 2010, p.103)  

 

 

Em termos de confirmação e adequação há uma ideia correlativa de uma perfeita 

evidência
31

 que encontra o mundo enquanto possibilidade de experiência. É nele onde a 

experiência externa se realiza se colocando como a única forma de confirmação através da 

síntese de concordância realizada pela consciência de modo ativo ou passivo.  

 

Que o ser do mundo seja, deste modo e mesmo na evidência autodoadora, 

transcendente à consciência e que permaneça necessariamente transcendente, é coisa 

que não é alterada por a vida da consciência ser a única instância em que todo o 

transcendente se constitui como algo inseparável, e por ela, especialmente enquanto 

consciência de mundo, trazer em si o sentido mundo e também o sentido este mundo 

que efetivamente é. De um modo derradeiro, é somente o desvendamento dos 

horizontes de experiência que esclarece a efectividade do mundo e a sua 

transcendência, e que as patenteia, então, como inseparáveis do sentido e da 

efectividade de ser da subjetividade transcendental constituinte. (HUSSERL, 2010, 

p.106-107) 

 

 

 A subjetividade transcendental constituinte aponta para a inseparabilidade do ego 

transcendental e as suas vivências. Tal premissa resulta na afirmação de  Husserl para quem  

os objetos são o que são somente para consciência que, em sentido lato, os considera como 

efetivos ou possíveis. Os objetos mundanos na esfera imanente do próprio ego são tomados 

apenas como entes, pois são dependentes do decurso concordante da experiência externa, que 

                                                 
31

 A subjetividade transcendental da evidência acerca dos objetos institui  uma posse permanente, mas não 

rígida. É possível para consciência restituir a primeira evidência de maneira a substituí-la por  uma nova 

evidência realizada maneira adequada. Embora exista uma posse permanente, ela é por sua vez também flexível 

no sentido de receber adequações necessárias que são originadas de novas intuições do mesmo objeto. Isto 

resulta em aprimoramento acerca do conhecimento do objeto intuito, que a partir de então, terá uma 

representação do ser mais verdadeira e efetiva. Sem esta base permanente no ego, perderíamos o substrato, 

aquilo que confere ao ser estabilidade excluindo qualquer possibilidade de existência do mundo real ou ideal. 

Logo, cada um destes mundos só podem ser o que são para nós a partir de uma evidência, que pode ser 

confirmada plenamente por meio da repetição da experiência evidente ou corrigida após uma evidência 

adequadamente intuída.  



85 

 

na maioria das vezes, por ser inadequada oferecendo somente a presunção de verdade.  Mas, 

em sentido estrito, o ser-para-mim e o ser-assim dos objetos  exige que a questão da 

efetividade e da possibilidade sejam investigados em sua constituição, através do método da 

redução fenomenológica, que ao  tematiza  a análise da  intencionalidade exige o 

conhecimento  da  essência e dos horizontes de possibilidades do referido objeto.  A tarefa da 

compreensão do sentido objectual indica que “o ego transcendental
32

 (ou a alma, no 

paralelismo psicológico) só é o que é em relação que estabelece com as objetividades 

intencionais. Todavia, a estas objetividades pertencem também necessariamente, para o ego 

transcendental enquanto está referido ao mundo (...).” (HUSSERL, 2010, p.106)   

A potencialidade fixa do ego diz respeito à sua capacidade de autoconstituição, o ego é 

e está sendo constituído. Por ser para si mesmo em evidência contínua, o ego consegue 

também constituir-se continuamente enquanto o ser que é. O processo de autoconstituição  só 

é possível para o ego porque ele tem em si o cogito fluente, a vida ativa  da consciência.  

Deste modo, a sua potencialidade fixa o permite captar a vida ativa da consciência e também 

proteger o seu eu essencial. O ego pode contemplar  cada  cogito distinto de maneira a  

vivenciá-lo e se “conectar” com o cogito distinto de objetos idênticos.  

Ao considerar o cogito e as relações que ele estabelece com os objetos enquanto 

unidades sintéticas, assegurou-se também nestas relações a ocorrência de multiplicidades de 

consciência efetiva ou possível. Esta multiplicidade de consciência estaria em correlação com 

os objetos enquanto unidades sintéticas. Há também indicação de outra perspectiva de síntese 

intencional, um segundo tipo. Neste segundo tipo, a consciência traz para a análise do eu 

idêntico multiplicidades particulares de cogitationes.  O  eu idêntico as vivencia enquanto 

consciência ativa ou passiva, estando referido ao longo das vivências  a todos os pólos- 

objetos. Todo este processo de análise intencional possibilita ao ego  tomar decisões, elaborar 

juízos, conseguindo até mesmo, persistir em sua tomada de posição em relação às decisões 

valorativas e volitivas. 

A tomada de posição  do ego apresenta o caráter pessoal do eu, a  mônada. Este eu 

pessoal  se firma enquanto substrato de habitualidades e se distingue do eu concreto. O eu só 

pode ser concreto na medida em que abarca uma “pluriformidade fluente de sua vida 

                                                 
32

 A descrição do processo de constituição do ego transcendental apresentou uma estrutura de vida egológica 

cuja a essência de sistemas da intencionalidade poderiam ser  encontrados também em sistemas de concordância. 

Estes sistemas de concordância decorrem no ego como potencialidades fixas e  fluidas. A partir de tais 

potencialidades, é possível ao ego desvendar objetividade constatadas em horizontes pre-delineadores. O ego 

torna-se então o pólo idêntico de vivências, tendo seu sistema enquanto correlato para cada objeto que é visado, 

pensado, valorizado, fantasiado, tomando-os como  um correlato  “enquanto tal” .  
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intencional e dos objetos que são com isso, visados e que, eventualmente, se constituem para 

ele como objetos que são.” (HUSSERL, 2010, p.112)  De modo que o ego pode tomar o ser-

assim dos objetos à  medida em que tais objetos representam um correlato de habitualidades. 

Para Husserl (2012b), este correlato de habitualidades possibilita ao eu-polo realizar tomadas 

de posições já constituídas indicando que o ego toma o mundo circundante de maneira 

constante. Há, por assim dizer para o ego, a pressuposição de que objetos são para ele 

enquanto bem conhecidos por apresentar uma disposição permanente no mundo. Se não são 

permanentes, o ego até pode tomar conhecimento deles de maneira antecipada. Todavia, toda 

antecipação possível sobre o conhecimento dos objetos do mundo circundante pelo ego inicia-

se na  aquisição originária. Nesta etapa a consciência realiza a atividade de síntese oferecendo 

ao eu  a  formação do sentido objectual e retirando do objeto o idêntico das suas múltiplas 

propriedades.  

A habilidade de o ego tomar  posição acerca de objetos  e de explicitá-las,  é o que lhe 

permite realizar a apropriação permanentemente das próprias determinações objectuais.  Toda 

a aquisição de propriedades dos objetos do mundo circundante que se apresentam ao eu faz 

com que este eu tenha cada vez mais domínio sobre o que conhece de maneira permanente. 

Isto lhe garante prever os  horizontes de objetos ainda indeterminados, pois o ego possui um 

processo de  formação de sínteses contínuas, conseguindo realizar novas sínteses, de modo 

antecipado. O eu só realiza esta antecipação possível por ter uma estrutura formal de objeto.  

A estrutura da vida egológica foi apresentada nesta obra em etapas bem delimitadas. 

Considerando o eu-homem, ou a alma concretamente apreendida enquanto pura “em-si e para-

si” com polarização anímica, obtém-se o eu-pólo possuidor de habitualidades e propriedades 

de caráter, originando horizonte eidético que permanece inquestionado. Este horizonte 

poderia ser questionado pela  teoria eidética pura da alma para que a sua essência  fosse 

encontrada. A exploração fenomenológica continuou questionando a teoria eidética pura da 

alma até elaborar a sua forma final designada como  a Fenomenologia Absoluta do ego 

transcendental. Esta foi concebida como sendo o último horizonte da esfera de Ser 

transcendental não restando nada mais que poderia ser  relativizado. 

Descobriu-se na  ficção que ego
33

 poderia ser de uma outra maneira, ele poderia passar 

do ego em particular para ego em geral. Pelo exposto, podemos considerar que a  pesquisa 

                                                 
33

 O descobrimento efetivo e sistemático da consistência essencial do ego concreto em geral, inicia-se 

considerando o eu-homem, isto é a junção do corpo e alma tomada como ego transcendental concreto. A 

abertura do  ego transcendental concreto pelo método da redução desvenda uma nova estrutura - o ego 

transcendental ou a Fenomenologia absoluta. Para explorar o ego transcendental, foi empregado uma 



87 

 

fenomenológica-transcendental havia elucidado a essência da constituição da vida egológica 

universal quando aplica o método da variação eidética no ego  coloca a descoberto a sua 

essência, que é ser  ego em geral, que quando considerado no priori universal, pertenceria em 

última instância a um ego transcendental enquanto tal. “(...) é uma forma de essência que 

encerra em si uma infinidade de formas, de tipos apriorísticos de possíveis actualidades e 

potencialidades da vida, juntamente com os objectos a constituir nela como sendo 

efetivamente.” (HUSSERL, 2010, p.117) 

 É decisiva a consideração que a Fenomenolgia fez em relação à questão ao tempo na 

variação eidética quando o ego em geral é evidenciado. O tempo funciona como  

 

uma motivação que a tudo enlaça e que domina, em particular, cada singularidade, a 

qual também poderíamos enunciar  como uma legalidade formal de uma gênese 

universal, de acordo com a qual se constituem unitariamente, sempre de novo, 

passado, presente, futuro, numa certa forma estrutural noético-noematicamente de 

modos de doação fluentes. (HUSSERL, 2010, p.118) 

 

 

O ser do ego é constituído como uma unidade, pois, no interior de sua  forma 

estrutural a vida flui motivada por operatividades particulares que lhes são constitutivas, 

juntamente  com uma pluralidade de motivações particulares e de sistemas de motivação que 

obedecendo as  leis gerais da gênese, formam a unidade da gênese universal do ego
34

”.  

Assim, “todas as constituições de todas as objetividades que eram para ele, tanto imanentes 

como transcendentes, tanto ideais como reais.” (HUSSERL, 2010, p.119)  estão incluídos na 

constituição da unidade do ego transcendental. Estas constituições podem ser exploradas pelo 

fenomenólogo, pois  

Ele encontra transcendentalmente a si próprio de antemão como este ego e, de 

seguida, como um ego em geral, que tem já consciencialmente um mundo,  um 

mundo do nosso tipo ontológico, de todos bem conhecido, com Natureza, Cultura      

(Ciência, Belas-Artes, Técnica, etc.,) como personalidades de ordem superior 

(Estado, Igreja), etc. A fenomenologia elaborada de início é simplesmente estática, 

as suas descrições são análogas às da História Natural, que busca os tipos singulares 

e, no melhor dos casos, os sistematiza ordenando. (HUSSERL, 2010, p. 119-120) 

                                                                                                                                                         
Fenomenologia puramente eidética que consistiu na análise dos dados particulares da sua empiria 

transcendental. Analisando estes dados, chegou-se à conclusão de que eles ofereciam  possibilidades puras para 

purificação eidética. Assim, ao realizar a variação eidética do ego, desvendou-se o eidos-ego. Na experiência 

fenomenológica transcendental obteve-se o ego em geral.  
34

 
 
O ego transcendental é possuidor de uma unidade universal que possibilita que o ser real se constitua nele 

segundo a forma de uma unidade universal fluente. As singularidades que  nele se inserem também vão 

defluindo e obedecendo a lei de motivação. Todo o teor do ego transcendental fica subordinado a uma legalidade 

formal da gênese universal devido à efetivação do processo de fruição nele que acontece. A constituição da vida 

da consciência fica evidenciada como um processo unitário devido ao fato de que  o ego transcendental delimita 

todo o ser e  toda singularidade  que a ele se doa na forma estrutural noética-noemática da consciência. Além 

disso, os modos de doação fluentes são também reunidos obedecendo tempo imanente da consciência  enquanto 

passado, presente e futuro.  
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 A teoria da constituição foi explicada a partir de duas considerações distintas: a 

concepção estrutural de constituição e a concepção genética da constituição. A gênese 

constitutiva dos princípios que são universalmente significativos para nós, enquanto possíveis 

sujeitos referidos ao mundo e se dividem segundo duas formas universais da gênese, a ativa e 

a passiva. Destacou-se que a análise  da gênese constitutiva do ego quando feita fora da forma 

temporal deverá ser  tomada como uma questão de ordem superior. 

A gênese ativa está ligada ao eu quando este, através de atos egóicos específicos 

ligados à sua sociabilidade,  realiza a comunalização de seus atos tornandos sociais. Assim, o 

eu torna-se o eu-constituinte, passando a efetuar todas as operações da razão prática e da 

razão lógica.  Este eu consegue ligar  múltiplas sínteses de atividades especificas de maneira a 

conseguir constituir originariamente novos objetos. O eu parte de uma base de objetos já 

estruturada,  de objetos pré-dados em modos de consciência. Esta operação possibilita que os 

novos objetos surjam como produtos de atos da consciência. São exemplos de tais produtos, 

pois  o ato de contar,  faz surgir o número; o ato de repartir a parte, o ato de predicar  o 

predicado ou o estado-de-coisas predicativo, no ato de concluir a conclusão, etc.. Ter uma 

consciência originária do geral é uma atividade, pois nela o geral se constitui objetivamente 

em detrimento do particular.  Estas atividades dizem respeito aos graus mais baixos da 

intelecção, estariam via  de regra, essencialmente ligados ao captar-experimentante, “como o 

explicitar-o-experienciado-nos-seus-momentos-singulares ou conjunta-lo, relacioná-lo, etc.” 

(HUSSERL, 2010, p. 121) É a subjetividade transcendental que é constituinte de sentido e do 

ser  imanente e transcendente. “A constituição transcendental de objectos de tais tipos, com 

referência a actividades intersubjectivas (como as da cultura), pressupõe a constituição prévia 

de uma intersubjectividade transcendental, da qual só mais tarde se falará.” (HUSSERL, 

2010, p.121). 

As atividades espirituais precisam ser captadas ativamente. A ficção é  um produto da 

nossa livre espontaneidade, são realizadas de maneira ativa pela consciência. “Só as formas 

superiores da razão e os objetos ideais por ela produzidos devem ser agrupados entre as 

sínteses ativas. Esta construção pela atividade pressupõe sempre, como camada inferior, a 

passividade que recebe o objeto.” (SARAIVA, 1994, p.183) Por outro lado, os objetos 

espirituais – enquanto coisas “reais”  são submetidos à síntese passiva, a receptividade em seu 

sentido próprio (apresentar, presentificar). Pois,  
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(...) aquilo que,  na vida, por assim dizer se nos depara como coisa existente já 

acabada (abstraindo de todos os caracteres espirituais,  que dão a conhecer como, 

por exemplo, um martelo, uma mesa, uma criação estética) é dado na  originariedade 

do  ele próprio na síntese da experiência passiva. Enquanto tal, está pré-dado para as 

actividades espirituais, que se iniciam com a captação activa. (HUSSERL, 2010, p. 

121) 

 

 

 A gênese passiva de grau inferior participa dos objetos espirituais no modo de 

associação cuja forma se dá no escoamento temporal. Ao ouvir uma melodia, por exemplo, 

ela se doa a nós que a recebemos com uma passividade pré-doadora. Há a realização de uma 

operação de ideação, pois, para contemplar o arranjo de uma sinfonia, uma operação de 

espontaneidade do espírito precisa ocorrer de maneira que um todo contínuo se forme para a 

consciência me dando a consciência da obra musical executada. Estou receptivo a esta 

intuição sensível que me fornece toda matéria para as realizações sintéticas. Nos  objetos, 

sempre prevalece uma prévia intuição unitária cuja atividade de explicitação faz com que a 

consciência realize a captação de notas características e partes singulares, tudo isto representa 

uma pré-doação que acompanha toda a atividade  de intuição dos diversos modos e momentos 

de aparição da coisa. As imagens perceptivas oferece-nos uma síntese passiva, por exigir que 

o nosso olhar realize diferenciações  das coisas que se apresentam ou se presentificam.  As 

sínteses passivas se fazem por associação, há uma forma de escoamento temporal, uma 

história por detrás do “objeto”. “Tudo que é bem conhecido remete para um ato originário de 

tomar conhecimento; aquilo a que chamamos desconhecido tem, assim, uma forma estrutural 

de cognoscibilidade, a forma objeto e, mais detalhadamente, a forma coisa espacial, objeto 

cultural, utensílio, etc.” (HUSSERL, 2010, p. 122) 

A associação “é o princípio universal da gênese passiva para a constituição de todas as 

objetividades, enquanto pré-dadas de modo último para todo o construir ativo.” (HUSSERL, 

2010, p.123) sendo também um título da intencionalidade. As  leis de essência que se 

assentam numa “legalidade intencional de essência de constituição do ego puro, é um domínio 

de a priori inato, sem o qual um “ego enquanto tal” seria impensável”. Ao explicitar a teoria 

da constituição na concepção genética para fornecer uma visão do ego em sentido ampliado, a 

Fenomenologia buscou demonstrar também o ego como possuidor de possibilidade de 

conexão infinita. O ego seria capaz de realizar o enlace  à unidade da gênese universal de 

operação via gênese passiva, que  por ter a forma de escoamento  temporal se edifica de 

maneira gradual, mas também universal conseguindo abarcar tudo que surge como novo.  

“Esta edificação  gradual mantém-se no ego desenvolvido como um sistema persistente de 

formas de apercepção e,  com isso, como um sistema de objetividades constituídas, entre elas, 
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as de um universo objetivo de estrutura ontológica fixa; e este manter-se é, ele próprio, uma 

forma de gênese.” (HUSSERL, 2010, p.123-124) O conjunto da constituição se forma com a 

estática a e genética das objetividades de uma consciência possível. 

A Fenomenologia apoiando-se na afirmação Brentano reconheceu na intencionalidade 

o traço peculiar de fundo da vida psíquica de todo sujeito. A intencionalidade “designa uma 

peculiaridade real que me pertence enquanto homem, bem como qualquer outro homem, a 

respeito da sua interioridade puramente psíquica.” (HUSSERL, 2010, p. 124). A 

intencionalidade é o centro da interioridade psíquica e toda operatividade cognitiva deve ser 

compreendida como uma operatividade intencional. 

A autêntica fenomenologia demonstra em sua auto-explicitação que o “ego cogito” é 

um “idealismo transcendental”. Pois, “tudo que é para o ego puro é algo que se constitui nesse 

próprio ego e em todo e qualquer tipo de ser. A transcendência, em todas as suas formas, é um 

caráter de ser imanente, que se constitui no interior do ego”.  Desse modo, todo tipo de ser 

real ou ideal pode compreendido pela razão, à medida em que  são formados pela consciência 

constituinte na subjetividade transcendental. Sendo que todo ser concebível, chame-se ele 

imanente ou transcendente, também depende da subjetividade transcendental que é 

constituinte de sentido e Ser. Considerar “algo” como exterior a esta consciência é considerar 

algo sem sentido algum. Pois só “em mim, o ego transcendental, são transcendentalmente 

constituídos não só outros  ego, como de fato acontece, mas também um mundo objetivo a 

todos comum, como constituído, por seu lado, pela intersubjetividade transcendental que 

surge, constitutivamente a partir de mim.” (HUSSERL, 2010, p.127) 

A auto-explicitação do ego em sentido pleno, demonstra que o ego se constitui um ser 

próprio (sendo em si e para si).  Em sentido alargado, uma auto-explicitação do ego indica 

que ele, em virtude de ter este seu ser próprio, constitui-se em si, mas também constitui o 

outro, o objetivo, ou seja, tudo que para ele pode  ser enquanto não-eu no eu. O idealismo 

transcendental tornou-se uma auto explicitação de sentido, onde  o ego é considerado o sujeito 

de todo o conhecimento possível, na forma de uma ciência do ego sistematizada, uma 

Egologia.  

O idealismo transcendental é uma explicitação de sentido perseguida num trabalho 

efetivo, de todo e qualquer ser concebível por mim. O  Ego, e especialmente o da 

transcendência (que me está efetivamente pré-dada através da experiência), da 

Natureza, da Cultura, do mundo em geral. Isto é, desvendamento sistemático da 

própria intencionalidade constituinte. Não há separação entre Idealismo 

transcendental e Fenomenologia. (HUSSERL, 2010, p.128) 
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Se a interpretação de sentido for buscada enquanto Idealismo Fenomenológico-

transcendental, então teremos  como resultado o trabalho de auto explicitação do  ego que 

medita considerando em si  a constituição e o constituído. A Fenomenologia Transcendental  

demonstrou o quadro do ego transcendentalmente reduzido visando apresentar resultados 

promissores para problemática constituição da intersubjetividade. Na  redução transcendental 

há possibilidade de ligação do eu à corrente das  vivências puras de consciência e às unidades 

constitutivas por meio de suas atualidades e potencialidades. A questão que se coloca é: Como 

assegurar que estas unidades que  seriam inseparáveis do meu ego, pertencentes à sua própria 

concreção poderiam ser “compartilhadas” com  outros ego diferentes do meu?  Ou  como os 

outros-ego  são  recebidos na imanência do meu próprio? Há seguramente para Husserl a 

impossibilidade de ter acesso à subjetividade alheia, mas é possível ao alter-ego se formar em 

mim “sob o título de experiência concordante do que me é alheio”
35

 de tal maneira que este 

ser mesmo confirme como sendo e  estando  ele próprio aí ao seu modo.   

Continuando na explicitação da problemática experiência do “do aí-para-mim dos 

outros”, a questão da alteridade – a entropatia é colocada tornando-se o tema da teoria 

transcendental da experiência do alheio. A relação que é estabelecida entre as subjetividades – 

o “eu” e os “outros-eu” se dá pela ocorrência de  “um desdobramento sistemático das 

intencionalidades abertas e implícitas em que o ser dos outros se faz para mim e se explicita 

segundo o seu correto teor, isto é, segundo o seu teor susceptível de um preenchimento.” 

(HUSSERL, 2010, p.134) O que nos aproxima da teoria transcendental do mundo objetivo 

elaborada. Nela,  a natureza objetiva, ou o que se oferece “aí-para-qualquer-um, enquanto 

algo por sempre co-visado quando falamos de realidade objetiva” alcança o assentimento 

concordante em relação ao sentido de ser do mundo e, em particular, os objetos com 

predicados espirituais. Os objetos espirituais são objetos que exigem algo mais dos sujeitos 

que os contemplam. “Husserl salienta que o efeito do espírito sobre o corpo e do corpo sobre 

outras coisas se executa como espiritual no mundo circundante de modo a efetuar mudanças 

na natureza no sentido físico.” (HUSSERL, 2005, p. 334)
36

  

(...) remetem, segundo a sua origem e sentido, para sujeitos e, em geral, para sujeitos 

alheios e para a sua intencionalidade activamente constituinte: assim acontece com 

todos os objetos culturais (livros, utensílios e obras de todo tipo, etc.) , que trazem 

também consigo, ao mesmo tempo, o sentido de experiência aí-para-qualquer-um 

                                                 
35

 Na  página 132 foi abordada a questão da alteridade, do alheio, do diferente em relação ao que é próprio, a 

nota do tradutor apresenta o termo “Fremd, significando estranho, estrangeiro, alheio, é apresentado numa nota 

como uma oposição semântica com o termo eigen, no sentido do que é peculiar.  
36

 Husserl, Edmund. Ideias relativas a una fenomenologia pura y una filosofía fenomenológica.  Libro segundo: 

Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución. Tradução: Antônio Zirión Q. México: Fondo de cultura 

económica, 2005. 
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(scilicet, para qualquer um da correspondente comunidade (...).(HUSSERL, 2010, p. 

134) 

 

 

 Percebemos como a intuição dos objetos espirituais precisa ser  diferenciada pela 

subjetividade. Tais objetos tem em sua essência uma estreita ligação com a cultura estando 

seu sentido ligado na experiência de comunalização. Daí em diante, embora eles se 

apresentem como um “aí-para-qualquer-um” não podem em seu todo serem compreendidos 

sem que esta origem cultural seja considerada. Por outro lado, este  “um” tem em sua 

constituição a presença da “estrutura essencial da constituição universal, em que transcorre a 

vida do ego transcendental, enquanto constituinte de um mundo objetivo.” (HUSSERL, 2010, 

p.134) Podemos inferir que há uma relação de interdependência do sujeito e sua cultura para 

compreensão  do sentido que os objetos espirituais carregam em si e apresentam. Isto porque 

deve ser considerada a questão de constituição da esfera particular do eu que se constitui de 

modo natural em uma determinada cultura. Salientamos que tal processo traz em sua essência 

a assimilação de “registros” da cultura na qual esta subjetividade vai ser formada e, que por 

sua vez resultará em formações pessoais que se diferenciarão umas das outras quanto à sua 

origem cultural.  

 

como uma comunidade dos eu que são uns com os outros e uns para com os outros, 

e derradeiramente, uma comunidade de mônadas, certamente como uma 

comunidade que constitui (na sua intencionalidade constituinte comunalizada) o 

mesmo e único mundo. Cada eu surge de novo neste mundo, mas numa apercepção 

objectivante, com o sentido Homem, correspondentemente, homem psicofísico 

enquanto objecto mundano. (HUSSERL, 2010, p.147) 

 

 

A intersubjetividade transcendental torna-se a esfera de propriedade que se constitui 

intersubjetivamente enquanto o “nós transcendental” que pode ser traduzido como a presença 

do mundo objetivo e o mundo humano em nós, mas que por sua vez se apresenta no mundo 

humano através da lei de condicionalidade. O homem experimenta de modo efetivo e possível 

o mundo e a si mesmo como participante de um processo de aquisição de novas significações, 

como ego meditante que contempla desinteressadamente as fontes da intencionalidade. 

 

Através desta comunalização, a intersubjetividade transcendental tem uma esfera 

intersubjectiva de propriedade, na qual ela constitui intersubjectivamente o mundo 

objectivo e assim, ela é, enquanto nós transcendental, uma subjectividade para este 

mundo e também para o mundo humano, mundo humano que é a forma em que essa 

subjectividade objectivamente se realizou. (HUSSERL, 2010, p.147) 
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Todo o processo de constituição da intersubjetividade transcendental obedece uma 

“forma” que se repete como um esquema de  maneira a constituir uma subjetividade 

transcendental universal. Pois,  

 

pertence à essência do mundo transcendentalmente constituído em mim (...) que ele 

seja constituído, em cada homem singular, de um modo anímico interno mais ou 

menos perfeito, em vivências intencionais e sistemas potenciais da intencionalidade 

que, pelo seu lado, estão já constituídos como entes mundanos enquanto sua vida 

anímica. Por constituição anímica do mundo objetivo compreende-se, por exemplo, 

a minha esfera efectiva e possível experiência do mundo, do meu eu, que a si 

próprio se experiencia como homem.  (HUSSERL, 2010, p.168) 

 

 

Como dito incialmente em nossas considerações neste capítulo,  toda consciência 

possui uma forma aberta e também uma potencialidade infinita que se dá em fluxos 

constantes. Logo, cada mônada pessoal experimenta um processo contínuo de constituição. Se 

há a modificação do outro, a mônada pessoal também sofrerá modificações em si mesma. Ao 

experimentar o outro a mônada pessoal tem a intuição deste “outro-eu” num modo subjetivo 

de aparição diferenciando –  o-outro-aí-para-mim, mas que traz em si de maneira necessária o 

mesmo mundo objetivo.  

Dito com mais precisão: O mundo objectivo enquanto ideia, enquanto correlato 

ideal de uma experiência intersubjectiva que idealmente se realiza e que foi 

realizada em concordância – enquanto correlato de uma experiência 

intersubjectivamente comunalizada -, está por essência  referido à 

intersubjectividade, ela própria constituída na idealidade como intersubjectividade 

aberta ao infinito, cujos sujeitos singulares estão dotados de sistemas constitutivos 

que se correspondem mutuamente e que são em conjunto concordantes. Por isso, 

pertence por essência à constituição do mundo objetivo uma harmonia das mônadas 

precisamente esta constituição particular nas mônadas particulares e, por 

conseguinte, também uma gênese decorrendo harmonicamente nas mônadas 

particulares. (HUSSERL, 2010, p.147) 

 

 

Quando pensamos sobre a Constituição do humano em sentido específico, precisamos 

levar em consideração a esfera da Constituição dos níveis superiores da comunidade. Pois, se 

cada indivíduo da comunidade é uma mônada, se consideramos a comunidade em seu todo, 

então ela deverá ser designada como uma  comunidade intermonadológica. Assim, a 

Constituição do humano em sentido específico exige como correlativo o mundo circundante 

cultural para cada homem e cada comunidade com suas características especificas, que por 

sua vez tem em seu tipo mesmo que limitado uma objetividade que lhe é inerente. Em regra 

geral, precisamos considerar que para a Fenomenologia  o mundo sempre se apresenta e se 

doa como mundo cultural. 
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A constituição do mundo cultural se dá nos níveis superiores da comunidade 

intermonadológica.  A formação da constituição monadológica se dá por níveis, estando 

localizado no nível primeiro e inferior a comunalização da mônada primordial (o “eu”) e as 

outras mônadas (outros-eu) que em mim são constituídas como mônadas alheias. Elas são 

“em mim constituídas como sendo para si próprias, mas para mim apenas apresentativamente 

mostráveis. Os outros se constituem em mim como outros, tem sentido e validade como entes 

que são e que são assim.” (HUSSERL, 2010, p.167) 

Podemos resumir todo o processo de constituição intersubjetiva considerando as 

seguintes perspectivas apontadas: a consideração  do eu como ego concreto, uma mônada, que 

por sua vez, é encontrado separados dos outros-eus. Assim, os outros-eus são também  

mônadas desprovidas de qualquer ligação real com o ego concreto. Deste modo, os outros-eu 

estariam  impossibilitados de passar para a vivência deste ego concreto qualquer uma de suas 

próprias vivências. Vemos se delimitar uma  separação real  entre o eu essencial próprio e o 

essencial próprio dos eus-alheio.
37

 

Era  ponto explicitar na teoria da constituição da consciência que o ego concreto -  a 

mônada, poderia também ser considerado uma protomônada. Ele teria a capacidade potencial 

de obter para si outras mônadas. Esta correlação intencional dos homens entre si indicaria que 

entre a protomônada e as outras mônadas se estabeleceria uma relação de sujeitos 

psicofísicos. A mônada à sua maneira é retro-referida  à protomônada, ao ser-aí-psicofísico.  

Este processo de comunicação  alcança o ego concreto de maneira diferenciada, devido ao 

fato de que o  homem não se contrapor  ao ego concreto somente pela parte somática. Ele se 

contrapõe enquanto protomônada de maneira a estabelecer emparelhamento associativo com a 

protomônada alheia. Em resumo, o eu pode se posicionar no mundo comunalizado enquanto 

ego concreto, um sujeito psicofísico. Mais também pode se posicionar dentro de uma 

comunidade humana da qual ele participa como membro central de um mundo comunalizado.  

                                                 
37

 De fato, há uma separação mundana  entre o ser-aí-psicofísico do ego concreto em relação aos outros-aí-para-

mim, os eus-alheio. Entretanto, as percepções das instâncias psicofísicas ocorreriam primeiramente como  

percepção de outros que se apresentam  com são, como espacialidade dos somas objetivos próprios enquanto 

membros de uma comunidade originária. Embora, cada mônada seja uma unidade absolutamente fechada, o 

outro que realiza uma intrusão intencional irreal na primordialidade do ego concreto se apresenta como ente, um 

ente que está numa comunidade intencional. A vinculação intersubjetiva é de um tipo de vinculação peculiar, 

pois deste vínculo origina-se uma comunidade específica,  que por sua vez encontra-se  vincula 

transcendentalmente. Toda esta “teia” de relações estabelecidas levou Husserl a inferir que a correlação 

estabelecida entre as homens e as coisas, ocasionou o surgimento  distinto do “ser” de um mundo de homens que 

por sua vez, teriam como correlativo coisas “entes”. Em suma, os homens entre si efetuam uma vinculação 

intencional efetiva entre “ser” e, mas também entre ser e ente.  
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Como membro central de uma  comunidade humana, o  homem na sua singularidade 

pessoal carrega em si todo o  sentido enquanto  membro participativo, enquanto ativo através 

dos atos-egóicos, os atos sociais que realiza. De maneira que os homens assumem entre si a 

relação mútua onde cada  um  é ser-um-para-o-outro-mútuo implicando no reconhecimento 

de sua igualdade. O homem com seus iguais se torna um homem entre outros homens com os 

quais comunga a existência de seu ser. A relação intersubjetiva de comunicação que é 

possível, só é realizada devido ao fato  de uma compreensão mutua entre os iguais. Assim, o 

horizonte de propriedade do outro é penetrado profundamente pelo ego concreto.  Pois,  

“somos membros de uma pluralidade, também eles experienciam uns aos outros como outros, 

e é fato também que eu posso experienciar cada outro não apenas como outro, mas como 

referido aos seus outros, numa mediatez que se pode pensar como iterável, como referido ao 

mesmo tempo a mim mesmo.” (HUSSERL, 2010, p.167) Se o ego concreto é uma esfera 

aberta os outros-ego, então tornam-se uma esfera de multiplicidade abertas dispersas de modo 

aleatório pelo espaço infinito.  

A constituição da Humanidade é um processo aberto e em constante transformação. A 

plenitude desta constituição é buscada através de atos específicos ligados às ações pessoais. 

Husserl (2010) considerou os atos-egoícos como sendo possuidores  de caráter social, 

designando-os como atos sociais. Estes produzem por sua vez “toda e qualquer comunicação 

pessoal humana”. Ele apostava ocorreria no homem um processo de desenvolvimento através 

de novas apreensões e de novas experiências res-significativas. Logo, os sujeitos seriam 

membros de uma concreção transcendental, uma comunidade monádica aberta.  

 

A constituição da Humanidade, ou daquela comunidade que pertence à sua essência 

plena, não está ainda terminada com o que foi dito até aqui. Mas, obviamente, a 

partir da comunidade, no sentido obtido em último lugar, será muito fácil tornar 

intelectivamente visível a possibilidade de actos-egóicos que realizam uma intrusão 

no outro eu através do elemento da experiência apresentativa do alheio, e, mais 

ainda, de actos sociais, por meio dos quais é produzida toda e qualquer comunicação 

pessoal humana. Estudar cuidadosamente estes actos nas suas formas diversas e, a 

partir daí, tornar transcendentalmente compreensível a essência de toda 

sociabilidade, é uma importante tarefa. Com a comunalização em sentido próprio, a 

social, constituem-se, no interior do mundo objectivo, enquanto objectividades 

espirituais de tipo peculiar, os diversos tipos de comunidades sociais na sua 

ordenação de níveis possíveis e, dentro disso, os tipos preeminentes, que têm o 

caráter de personalidades de ordem superior. (HUSSERL, 2010, p.169)  

  

 

Todo processo de constituição pessoal se dá por fases e de maneira diferente para cada 

membro da comunidade humana. Assim, “Cada homem compreende, para começar, o seu 

mundo circundante concreto ou a sua cultura, no seu núcleo e com um horizonte para 
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desvendar, e compreende-o precisamente enquanto homem da comunidade que lhe dá 

historicamente forma.” (HUSSERL, 2010, p.170) De qualquer forma os atos egóicos
38

 são 

fontes que fornecem experiência onde o alheio se apresenta a nós. Em sentido amplo,  há 

detalhes de uma comunalização social que se constitui no interior do mundo objetivo: os 

objetos espirituais que se destacam pela peculiaridade de colocar o alheio-aí-para-qualquer-

um e também a forma de organização social, cujos níveis sociais são organizados em diversos 

níveis possíveis, originando em  personalidades de ordem superior. Pode-se estar autorizado 

a afirmar que: 

A constituição de mundos de qualquer tipo, começando com a corrente de vivências 

próprias, com as suas multiplicidades abertas infinitas, até se guindar ao mundo 

objectivo, nos seus diferentes níveis de objectividade, está sob a legalidade da 

constituição orientada. Assim também o mundo cultural é, como vemos, 

orientadamente dado em relação ao seu membro-zero ou a uma personalidade. Aqui, 
sou eu e a minha cultura o primordial perante cada cultura alheia. Estas são 

acessíveis, a mim e aos que participam da minha cultura, numa espécie de 

experiência do alheio e num tipo de intropatia na humanidade alheia e na sua 

cultura, e também esta intropatia exige as suas investigações intencionais de uma 

constituição que, em diversos graus, mas no quadro de um sentido a conceber com 

uma larga amplitude, pressupõe o que é primária e secundariamente constituído. 

(HUSSERL, 2010, p.170) 

 

 

Qual é o estrato de sentido que dá o seu sentido especifico ao mundo humano e 

cultural enquanto tal, que faz dele um mundo equipado com predicados especificamente 

espirituais? Em resposta a esta questão, Husserl indicou que precisaríamos nos abster de uma 

indagação mais precisa acerca do 

 

estrato de sentido que dá o seu sentido específico ao mundo humano e cultural 

enquanto tal, que faz dele um mundo equipado com predicados especificamente 

espirituais. As explicitações constitutivas que efectuámos até aqui põe a descoberto 

os nexos intencionais de motivação em que nasce constitutivamente o estrato 

subjacente do mundo pleno e concreto, o qual remanesce quando fazemos 

abstracção de todos os predicados do espírito objectivo. (HUSSERL, 2010, p.171) 

 

 

O que se torna intencionalmente motivador para o ego?   Em Méd. Cart. (2010) foi 

demonstrado  que o ego apresenta de maneira visível  a necessidade intelectiva que busca 

elucidar o  sentido do mundo. Tal  elucidação só pode ser obtida via Ontologia.  De todo 

processo de autoconstituição podemos  inferir que o ego na sua forma essencial, enceraria em 

si mesmo uma Unidade Universal de Constituição. Esta unidade tem como correlato o mundo 

objetivo. Trata-se de um processo que ocorre em fluir constante – o “fluxo heracliteano”. 

                                                 
38

 A perspectiva husserliana entendia que estes atos precisavam ser elucidados, pois as formas diversas pelas 

quais eles se nos apresentam poderiam nos fornecer pistas para a elucidação da importante tarefa de 

entendimento acerca sociabilidade humana, tornando-a transcendentalmente compreendida.  
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Todo este processo  inicia-se no mundo objetivamente pré-dado de maneira constante ao eu e 

ao ego em geral. Tudo acontece em contínua configuração de seus estratos de sentido, 

obedecendo à forma de estilo correlativa e apriorística.   

 

1.4 - A IDEIA DA FENOMENOLOGIA TRANSCENDENTAL NA 

“KRISIS” 

 

A publicação da primeira parte do livro “A Crise das Ciências Europeias e a 

Fenomenologia” ocorreu em um complicado contexto histórico
39

. Por se tratar de uma obra 

tardia, muitos autores viram nela  uma mudança de atitude, pois nela se admite  a 

historicidade da Filosofia. Segundo Zilles,
40

 na Conferência de Viena (1935) Husserl já 

trabalhava 

Com determinado conceito de história. Concebe-a como transcender da atitude 

natural, que permanece nos simples dados, para desenvolver uma teoria filosófica, 

que, em sua nova perspectiva, significa uma   certa epoqué do interesse originário, 

para captar o ente em sua globalidade. Com essa reivindicação da totalidade, 

segundo o intérprete Walter Biemel, emerge a ideia de infinito, que é decisiva para a 

humanidade ocidental. Essa nova perspectiva não significa um rompimento com a 

fase anterior, mas um enriquecimento de seu programa fenomenológico pela 

perspectiva da história e da vida. Nesta segunda fase Husserl preocupa-se com as 

evidências pré-lógicas, com o mundo dos valores, com o sentido da existência 

pessoal e coletiva, etc. Entretanto,  como na primeira fase, continua em busca de um 

saber apodítico e universal e de seus fundamentos. (ZILLES, 2008, p. 41) 

 

 

Em Krisis há um  direcionamento no sentido de uma maior preocupação com a influência 

que a  ciência passou a exercer na orientação geral da vida humana – a ciência como 

realização suprema da ideia de razão.  Mas, em uma análise mais elaborada, não se mostrou  

capaz de fundamentar-se a si mesma.  Esta obra  incorpora de maneira mais acentuada 

aspectos éticos. Apresenta também a temática que já se fazia presente em Ideias II, quando o 

autor apresenta “A Ciência do Espírito”. Ele afirmou que o impulso  científico iniciado pelos 

                                                 
39

 A Alemanha vivia momentos complicados no século XX, devido a grandes perdas após a Primeira Guerra 

Mundial. Ganha força neste contexto de Krisis, o partido Nazista que ocasionou com o decorrer do tempo a 

Segunda Guerra Mundial. A liderança de  Hitler  tinha como uma de suas principais características a perseguição 

ao povo semita. A ascensão do Nazismo de forma autoritária ao poder ameaçou definitivamente Husserl, cuja 

origem era judia. Assim,  em 1933, ele  se vê proibido de ensinar, proibido de deixar a Alemanha sem 

autorização e,  também excluído da vida universitária. Husserl interpreta essa situação histórica como 

instauração da irracionalidade. No período compreendido entre 1934-1937, Husserl refletiu sobre a origem da 

crise.   
40

 ZILLES, Urbano. A crise da humanidade europeia e a filosofia. Introd. e trad. Urbano Zilles. 3ª. Ed. Porto 

Alegre: Edipucrs, 2008. 
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gregos rumo a construção de uma ciência pura, rigorosa, capaz de orientar o homem em todas 

as dimensões de sua existência, restringiu-se na modernidade à matematização das ciências.  

A Fenomenologia sinalizava que a saída para a crise instaurada na humanidade seria 

encontrada através da busca pela  fundamentação absoluta do conhecimento orientada por 

uma sabedoria de ordem filosófica. Pois o homem como, afirmavam os gregos é um ser de 

linguagem, um ser que fala sobre o mundo e sobre a sua existência. “A Fenomenologia, 

enfim, assume a ideia originária da Filosofia como realização consequente de um saber 

fundamental, apodítico e transcendental. Até certo ponto, Husserl aplica a epoqué às filosofias 

do passado enquanto sistemas que ignoram o Lebenswelt como lugar da experiência 

absoluta.” (HUSSERL, 2012b, p. 42)
41

 

O ideal de ciência que guia a compreensão husserliana da Filosofia como auto 

fundamentação absoluta da razão buscava realizar-se através da  análise da atividade 

subjetividade considerada em sentido  transcendental como  atividade intencional e 

constituinte. Em última instância, esse ideal objetivava a possibilidade da fundamentação de 

uma comunidade humana plenamente racional. 
42

 

Com a Fenomenologia Transcendental buscou-se os fundamentos últimos em termos de 

doação última de sentido de “uma nova racionalidade científica”, isto é, a ciência “da 

subjetividade pré-doadora do mundo”.
43

 Entretanto,  o termo transcendental assumirá uma 

conotação diferente daquela assumida nas  Filosofias anteriores, em termos de formas “a 

priori’ da subjetividade. Transcendental será a consciência em sua função constituição de 

sentido,  consciência aqui entendida como unidade fenomenológica essencial. Assim,
44

 

 

Husserl apresenta a fenomenologia transcendental numa perspectiva de unidade. As 

inovações que aparecem na Crise das Ciências Européias devem ser, segundo o 

autor, entendidas como extensões e aprofundamento da intenção originária da 

fenomenologia. Assim, sob a forma da referida “nova radicação” para as ciências e 

                                                 
41

 HUSSERL, Edmund. A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental: Uma Introdução à 

Filosofia Fenomenológica. Tradução de Pedro M. S. Alves. Rio de Janeiro, Editora Forense Ltda, 2012b.  

 
42

 Para levar a cabo este projeto, partiu-se do pressuposto fundamental de que existe uma dimensão de origem 

absoluta de todo ser ou fenômeno, pré-conceitual e pré-predicativa. A “redução” buscava a elucidação das 

formas primitivas e intuitivas de contato com o ser, anteriores a toda reflexão, a todo conceito e juízo.  A 

reflexão filosófica de Husserl partia da experiência sensível imediata e universal do mundo para reformular a 

ideia de razão. Ir em busca do que poderia existir de mais original,  de mais primitivo, ou seja,  explorar o mundo 

anterior a toda e qualquer reflexão. 
43

 Husserl. Edmund.  A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental: Uma Introdução à 

Filosofia Fenomenológica. Tradução de Pedro M. S. Alves, Editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2012, 

p.120. 

44
  Introdução do editor alemão de Walter Biemel, 2012, p. XV. 
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para a ideia da filosofia, é exposta uma racionalidade definida, na continuidade do 

seu trabalho anterior, segundo a redescoberta das próprias bases a priori  da 

constituição da intencionalidade. (HUSSERL, 2012b, p. XV) 

 

 

Outro fator que pesa à ciência na perspectiva husserliana, seria mesmo a ausência de uma 

“realização espiritual humana”. A ciência como fonte única e última de toda a significação e 

de toda a verdade pode ter feito com que a humanidade se perdesse em seu projeto na busca 

por conhecimento, esquecendo-se do homem e de suas criações espirituais, do mundo dos 

valores, esquecendo do sentido que a existência pessoal e coletiva deve assumir enquanto 

possibilidade realização da potencialidade humana . Aliás, para Husserl as ciências são fatos 

históricos, nada mais do que isto. “De certo modo, a ocupação com elas pertence mesmo, 

ininterruptamente, à temática objetiva, pertence designadamente aos historiadores, que têm de 

reconstruir os mundos da vida circundantes mutáveis dos povos e das épocas de que em 

particular se ocupam.” (HUSSERL, 2012b, p.120) Logo, se pensarmos no sujeito como 

suporte das experiências pessoais e das motivações dos atos intencionais, vamos perceber que,  

 

A condição da iluminação objetiva do mundo pela ciência é o obscurecimento do 

seu significado relativo ao sujeito. Mas esta relatividade é, pelo contrário, 

constitutiva do mundo da vida. Ora, o mundo não é uma hipótese em nenhum 

sentido, mas estrutura transcendental a priori, o que quer dizer, inultrapassável.  A 

intencionalidade do ego transcendental  manifesta-se, em última instância, como 

estrutura do mundo da vida. Deste mundo da vida fazem parte outras estruturas 

fundamentais de sentido: como a do corpo somático, a da intersubjetividade, a da 

linguagem ou a da comunidade de cientistas como constitutivos de uma 

racionalidade não mais unilateralmente encurtada como objetivismo fisicalista ou 

substrução idealizada. (HUSSERL, 2012b, p. XV) 

 

 

A dualidade corpo-alma estaria sujeita a influências. O corpo
45

 por ter também uma 

parte somática, estaria na maioria das vezes sujeito a influências do mundo exterior. Tais  

influências na sensibilidade se estendem ao psíquico de maneira a deixar lá “consequências” 

psíquicas. O nexo da ligação do somático com o psíquico é o que Husserl considerou mais 

difícil de ser destacado. Ele considerou a alma um sítio, que por estar ligada ao corpo 

receberia a interferência e a orientação espaço-temporal que o corpo fornecesse a ela.  

É um raciocínio próximo ao de Kant tomar a alma como um “sujeito estranho” ou uma 

mistura psico-física. De maneira idêntica à ele, Husserl considerou a alma como um 

                                                 
45

 Assim, o corpo, por ser material estaria submetido a regras das determinações de objetividades  devido a sua 

similaridade com as propriedades das coisas materiais e, consequentemente espaciais. Mais, alma e o espirito, 

seriam totalmente desprovidos de materialidade. A alma, ou a  substância, é pura essência centralizada no 

psíquico, não fragmentária. A realidade em geral por ser sustância estendida sofre variações lógicas ou 

ontológicas formais. Entretanto, o corpo por ser uma unidade estesiológica, torna-se uma unidade de 

experiência,  uma referência para toda  multiplicidade de experiências possíveis, que podem via de regra, ser res 

-significadas.  
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alargamento do conceito de intuição. É ela que garantiria a formulação da seguinte inferência: 

Todos somos possuidores de uma  mesma sensibilidade. Tal fato, por sua vez, permite a todos 

os homens compactuar de um comum acordo entre si acerca do que é intuído, ou seja, o 

acordo intersubjetivo acerca do que é visto.  

A empatia ou o comum acordo do que é intuído, nos leva ao que a Fenomenologia 

designou como a constituição da objetividade intersubjetiva das coisas.  Logo, podemos 

concluir que o corpo, por ser detentor de uma parte física pode ser  objeto científico-natural
 

46
O sujeito pensante não é somente objeto científico natural, embora o possa ser analisável em 

algumas perspectivas. O sujeito pensante é também aquele que vê as coisas, as experimenta. 

Elas somente se dão, se mostram enquanto qualidades intuitivas que são subjetivamente 

condicionadas. Esse condicionamento subjetivo colocou em evidência uma estrutura peculiar 

do corpo humano, o estrato superior do corpo – a subjetividade. Nela, os objetos 

experimentados pelo corpo “como tal” estariam também inseridos no homem por serem 

“aparições” dele e existiriam enquanto modo de “aparições” para ele. 

É importante ressaltar que para ele o conhecimento científico tomou como verdade 

objetiva o que era  uma  “verdade meramente subjetiva”
47

. O fenômeno aparece para um eu 

tornando-se assim “algo” existente de modo meramente subjetivo. Esta obra indica que a 

ciência se distanciou do conhecimento verdadeiro quando colocou  juntos a natureza física, o 

estesiológico e também toda vivência de maneira absoluta, pois as coisas não se doam assim. 

Elas se doam em frações [“Estasis”] obtidas através dos sentidos (as sensações físicas) e da 

sensibilidade (capacidade de perceber as sensações físicas). 

Em termos de pensamento fenomenológico vale como correta a afirmação: a verdade 

das coisas é relativa, pois, as coisas  experimentadas tem propriedades que são 

experimentadas de maneira intuitiva e sensível. Consequentemente, as coisas são dependentes 

da consciência e só existem relativamente para esta consciência que lhe confere sentido e 

validade.  As existências subjetivas ou unidades de aparição se dão no sujeito que por ter 

presente em si um índice regulativo consegue dar às coisas uma determinação que ligada à 

                                                 
46

 O corpo torna-se o “X” onde as qualidades matemáticas podem ser aplicadas para uma análise das relações 

causais. Entretanto, o pensamento é algo que escapa à relação causal, não estaria encerrado numa condição de 

objetividade científico-natural.  
47

 Consegue-se a partir de então inferir que as coisas por serem unidades de aparição, estão submetidas ao 

sujeito que as experimenta. Logo, o mundo matemático não seria o detentor único do correlato verdadeiro das 

coisas, ou seja, o noemata [sentido]. O mundo matemático poderia somente nos oferecer meros noematas, ou 

seja, verdades cujo o teor teriam somente uma validade relativa-subjetiva. A verdade Matemática seria então 

uma verdade relativa  por carecer de uma fundamentação última.   
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sensibilidade comum dos homens, legitima a objetividade de maneira intersubjetiva. Logo, no 

campo da subjetividade opera o sujeito relativo enquanto índice regulativo que em atos da 

razão consegue inferir que a natureza
48

 é uma unidade de aparição. 

Há, por assim dizer, uma constatação decisiva
49

que acentua o caráter das qualidades 

secundárias tidas inadvertidamente como qualidades primárias por Galileu. Indo em sentido 

oposto ao adotado pelas Ciências da Natureza,  Husserl considerou os conteúdos primários 

como situados  no momento noético onde os dados hiléticos  [dados de essência e conteúdo] 

são vivenciados participando do ato para auxiliá-lo a formar o “sentido”. O que Galileu 

considerou qualidades primárias, Husserl designou como momentos de aparição da coisa, o 

Noema. Aqui,  os momentos objetivos que exibem os conteúdos primários nos 

proporcionariam experimentar somente conteúdos de sensação como por exemplo: a cor, a 

aspereza do objeto. Estes conteúdos primários são somente vistos, mas não são vivenciados. 

Tal fato nos leva a inferir que é a consciência na sua função de racionalização que consegue  

abrigar o “sentido” das coisas em si mesma. Logo, o “sentido”  das coisas não está nas 

próprias coisas, mas na consciência. De modo que  

 

ele, então, é muito pouco alterado por inventarmos uma arte particular, a arte 

geométrica e galilaica, chamada física. Que realizamos efetivamente por intermédio 

desta arte? Precisamente uma previsão que o eu necessita ser ampliada até o infinito. 

Podemos dizer em seu favor que toda vida se assenta na previsão, na indução. Da 

maneira mais primitiva, a certeza do ser de toda e qualquer simples experiência é já 

indutiva. (HUSSERL, 2012b, p.40) 

 

A experiência indutiva foi aos poucos  distanciando o cientista da natureza do sentido 

originário da intuição que etimologicamente significa “ver”.  Pois ver, perceber, é 

essencialmente ligado ao propósito de pré-significar. O convite a retornar às próprias coisas  

                                                 
48

Se considerarmos o modo originário como as coisas aparecem, elas deveriam ser consideradas apenas objetos 

sensíveis dotados de qualidades secundárias. Estas qualidades secundárias são deixadas de lado pela Física 

como meros aspectos relativos e subjetivos das coisas. Já as qualidades primárias que são aquelas dotadas da 

possibilidade de medida e quantificação, são tomadas pela ciência como objetivas. A ciência faz uma oposição 

entre qualidades primárias e secundárias, de maneira que, de um lado a subjetividade, portanto seria reveladora 

somente dos aspectos relativos da coisa. E, de outro lado, a objetividade, enquanto reveladora da realidade das 

próprias coisas. A fenomenologia transcendental irá mostrar que ambos aspectos se referem à subjetividade 

transcendental em sentido constituinte. Tanto as qualidades primárias quanto as secundárias se referem à 

subjetividade, no primeiro caso à sensibilidade e no segundo ao pensamento teórico como fundamento. 
49 A  origem das ciências teóricas passou a ser firmada a partir de práticas empíricas de medição, como no caso 

da geo-metria, que  depois de consolidada como teoria universal, acabou conquistando uma  “autonomia” em 

relação à sua fonte originária. À geometria somou-se a física, uma nova arte particular cunhada por Galileu. O 

novo paradigma científico buscava desvendar o movimento dos corpos, “lendo” o mundo físico com mais 

“exatidão”. 
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era urgente, pois a  essência na Fenomenologia só pode ser captada mediante intuições 

fundadas em experiências sensivelmente doadoras e originárias.  

A arte geo-métrica foi aos poucos se desconectando do mundo da vida, tornou-se um 

pré-significar vazio. Foi assim que o conhecimento na Modernidade foi aos poucos se 

sedimentando. As considerações feitas por Galileu  partia do princípio que era possível ler  

mundo, que segundo ele, estaria escrito em  linguagem matemática. Sobre tal base 

epistemológica, os cientistas modernos enfatizaram que o homem havia conquistado uma 

maneira de “manejar” a natureza com mais segurança por conseguir quantificá-la, realizando 

variados experimentos com a finalidade de conhecer para controlar.  

 

Galileu construiu a imagem do mundo em torno da qual se fabricou a realidade que 

conhecemos. Essa unificação se faz, além disso, numa perspectiva metodológica que 

é também extremamente nova. É preciso observar que essa época – segunda metade 

do século XV/século XVI/início do século XVII – vive também um grande 

desenvolvimento da matemática. É um tempo em que se exploram todas as 

descobertas feitas anteriormente, seja pelos gregos, seja pelos árabes. Então, a 

matemática se constitui como um corpo global, com suas regras, sua linguagem, 

oferecendo a imagem de uma racionalidade integral, transparente. A álgebra, 

particularmente, adquire suas próprias notações e faz progressos consideráveis. Ora, 

Galileu, quer mostrar, segundo se diz em Il saggiatore, uma de suas obras, que a 

natureza escreve em linguagem matemática. (CHÂTELET,1994, p.59) 
50

 

 

A Ciência Moderna pôde descrever o mundo numa perspectiva quantitativa, mas as 

quantidades não são perceptíveis como são as qualidades. Husserl questionou o paradigma da 

Ciência Moderna demonstrando que tal paradigma focava no pensamento e não na visão, 

substituindo o ver  pelo pensar. Era o paradigma entendido como sinônimo de racionalidade, 

um modelo cuja   

 

base para a observação de tipo moderno da natureza está ainda por ser realçada. 

Galileu, a partir do seu direcionamento do olhar para o mundo da geometria, e a 

partir daquilo que empiricamente aparece e é matematizável, abstrai dos sujeitos 

como pessoas de uma vida pessoal, de todo o espiritual em qualquer sentido, de 

todas as propriedades culturais que, na prática humana cabem às coisas. (HUSSERL, 

2012b, p.47-48) 

 

 

O estudo das qualidades primárias pela razão foi exaltado em detrimento das 

qualidades secundárias. O modelo seguido pelo racionalismo do século XVII visava o saber 

objetivo da natureza. Assim, somente o mundo físico, o que pode ser experimentado, medido, 
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 CHÂTELET, François. Uma História da Razão. Tradução Lucy Magalhães. Zahar Editor, Rio de Janeiro, 

1994 
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quantificado,  deveria ser tomado como fonte de conhecimento possível para fundamentação 

da verdade. A Ciência Moderna desqualificou a vivência subjetiva. 

Se toda consciência é  constituinte de uma região do ser, o que ela vê, não vê de 

maneira errada. Mesmo que o que seja percepcionado seja uma ilusão, mesmo ilusório é 

percebido como ilusão. Logo, se o pensamento é certo, o objeto deste pensamento também 

será certo. Como por exemplo: se vejo a janela azul diante de mim. Tomo o objeto tal como é 

percebido, então posso pensar, posso recordar, posso imaginar a janela azul.  Ao considerar os 

atos de consciência como intencionais,  a certeza da consciência passa a se estender também 

aos objetos – a certeza de pensar aquilo que é pensado.   “Toda a objetiva do mundo é a 

consideração a partir do “exterior” e apreende somente “exterioridades”, objetividades. A 

consideração radical do mundo é a consideração interior sistemática e pura da subjetividade 

que se “exterioriza” a si mesma no exterior.” (HUSSERL, 2012b, p.92)  

Como seria possível elucidar o sentido das coisas? O sentido das coisas só poderia ser 

conseguido via subjetividade transcendental, a esfera capaz de tematizar o mundo efetivo de 

uma maneira distinta do investigador da natureza.  Afastando-se da atitude-natural do cientista 

da natureza, a Fenomenologia destacou que somente a atitude científico-espiritual conseguiria 

abstrair as unidades constitutivas para alcançar o conhecimento de objetividades mais 

adequadamente.  

De antemão, está o mundo, que permanece  sempre previamente dado e indubitável 

na certeza de ser e na autoconfirmação. Ainda que não o tenha “pressuposto” como 

solo, ele é, no entanto, para mim, o eu no cogito, válido a partir de uma  permanente 

autoconfirmação, com tudo o que ele é para mim, ora objetivamente justificado no 

seu pormenor, ora não, e também com todas as ciências, artes, com todas as figuras 

e instituições sociais e pessoais, porquanto este é precisamente o mundo que para 

mim é o mundo efetivo. (HUSSERL, 2012b, p. 153) 

 

 

O processo de conhecimento das objetividades precisava ser analisado pela 

Fenomenologia e submetido ao método fenomenológico. Nele, a intuição sensível é o  ponto 

de partida, sendo compreendida cientificamente com base na intuição doadora originária.  

Esta, por sua  referência ao sujeito singular é apreendida pela consciência, a unidade 

fenomenológica essencial, ou seja,  a fonte que determina o sentido de toda a constituição 

objetiva. De certa maneira, 

 

emerge, então, uma segunda dificuldade. A epoché em relação a todos os interesses 

vitais naturais humanos parece ser um abandono completo deles (este é, de resto, o 

erro muito frequente da epóché transcendental). Mas, se isto fosse entendido assim, 

não haveria pesquisa transcendental.  Como poderíamos fazer da percepção e do 

percepcionado, da recordação e do recordado, do objetivo e da confirmação do 

objetivo de qualquer espécie, entre os quais a arte, a ciência ou a filosofia um tema 
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transcendental, sem viver coisas semelhantes, exemplarmente e, até mesmo, com 

evidência total? Assim é, de fato. De certo modo, também o filósofo tem, então, na 

epoché, de “viver naturalmente” a vida natural e, no entanto, a epoché provoca uma 

enorme diferença, porquanto altera toda a maneira temática, transfigurando, assim, 

por conseguinte, a meta do conhecimento em todo o seu sentido de ser. (HUSSERL, 

2012b, p. 144) 

  

 

Para clarificar a questão da meta do trabalho intelectual, no que se refere à constituição 

de novas objetividades, Husserl (2005)
51

  indicou que ela deveria ser tomada  como exata e 

verdadeira, considerando as regulações intersubjetivas a que elas deveriam ser submetidas. 

Pois, para que as objetividades motivem o espírito, ele precisa estar consciente delas em sua 

especificidade singular. Logo, uma ferramenta só se determina como ferramenta para quem a 

tenha apreendido “como tal”. Uma sinfonia de Beethoven  poderia não motivar o espirito de 

um chinês, justamente por ele não tê-la apreendido de maneira determinante “como tal”. 

Assim, a realidade das coisas para um “eu” só é experimentada quando há uma correlação, 

onde a existência é tomada como uma existência “relativa”, portanto, uma relatividade 

peculiar. É importante ressaltar que, a constituição de uma nova objetividade depende do 

desenvolvimento pessoal, onde o eu pessoal se estimularia a compreendê-la dentro dos limites  

da própria especificidade da significação objetiva.  

 

Das ciências com aquele único sentido genuíno surgiram, insensivelmente, arte 

notáveis de uma nova espécie, que se ordenavam às outras artes de nível   superior e 

inferior, como as belas-artes, a arquitetura, bem como as artes de nível inferior. 

Tornaram-se ensináveis e aprendíveis nos seus institutos, nos seus seminários, 

coleções de modelos ou museus. Podia-se nelas exibir habilidade, talento, mesmo 

gênio – por exemplo, na arte de inventar novas fórmulas, novas teorias exatas para 

prever o curso dos fenômenos da natureza, para fazer induções de um alcance 

impensável nos tempos anteriores. Ou, também, na arte de interpretar documentos 

históricos, de analisar línguas gramaticalmente, de construir conexões históricas etc. 

Em toda parte há grandes gênios pioneiros que despertam  a mais alta admiração da 

co-humanidade, e amplamente a merecem. Mas a arte não é a ciência, cuja origem e 

intenção irrenunciável são alcançar, pela elucidação das fontes últimas de sentido, 

um saber daquilo que efetivamente, e no seu sentido último é compreendido.  

(HUSSERL, 2012b, p. 158) 

 

Ao 
52

 questionar a separação entre ciência e o mundo da vida, a Fenomenologia  

demonstrou que arte teórica não é Filosofia e, nenhuma ciência que não seja de cunho 

filosófico pode almejar ser uma ciência do universal. A Filosofia é uma ciência única por ser 

                                                 
51

 Dois exemplos foram retiramos de Ideen II. 
52

As críticas feitas em relação ao objetivismo eram endereçadas  especificamente em relação ao esquecimento 

do sujeito e da história enquanto espaço de vivência de sua construção subjetiva de valores éticos, que muitas 

vezes não são considerados pelo método matemático em relação as intervenções que a ele são aplicadas 

arbitrariamente. 
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rigorosa, ser radical e ter uma visão de conjunto que perpassa todas as instâncias de 

investigação do conhecimento.  

 

Já falamos sobre isto nas nossas discussões sistemáticas, mostramos o que é 

requerido para adquirir um conhecimento a partir dos seus fundamentos últimos, e 

que tal conhecimento só se pode adquirir no contexto universal, e jamais como 

“ciência especial” ingênua e tampouco, é claro, no preconceito do objetivismo 

moderno. A tão deplorada especialização não é, em si, uma falta, posto que na 

filosofia universal, assim como em qualquer disciplina especial, é necessária a 

formação de um método conforme à arte. É porém funesta a separação da arte 

teórica em relação à filosofia. (HUSSERL, 2012b, p. 158) 

 

Fazendo eco aos filósofos que o antecederam tais como Hume, Hobbes entre outros. 

Husserl toma consciência do caráter não sistemático do desenvolvimento da Filosofia como 

ciência. Ao contrário das ciências da natureza, na filosofia, as  teorias divergentes e até 

mesmo antagônicas convivem entre si.  

 

Apesar de o abandono da ideia genuína da filosofia, embora nunca levada até à 

clarificação radical, não ter acabado por se impor, a diversidade quase inabarcável 

das filosofias teve a consequência de que ela não mais se articula em direções 

científicas que, trabalhando seriamente em conjunto, discutindo cientificamente 

entre si em crítica e resposta, conduzem no trilho da efetivação da ideia comum da 

ciência uma, como de certo modo o fazem as direções da biologia ou da matemática 

e físicas modernas, mas contrastam entre si, por assim dizer, segundo uma 

comunidade de estilo estética, análoga às “tendências” e “correntes” nas belas-artes. 

(HUSSERL, 2012b, p. 159) 

 

 A temporalidade  como simultaneidade e sucessividade do espaço e tempo objetivos 

estão ligados à materialidade e à causalidade.  Mas, a temporalidade do espaço e tempo do 

mundo da vida [Lebenswelt] estariam consequentemente ligados ao corpo somático, à 

intersubjetividade e à linguagem. Estas instâncias seriam “reais” somente no sentido pré-

científico. Isto devido ao fato de assim ser apreendida como forma universal de um mundo 

“real” no qual e pelo qual todo “real” do mundo da vida é determinado em nível histórico e 

existencial. Husserl considerou o espírito como ser absoluto,  sem extensão e sem localização 

temporal, podendo ser  projetado numa temporalidade subjetiva própria.  

 

É o mundo histórico-cultural concreto, sedimentado intersubjetivamente em usos e 

costumes, saberes e valores, entre os quais se encontra a imagem do mundo  

elaborada pelas ciências. O Lebenswelt é o âmbito de nossas originárias “formações 

de sentido”, do qual nascem as ciências. Para Husserl, o mundo da vida é um a 

priori dado com a subjetividade transcendental. O erro do objetivismo foi esquecê-lo 

ou desvalorizá-lo como subjetivo. As teorias lógico-matemáticas substituíram o 

mundo da vida pela natureza idealizada na linguagem dos símbolos. Cabe à 

fenomenologia recuperá-lo, tirá-lo do anonimato, pois o humano pertence, sem 
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dúvida, ao universo dos fatos objetivos; mas, enquanto pessoas, enquanto eu, os 

homens têm fins, perseguem metas, referem-se às normas da tradição, às normas da 

verdade; normas eternas. (ZILLES, 2008, p.45) 

 

 

Embora o mundo científico negue a espacialidade do psíquico orientada pelo conteúdo 

efetivo da experiência, os objetos espirituais acabam por apresentar a junção do “real” e do 

“irreal” em si. Por exemplo, um livro traz em si a sua parte “real” que é a sua extensão e suas 

características materiais e físicas, mas traz também a sua parte “irreal” de sentido, de 

significação ideal que pode ser lida em seus signos verbais impressos em suas folhas. Assim, 

os objetos espirituais se apresentam de uma maneira imprópria por estar aqui e lá (um futuro 

como um horizonte aberto de significação). Os  objetos espirituais são in-corporados  por um 

eu que pode fazer a experiência da alteridade ao comungar as ideias expressas pelo autor que 

escreveu o livro e, não somente isto. Diante de um livro, percebemos que ele não é  apenas 

um objeto, percebemos que ele carrega “algo” de uma personalidade, de um eu-sujeito livre 

que o escreveu, registrou ali a sua marca animada. A compreensão do livro  possibilita que 

seja feito um nexo intersubjetivo, que por fim desenha uma perspectiva social unitária de 

significação para o ser humano no comum acordo firmado intersubjetivamente. 

 

(...) Isto diz respeito a objetos espirituais de qualquer espécie, em primeiro lugar às 

mentes, mas também a objetos espirituais de qualquer outra espécie (como obras de 

arte, configurações técnicas etc.). segundo aquilo que lhes confere o significado 

espiritual, eles são “in-corporados” pelo modo como “têm” corporeidade. Estão aqui 

e ali de maneira imprópria e são coextensos aos seus corpos. Do mesmo modo 

indireto têm também o seu ter sido e i seu ser futuro no espaço-tempo dos corpos. 

Cada um só experiência a incorporação das mentes originalmente em si. 

(HUSSERL, 2012b, p. 175 - 176) 

 

  Há uma legalidade psicofísica/espiritual que regida por leis imanentemente psíquicas, 

permite à consciência extrair as qualidades que se doam sensivelmente ao eu. Estas 

qualidades são qualidades meramente subjetivas e indicam  que o sentido ideal é captado na 

“realidade”  material física. Husserl considerou que obra de Arte se doa através de duas 

perspectivas, a real e a irreal. Como  objeto no mundo efetivo pode ser considerada uma coisa 

material, mais pode ser tomada no sentido espiritual. “A ciência da natureza da Modernidade, 

estabelecendo-se como física, tem sua raiz na consequente abstração, pela qual ela só quer ver 

corporeidades no mundo da vida. Cada “coisa” “tem” corporeidade, apesar de, como um 

homem ou uma obra de arte, não ser meramente corpórea, mas somente, como todo o real 

“incorporado.”” (HUSSERL, 2012b, p.184) Embora, isto seja possível devido ao fato de que 

os atos executados pelo homem em suas motivações e tomadas de decisão conferiram 
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significações que atestam o seu obrar no mundo de maneira singular, a obra de arte tem em si 

a “incorporação” da subjetividade de quem a elaborou.  De maneira que, uma verdadeira 

consideração científica da realidade só pode ser cunhada por uma Antropologia científica, isto 

é, uma ciência positiva dos homens, onde se colocaria como esfera de pesquisa o estudo 

científico do espirito e, também das obras espirituais. 

 

1.5 - A DUPLA INTENTIO DA OBRA DE ARTE EM “IDEEN II” 

 

Visando resolver a problemática questão da intersubjetividade, Husserl orientou todo o 

projeto do seu livro
53

 Ideen II 
54

 na descrição fenomenológica da constituição intencional da 

consciência.
55

 Posteriormente, um alargamento do horizonte da constituição da realidade foi 

feito, desta vez, por meio da noção problemática da constituição da “natureza e do espírito”.  

Procedendo por meio de  uma análise minuciosa das esferas ontológicas do natural,  do 

anímico e do espiritual. No entanto, esse três campos encontram-se interconectados, pois 

como ser no mundo o homem experimenta condições que lhe permitem desenvolver suas 

potencialidades físicas, pessoais, espirituais constituindo novas significações possíveis. 

A natureza
56

 como campo das realidades transcendentes, das realidades espaço-

temporais e, das experiências que nela são passíveis de serem feitas e, cujo alcance de 

pesquisa se apresentaria como inesgotável. Em certo sentido, a Fenomenologia se  distancia 

das  ciências naturais por causa do objeto de  estudo. A consciência é tomada como unidade 

fenomenológica essencial, capaz de funcionar como possibilidade da experiência assegurando 

que  a consciência é a fonte determinante  do sentido da natureza. Isto porque,  dentro da 

perspectiva  de que a consciência,  por operar a “apercepção” poderia determinar de antemão 
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 Husserl, Edmund. Ideias relativas a una fenomenologia pura y una filosofía fenomenológica.  Libro segundo: 

Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución. Tradução: Antônio Zirión Q. México: Fondo de cultura 

económica, 2005 
54

 Marly Biemel na introdução  do livro Ideias II, relatou que o manuscrito desta obra tinha  permanecido 

desconhecido do público devido à insatisfação sentida por Husserl em relação aos  resultados  alcançados em 

suas pesquisas. A primeira edição alemã foi publicada somente em 1952. Alfred Schütz afirmou em 1934, que 

Husserl havia deixado o segundo volume de Ideias “desconhecido” por não ter encontrado uma solução efetiva 

para o problema da intersubjetividade. Embora este fato deva ser considerado, vários pesquisadores se 

interessaram pela referida obra. Husserl finalizou seu trabalho apresentando a necessária distinção entre as 

Ciências da Natureza e as Ciências do Espírito, bem como as características inerentes a cada uma destas.  
55

As análises fenomenológicas constitutivas tiveram suas pesquisas intensificadas no período compreendido 

entre 1912-1928, o que resultou na retomada da questão fundamental: A constituição das objetividades pela e na 

consciência. Neste intento, trabalhos acerca da constituição da natureza intuitiva-sensorial e a conexão imediata 

destas com o corpo e a alma foram desenvolvidos, buscando estabelecer no decorrer das pesquisas uma 

necessária correspondência lógica. 
56

 O livro aborda  a constituição da natureza de uma maneira geral como “orbe” espaço-temporal em sua 

totalidade,  o todo “mundano” com sentido pleno. 
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o que é ou não é válido como sentido científico-natural. Sendo assim, o distanciamento acima 

referido se corrobora, no sentido de que  restaria ao investigador da natureza que intui e pensa 

de modo científico-natural, investigar somente a natureza, ou seja, as coisas que podem  ser 

investigadas numa atitude dóxico-teórica pelo sujeito que elabora teorias e conhecimentos. As 

vivências do sujeito teórico seriam caracterizadas  estritamente no modo em que precisam ser 

executadas em função do conhecimento, ou seja, ter conhecimento de que um fato é tal como 

deveria ser. Segundo Husserl, “A NATUREZA COMO MERA NATUREZA NÃO INCLUI 

VALORES, OBRAS DE ARTE, etc., que são, entretanto, objetos de conhecimento e ciência 

possíveis. Mas vamos considerar inicialmente o geral.” 
57

 (HUSSERL, 2005, p. 32-33).  

Os juízos acerca do belo e do bom não entram ao domínio do cientista da natureza. 

Eles dizem respeito  somente ao sujeito valorativo e o sujeito prático, que podem também 

executar vivências dóxicas.  Porém, em sentido amplo esta investigação requer uma 

compreensão mais ampla e subjetiva, pois é na esfera dos valores, que os juízos acerca das 

obras de arte e da estética são enunciados. O sujeito valorativo 
58

 vivencia, experimenta, se 

faz presente no campo perceptivo e,  está dirigido para o  objeto ativamente, vivendo a 

execução do juízo.  

É importante ressaltar, entretanto que todos os atos dóxicos possuem uma  

possibilidade ideal de modificação. Isso nos leva a considera a possibilidade de sobrepor todo 

ato de visão, de julgamento a consciência do agrado ou desagrado da experiência. Os atos 

valorativos, por exemplo, podem possuir um sentido amplo que  se 

traduz em atos de agrado ou  desagrado. Temos assim presente  a esfera emotiva que ao seu 

modo daria a experiência uma certa tonalidade afetiva
59

.  

Com a obra de Arte temos a possibilidade de desfrute e do gozo estético entendido 

como ato, mais  também, podemos julgar a mesma obra do desfrute estético. Pois também a 

estimamos,  realizamos um julgamento sobre dela,  de maneira a elevá-la ao status de objeto. 

                                                 
57

 LA NATURALEZA COMO MERA NATURALEZA NO INCLUYE VALORES, OBRAS DE ARTE, etc., 

que son, sin embargo, objetos de conocimiento y ciência posibles. Pero consideremos inicialmente lo general. 

[tradução nossa] 
58

 Embora, neste caso, tanto o sujeito valorativo quanto o prático possam executar vivências dóxicas tal como 

por  exemplo: Este céu está azul agora. A atitude prática que é executada pelo sujeito prático, por  exemplo 

seria  saber que é dia. 
59

 Usamos o exemplo dado na página 37 de Ideen II: “O céu azul resplandecente” pode causar comoção em 

quem o  contempla.   De maneira análoga, a apreciação estética que temos ao  contemplar um quadro de cuja 

beleza desfrutamos, pode nos proporcionar a vivência de execução do agrado estético. Podemos, diante deste 

mesmo quadro, executar um julgamento acerca da agradabilidade da sua aparência classificando-o como belo. 

Tratar-se-ia então de uma vivência que expressa uma atitude teórica, judicativa, a partir da experiência da 

agradabilidade da aparência do objeto.  
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Neste momento, a obra passa a assumir uma particularidade dóxica-  tética. O “objeto” que se 

intui está aí, está dado com o caráter de amenidade estética.  

Assim, a obra de Arte tem a possibilidade de propiciar níveis distintos de objetividades  

que são captados em  um único e mesmo objeto. Isto é,  a objetividade de nível superior é uma 

nova objetividade “teórica”. Já a de nível inferior encerra um intuir cuja vivência é meramente 

sensível. A obra de arte assumiria um status diferenciado, não sendo uma mera coisa que pode 

ser intuída somente, mas o seu ser-aí expressa o seu caráter de valor. A obra de Arte é uma 

coisa valiosa. Logo,  

 

Observamos que o juízo de valor original-geral, falando em termos gerais,  TODA 

CONSCIÊNCIA QUE ORIGINALMENTE CONSTITUI UM OBJETO DE 

VALOR COMO TAL, necessariamente possui em si um componente que pertence à 

esfera emocional. A mais primitiva constituição de valor é executada na emoção 

como aquele abandono hedonista pré-teórico (num sentido amplo da palavra) do 

sujeito-ego sensível,  para o qual eu já usei a expressão valicepción em sala de aula 

por décadas. A expressão designa, então, dentro da esfera do sentimento, um 

análogo da percepção, a qual representa na esfera doxa, o ser primigênio (cativante) 

do ego, o  objeto mesmo. Assim, na esfera emotiva, aquele sentimento em que o eu 

vive na consciência é o sentimento do “próprio”  objeto,  e é precisamente isso que 

se quer dizer quando se fala em prazer. (HUSSERL, 2005,  p.39) 
60

 

 

 

O desfrute viver a presença da coisa mesma através de um sentimento peculiar. A 

doação originária da coisa mesma pode-se fazer tanto por intermédio da percepção como 

imediatamente a partir de uma tonalidade afetiva experimentada pelo sujeito a partir do 

objeto. Isto não vale apenas para o juízo estético, mas para todos os juízos valorativos em 

geral. 

A obra de Arte possibilita duas atitudes distintas  e interconectadas: a dóxico-teórica e 

a valorativa. São momentos onde é possível representar algo intuitivamente e ter a expectativa 

do desfrute.  Trata-se da percepção e da valicepción. No primeiro aspira-se representar o 

objeto no sentido do conhecimento. No segundo, aspira-se um valorar, tem-se a expectativa 

do desfrute. A consciência valiceptiva constitui-se em um giro dóxico, é uma intuição de 

valor.  Pois, como o processo de intuição, este pode se dar também de maneira  “inadequada” 
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 Observamos que el juicio de valor original-general, hablando em términos generales, TODA CONCIENCIA 

QUE ORIGINARIAMENTE CONSTITUYE UN OBJETO DE VALOR COMO TAL, posee em sí 

necesariamente un componente  que pertenece a la esfera emotiva. La más primigenia constitución de valor se 

ejecuta en la emoción como aquel abandono disfrutante preteórico (em un sentido amplio de la palabra) del 

sujeto-yo sensible, para el cual ya desde hace décadas he usado en clase la exprésion valicepción. La expresión 

designa, pues, dentro de la esfera del sentimento, un análogo de la percepción, la cual representa en la esfera 

doxa el primigenio estar (captante) del yo cabe el objeto mismo. Asi, en la ESFERA EMOTIVA, aquel sentir en 

el cual el yo vive en la consciência el estar cabe el objeto ‘mismo’ sintiendo, y esto es precisamente lo que se 

quiere decir al hablar de disfrute.[tradução nossa] 
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e antecipativa devido ao fato de que  muitas vezes  a intuição pode ser  prevista por um 

horizonte de sentimentos que se adiantam no vazio, na expectativa, como no caso de uma 

percepção externa.   Julgo estar diante de uma obra de arte, mas na “realidade” não se tratava 

de uma obra de arte mesma.  

De acordo com Ideen II (2005), a consciência valiceptiva, irá exigir, por exemplo, que 

ao estar diante de um gótico antigo, posso captar que é um belo gótico por meio de uma 

mirada, mas se quero captar a beleza deste gótico, de maneira plena, precisarei efetuar uma  

valicepción ininterrupta, que consiste em  um giro dóxico que corresponderia à uma intuição 

plena de valor. Os atos edificados de modo fundado possuem como peculiaridades essenciais 

gerais o fato de referirem-se a objeto de juízo, objeto de valor e objeto de vontade. De modo 

que, teremos objetos que podem ser dados de maneira teórica ou como ente. Conclui-se que 

diferentes combinações entre atos teóricos e os outros atos são possíveis.  

  O sujeito pode executar atos espontâneos e ter vivências intencionais. Também pode 

executar atos espontâneos sem necessariamente estar com a atitude orientada para os objetos. 

Tal atitude somente é possível quando os atos são vivenciados e se dão em sentido imanente, 

na reflexão. Contudo, o que se afigura cristalino à Husserl é que a atitude teórica pode se fazer 

presente tanto à percepção imanente dirigida ao ato imediato, quanto à sua retenção imanente 

quando esse ato já passou.  Isto faz parte de um processo de  transição da atitude teórica para 

a atitude reflexiva. Ambas atitudes, a perceptiva e a reflexiva são consideradas objetivações,  

pois a retenção oferece as vivências como objetos à intencionalidade que se volta sobre elas.  

Se vivemos uma execução desta objetivação, estamos portanto em atitude teórica quer na 

reflexão quer na percepção.  O agrado estético também pode ser objeto de uma atitude teórica 

possibilidade que parece pertencer por princípio a todos os atos.  De fato, uma coisa é sentir 

prazer na contemplação estética de um objeto, outra coisa é refletir sobre esse prazer 

reconhecendo nele a experiência vivida de uma coisa enquanto bela. A reflexão objetiva o 

prazer estético que originariamente não resulta de uma atitude teórica.  

 

No prazer estético, algo que é para nós  consciente como esteticamente agradável 

enquanto belo. Deixe o ponto de partida ser o fato de que vivemos no prazer 

estético, que nos abandonamos com prazer, pois, ao objeto aparente. 

PODERÍAMOS REFLETIR SOBRE O PRAZER, como quando mais tarde 

enunciamos: Isso me agrada! O julgamento é certamente um julgamento sobre o 

meu ato de prazer. Pois, se DIRIGIR AO OBJETO e à sua beleza é algo totalmente 

diferente. (HUSSERL, 2005, 43-44)  
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Há uma diferença entre direcionar o olhar para o objeto ou direcionar o olhar para a 

beleza deste mesmo objeto, isto porque o faço em momentos distintos. A intuição da beleza 

em um objeto é algo bem distinto da intuição de sua cor, de sua figura, momentos que podem 

ser realizados numa percepção sensível simples qualquer. Encontrar o belo no objeto em si 

não carece da realização de uma reflexão e, enunciar que um  objeto é para mim um belo 

objeto é diferente de enunciar que algo me resulta agradável. Os predicados tais como: o 

“grato”, o “alegre”, o “triste” e todos os predicados objetivos equiparados não são conforme 

seu sentido objetivo. Predicados de relação  estão, via de regra, referidos à atos, que por sua 

vez, estão co-pressupostos. São vivências.  Em atitude teórica de reflexão não posso falar de 

predicados objetivos, e, sim somente em predicados relativos à consciência. Isto porque, 

somente os objetos podem ser percebidos, vistos de uma maneira ou de outra. Os objetos me 

são dados, se doam a mim, de maneira que me é possível explicitar teoricamente sobre eles, 

pensar sobre eles, etc. Diferentemente, se posso falar acerca dos objetos e de seus predicados, 

bem como de suas propriedades, relações e estados que lhe são inerentes, somente o poderei 

fazê-lo por meio de atos teóricos. Entretanto, quando falo acerca de objetividades estou me 

referindo a todas as vivências intencionais, incluindo aí as vivências emotivas que tenho 

acerca de objetos de valor, objetos práticos, etc.  

Em síntese,  a Fenomenologia considera que  os atos são momentos abstratos que se 

dão pela matéria e a qualidade sendo que a “qualidade do ato” possuiria  por sua vez uma 

espécie fundamental própria, pois via de regra “qualidade do ato” é simples representação. 

Nesta medida, devido ao fato de ocorrer modificação no ato a sua crença poderia ser afetada.  

De maneira estritamente lógica, devido ao fato de os atos objetivantes  terem por sua vez,  

qualidade  dóxa e de crença e, sofrerem suas distintas modificações, podem ser a espécie 

fundamental de atos que, em sentido igualmente amplo, poderiam ser designados como atos 

valorativos. Logo, chegaríamos a seguinte conclusão: todos os atos teóricos são objetivantes e 

todos os atos objetivantes são valorativos.  

A  síntese estética está essencialmente caracterizada quando uma coisa é captada de 

maneira singular. Mais também, suas partes e lados que lhe são próprios podem caracterizar 

uma síntese estética. Ao olharmos uma coisa, podemos observá-la em seus diferentes estratos 

e, quando o fazemos, estamos olhando para alguma particularidade que a coisa exibe. Ou seja, 

estamos nos dirigindo à uma “nota” cujo sentido particular de captação nos traz um momento 

singular que traduz um sentido puramente estético. A  função da síntese estética é traduzir 

este sentido puramente estético que a coisa contém em si.  



112 

 

De maneira similar podemos observar qualquer outra coisa, por exemplo: uma figura. 

Podemos observar a figura e dela fazer meramente uma  captação puramente visual. A partir 

daí e dentro deste mesmo domínio, realizar menções parciais sinteticamente unificadas sobre 

a figura observada. Tais menções parciais podem assumir uma forma diferente de uma 

“passividade secundária”. Poderia a partir  da apreensão de uma superfície unitária obter atos 

com a potencia de me dar a experiência de superfícies parciais singulares, mesmo que elas 

não estivessem co-dadas como separadas. Outro exemplo, que poderia ilustrar outra função da 

síntese estética seria o de  unir objetividades distintas entre si. Objetividades que tenham sido 

constituídas em diferentes esferas sensoriais singulares. Conseguir o estrato sensorial visual 

de uma coisa que foi sentida apenas de maneira tátil,  ou formar  com a minha visão uma 

figura de algo que apenas tenha sido sentido pelo tato, assim, posso visualizar uma figura que 

toquei sem ter contato visual prévio com ela. São momentos que corresponderiam à síntese 

estética de união de objetividades distintas a partir de esferas singulares diferentes. Em 

Filosofia da Arte, o fenômeno da síntese estética é extremamente relevante quando se trata de 

se pensar o que se determinou a correspondência das Artes, ou a associação muitas vezes 

notada entre sons e cores, por exemplo.  

A diferenciação entre coisas, fantasmas espaciais e dados da sensação precisam ser 

consideradas exigindo que cada uma fosse entendida conforme a sua característica particular.  

“A unidade da coisa dos sentidos visual não exige necessariamente a vinculação com a 

unidade em sentido tátil.” (HUSSERL, 2005, p.51) É, assim, uma unidade independente, de 

maneira que nos possibilita elaborar delas representações distintas. Tais representações se 

originam de objetos dos sentidos, objetos reais, coisas que podem ser vistas, que por sua vez 

se apresentam na “percepção sensível”.  Podemos tê-las antes de todo pensar, antes de todo 

colocar em marcha atos sintético-categoriais.  Em direção oposta, o fantasma espacial é 

alcançado no momento em que abstraímos a realidade material. Exemplificamos conforme 

Ideen II (2005), a saber: ao ouvirmos o som de um violino, prestamos atenção na melodia, nas 

notas que estão sendo tocadas e podemos apreender este som como som real, com sendo um 

evento espaço-real. E, conservamos um fantasma espacial do tocado, que por sua vez é 

possuidor de uma aparente orientação determinada, um sítio. O dado da sensação pode surgir 

no momento em que se coloca fora de execução a apreensão espacial. De maneira que, ao 

invés de ouvir o som que toca espacialmente me atenho ao som como mero “dado de 

sensação”. O som aparece para mim agora subjetivamente como fluxo de vivências que 

fogem continuamente para o passado. Ao voltar o olhar para os dados da sensação som, 
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percebo alterações, contínuas mudanças onde antes apenas percebia um som inalterado.  Os 

dados da sensação podem revelar também a existência de uma relação entre o som e o objeto 

que produz o referido som. Em momentos que podem sinalizar a possibilidade de a 

consciência apreender o som tocado como objeto e, também no momento em que a 

consciência poderia  tomar o som que toca como estímulo para se lembrar do objeto que 

produziria os respectivo som. Um ilustração deste pensamento, nos leva a cogitar a 

possibilidade de  se pensar em um som que fosse totalmente desprovido de toda a apreensão 

espacial, que nos fosse oferecido apenas como puro dado da sensação. As terminações 

genéticas de um sujeito que em num momento passado teve uma percepção do som e  do 

respectivo objeto que o  produz, torna  o sujeito capaz de estabelecer co-relação entre objeto e 

som. O mesmo não se pode esperar de um sujeito que não vivenciou a  experiência de 

simultaneidade entre som e objeto, impossibilitando-o de captar o som do objeto enquanto 

objeto,  as relações seriam por assim dizer relações de “espelhamento”. 

Ora, do mesmo modo, pode-se afirmar tomando como base o  parágrafo anterior, que a  

consciência em relação ao  objeto é espontaneidade e se dá pela  captação do mesmo. Capta-

se inicialmente o objeto e, posteriormente capta-se algo novo acerca deste mesmo objeto, um 

processo chamado na Fenomenologia husserliana de reativação da captação. Na reativação de 

uma captação modificada, o olhar é tomado por algo objetivo e consciente acerca do mesmo 

objeto. Tal processo explicitaria bem a captação de coisas espaciais, pois, quando busco 

captar coisas espaciais preciso necessariamente me remeter às instâncias ultimas, às instancias 

sensoriais, ou seja, as objetividades categoriais e as sensíveis. O som é um excelente exemplo 

do referido processo de captação. Os dados da sensação do som se constituem inicialmente de 

maneira primitiva, mas posteriormente, vão se constituindo como unidades na consciência no 

tempo [grifo nosso]. A percepção de uma melodia exige que a nota retida, já passada, seja 

ouvida conjuntamente com a nota presente e, ao  mesmo tempo que seja aberta uma 

expectativa da consciência para o próximo som. No entanto a co-presença da nota já passada 

deve se efetuar em termos da modificação sofrida pela sua retenção. Caso contrário  não 

teríamos uma melodia, isto é, uma percepção resultante de notas que se sucedem no tempo, 

mas um acorde. A nota retida se encontra presente juntamente com a nota atualmente ouvida 

na qualidade de sonoridade retida e passada. A melodia se constitui como percepção da 

unidade temporal de um fluxo sonoro. 

Buscando uma determinação mais especifica e tomando a obra de Arte como um 

importante suporte para delimitar determinadas perspectivas, Husserl elaborou um termo 
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especifico para designar os objetos da ciência da natureza e os objetos da ciência do espírito. 

Para ele, a consciência constituinte teria então a capacidade de estabelecer aprioricamente 

uma diferenciação entre os objetos das distintas ciências de modo a  classifica-los como  

“meras coisas” ou como coisas. A esfera das coisas é a  esfera onde há a  possibilidade de se 

trabalhar  teoricamente com predicados de valor e predicados práticos, desta esfera cuida a 

ciência do espírito. À esfera das “meras coisas”, restaria para a investigação da ciência da 

natureza, um campo onde afirmações a  respeito de predicados de  valor ou práticos são 

praticamente excluídos.  “O que chamamos de coisas são: pinturas, estátuas,  jardins, casas, 

mesas, vestidos, ferramentas, etc. Todos eles são objetos valiosos de natureza diferente, 

objetos de uso. Estes não são objetos científicos-naturais.” 
61

 (HUSSERL, 2005, p. 56) 

 Desse modo, as “meras coisas” da esfera científico – natural passam a ser 

“desconectados” das coisas pela redução transcendental, da esfera espiritual.  O interesse de 

Husserl se direciona para coisas cujo conteúdo de sentido  contribuem para a consciência 

valorativa “constituinte”, algo que os objetos da natureza são incapazes de proporcionar 

devido a sua composição essencial,  a  materialidade. Logo, a ideia de realidade se conforma à 

ideia formal: “unidade de propriedades permanentes com referência a circunstâncias 

pertinentes”. Ideen II (2005) Circunstâncias estas que podem ser externas ou internas, partes 

ou todo, eu e outro. Assim, podemos concluir que os conceitos de  “natureza” e “realidade” 

são norteados pela essência da coisa material que é de certo modo a composição essencial dos 

objetos da natureza. De maneira que,  

 

Conceitos valiosos, belos, charmosos, atraentes, perfeitos, bons, úteis, ação, 

trabalho, etc. mais  também conceitos como, Estado, Igreja, direito, religião e outros 

conceitos ou objetos cuja constituição tem contribuído essencialmente com atos 

valorativos e práticos, eles não tem nenhum lugar, não são conceitos da natureza. 

(HUSSERL, 2005, p.54) 
62

 
 

A esfera transcendental foi considerada a esfera onde a consciência conseguiria 

estabelecer uma distinção antecipada do que seria científico-natural ou cientifico-espiritual.  

Ao  falar em natureza, “estaríamos de certa maneira excluindo” todas as intenções emocionais 

                                                 
61

 Lo que llamamos cosas son pinturas, estatuas, jardines, casas, mesas, vestidos, herramientas, etc. Todas ellas 

son objetos de valor de diferente índole, objetos de uso, objetos prácticos. Éstos no son objetos cientifico-

naturales. [tradução nossa] 
62 

Conceptos como valioso, bello, encantador, atractivo, perfecto, bueno, útil, acción, obra, etc., pero igualmente 

también conceptos como Estado, Iglesia, derecho, religión y demás conceptos u objetividades a cuya 

constituición han contribuido  esencialmente actos valorativos y prácticos, no tienen en ella ningún sitio, no son 

conceptos de la natureza. [tradução nossa] 
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e apercepções originadas na intencionalidade da emoção.  A redução retiraria todo o interesse 

teórico de conhecimento da natureza como alvo de maneira a clarificar a objetividade espaço-

temporal que se doa a nós antes de todo de pensar. Como consequência de tal exclusão 

chegou-se a conclusão de que o sujeito teórico-cognoscente ao efetuar seu interesse 

puramente teórico  toma a natureza à “priori” apenas como mundo de “meras coisas” com 

vistas a satisfação  de interesses de uso e controle. Em contrapartida, na atitude investigativa 

de nova ciência proposta  um método foi elaborado para tematizar a relação entre a 

subjetividade e mundo buscando a compreensão da esfera das “coisas”, as extra  corporais.  

 Husserl afirmou que “o eu tem sempre um saber”, saber este que pode se  dar em atos 

objetivantes, atos valorativas, atos volitivos, atos judicativos, etc. E, embora os atos 

objetivantes constituam atos de significação  que se referem aos objetos, os atos  valorativos e 

volitivos, tais como: o sentir, o querer, o resolver, o agir, permanecem conectados à esfera das 

coisas sendo pertencentes a elas de modo integral. Não se pode cogitar a possibilidade de que 

poderíamos estabelecer uma distinção da consciência que temos de um determinado objeto 

quando efetuamos atos valorativos ou volitivos, pois a  nossa consciência inteira vai conosco 

quando efetuamos tais atos. O corpo do sujeito como unidade estesiológica, faz  frente  à 

natureza material  e a experimenta  através das sensações, sendo então uma unidade potencial 

de experimentação e   portador constante do centro de orientação na natureza material . Dessa 

maneira, o corpo é capaz de  vivenciar múltiplas experiências  sendo  uma unidade com 

capacidade de fornecer um conteúdo interno de notas, obtido através das   múltiplas  

sensações que experimenta das coisas que se exibem.   

Se a relação das coisas materiais com outras coisas materiais, inclusive o corpo – ente real 

mundano, só pode ser pensada numa relação de causalidade necessária. A relação do corpo 

com a alma, ente que está referido só condicionalmente a circunstâncias corporais, se dá numa 

relação de condicionalidade. Pois, a alma é sem materialidade e participa do corpo por estar 

localizada espacialmente nele, não sendo fragmentária tem o psíquico como seu centro. A 

alma é considerada uma unidade do eu puro, do eu transcendental, de maneira a excluí-la 

como sendo uma vivência ou uma corrente de vivência. Sendo assim, a alma é constituída 

como  realidade que se encontra em enlace com a realidade do corpo, corpo este que, em 

virtude de suas determinações essenciais de materialidade faz com que ela tenha por sua vez 

uma “ligação” com o material.  

Contudo, a diferenciação entre a materialidade do corpo e a materialidade das coisas é 

melhor demarcada  por dois conceitos: aistheta e estésico. Quando nos  referimos às  coisas 
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materiais em sua estrutura estética estaremos nos referindo ao conceito de aistheta e, quando 

nos referimos ao corpo que sente, estaremos nos referindo ao estésico. A coisa material é 

objetiva e vai se constituindo à medida que a multiplicidade contínua e unitária das intuições 

sensíveis se doam ao corpo que  faz múltiplas experiências das   “coisas dos sentidos” que se 

doa em níveis diferentes num nexo psicofísico de regulação. A alma, tem por assim dizer, 

uma  quase natureza, tributo que paga ao corpo por estar a ele entrelaçada psicofisicamente  

ou em possibilidade de comunhão com outros corpos anímicos.  

A comunhão do eu com os outros eus alheios possibilita o processo de constituição de 

significação do mundo circundante comum que organiza por meio do processo de experiência 

subjetiva e também intersubjetiva “A PERCEPÇÃO é  por toda parte como uma UNIDADE 

OPERACIONAL, que surge essencialmente do trabalho de um  conjunto de duas FUNÇÕES 

REFERIDAS CORRELATIVAMENTE. Infere-se ao mesmo tempo que a CADA 

PERCEPÇÃO pertencem FUNÇÕES DE ESPONTANEIDADE”. 
63

  (HUSSERL, 2005, p.90) 

Ora, como já sublinhado, a percepção é inerente e dependente do corpo, este modo da 

consciência  juntamente com  os atos de sensação, que são por sua vez exibidores, são 

acompanhados por sensações sinestésicas e motivadas por elas, conforme Ideen II (2005). As 

sensações sinestésicas correspondem à união de sensações diferentes que combinadas entre si 

causariam uma só impressão. Como por exemplo: emoções que possuem cheiro, sons que são 

coloridos, nomes que remetem a sentimentos ou sensações, etc.  

Em Ideen II (2005), O corpo forma uma unidade com as “faculdades espirituais” que são 

edificadas e escalonadas à sua maneira sobre as faculdades sensíveis inferiores. A alma por 

ser a unidade do eu puro apresenta “estados de consciência”, estados estes que se formam por  

apreensões constituintes que, por sua vez, estão quase sempre numa relação de causalidade 

circunstancial com as coisas. As coisas por serem possuidoras de propiedades se apresentam 

por meio de esboços múltiplos cuja função é  manifestar  a unidade de coisa  que uma coisa 

contém se presentando ou presentificando “como tal”. É importante considerar que a alma 

embora participe do corpo não se esboça e nem  se esquematiza,  sendo fluxo que se dá em 

uma estrutura absoluta e infragmentável. De maneira que, a alma pode se relacionar com as 

coisas, mesmo estas sendo unidades de manifestação que se esquematizam em multiplicidades 

de qualificações, que por serem res extensas são por princípio  fragmentárias.   

                                                 
63

 La PERCEPCIÓN es por todas partes una UNIDAD DE OPERACIÓN, que surge esencialmente  de la labor 

de conjunto de dos FUNCIONES CORRELATIVAMENTE REFERIDAS. Se infiere a la vez que a TODA 

PERCEPCIÓN pertencem FUNCIONES DE LA ESPONTANEIDADE. [tradução nossa] 
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 Diante do que foi exposto acima, pode-se inferir que no contexto de experimentação 

das coisas, a questão da motivação deve ser considerada. Isto porque a experiência das coisas  

pode não nos fornecer a certeza prévia de que visamos a verdadeira qualidade ou somente 

uma qualidade sensível que se exibe. De maneira que, a simples concordância entre os 

diferentes sentidos não bastaria para resolver a dúvida que se colocou acerca do que foi 

experimentado pelo eu. Isto porque  as circunstâncias podem interferir na materialidade da 

coisa. Como por exemplo: Uma luz azul sobre um objeto causaria a modificação na cor 

objetiva do referido objeto. É, justamente aqui, que a realidade precisa ser melhor intuída, 

pois quando se trata da realidade, o apelo à materialidade não dependerá somente de 

esquemas sensíveis, mas de modos de apreensão, que podem ser corroborados por outros 

devidamente intuídos.   

Precisamos também considerar alterações de detalhes específicos durante diferentes 

modos de apreensão. Na apresentação temos uma apreensão perceptiva, uma doação 

originária e, na presentificação temos uma apreensão que se caracteriza como uma 

modificação da percepção transcendente.  Na apresentação,  a coisa  pode ser apreendida em 

pessoa. Já, na presentificação, na imaginação, na recordação, a indeterminação na apreensão 

da coisa seria uma característica que se destacaria. Todavia, se a circunstância sofrer 

alteração, o esquema de apreensão também sofrerá modificação. 
64

 

É importante ressaltar que a Fenomenologia husserliana apresentou uma distinção das 

coisas a partir do modo como elas se  exibem na experiência. Assim, a “realidade” possuiria 

as suas esferas: natureza material - coisas materiais que devem ser pensadas somente em 

relação de causalidade com outras coisas materiais; a coisa  animada do ser vivo, os sujeitos 

pessoais e coisas subjetivas individuais. De maneira que, colocado no centro da relação de 

enfrentamento com a realidade e com as coisas subjetivas individuais estaria o corpo do 

sujeito constituído como uma unidade estesiológica. Uma vez posta e avaliadas todas estas 

características estruturais da “realidade” começamos a focar mais detidamente no sujeito 

como polo de conhecimento e de experimentação das qualidades e da materialidade das coisas 

que se exibem e a ele doam.  

É decisivo para a perspectiva fenomenológica que a apercepção do sujeito intensifica a 

esfera espiritual pertencente à essência humana que por sua vez se realiza objetivamente no 

                                                 
64

  Por exemplo: Suponhamos um tapete quadriculado com partes tapadas por móveis. Isso me levar a imaginar 

a continuação dos desenhos como estando presente em toda a extensão do tapete. Embora seja justamente algo 

que eu não possa ver. A minha percepção transcendente só poderá ser confirmada caso os móveis que tapam o 

tapete sejam arrastados e a visão dos desenhos se dê de modo efetivo na percepção sensível. 
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mundo. Embora, o sujeito possa ser apreendido de maneira imediata como um ser de natureza, 

pode também desvelar uma estrutura individual espiritual que se destaca por meio de suas 

destrezas, suas referências psicofísicas e a sua história particular. De modo que, a sua 

estrutura individual humana possibilita exibir uma força espiritual objetiva que se dá no seu 

entorno. O mundo circundante comum composto pela coletividade que se objetiva por meio 

de instituições, leis, costumes, religião, arte, etc., indica que  para Husserl (2005), o mundo 

circundante não é somente cósmico mas também espiritual. O homem participa do mundo 

circundante sendo nele uma realidade espiritual, uma realidade psicofísica  e também  uma 

realidade física. Como realidade espiritual  passa a ser considerado objeto de estudo das 

ciências do espirito e, como realidade da natureza passa a ser considerado  objeto da Zoologia 

e da Antropologia.  

De maneira análoga, as obras de Arte foram consideradas como pertencentes  ao  

mundo material e ao mundo espiritual. Husserl as considerou objetos espirituais devido ao 

fato de elas assumirem a espiritualidade do corpo que dotado de alma a produziu. “Ocorre 

algo distinto com as coisas extra  corporais que por sua referência ao homem foram 

adquirindo igualmente significados egoícos, tal como: obras, bens,  valores éticos, objetos de 

uso e similares. Estas coisas têm um significado, mas não uma alma.”
65

 (HUSSERL, 2005, 

p.131) São coisas tomadas como algo belo ou útil que são percebidas como algo para se usar, 

mas que de certo modo extrapolam a questão da utilidade, vindo a se configurar em 

apercepções que tocam esferas da emoção e da vontade estimulando sentimentos e impulsos 

sensíveis do corpo e dos atos sociais. 

Em Ideen II, constatamos que as coisas recebem significados quando se doam para 

uma alma, para um espírito, quando ele passa a intencioná-las, tomando-as algumas vezes 

numa perspectiva subjetiva válida para a sua individualidade. Logo, o Eu e o mundo 

circundante passam a ser autorreferidos, pois ao experimentar o mundo circundante o Eu pode 

ser levado a se referir a este mundo através de novos atos valorativos fundados sobre a 

percepção “sensível”.  Nestes atos, o objeto acaba  recebendo da consciência um status de 

valor onde o mero representar intuitivo do objeto recebe em si uma camada valorativa que se 

sobrepõe de maneira a estimular  que ocorra uma  “percepção-de-valor” (valicepción) de 

modo primeiramente intuitivo. O violino produz sons e sabermos conscientemente que o 
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  Ocurre algo distinto con las cosas extracorporales que por su referencia al hombre han adquirido igualmente 

significados yoicos, como obras, bienes, como valores estéticos, como objetos de uso y similares. Estas  cosas  

tinen ciertamente un “significado”, pero no un alma, no un significado que indique un sujeto anímico realmente 

vinculado con ellas mismas, vinculado en una única realidad fundada. [tradução nossa] 
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instrumento violino pode trazer o som que nos agrada esteticamente, teremos um agrado 

estético perfeito e completo. O violino pela sua aparência nos estimula agradavelmente  

devido ao fato de ele ser um instrumento belo e merecer o status de instrumento belo, tal 

como uma “obra de arte”. Contudo, a aparência do violino provoca em nós o estímulo de um 

agrado estético imperfeito e incompleto. 

O fato de podermos estabelecer uma relação diferenciada com alguns objetos acaba 

nos proporcionando uma distinção entre eles. Isto foi devidamente considerado, pois os 

objetos foram diferenciados em  objetos de uso  e belas “obras de Arte”. Notamos que o 

violino tomado simplesmente como um objeto é tido como uma “obra de Arte” devido ao fato 

de apresentar beleza, graça e delicadeza em sua estrutura. Embora não saibamos do som que 

ele possa produzir imediatamente, não o apreendemos como um objeto de uso ligado somente 

a uma mera utilidade para uma atividade cotidiana qualquer. As belas obras são valoradas, 

apreendemo-las de uma nova maneira fazendo com que novas objetivações de nível superior 

surjam.  Os objetos de uso são apreendidos somente pela utilidade que apresentam para uma 

determinada finalidade. Muitas vezes, os sujeitos que apreendem o objeto como objeto de uso 

o tomam somente como tendo uma utilidade imediata:  “posso utilizá-lo para isto!”. Tal 

apreensão acaba tendo uma relevância como algo que pode ser útil ao homem passando a 

configurar um valor de uso intersubjetivo. Assim, a coisa pode ser um objeto de valor ou um 

objeto de uso dependendo da intenção que a ela se refere.  

 

Assim, das coisas que realmente existem o eu-pessoal “traz à mente” 

conscientemente, como tais, onde os “estímulos” começam. Fenomenologicamente, 

as unidades-coisa (as unidades noemáticas) são pontos de partida de tendências mais 

ou menos “fortes”. Já conscientes, mas ainda não apreendidos (pairando no fundo da 

consciência), atraem o sujeito para si, e se a "força estimuladora" é suficiente, o eu 

"segue" o estímulo, "cede” e se volta; então exerce elas atividades explicativas, 

conceituais, teoricamente julgadoras, avaliativas, práticas. Agora, as coisas, pelo seu 

ser ou pelo modo de ser, pela beleza, charme, utilidade, despertam o interesse, 

estimulam o desejo de gozá-las, de brincar com elas, de usá-las como meios, de 

reformulá-las de acordo com os propósitos que foram pensados, etc. Funcionam 

logo em níveis sempre novos como estímulos para o seu fazer (ou, para não 

esquecer o negativo, para seu sofrimento). No mais, o sujeito da motivação pode tão 

cedo ceder aos estímulos, como resistir a eles - todas essas são relações 

fenomenológicas que somente na esfera puramente intencional podem ser 

encontradas e descritas. Em um sentido muito amplo, podemos também designar a 

atitude pessoal ou atitude de motivação como a atitude PRÁTICA; se trata sempre 

do eu que age ou sofre, e apenas no verdadeiro sentido interno. (HUSSERL, 2005, p, 

235) 
66
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Así pues, de las cosas que como realmente existentes el yo personal “trae en mientes” concientemente, como 

tales, partien “estímulos”. Fenomenologicamente, las unidades – cosa (las unidades noemáticas) son puntos de 

partida de tendencias  más o menos “flertes”. Ya como concientes, pero áun no captadas (rondando en el fondo 

de la conciencia), atraen al sujeto hacia sí, y si lá “fuerza estimulante” es suficiente, el yo “sigue” el estímulo”, 
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De certo modo, novos estratos de apreensões são necessários para perceber mais do 

que natureza, pois a realidade da natureza se dá para o homem numa relação causal. No 

entanto, há  coisas que precisam ser  tomadas no sentido de serem experimentadas, pensadas e 

presumidas para um eu numa relação de motivação. A relação de motivação se estabelece 

quando a coisa faz ao eu um convite para desfrutá-la, fazendo com que ele ceda ao estímulo 

feito, levando-o a ter uma  experimentação de nível superior.  

 

Quem por toda parte vê somente natureza, natureza no sentido e, por assim dizê-lo, 

com os olhos da ciência da natureza, é precisamente cego para a esfera do espírito, o 

domínio peculiar das ciências do espirito. Não vê pessoas nem objetos que cobram 

sentido por obras pessoais – não vê, objetos-de-“cultura” - ; não vê propriamente 

pessoas, embora se ocupe com pessoas na atitude do psicólogo naturalista. 

(HUSSERL, 2005, p.237) 
67

 

 

A esfera do espirito é a esfera da empatia e, análises que elucidassem a relação entre 

consciência e as “coisas” extra corporais foram feitas na tentativa particular de compreender o 

apelo diferenciado que as abras de Arte  provocam à subjetividade. A  empatia é a capacidade 

de exercitar a compreensão emocional acerca de uma determinada coisa e exprimi-la 

objetivamente. Por exemplo: a compreensão de coisas tais como  esculturas, quadros, uma 

peça de teatro, etc,.  Há, também a empatia que pode se transparecer devido à habilidade que 

o artista desenvolve: sua projeção pessoal nas obras que elabora onde as mesmas  apresentam-

se impregnadas de traços marcantes de seu  criador. Muitos estetas chamam isto de estilo. 

 A empatia tornou-se tema relevante na fenomenologia devido ao fato de promover o 

entendimento mútuo, que por sua vez corrobora a visão objetiva do mundo estabelecida 

intersubjetivamente. De maneira que, 

                                                                                                                                                         
“cede” y se vuelve; luego ejerce sobre ellas actividades explicitantes, conceptualizantes, teoricamente 

judicativas, valorativas, prácticas. Ahora las cosas, por su ser o su modo de estar hechas, por su belleza, su 

encanto, su utilidad, suscitan su interés, excitan su deseo de disfrutarlas, de jugar con ellas, de emplearlas como 

médios, de remodelarlas conforme a los propósitos que ha pensado, etc. Funcionan luego em niveles siempres 

nuevos como estímulos para su hacer (o, para no olvidar lo negativo, para su padecer). Por lo demás, el sujeto de 

la motivácion puede tan  pronto ceder a los estímulos , tan pronto resistirse a ellos – todas éstas son relaciones 

fenomenológicas que solamente en la esfera puramente intencional pueden ser halladas y descritas. En un 

sentido amplísimo podemos también designar la actitud personal o actitud de motivación como la actitud 

PRACTICA; se trata siempre del yo que actúa o padece, y justo en el auténtico sentido interno. [tradução nossa] 

 
67

 Quein por todas partes ve solamente naturaleza , naturaleza en el sentido y, por así decirlo, con los ojos de la 

ciencia de la naturaleza, es precisamente ciego para la esfera del espiritu, el domínio peculiar de las ciencias  del 

espíritu. No ve personas ni objetos que cobran sentidos por obras personales – no ve, pues, objetos-de-“cultura” - 

; no ve propiamente personas, aunque se ocupe con personas en la actitud del psicólogo naturalista. – Pero esto 

requiere áun una exposición más fundamentada. [tradução nossa] 
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na EXPERIÊNCIA ABRANGENTE DA EXISTÊNCIA DO OUTRO, nós a 

entendemos, mais como um assunto pessoal e, portanto, como referido a 

objetividades às quais nós também nos referimos: a terra e  céu, o campo e  bosque, 

a habitação a qual estamos juntos, um quadro que vemos, etc. Estamos nos referindo 

a um mundo em torno comum - estamos em um conglomerado pessoal: uma coisa 

vai com a outra. (HUSSERL, 2005, p. 237) 
68

 

 

 

Seguramente, a relação intersubjetiva tem um aspecto de positivação no sentido de que 

a consciência de si e do outro tem como referência o mundo enquanto fenômeno,  

enquanto aparecendo em comum acordo para uma comunidade que comunga valores 

espirituais. Uma relação de intercompreensão que se estabelece quando há relação mútua das 

pessoas e das pessoas com o mundo circundante. Este mundo circundante diz respeito à 

totalidade das “objetividades”, das ideias, da consciência de si mesmo e da maneira do 

comportamento intencional.  

A relação social recíproca indica que a sociabilidade se estabelece mediante  atos 

sociais específicos de comunicação onde o Eu se coloca conscientemente para os outros e os 

outros se colocam conscientemente para o Eu. Há um processo de compreensão entre o Eu e 

os outros na intra compreensão  que se estabelece durante o processo de comunicação 

intersubjetivo e, à atenção ao comportamento pode revelar às vezes atos de consonância ou 

discrepância, etc.  Entretanto, o mundo  circundante é tomado até aqui como mundo de 

“enfrentamento” de um Eu pessoal ou de um Eu que está no conglomerado comunicativo, em 

qual abarca todas as objetividades e está constituído para ele mediante as suas “experiências”  

cósmicas, axiológicas, práticas.  

No mundo circundante e no Eu há devir constante que consiste num alterar contínuo 

diante do progresso da experiência atual. O sujeito é ativo na atualização de suas  experiências 

no mundo natural, no pensar teórico que elabora e, também, quando efetua atos valorativos, 

atos de desejo e também atos de criação quando se coloca a  configurar novos objetos, etc. 

Assim, pode-se inferir que experiências atuais podem na maioria das vezes motivar o Eu 

pessoal à novas experiências possíveis.  Logo, a relação entre sujeitos vai constituindo 

unidades pessoais de nível superior que culmina no processo de laços entre pessoais “reais’ e 

possíveis. Assim,  o mundo das subjetividades sociais vai se compondo e se apresenta ao 

                                                 
68

 En la EXPERIENCIA COMPREHENSIVA DE LA EXISTENCIA DEL OUTRO lo compreendemos por 

ende, si más, como sujeto personal y por tanto como referido a objetividades a las que también nosotros estamos 

referidos: a tierra y cielo, a campo y bosque, a la habitación en la que esta “nos” juntos, a un cuadro que vemos, 

etc. Estamos en referencia a un mundo circundante común  - estamos en un conglomerado personal: una cosa va 

con la otra.  
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mundo circundante.  O mundo das objetividades sociais torna-se então correlativo e 

inseparável do mundo para estas subjetividades.  

 

Para um círculo de amigos, para uma associação, o "mundo exterior" é todo o 

mundo restante, daí os espíritos restantes, as comunidades espirituais, as coisas 

físicas, até mesmo os objetos da cultura, das ciências, das artes, enquanto 

precisamente eles são objetos de seus interesses, de suas ocupações, etc.. 

(HUSSERL, 2005, p.241-242) 
69

 

 

 

Vale ressaltar que a relação entre a subjetividade e os objetos pode se dar das mais 

variadas formas. O sujeito pode ser tomado como sujeito singular, mas também pode ser 

tomado como objeto em determinadas circunstâncias. De modo diferente, podemos tomar a 

subjetividade social que de modo mais ou menos organizado se coloca frente ao mundo 

circundante. A subjetividade social, excluindo o sujeito objetivado, se dá no mundo 

circundante de modo pleno.  

O mundo circundante é composto por sujeitos em comunicação aberta e  

potencialmente produtora. O mundo do espírito seria representado pela soma total de todos os 

sujeitos sociais podendo se expressar em   níveis distintos, inferior ou superior. Neste último 

nível, forma-se uma unidade de sujeitos em comunicação entre si. No nível inferior estaria a 

natureza material intersubjetiva, um campo comum  da experiência real e possível dos 

espíritos individuais, dos sujeitos singulares e os que estão em comunidade partilhando 

experiências.  Do nível inferior fariam parte também,  todos os corpos individuais que pela 

experiência sensível enlaçam sentimentos e impulsos sensíveis. No nível superior, a 

experiência sensível do mundo natural passa a ser analisada como um campo representado por 

ações teóricas, axiológicas, práticas e de atividades dos espíritos em seus diferentes níveis de 

sociabilidade.  

Os objetos da natureza são experimentados pelos sujeitos como objetos “realmente” 

existentes. Isto devido ao fato de que os  objetos teriam a sua existência e a sua ordem de ser. 

Teriam além disto,  relações causais necessárias que podem ser alcançadas de alguma maneira 

pelo sujeito que o experimenta.  De maneira que, para cada indivíduo pessoal se constitui num 

mundo como horizonte aberto. Se por um lado, a natureza é essencialmente domínio das 

ciências da natureza. A ciência do espírito, por outro lado,  
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 Para un círculo de amigos, para una asociación, su “mundo externo” es el mundo restante entero, por ende los 

restantes espíritus, comunidades espirituales, las cosas físicas, incluso los objetos de la cultura, las ciencias, las 

artes, en tanto que precisamente son objetos de sus interesses, de sus ocupaciones, etc 
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Com experiência sensível, sentimentos e impulsos sensíveis estão ligados. - No nível 

superior, essa natureza é considerada como um campo de ações teóricas, axiológicas 

e práticas, de atividades dos espíritos em seus diferentes níveis de sociabilidade. A 

natureza  se torna o campo das ciências naturais, no campo das valorações estéticas 

ou do trabalho prático real ou possível, obra que, por sua vez, pode ter fins 

científicos, estéticos, éticos ou de outra índole.. (HUSSERL, 2005, p. 244) 
70

 

 

 

O campo das valorações estéticas nos trariam os produtos de valoração individual e 

social que encontraram a sua inserção no nível superior. Isto ocorre devido ao fato de que a 

subjetividade individual ou social conseguir desatar novas configurações, determinar novas 

posições finais que por sua vez são potencialmente férteis para novas apercepções de 

diferentes níveis. Os diferentes níveis dizem respeito aos respectivos objetos que podem ser 

percebidos como objetos cuja valoração é possível ou conjectural. Isto devido ao fato de que 

uma mesma coisa pode apresentar uma aparição exclusiva e própria para sujeitos distintos.  

 

O MUNDO CIRCUNDANTE OU MUNDO EXTERNO DO ESPÍRITO COMUM é 

o mundo das objetividades intersubjetivamente constituídas, dos espíritos das 

comunidades espirituais, das coisas espiritualizadas e das meras coisas da natureza, 

objetividades que todo sujeito pertencente ao conglomerado da comunidade, pode, 

por sua maneira, desde o seu ponto de vista, trazer e, às vezes, pode reconhecer por 

meio do entendimento mútuo que o dado a ele e a seus companheiros são uma 

mesma coisa. (HUSSERL, 2005, p. 244) 
71

 

 

 

 A subjetividade é uma instância que vai se formando aos poucos. Deve-se considerar 

que há estágios de desenvolvimento humano que vai do  pré-social  ao social.  Na 

subjetividade pré-social ainda não pode se pressupor a existência de nenhuma empatia, mas 

somente da experiência interna e externa do sujeito. Trata-se de um momento onde a 

experiência interna é ainda absolutamente originária não contendo ainda nenhum elemento da 

representação. De maneira que, no referido estágio tem-se somente a co-captação em forma 

de “horizontes”, a experiência externa de “apreensões” só pode ser resolvida em transições. 

Aqui, o sujeito ainda não exerce uma autonomia como sujeito social, não participando do 

mundo do espírito em comum. A participação no mundo do espírito em comum só acontece 
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 Con la experiencia sensible se enlazan los sentimentos e impulsos sensibles.  – En el nível superior esta 

naturaleza entra en consideración como campo de acciones teóricas, axiológicas y prácticas, de actividades de 

los espíritus en sus diferentes niveles de socialidad. La naturaleza se convierte en el campo de las ciencias de la 

naturaleza, em el campo de las valoraciones estéticas o del trabajo práctico real o posible, de un trabajo que, por 

su lado, puede tener fines científicos, estéticos, éticos o de otra índole. [tradução nossa] 
71

 El MUNDO CIRCUNDANTE O MUNDO EXTERNO DEL ESPIRITU COMÚN. Es el mundo de las 

objetividades intersubjetivamente constituidas, de espíritus, de comunidades espirituales, de cosidades 

espiritualizadas y meras cosas de la naturaleza, objetividades que todo sujeto perteneciente al conglomerado de 

la comunidad puede, a su manera, desde su punto de vista, traer a darse, y a la vez puede reconocer mediante 

mutuo entendimento que las dadas a él a sus compañeros son una y la misma; [tradução nossa] 
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na subjetividade social onde o sujeito já tem experiências de outros sujeitos e também de sua 

vida interior. Ele experimenta o seu caráter, as formas das comunidades e os objetos 

espirituais. As experiências que aqui são vivenciadas podem ser compreendidas como um 

momento de re-representação através da empatia que exige uma presentação mediata. O 

mundo social tem em sua constituição a presença dos sujeitos, dos atos dos sujeitos e suas 

aparições, etc. Os sujeitos sociais vão expressar suas vivências entre si, de maneira que o 

sujeito tem para si dadas   de maneira direta as suas próprias vivências com seus respectivos 

conteúdos. Este sujeito em suas relações sociais vai experimentar as vivências dos outros de 

maneira mediata-empaticamente. Vale ressaltar que, as vivências próprias do sujeito (sua 

vivência interior) são dadas somente ao próprio sujeito que escolhe comungá-las ou não com 

os outros sujeitos. Ele também pode experimentar as experiências dos outros sujeitos, mas 

isto requer que seja estabelecida a empatia de maneira mediata. As vivências nunca podem ser 

diretamente experimentadas como fragmento integrante do “mundo” - da esfera da realidade 

espaço-temporal objetiva. A objetividade intersubjetiva, a forma que a realidade assume para 

os sujeitos sociais nunca é dada de forma imanente. 

De maneira análoga, quando o sujeito contempla um objeto artístico e experimenta o 

ato de agrado estético, recebe o convite ao desfrute do prazer/desprazer que aquele objeto 

possa nele provocar. A busca pela compreensão desta experiência faz com que este sujeito 

almeje a objetividade de seu agrado, do  gozo estético que sentiu  à outro eu pretendendo a 

concordância acerca deste ato. Isto ocorre, devido ao fato de que na esfera estética de 

valoração da Arte, a objetividade não está dada para a consciência “a priori”, como acontece 

na relação que a consciência estabelece com os objetos na natureza. Tal acontecimento 

inaugura uma nova forma de enxergar os objetos artísticos devido à referência que estes têm 

em relação ao homem. Isto motiva o sujeito a buscar um acordo com a outra subjetividade, 

pois o objeto artístico faz um apelo que instiga o eu a buscar pela sua compreensão.  

Em se tratando de objetividade firmada intersubjetivamente percebe-se que não se 

trata de uma forma imanente, mas de um comum “acordo” entre os sujeitos que almejam a 

referida objetividade sobre o referido agrado estético sentido. A obra de Arte possibilita a 

aparição de coisas extras corporais. Os objetos espirituais por terem  referência à esfera 

psicofísica recebem  uma participação da alma  de quem os elaborou e, desta maneira, a obra 

acaba por adquirir significados egóicos. Todo este movimento realiza um apelo ao desfrute e a 

problematizar o que “aparece” nela no campo perceptivo e imaginativo. O mundo das coisas 

só pode ser apreendido  de modo diferenciado, pois ela instiga quem a contempla a buscar a 
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sua significação. A  obra de Arte tem significação que apela para ser compreendida e estará 

intrinsecamente ligada à subjetividade que busca compreendê-la. Ela atravessa o corpo por 

meio de sensações de maneira peculiar.  

 

(...) (isto é, mudando de sujeito para sujeito): Uma multidão de sujeitos, de espíritos 

singulares e comunidades espirituais, referindo-se a um mundo das coisas, um 

mundo de “objetos”, isto  é, uma realidade que não é espírito, mas sim realidade 

para o espírito, e que, por outro lado, porém, enquanto realidade para o espirito, está 

sempre também espiritualizada, é ESPIRITUALMENTE SIGNIFICATIVA, 

portadora de sentido espiritual e sempre pronta a receber novos sentidos espirituais. 

(HUSSERL, 2005, p. 243) 
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Os objetos espiritualizados nos convidam à sua compreensão devido ao fato de não 

nos remeterem a um uso imediato. O seu apelo é para observá-lo, entendê-lo primeiramente, 

uma relação entre aistheta e o estésico. A intuição de valor que vem deles ao eu atravessa este 

eu, sinaliza que aquela presença não é real, ela está somente materializada num espaço e 

tempo objetivo, mas que também carrega uma  carga do espaço e tempo subjetivo. As obras 

de Arte abrem um espaço para questionamentos diversos e para discussões disputadas, pois 

instigam o eu a respondê-las compreensivelmente em seu  sentido peculiar através da 

elaboração de juízos de valor e de agrado estético.  

 

Os objetos do mundo circundante, frente aos quais  o Eu atua em sua tomada de 

posição, para os quais ele é motivado, estão todos eles constituídos primitivamente 

em atos desse eu. Os bens, as obras, objetos de uso, etc., referem-se a atos 

valorativos e práticos nos quais as “meras coisas” receberam esse novo estrato de 

ser. (HUSSERL, 2005, p.261) 
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O objeto artístico convida a subjetividade que o contempla ao desfrute que não pode 

ser ignorado pelo sujeito devido ao apelo que o objeto exerce sobre o seu eu. São estímulos 

agradáveis /desagradáveis que o eu experimenta diante de um objeto espiritual. O estímulo 

não é apreendido como percepção, mas como uma intuição de valor proveniente de um 

abandono  desfrutante de uma vivência emotiva que lhe dá um gozo estético, entendido como 

ato e também como atitude valorativa.  

                                                 
72

 (...) (es decir, cambiante de sujeto a sujeto): una multitud enlazada de sujetos, de espíritus singulares y 

comunidades espirituales, referidos a un mundo das cosas, un mundo de “objetos”, esto es, una realidad que no 

es espíritu, sino realidad PARA el espíritu, y que, por otro lado, sin embargo, em cuanto realidad para el espíritu, 

está siempre también espiritualizada, es ESPIRITUALMENTE SIGNIFICATIVA, portadora en sí de sentido 

espiritual y siempre dispuesta a recibir nuevos sentidos espirituales.  
73

 Los objetos del mundo circundante, frente a los cuales el yo actúa en sus tomas de posición, por los cuales 

está motivado, están todos ellos constituidos primigeniamente en actos de este yo. Los bienes, obras, objetos de 

uso,  etc., remiten a actos valorativos y prácticos en los cuales las “meras cosas” recebiron este nuevo estrato de 

ser.   
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A consciência estética é a forma de consciência resultante da relação que o eu estabelece 

com os objetos espirituais. Na contemplação estética a consciência  é tomada por um apelo 

emotivo, onde o eu não percebe, propriamente falando o objeto, mas a ele se entrega 

vivenciando-o emotivamente. Há na contemplação de uma obra de Arte uma mudança no 

modo de apreensão que segundo Husserl estaria ligado a motivações. A motivação é um termo 

usado explicar o processo pelo qual a consciência conseguiria  saber de antemão acerca da 

impossibilidade de animar a matéria impressional   como sendo algo “realmente” existente ali 

na obra e com possibilidade de ser intuído em presença. A lei da motivação é a principal lei da 

vida espiritual. Ela exige que o eu neutralize o caráter de crença realizando o processo de 

neutralização, a principal característica da consciência estética.   

 

O sujeito está sujeito a um sofrimento ou de um estar ativo, passivo ou ativo em 

referência aos objetos que estão noêmaticamente diante dele, e correlativamente 

temos “EFEITOS” NO SUJEITO que partem DO OBJETO. O objeto "impõe-se 

sobre o sujeito", exercendo sobre ele estímulos  (estímulos teóricos, estéticos, 

práticos) quer ser de algum o objeto de tornar-se, toca a porta da consciência em um 

sentido específico (a saber, o de tornar-se) atrai, o sujeito é atraído, o objeto é 

atendido. O atrai praticamente, quer de certo modo ser agarrado, convida ao 

desfrute, etc. (HUSSERL, 2005, p.266-267) 
74

 

 

 

A obra de Arte exibe e doa duas esferas: a física e a espiritual. O espiritual é o que vem 

dar sentido, animar o físico.  Logo, são dois momentos distintos que repercutem na obra, 

primeiro o fazer artístico que requer algo do corpo, pois este dotado de alma  produz a obra, 

adicionando ao objeto artístico uma atividade espiritual da  subjetividade singular que foi 

motivada a executar o obrar espiritual no mundo físico. A atividade  do obrar do mundo do 

espirito, levou Husserl a afirmar que toda obra humana estaria cheia de alma. Indo mais 

adiante nas considerações da atuação do espirito no físico, podemos inferir que para ele o 

físico teria então uma animação que toma a atenção do eu que se move em direção ao objeto 

artístico sendo “atravessado” por sensações.    

 

Certamente posso dizer que o físico tem uma animação, e em um sentido diferente e, 

no entanto, conectado. A palavra, a oração, todo o texto literário (o drama, o tratado)  

                                                 
74

 El sujeto es sujeto de un padecer o de un estar activo, pasivo o activo en referencia a los objetos que están 

noemáticamente ante él, y correlativamente tenemos “EFECTOS” EN EL SUJETO que parten DE LOS 

OBJETOS. El objeto “se impone al sujeto” ejerce sobre él estimulos ( estimulos teóricos, esteticos, prácticos), 

quiere em certo modo ser objeto del volverse, toca a la puerta de la conciencia en um sentido específico (a saber, 

el del volverse), atrae; el  sujeto es atraído, hasta que finalmente el objeto es atendido. O atrae prácticamente, 

quiere em certo modo ser agarrado, invita al disfrute, etc.  
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têm seu conteúdo espiritual, seu “sentido” espiritual. E nele um nexo de natureza 

física aparece. Em todos os momentos  em que  posso prestar atenção a isso, posso 

tomar minha atitude de tal maneira  que a observação, a experimentação, a atenção 

(a intenção temática) olhe para essas aparências e ENCONTRE  o ser-aí que aparece 

espacialmente. Então,  isto está precisamente “aí”, retornar novamente a atitude em 

qual o drama, o tratado, ou a oração singular do mesmo são meu objeto; agora tenho, 

no entanto, um objeto que já não está AÍ no espaço, neste lugar; isto não faz nenhum 

sentido neste caso.  (HUSSERL, 2005, p.285) 
75

 

 

 

A obra de Arte é um “corpo” enquanto suporte de significações que podem ser lidas e 

apreendidas. O “corpo” do texto literário 
76

 serve de suporte para a compreensão do signo 

como sentido ideal. Nas páginas de um livro literário o escritor como ser animado deixou ali 

sua marca animada, sua motivação espiritual que se apresenta como um “corpo” portador de 

significações espirituais.  A esfera espiritual torna-se a esfera onde as subjetividades irradiam 

atividades do eu, são atos-do-eu produzidos por uma intencionalidade ativa. A atividade é a 

marca e origem essencial de toda “intencionalidade” pessoal. A empatia é em sentido estrito a 

referência espiritual que é independente de qualquer natureza é apreendida entre sujeitos que 

estabelecem relações de sentido, significações intersubjetivas entre si. 

  

 

Posso então, ao refletir e confrontar um objeto COMO objeto de uma atitude com o 

outro objeto como objeto da outra atitude, digamos: o livro existente, a página do 

papel existente, tem um significado particular, é animada por uma menção. O livro 

com suas folhas de papel, sua pasta, etc., é uma coisa. Para isso, um segundo sentido 

não é ligado, mas este PENETRA um “ANIMANDO” o todo físico em certa 

maneira; a saber, na medida que anima cada palavra, mas, novamente,  não cada 

palavra em si, mas sim nexos de palavras que estão entrelaçadas mediante o sentido 

em configurações dotadas de significados; estas  se enlaçam por sua vez em 

configurações superiores, e assim sucessivamente.  Ao animar as aparências 

sensíveis, o sentido espiritual é FUNDIDO COM elas de uma certa maneira, em vez 

de apenas interligado em uma justaposição ligada. (HUSSERL, 2005, p.285) 
77

 

                                                 
75

 Ciertamente puedo decir que lo físico tiene una animación, y en un sentido diferente y no obstante conexo. La 

palavra, la oración, el texto literario enterro ( el drama, el tratado) tienen su contenido espiritual, su “sentido” 

espiritual. Y en ello aparece un nexo de naturaleza física. En todo momento puedo prestar atención a éste, puedo 

tomar mi actitud de tal modo que la mirada observadora, experimentante, atenta (la intención temática) entra en 

estas apariciones y MIENTA el ser-ahí que aparece espacialmente. Entonces esto estás precisamente “ahí”, 

retonar de nuevo a la actitud en cual el drama, el tratado o la oración singular del mismo son mi objeto: ahora 

tengo, empero, un objeto que ya no está AHÍ en el espacio, en este sitio; esto no tiene ningún sentido en este 

caso. [tradução nossa] 
76

 Na perspectiva de Zahavi, Husserl toma a escrita como o nível mais elevado de constituição, isto devido ao 

fato de que a forma escrita seria a conquista da plena objetividade ganhando sua liberação indexical da pessoa, 

tempo e lugar. Outra faceta da forma escrita é a sua potencialidade de se dirigir a gerações futuras que poderão 

continuar explorando todo o conteúdo que o texto incorporou (ZAHAVI, 2015, p.199). 
77

 Puedo luego, al reflexionar y confrontar un objeto COMO objeto de una actitud com el outro como objeto de 

la otra actitud, decir: el libro existente, la página de papel existente, tiene un sentido particular, esta animada por 

una mención. El libro com sus hojas de papel, su pasta, etc., es una cosa. A esta cosa no se engancha una 

segunda, el sentido, sino que éste PENETRA “ANIMANDO” el todo físico en certa manera; a saber, en tanto 

que anima cada palavra, pero, de nuevo, no cada palavra por sí, sino nexos de palavras que se enlanzan mediante 

el sentido en configuraciones dotadas de sentido; éstas se enlazan a su vez em configuraciones superiores, y así 

sucesivamente.[tradução nossa] 
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Considerando as observações feitas por Zahavi (2015)
78

 a respeito da escrita, há 

segundo ele um perigo que foi destacado por  Husserl com precisão. A escrita serve como 

fonte constitutiva de uma memória coletiva e por este motivo o perigo de sermos seduzidos 

pela linguagem que se expressa é muito grande. Sendo o maior deles o de nos deixar guiar e 

seduzir por suposições, estruturas compreensivas e formas de interpretações tradicionais 

muitas vezes entrelaçados à linguagem afastando da vivência e ação responsável baseada em 

uma evidência propriamente pertinente. Outro detalhe, também relevante é o do objetivismo 

que pode se mostrar destrutivo para com a subjetividade constituidora, pois quando as 

idealidades são liberadas de sua origem relativa, o esquecimento do sujeito que a elaborou 

pode acontecer quase de maneira inevitável.  

 

É claro que esta análise, mesmo que ainda seja insuficiente, é aplicada em primeiro 

lugar a todo trabalho espiritual, a toda obra de arte e a todas as coisas que têm um 

sentido espiritual abrangente, um significado espiritual. Naturalmente,  portanto, 

aplica-se mutatis mutandis, a todas as coisas da vida cotidiana dentro da esfera da 

cultura, dentro da esfera da cultura. Um copo para beber, uma casa, uma colher, o 

teatro, o templo, etc., significa alguma coisa. E é sempre algo distinto ver a coisa 

como coisa e ver a coisa como objeto de uso, tais como teatro, templo, etc. No qual 

o sentido espiritual logo pertence a uma esfera puramente ideal e não tem uma 

referência à existência, logo não tem uma referência de existência, logo tem essa 

referência que existir, enquanto  que certamente nunca propriamente entendido, algo 

coisa semelhante-real, ligado como uma segunda existência à existência física.  Em 

todos os lugares sabe que é uma maneira APERCEPÇÃO FUNDAMENTAL, uma 

atitude peculiar da experiência, em que substancialmente aparente (que antecedeu) 

não torna-se substancialmente desde então, percebido, experimentado, mas seu 

"fluido anímico" precisamente na unidade de apreensão ajuda a formar uma outra 

espécie de objetividade peculiar. (HUSSERL, 2005, p.285-286) 
79

 

 

É importante destacar  de maneira determinante para a Fenomenologia  nos  movemos 

no domínio da experiência intuitiva em busca da compreensão. Assim, há uma distinção 

necessária que precisa ser feita em relação à intuição. Quando estamos na esfera que 

buscamos a compreensão do empírico  buscamos alcançar a plena intuição [anschauung] 
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 Cf. pág. 199-200 
79

Está claro que este análisis, así sea todavia insuficiente, se aplica em primer lugar a toda obra espiritual, a toda 

obra de arte y a todas las cosas que tengan un sentido espiritual comprehensivo, un significado espiritual. 

Naturalmente, se aplica por tanto, mutatis mutandis, a todas las cosas de la vida corriente en el interior de la 

esfera de la cultura, de la esfera actual de la vida. Un vaso para beber, una casa, una cuchara, el teatro, el templo, 

etc., significa algo. Y siempre es algo distinto ver la cosa como cosa  y ver la cosa como objeto de uso, como 

teatro, como templo, etc. En lo cual el sentido espiritual tan pronto pertenece a una ESFERA PURAMENTE 

IDEAL y no tiene ninguna referencia de existencia, tan pronto tiene ninguna referencia de existencia,  tan pronto 

tiene una tal REFERENCIA DE EXISTENCIA, mientras que ciertamente nunca es, propriamente entendido, 

algo cósico-real, ligado como una segunda existencia a la existencia física. Por todas partes consta que es UNA 

MANERA DE APERCEPCIÓN FUNDAMENTAL, una peculiar actitud de experiencia, en la cual lo 

sensiblemente aparente (lo predado) no se convierte en algo sensiblemente dado, percibido, experimentado, pero 

su “fluido anímico”, precisamente en la unidad de la aprehensión de otra índole, ayuda a constituir una 

objetividad de índole peculiar. [tradução nossa] 
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existentes nos nexos de experiência. Entretanto, em oposição à intuição [anschauung] teremos 

intuiton, cuja  significação é bem próxima de “um pressentimento, um prever sem ver, um 

pré-captar obscuro. Ou seja, o simbólico com frequência inapreensívelmente vazio (...).” 

(HUSSERL, 2005, p. 322) Podemos notar que há na apercepção das coisas um sistema de 

experiência de expectativas que nos faz seguir a tendência que  nós temos de nos  dirigir por 

estarmos acostumados a leis de associações e de reproduções  a um encadeamento de 

intuições [anschauung] reais.  Entretanto, se a ciência da natureza parte da experiência 

externa e nela faz sua atitude temática natural para sua compreensão por meio de axiomas e 

hipóteses, a ciência do espírito se baseia na “experiência interna” ou  fenomenológica”.  Esta 

última parte da experiência interna no sentido que esta é uma experiência psíquica que o 

sujeito tem si mesmo e dos sujeitos alheios que está fundada na experiência física. Porém, a 

dinâmica de análise na perspectiva da fenomenologia se detém  nas estrutura imanente da 

consciência o percebido “como tal”, utilizando tematicamente esse “algo” proveniente da 

experiência externa que foi interiorizado, o noema. Nas palavras de Merleau-Ponty:  

 

A visão do pintor não é mais um olhar sobre o exterior, relação “físio-óptica” com o 

mundo. O mundo não está mais adiante dele por representação: antes, o pintor é que 

nasce nas coisas como por concentração e vinda a si do visível; e o quadro, 

finalmente, não se refere ao que quer que seja entre as coisas empíricas senão sob a 

condição de ser primeiramente “autofigurativo”; ele não é espetáculo de coisa 

alguma a não ser sendo “espetáculo de nada”, rebentando a “pele das coisas” para 

mostrar como as coisas se fazem coisas e o mundo se faz mundo. Dizia Apollinaire 

que num poema há frases que não parecem ter sido criadas, parecem ter sido 

formadas. E Henri Michaux observa que algumas vezes as cores de Klee parecem 

lentamente nascidas na tela, emanadas de um fundo primordial, “exaladas no justo 

lugar” como uma pátina ou um bolor (MERLEAU-PONTY, 1975, p.294). 

 

 

A fenomenologia como ciência do espírito e da subjetividade coloca seu polo de 

investigação no Eu que investiga o não-eu, ou seja, seu corpo e a natureza, assim,   

 

Em outros objetos espirituais, a saber, os IDEAIS, como o drama, a obra literária em 

geral, a obra musical, mas também em todas as outras obras de arte, ocorre de outra 

maneira, enquanto o corpo sensível não é algo existente. (O corpo sensível da 

pintura não é a pintura que está pendurada na parede. Não seria difícil desenvolvê-la 

ainda mais, no entanto, ela está muito longe do contexto atual). (HUSSERL, 2005, 

p. 291) 
80
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 En otros objetos espirituales, a saber, los IDEALES, como el drama, la obra literária em general, la obra 

musical, pero en certa manera también em toda otra obra de arte, ocorre de otro modo, en tanto que el cuerpo 

sensible no es algo existente. (El cuerpo sensible de la pintura no es la pintura que cuelga en la pared. No sería 

difícil desarrollar más esto. Sin embargo, se halla muy lejos del presente contexto). 
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Uma distinção necessária precisa ser feita entre as análises que elaboramos da palavra 

em relação a expressão e o expressado, onde o significado objetivo de uma obra científica 

requer uma postura de recepção diferente de uma obra literária. A possibilidade lógica e por 

tanto intuitiva é diferente da possibilidade prática de poder. Isto se revela de maneira 

diferenciada  visto que os objetos da imaginação não possuem uma posição temporal absoluta, 

não pertencem ao mundo real. Por exemplo: o centauro, elemento fictício da literatura 

representa uma modificação de neutralidade onde o “eu posso” prático se coloca impossível.  

Assim, o tempo imanente da consciência é o tempo relativo aos atos. No tempo imanente 

temos os objetos presentificados imaginariamente que situam-se fora do tempo, não existindo 

em qualquer tempo, mas somente no mundo da imaginação.   

 

Em alguns casos, temos como suporte uma natureza real, uma existência; em alguns 

também - como já  mencionado acima - algo fisicamente irreal que não tem 

existência. A harmonia dos ritmos de uma obra literária dramática não pode ser 

considerada como uma existência real; assim como esse drama não é em parte algo 

tão espacialmente existente, então essa harmonia não está em lugar algum. A 

unidade espiritual ideal corresponde à harmonia ideal.  (HUSSERL, 2005, p.286-

287) 
81

 

 

 

A consciência posicional  ou neutra apresentam um corte. Os objetos que  encontram 

um lugar absoluto no mundo objetivo são objetos cuja representação lógica corresponde a 

possibilidade intuitiva “real” necessária.  

 

Sem dúvida deve-se dizer: Toda intuição admite um giro para um ato que põe como 

possível o “objeto” intuído enquanto é pensado, que o “experimenta” em doação 

originária.  E uma posição de possibilidade sem intuição é uma intenção que, de 

acordo com o seu sentido, encontra realização em uma intuição ou numa virada da 

intuição que procura a tese da possibilidade na forma “própria”. (HUSSERL, 2005, 

p.309) 
82

 

 

Assim a consciência dóxica é a consciência de um ser objetivo e, quando houver a 

modificação de neutralidade de uma consciência dóxica estaremos diante de uma “mera 
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En algunos casos tenemos como suporte una naturaleza real, una existencia; en algunos también – como ya se 

menciono arriba -  algo fisicamente irreal que no tiene existencia.  La armonía de los ritmos de una obra literaria 

dramática no puede pornerse como existencia real; así como esta drama no está en parte alguma como 

espacialmente existente, así tampoco esta armonía está en parte alguna. A la unidad espiritual ideal le 

corresponde la armonía ideal. [tradução nossa] 
82 

Tiene sin duda que decerse: toda intuición  admite um giro a un acto que pone como posible el “objeto” 

intuído en cuanto qué mentado, que lo “experimenta” en dación originaria. Y una posición de posibilidad sin 

intuición es una intención que, según su sentido, encuenta um cumplimiento en uma intuición o en un giro de la 

intuición que procura la tesis de posibilidad en forma “propia”.  
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representação”, de um irreal. A Arte abarca a esfera da possibilidade  permitindo a entrada no 

mundo da fantasia “o mundo do como se...” uma espécie de estímulo superior.  

 

Se pretendo um movimento mecânico ou outro processo da natureza, ou pretendo 

algo, seja o que for, então, em todos os momentos, posso mudar minha consciência 

dessa ficção livre de tal maneira que uma tese de possibilidade relacionada ao 

fingido surge. O representável, ou em primeiro lugar o que é representado, é 

possível; o “objeto” como tal, enquanto intuitivamente flutuante, é substrato do 

predicado de possibilidade, isto é, o objeto pensado é um objeto possível na medida 

em que pode ser intuído. Aqui um “pode” intervém novamente. Um centauro é um 

objeto possível. “Ele é intuído, é o idêntico dessas e outras quase-interpretações que 

eu posso executar livremente. (HUSSERL, 2005, p. 309) 
83

 

 

 

A ligação que se dá entre espirito e alma, espirito e  corpo são distintas no sentido de 

que são movidas pelo interesse por apreensões novas. Se o corpo é uma unidade estesiológica 

sob leis de causalidade, o espírito a ele ligado está submetido a uma unidade estesiológica só 

meramente, pois, o espírito é absoluto e livremente ativo, tendo por assim dizer uma realidade 

própria que busca por apreensões novas se distanciando da causalidade. “Mas, ao mesmo 

tempo, o eu é pessoa verdadeiramente unitária, ainda em um sentido mais elevado, quando 

tem  um certo estilo unitário, no modo como decide julgar ou querer, no modo como faz 

estimativas estéticas.” (HUSSERL, 2005, p.325) 

O espírito é livre para apreender e para se dedicar ao fazer artístico. A liberdade para 

atuar sobre o corpo e através do corpo para interferir nas coisas do mundo circundante é 

inesgotável. Há, segundo Husserl, uma primazia ontológica do mundo espiritual frente ao 

mundo naturalista. O mundo espiritual é fonte potencial de criação de novas configurações 

estéticas e de infinitas possibilidades  para compreendê-las. Como ilustrado na citação a 

seguir,  

O espírito em sua liberdade move o corpo; com ele, realiza uma ação no mundo do 

espirito. Mas as obras são, ao mesmo tempo, COISAS no mundo da natureza, assim 

como o corpo é ao mesmo tempo objeto do mundo espiritual (já que é portador de 

significado para a compreensão) e também coisa  na natureza. Esta não é apenas 

uma aparição para mim, mas é “animada” para mim.  (HUSSERL, 2005, p.330) 
84
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 Si finjo un movimento mecânico u otro proceso de la naturaleza, o finjo uma cosa, la que sea, entoces en todo 

tempo, puedo mudar mi consciencia de esta libre ficción de tal modo que surja de ahí una tesis de posibilidad 

referida a lo fingido. Lo representable, o en  primer lugar lo representado, es posible; el “objeto” como tal, em 

cuanto intituivamente flotante, es sustrato del predicado de posibilidad, esto es, el objeto mentado es un objeto 

posible en tanto que puede ser intuído. Aqui interviene de nuevo un “puede”. Un centauro es objeto posible. “Él 

es intuído, és lo idêntico/de éstas y otras cuasipercepciones que puedo ejecutar libremente. [tradução nossa] 

 

 
84

 El espíritu en su libertad mueve al cuerpo; con ello lleva a cabo un obrar en el mundo del espíritu. Pero las 

obras son, em cuanto  COSAS, a la vez cosas en el mundo de la naturaleza, así como el cuerpo es a la vez objeto 

del mundo del espíritu (ya por el hecho de que es portador de sentido para la comprehensión) y además cosa en 

la naturaleza. Éste no es solamente aparición para mí, sino que esta “animado” para mí.(...) [tradução nossa] 
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A relação entre espirito e natureza física é uma relação diferenciada que se dá numa 

relação de condicionalidade. Nesta instância a análise que a atitude teórica exige precisa ser 

interessada e feita numa consideração personalista. A compreensão que se busca neste caso é 

uma compreensão do espírito e não uma compreensão da natureza. De maneira que “Eu 

revivo a vida espiritual dos outros e com ela o mundo do espírito alheio, a objetividade 

espiritual alheia, e os compreendo em seu significado individual, isto é, em seu significado 

espiritual: a situação politica, a época espiritual, a literatura contemporânea.” 
85

 (HUSSERL, 

2005, p. 347) Podemos concluir que a objetividade que interessa à Fenomenologia é a 

objetividade imanente ao fenômeno, interessa portanto, o modo de doação dos objetos que se 

mostram a um eu, o eu puro ou transcendental como centro doador de sentido de todas as 

transcendências.  

 

CAPITULO II 

2.0 O CONCEITO DE PERCEPÇÃO EM EDMUND HUSSERL 

 

 A percepção é um conceito fundamental na elaboração do método fenomenológico e 

na Filosofia da Arte de modo em geral. Apresentar uma abordagem aprofundada acerca deste 

conceito é o que pretendemos neste capítulo. Trata-se de um longo trajeto feito pela 

Fenomenologia. Nele, a  percepção  se destacou como ponto de partida a doação da coisa 

mesma em “carne e osso”. A intuição sensível é então considerada a base da Fenomenologia 

e, intuir significa “ver” diretamente. De maneira que “a intuição doadora na primeira esfera 

“natural” de conhecimento e de todas as suas ciências  é a experiência natural, e a experiência 

originalmente doadora é a percepção, a palavra entendida em seu sentido habitual.” 

(HUSSERL, 2014, p.33) 

A consciência perceptiva é parte essencial da análise fenomenológica e revelou que  há  

um processo de antecipação no processo da intuição sensível. Tal processo antecipatório  

ocorre na busca pela concordância do sentido do objeto  a ser  revelado pelas suas outras 

perspectivas possíveis com a atual. Assim, ficou evidente que há um momento idealizante  no 

próprio ato de ver o fenômeno. A percepção “é todo acto preenchente sob o modo de 

                                                 
85

 Yo revivo la vida espiritual ajena y con ello al ejeno mundo del espíritu, la objetividad espiritual ajena, y los 

compreendo en su significado individual, o sea, en su significado espiritual: la situación política, la época 

espiritual, la literatura contemporánea. [tradução nossa] 

 

 

 



133 

 

apresentação confirmadora da própria coisa”,
86

 isto é, da coisa tal como foi antecipadamente 

visada. 

É na consciência constituinte que as aparições externas dos fenômenos são 

constituídas como algo imanente. Desse modo, o mundo passa a ser intuído e experimentado 

por processos de doação de fenômenos à subjetividade.  Essas doações se realizam através das 

diversas formas de intuições, ou consciências intencionais devidamente preenchidas. Em suas 

diversas obras pesquisadas a percepção é considerada a fonte de toda a nossa experiência 

onde fundamentadas todas as demais formas de intencionalidades.  De maneira que, se 

percebo um objeto, então posso pensar, posso recordar, posso imaginar esse objeto, sendo que 

todas estas formas, seriam formas secundárias de intencionalidades.  Assim, a percepção não 

indica algo de outro, não remete a nenhuma outra instância, seja ela racional ou judicativa. A 

percepção é autônoma, é auto- fundante. Ela é um apresentar e, em todos os atos que nela 

fossem fundados seriam presentificações.  

O conceito de percepção, na perspectiva husserliana sofre um alargamento de modo a 

englobar outras noções como as da intuição sensível e da intuição categorial. A forma (morfé) 

foi usada para  abarcar a natureza idealizante dos atos perceptivos. Logo, num enunciado de 

percepção temos necessariamente a presença de elementos materiais e elementos formais, 

sendo considerados princípios indissociáves de qualquer ato. Assim, em Ideen I, se 

demonstrou que o momento noético exige a  existência de um momento noemático que lhe 

corresponda necessariamente.  A percepção “sensível” é então caracterizada pela apreensão 

do objeto de modo imediato, “em pessoa”, originando um ato simples devido ao fato de não 

estar fundado em nenhum outro ato. A percepção “sensível" é a origem imediata da percepção 

categorial. Embora, possamos considerar que a percepção categorial pode se dar também 

mediatamente noutros casos de intuição empírica, por exemplo: em percepções 

transcendentes. Estas transformam-se em atos mistos por ter possivelmente em seu ato a 

presença de intenções signitivas e talvez a ocorrência preenchimentos imaginantes.  

O preenchimento é o modo como a percepção atinge e possui os seus objetos e esta é 

somente uma caracterização indireta do ato perceptivo. Em se tratando da caracterização 

direta (ou caracterização interna) dos atos perceptivos, este será feito a partir dos atos 

objetivantes. Atos objetivantes são atos que englobam tanto atos intuitivos quanto intenções 

signitivas vazias. Nestes atos não se consideram modos de preenchimento, mas somente as 

intenções. A intencionalidade exige   estratos sensoriais em sua base de formação. A simples 
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intenção (cogitatio) mostra-se impotente para nos dar a presença do objeto do qual se fala e 

somente os atos intuitivos os fazem por meio de uma referência objetiva. Intenções vazias são 

simples pensamentos quando estão ligadas a atos meramente signitivos, pois a linguagem 

pode oferecer-nos um sentido, mas nunca podem dar a coisa mesma à consciência. Se 

quisermos alçar a esfera do conhecimento, precisaremos de sínteses de identificação entre 

intenções vazias e intuições adequadamente preenchidas. Sendo assim, a visão evidente é a 

exigência primeira da fenomenologia noética, pois sem o estrato sensorial, o visar intencional 

se esvazia de significação. Notamos que a tendência “empirista” de Husserl entrelaça matéria 

e forma.  

2.1 - PERCEPÇÕES IMANENTES E TRANSCENDENTES 

 

Em Ideen I (2014), há a indicação de que a consciência perceptiva pode se estabelecer 

em objetos imanentes e transcendentes. A percepção imanente, a percepção do ato de 

perceber não pode sofrer nenhuma correção: é um dado absoluto.  A percepção transcendente 

passou pelas devidas observações que merecem ser estacadas. Em Log. Unt., esta  

diferenciação se estabelece sob a rubrica de percepção externa e interna, o que corresponderia 

mais acertadamente ao caráter de adequação de ato (percepção evidente) e não adequação de 

ato. Em  Méd. cart. (2010), a  “percepção externa” torna-se a  experiência da própria coisa, 

onde “ela própria se nos depara”, mas deixando ao sujeito “um horizonte geral aberto, 

infinito e indeterminado” restando à  experiência possível o esforço para destrinçar os 

elementos que se doam em perspectivas cujo caráter de indeterminação seria inevitável. A 

percepção transcendente é um exemplo de percepção cuja possibilidade de ser corrigida por 

uma percepção posterior é exigida, visto o caráter fragmentário e imperfeito da doação dos 

objetos à consciência percepcionante.  Indica-se na fenomenologia husserliana a importância 

de se delimitar precisamente o conceito transcendental e transcendente, de maneira que: 

 

Este conceito do transcendental, bem como o conceito, seu correlativo, do 

transcendente, deve ser haurido exclusivamente a partir da nossa situação meditativa 

filosófica. (...) Esta transcendência pertence ao sentido próprio de tudo o que é 

mundano, com a sua atividade de ser só adquira e só possa adquirir a partir do meu 

experienciar, do meu respectivo representar, pensar, do meu valorar, do meu agir – e 

também o eventual ser válido com evidência só se adquire a partir  das minhas 

próprias evidências, a partir dos meus actos  de fundamentação.  Se esta 

transcendência, que consiste num estar irrealmente contido, pertence ao sentido 

próprio do mundo, então chama-se ao próprio eu que a transporta em si como 

sentido válido, e que está necessariamente pressuposto por este sentido, 

transcendental no sentido fenomenológico; os problemas filosóficos provenientes 
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desta correlação chamam-se, correspondentemente, problemas fenomenológico-

transcendentais. (HUSSERL, 2010, p.73-74) 

 

 

Conforme assinalou Saraiva (1994), a percepção transcendente por  antecipar a coisa 

ainda não vista em pessoa,  caracteriza-se essencialmente por seu caráter de inadequação. Tal 

prerrogativa é inerente ao processo de doação da coisa que se dá por perfis de modo 

incompleto e imperfeito. A doação sempre nos fornece uma figuração através de esboços, por 

perspectivas que se dão no tempo.  Assim é inerente a doação perceptiva um processo de  

ideação efetuado  em caráter antecipatório, pois partes não vistas são intuídas pela percepção 

transcendente de modo inadequado.   Logo, os esboços que se dão na duração temporal de 

modo vazio acabam por serem submetidos  ao processo de preenchimento realizado pela 

consciência imaginante. A antecipação dos aspectos não dados efetivamente das coisas seria 

um ato imaginativo ou ideativo? Independentemente da solução desse problema, a percepção 

transcendente pode ser também compreendida pela referência da intenção e pela noção de 

preenchimento.  

 O contato com o fenômeno original acaba por nos revelar que os objetos da percepção 

transcendente nunca se entregam completamente à consciência de modo imediato. 

Independentemente de qual seja o objeto sensível é sempre impossível à visão obter todos os 

seus perfis de uma só visada. É parte inerente do processo da percepção transcendente uma  

certa antecipação da visão da unidade do objeto como um todo.   “Segundo a nossa 

concepção, toda a percepção, tal como toda a imaginação, é um complexo de intenções 

parciais fundidas na unidade de uma intenção total.” (LOG. UNT. II, 2, P. 41 apud SARAIVA 

(1994, p.105) 

Em termos de pensamento fenomenológico é importante considerar que intuir e visar 

são momentos distintos presentes numa síntese contínua de percepções. Por exemplo: quando 

se dá uma volta completa ao redor de uma mesa para poder percebê-la como tal. Há 

momentos em que o visado sempre se sobrepõe ao intuído devido ao caráter de antecipação 

inerente ao processo do visar. Se é da natureza da coisa se dar por esboços imperfeitos e 

incompletos, ao visar o objeto, visa-se signitivamente partes que ainda não foram intuídas 

com o objetivo  de formar uma intenção total do objeto intencionado.  Ter diante dos olhos o 

que é intencionado traz em si a possibilidade de preenchimento e de correções contínuas e 

substituíveis. E, não somente isto, mas a necessária distinção de momentos em que a coisa se 

mostra a si de uma só visada e também quando a coisa é visada de modo vazio. São exemplos 

elucidativos destes casos distintos: “o melro a voar no jardim” e o tapete cujo prolongamento 
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das linhas e dos desenhos nele contidos que são escondidos por um móvel. No primeiro caso, 

vejo o melro a voar. Neste caso, a própria coisa está diante de meus olhos,  a coisa se mostra a 

si de uma só visada, “vi o melro”.  Porém, no segundo caso, não vejo todos os 

prolongamentos das linhas e dos desenhos do tapete  pelo fato de estas partes estarem 

encobertas por um móvel. Todavia, posso visar  tais   prolongamentos  por um processo de 

adivinhação (imaginação). Para comprovar se o que viso de modo vazio se confirma de modo 

intuitivo, posso arrastar o móvel e verificar que o que outrora se apresentava de modo vazio 

pode ser efetivamente preenchido por uma intuição, pois ao arrastar o móvel pude ter uma 

percepção completa do tapete. Este segundo exemplo, demonstra que uma percepção 

transcendente nunca se oferece imediatamente à minha consciência. É de sua essência 

mostrar-se por meio de aspectos parciais que sucessivamente  vão se doando e se oferecendo 

de modo que o meu olhar veja o que antes não conseguia atingir devido à contingências da 

experiência da visão da coisa. Assim, o que era visado de modo vazio passa a ser intuído. 

Apesar do caráter de doação parcial do objeto se dê de maneira imperfeita, a percepção ainda 

é o tipo de intuição que mais se aproxima da exigência do preenchimento perfeito para 

Husserl. Pois, seguramente, ele parte da premissa de que em todo conhecimento há a presença 

da intuição.  

A percepção imanente, no entanto, se distingue da percepção transcendente pelo seu 

caráter de adequação. A percepção imanente é a reflexão sobre os dados da própria 

consciência.  “Uma vivência não se oferece por meio de esboços. Uma vivência é um absoluto 

que se oferece de um modo imediato e que não possui faces que pudessem revelar-se umas 

vezes de um modo e outras doutro.” (IDEEN I, apud SARAIVA, 1994,  p.120). 

Na continuidade do texto, Saraiva indica explicita que  

 

na percepção, o correlato dessa intenção total é a coisa (das Ding) e os correlatos das 

intenções parciais são as partes ou momentos da coisa. A percepção preenche-se por 

uma síntese de identidade: é a própria coisa, tal qual é visada, que surge no campo 

da minha intuição, ou, a coisa confirma-se por si própria, apresentando-se por 

diferentes lados, mas sendo de cada vez e sempre a mesma coisa. Daí deriva a 

possibilidade de percepções infinitas de um mesmo objeto; se a percepção fosse 

sempre aquilo que pretende ser, haveria apenas uma única percepção de um objeto 

que seria a sua percepção autêntica e adequada. (LOG. UNT. II, 2 (p. 56-57) apud 

SARAIVA (1994, p.105-106) 
 

 

Na percepção imanente, o preenchimento “erfüllung” se processa pela presença da 

própria coisa visada, estando em oposição à imaginação pelo fato de que nela (a percepção), o 

objeto aparece ‘ele próprio’ em pessoa. Na percepção, o objeto não está em uma mera 
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imagem ou em uma mera recordação, mas se apresenta como a própria coisa. A percepção 

sensível torna-se um absoluto, sendo a possibilidade de “experiência” com a coisa (Das ding) 

e não simplesmente uma “experiência” com uma imagem ou com uma recordação.  

Enfim,  

à tese do mundo, que é uma tese “contingente”, contrapõe-se, portanto, a tese de 

meu eu puro e da vida do eu, que é uma tese “necessária”, pura e simplesmente 

indubitável. Toda coisa dada em carne e osso também pode não ser, mas não um 

vivido dado em carne e osso: tal é a lei de essência que define essa necessidade e 

aquela contingência. (HUSSERL, 2014, p.109)  

 

 

Embora a tradição filosófica venha considerando somente os juízos como fonte de 

expressão da verdade, poder de afirmação sobre o ser e o não ser. Husserl coloca todo 

fundamento da verdade na intencionalidade da experiência, colocando os atos belief  com 

privilégio sobre os atos de simples representação. “A palavra ‘percepção’, tomada no seu 

sentido normal, não quer dizer que uma coisa aparece ao eu no seio de um presente vivo, mas 

ainda que o eu se apercebe (gewahr werde) da coisa que aparece, apreende-a como estando 

realmente lá, numa palavra, confere-lhe o ser.” (IDEEN I, 229-230 apud SARAIVA, 1994, 

199). A percepção imanente nos abre o horizonte de um novo “mundo” de fenômenos e 

intuições adequadamente preenchidas, dizendo respeito à vida da consciência.  

 

2.2 - APROXIMAÇÕES ACERCA DO CONCEITO DE INTUIÇÃO 

 

A análise das “coisas sensíveis” nos indica que se trata de objetos com a potencialidade de 

se doarem por uma das suas infinitas fisionomias possíveis. A ampliação do horizonte de 

visualização de um objeto é infinita para o sujeito de conhecimento. Se considerarmos as 

múltiplas facetas virtuais através das quais o objeto se apresenta, duas perspectivas devem ser 

consideradas e exploradas, tanto a do objeto que se doa ao sujeito concreto por suas múltiplas 

perspectivas,  quanto a do sujeito concreto que as vê.  Logo, explorar a diversidade potencial 

dos modos de doação do objeto percebido significa também considerar as efetivas 

possibilidades de mudança do ponto de vista do sujeito concreto que percebe o mesmo objeto 

por suas múltiplas facetas virtuais. Ou seja, as diversas formas de intencionalidade através das 

quais a consciência visa/apreende/intui uma mesma coisa. 

A Fenomenologia tem como base fundamental a intuição que é a fonte “sensivelmente” 

experienciadora. O intuicionismo significa não apenas voltar às “coisas mesmas” segundo 

uma doação originária, mas alcançar  a forma mais clara  de manifestação que se possa ter do 
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ser, isto é, a evidência. Pois, “no sentido mais lato de todos, evidência é a experiência de que 

algo é e é assim, ela é, justamente, um fitar espiritualmente a própria coisa.” (HUSSERL, 

2010, p.61) Sendo sinônimo de juízo imediato. Para Sartre “a fenomenologia é uma descrição 

das estruturas da consciência transcendental fundada sobre intuição das essências dessas 

estruturas. Naturalmente, essa descrição se opera no plano da reflexão.” 
87

 (SARTRE, 1964, 

p.107)  A evidência indubitável se dará então dentro da exigência de uma visão direta, fonte 

possível de todo conhecimento seguro e absolutamente indubitável das próprias vivências 

intencionais. Logo, o fundamento absoluto que a razão busca como conhecimento vai estar no 

que  é imanente ao fenômeno, no aparecer  do que aparece tal como aparece.   

Assim, o mundo dos sentidos, mundo da intuição sensível, mundo sensível das aparições, 

como afirmado em Krisis (2012b) possui toda relevância quando se considera o mundo da 

vida numa perspectiva de experiência fenomenológica, antes mesmo de qualquer verificação 

científica. Por essa via, com já viemos afirmando,   a percepção sensível se revela como a 

mais elevada forma de intuição. Afirmando deste modo, o “princípio de todos os princípios”: 

“toda intuição doadora originária é uma fonte de legitimação do conhecimento, tudo que nos 

é oferecido originariamente na “intuição” (por assim dizer, em sua efetividade de carne e 

osso) deve ser simplesmente tomado tal como se dá, mas também apenas nos limites dentro 

dos quais ele se dá.” (HUSSERL, 2014, p. 69) grifo do autor.  Entre as formas de intuição 

doadora originária, a percepção é a mais originária, daí Husserl afirmar o seu primado em 

relação a outros modos de intuição.  

Como já sublinhamos,  a percepção sensível “é o modo originário da intuição, ela expõe 

originariamente o primordial, ou seja, no modo da própria presença.” (HUSSERL, 2012b, 

p.85) Em algumas páginas adiante, notamos a indicação que é preciso “colocarmo-nos 

inteiramente sobre o solo deste mundo simplesmente intuível.” (HUSSERL, 2012b, p.100) e, 

assim, considerar também que as aparições sofrem  modificações no tempo, chamadas de 

modificações temporais das aparições de presentificações.  As presentificações são 

modificações da presentação no tempo, ou seja, o “estar-aí-ele-próprio  pode se dar tanto no 

passado “ter-estado-aí-ele-próprio”, quanto no futuro, “o estará-aí-ele-próprio”. Sartre em A 

imaginação, tratou deste importante detalhe contido na obra Lições para uma Fenomenologia 

da consciência interna do tempo, de maneira que a distinção entre retenção e rememoração 

ficasse bem evidenciada. A retenção é importante porque dela decorre a temporalização do 

tempo como decurso temporal. Pela retenção torna-se possível que ocorra uma modificação 
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para que a coisa seja no tempo, através dela torna-se possível que uma coisa adquira 

“duração”.  

Lições (1994) 
88

 apresenta um novo conceito de percepção. Ela foi considerada a 

recordação primária. Deste ponto de vista, somente a percepção nos possibilita ver o que é 

passado, sendo somente ela a condição para que o passado se constituiria de modo 

presentativo e não re-presentativo. Pois,  

entre os vividos há reflexões eminentes, denominadas reflexões imanentes e, mais 

especialmente, percepções imanentes, as quais estão voltadas para seus objetos, 

apreendendo, pondo atualmente o ser deles. Ao lado delas há também percepções 

cujo direcionamento é transcendente e que põem o ser em sentido igual, as 

chamadas percepções externas. “Percepção”, no sentido normal da palavra, não 

significa apenas em geral que alguma coisa aparece para o eu em presença de carne 

e osso, mas que o eu se aperceba da coisa que aparece, apreendendo-a, pondo-a 

como efetivamente existindo. (HUSSERL, 2014, p. 250) 

 

As intuições podem ocorrer também em caráter de rememoração, o que foi designado 

como intuição rememoradora. Na intuição rememoradora, o objeto pode ser percepcionado 

em perspectivas diferenciadas, como “ele-próprio-tendo-sido-aí”  dando a possibilidade de 

repetição de perspectivas já visadas e, também abrindo a possibilidade de fornecer os 

restantes modos de aparição que podem, via de regra, modificar a memória. Na rememoração, 

as coisas do passado reaparecem com suas qualidades, uma presentificação 

(Vergegenwärtigung) constituindo uma presentificação  por meio de uma consciência 

modificada que depende de atos perceptivos que foram sua fonte de origem. Uma consciência 

perceptiva modificada poderia nos oferecer uma imagem-lembrança após sofrer afetação pelo 

coeficiente de passado. De maneira que, a coisa intuída no passado pode ser reproduzida na 

recordação no momento presente tal como foi vivida. 

De fato, o valor da nova perspectiva na fenomenologia husserliana foi o de demonstrar 

que os objetos abstratos universais podem ser intuídos, que é possível uma “experiência do 

universal”. Ao fazê-lo, ele alargou o conceito de experiência conseguindo  abarcar também os 

objetos abstratos universais, tendo em vista conseguir uma ampliação da validade do 

conhecimento. Pois, “visto em termos formais, portanto, a intuição é um ato, que nos traz o 

objeto “em sua primeira pessoa” para a doação;  e isso pode exigir vez por outra uma 

realização intelectual complexa.” (ZAHAVI, 2015, p.56) Neste intento, elaborou uma 

distinção entre  as esferas da sensibilidade e do entendimento e as colocou em sentido de 

oposição uma para com a outra. Para a esfera da sensibilidade designou a intuição sensível em 

                                                 
88

 HUSSERL, Edmund. Lições para uma Fenomenologia da consciência interna do tempo. Tradução Pedro 

M.S.Alves, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1994. 



140 

 

sentido estrito e para a esfera do entendimento designou a intuição categorial em sentido lato. 

O entendimento torna-se a faculdade que nos possibilitaria então expressar e significar os atos 

após termos realizado ajustes nos modos de preenchimento de tais atos. Contudo, no caso do 

ato intuitivo, o preenchimento ocorreria por meio de uma relação de ideação simples com o 

objeto, uma vez que, a doação se daria de maneira imediata. Tal simplicidade admitiria que o 

ato obtivesse uma função de preenchimento ótimo, pois se daria entre matérias  

essencialmente idênticas.  

A homogeneidade essencial da função de preenchimento e de todas as relações 

ideais que dela dependem, em virtude de uma lei, torna precisamente inevitável que 

se designe como percepção todo acto preenchente sob o modo de apresentação 

confirmadora da própria coisa, como intuição todo o acto preenchente de um modo 

geral e como objecto o seu correlato intencional. (LOG. UNT., II, 2, 142 apud 

SARAIVA, 1994, p.130)  
 

Todos os objetos da consciência enquanto intencionalmente visados podem ser dados 

segundo os estatutos  intuitivo ou signitivo do próprio ato. De modo que há  conteúdos  do 

objeto que são dados à consciência intuitivamente e outros que são dados signitivamente. Se 

se pode falar em empirismo na fenomenologia, trata-se de um empirismo distinto do 

tradicional, pois há  possibilidade de “contato”  através da experiência com elementos ou 

formas categoriais.  Em relação ao idealismo de Kant, que via na ideia uma representação 

puramente conceitual ao qual não corresponderia nenhum objeto da experiência sensível. 

Husserl irá afirmar a possibilidade de  percepção das ideias, pois há conteúdos representantes 

que podem funcionar intuitivamente.  Em Log. Unt temos a afirmação  que corrobora  a 

posição do fenomenólogo, pois segundo ele  “a perfeição do pensar reside, certamente, no 

pensar intuitivo, como pensar “autêntico” a saber, no conhecer, onde a intenção do pensar 

passa como que satisfeita para a intuição.” (HUSSERL, 2012a, p. 142) 

As  perspectivas estudadas acerca da intuição nos leva a considerar que todo ato 

intencional é suscetível de preenchimento intuitivo e não apenas as percepções sensíveis.  

Embora estas últimas sejam intuições originárias em sentido amplo. 

 

2.3 - A INTUIÇÃO ORIGINÁRIA COMO CONCEITO FUNDAMENTAL NA 

ELABORAÇÃO DO MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

 

Como vimos, a percepção sensível é a forma mais elevada de intuição. Contudo, o ato da 

percepção “sensível” encontra certas limitações no processo de doação dos objetos, porque é 

próprio do objeto dar-se somente por perspectivas, por perfis.  
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Saraiva (1994) partindo das afirmações feitas pela Fenomenologia  corrobora a tese de que  

a doação intuitiva da própria coisa não passa de uma pretensão. Embora, a intuição apresente 

uma aparente insuficiência quanto ao ideal do conhecimento satisfatório acerca da coisa, ela 

não deixa de ser a origem. Ela é a “base” que nos possibilitaria ir elucidando várias 

perspectivas do mundo como tentativa de construção do conhecimento satisfatório superando 

equívocos e erros. O  preenchimento perceptivo proporcionado pelos atos intuitivos é 

considerado superior aos demais tipos de preenchimento, tais como os que ocorrem na 

consciência simbólica vazia e na consciência imaginante. Isto se deve ao fato dos atos 

intuitivos serem atos que possuem a potencialidade de preencher a significação quando 

realizam a síntese de identificação, ou seja, uma unidade de coincidência. De modo que, os 

atos intuitivos passam a conferir sentido e também a preencher o sentido possibilitando o 

conhecimento que é definido como síntese de preenchimento.  

 

2.4 - O PAPEL DA PERCEPÇÃO NO MÉTODO DA CLARIFICAÇÃO EIDÉTICA E 

A QUESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A problemática questão do conhecimento sempre norteou toda pesquisa de Husserl. 

De um lado temos como fundamento do conhecimento a experiência empírica imediata, o 

Empirismo.  De outro, a análise dos conceitos dados, o Racionalismo.  Entretanto, se na 

experiência empírica imediata temos como obstáculo os fatos que são sempre contingentes, 

pois é impossível através experiência garantir qualquer necessidade e universalidade dos 

juízos.  No Racionalismo, que pauta pela análise da significação inteligível dos conceitos, 

obtém-se a clareza e a certeza, mas perde-se o contato com os dados da “experiência 

sensível”. Para a problemática que atravessou um longo período da história do conhecimento, 

Husserl preconizara como solução: o máximo de intuição pura e o mínimo de entendimento. 

Assim, a consciência da intuição é a evidência e está diretamente relacionada ao grau de 

preenchimento da intenção. Entretanto, alguns fatores podem interferir na clareza da 

evidência, entre eles a distância e a luminosidade seriam os mais se destacariam. Assim, a 

evidência apodítica só seria alcançada quando o supremo grau de intuição se verificasse com 

a plena adequação entre o intencionado e o intuído.  

O estudo das essências tornou-se o objeto de pesquisa da Fenomenologia dada a 

necessidade  de se  solucionar problemas fundamentais da Teoria do Conhecimento.  Por isso, 

a ciência eidética buscava o em si mesmo do objeto. Uma teoria cuja concepção vinha contra  
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à factualidade que atribuída pela psicologia à subjetividade,  acabava por conduzir o 

conhecimento aos campos do relativismo e ceticismo.   

Sendo assim, a nova abordagem para a questão Clássica do conhecimento acerca da 

essência da realidade assumida pela atitude fenomenológica não poderia ser outra senão  

pretender se afastar  da atitude natural. A Fenomenologia centrou suas pesquisas  nas  

relações entre  subjetividade e mundo, buscando explorar as condições sobre as quais o 

processo de doação do  mundo à subjetividade eram possíveis.  Adotando uma postura 

desinteressada diante dos fenômenos e na redução da realidade do objeto através da suspensão 

dos juízos de existência a ele referidos. 

A intuição pura seria o ponto de partida para se obter o conhecimento objetivamente 

válido. Para Husserl, a verdade é em seu sentido Clássico absoluta e  universal, mas não pode 

ser apartada da temporalidade do fluxo concreto da consciência na qual ela é vivida como 

verdade.   A noção husserliana de conhecimento implica a exigência de preenchimentos 

realizados por atos intuitivos (percepção, imaginação, etc.). Ele salientou que a elaboração 

científica muitas vezes adota uma abordagem do real tomando representações puramente 

simbólicas e empregando-as  estrategicamente para conhecer o real. O que acarretava para o 

conhecimento científico  a  permanência no nível das significações vazias, para julgar, 

raciocinar, refletir e refutar suas proposições. São casos em que o pensamento nem sempre 

vem acompanhado de uma intuição imediata e correspondente no sentido de contato com o 

fenômeno original.  

Em contato com o fenômeno original estaria a consciência intencional, pois “toda 

consciência é consciência de algo”. Tal  premissa ocupa  uma função central nos seus  

dizeres. A consciência passa então a ser uma abertura perceptiva do mundo tendo seu alcance 

ampliado. O que antes parecia  restrito, tido como uma estrutura fechada nela mesma, passou 

a ser designada como uma abertura,  de maneira tal que criava-se a partir de então, a 

possibilidade de visar  objeto intencional ou conteúdo imanente.  Em Ideen I (2014),  a 

expressão técnica de “correlação noético-noemática” foi apresentada como via para se 

explicar a estrutura subjetiva. Nesta estrutura estão situados:  o ato ou vivência intencional e o 

objeto intencional ou conteúdo imanente.  

Todo esforço em elaborar cientificamente esta correlação, partiu de análises anteriores de 

Brentano, seu mestre vienense. Ao analisar a estrutura da consciência, ele consegue ir mais 

adiante que seu mestre nos estudos dos fenômenos psíquicos. Passando a designar os 

fenômenos psíquicos como vivências intencionais, devido ao fato de considerar que  a 
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essência da consciência é visar objetos, é se relacionar com objetos através do ato intencional. 

O ato intencional foi então considerado a estrutura fundamental da consciência, pois é por 

meio dele que a consciência se relaciona com os objetos. A intencionalidade é a atividade 

real da consciência.  Os atos (representação, percepção, imaginação, juízo, etc) são modos de 

a consciência visar objetos e, tais atos são distintos entre si e seus respectivos modos de 

preenchimento também. Embora o ato contenha em sua formação a intenção e a sensação 

como momentos integrantes de sua estrutura, a exigência de se considerar uma base sensorial, 

antes recusada por ele, precisou ser novamente considerada, devido ao fato de que a intenção 

se mostrara impotente para constituir o objeto sem o substrato sensorial.  

Segundo Saraiva (1994), os atos contém os objetos de forma imanente o que não significa 

que estes estejam contidos naqueles realmente. Os atos nos dão os objetos, mas nos dão cada 

um à sua maneira, a seu modo. Para demonstrar esta afirmação uma abordagem diferenciada 

foi adotada para tornar o objeto intencional analisável, para isso os dois termos a noesis e o 

noema foram empregados. A noesis designa os  atos intencionais da consciência que podem 

ser intuitivos, imaginantes,  objetivantes, signitivos etc, .  Cada ato tem sua especificidade e 

iremos explicitá-las a partir de então. Iniciaremos com o atos signitivos  que são atos de uma 

intenção vazia que precisam da intuição que  cria contato com o objeto. Sendo assim, uma 

expressão verbal seria composta por dois momentos: a palavra que é o sinal sensível e o 

conjunto de vivências psíquicas que seriam a ela ligados como meio de fazer dela a fonte 

potencial de expressão de alguma coisa.  

A expressão verbal precisa de uma significação que a acompanhe, pois de outro modo,  

ela nada expressaria. Assim, entre os atos intuitivos e os atos signitivos torna-se necessário 

que ocorra uma fusão: a significação precisa da intuição adequada para se estabelecer pela 

primeira vez a relação intencional. Uma vez tido o primeiro contato com a intuição adequada, 

a significação fica estabelecida, pois ocorre  a ligação entre a  unidade ideal de significação e 

o  sinal verbal (palavra) que designa a coisa. O sinal verbal passa a desempenhar  daí por 

diante o seu caráter de significação com uma  certa autonomia em relação à intuição, seja ela 

perceptiva ou imaginativa. Para que seja possível que ocorra a expressão de alguma coisa com 

significação torna-se necessário que o pensamento seja expresso por meio da palavra 

(sinal/símbolo) cujo conjunto de vivências psíquicas já esteja a ela previamente associados 

por meio de um ato intuitivo adequado original e fundante. A palavra torna-se o meio através 

do qual o pensamento pode ser expresso, conquistando assim uma autonomia que lhe garante 

abstração, universalidade e validade. 
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O emprego abstrato do domínio conceitual conseguido pela palavra pode ganhar uma 

dimensão de uso que muitas vezes gera o risco de  anular as “coisas mesmas”. Isto ocorre, 

quando ao nomear as coisas, acabamos por relegar à segundo plano a experiência sensível. 

Esta amplitude do domínio da palavra precisa ser considerada pois a intenção significante é 

vazia e impotente, não bastando por si mesma para tornar presente o objeto do qual se fala. De 

certo modo, “a linguagem é um a priori histórico absoluto”, sendo que por meio dela se torna 

possível apreendermos a significação de cada coisa. A palavra é uma unidade formada por 

expressão e significado. 

Apenas os atos intuitivos dão o objeto à consciência realizando uma referência 

propriamente objetiva, sendo também chamados atos que preenchem a significação. Para que 

uma significação seja preenchida é necessário que ocorra uma síntese de identificação. É 

necessário que ocorra uma intuição plena onde  ocorra contato com o objeto. Quando um ato 

intuitivo preenche uma significação diz-se que o preenchimento efetuou o conhecimento. 

Logo, os atos intuitivos conferem e preenchem o sentido. Para que o conhecimento ocorra é 

necessário se estabelecer uma síntese de preenchimento. 

A síntese de preenchimento propriamente exige a distinção necessária entre  o eidos que 

está intrinsecamente relacionada com a definição da coisa através do nome que a designa e o 

eidos no sentido fenomenológico. Na Fenomenologia eidos exige que o discurso seja baseado 

em uma intuição preenchida, em uma intuição eidética. O que não significa que as palavras e 

os enunciados não sejam passíveis de serem compreendidos  e serem adequados se a ela não  

corresponder uma intuição preenchida, mas a verdade e a validade do discurso só será 

assegurada pela apreensão do conteúdo intuitivo do objeto “em pessoa”. 

Saraiva (1994), afirmou que Husserl refutou a teoria  que preconizava que  ilustrações 

imaginantes do pensamento poderiam desempenhar um papel relevante dentro das 

significações e preenchimentos. Pois, embora possa ocorrer na maioria dos casos, expressões 

linguísticas que venham “acompanhadas” por representações da imaginação livre e manter 

com estas uma relação arcaica de significação, a experiência quotidiana demonstra que nem 

sempre estas imagens acompanham e são necessárias à compreensão das expressões 

linguísticas. Ainda segundo a autora, a percepção e a imaginação considerada a perspectiva 

husserliana,  não forneceriam os suportes autênticos da significação.  A expressão “o melro a 

voar” soa completamente compreensível a quem a ouve, independente da pessoa estar 

percebendo ou imaginando um melro voando.  Muitas outras expressões são comumente 

dotadas de sentido, de significação mesmo sem as correspondentes cogitationes. 
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É importante também delimitar pontos de convergência entre a significação que se 

estabelece comumente entre a percepção e o enunciado de percepção. A intuição desempenha 

um papel crucial no processo cognitivo, pois é ela que nos fornece a referência a uma 

determinada objetividade que é visada. É por meio da intuição que a significação consegue 

determinar o que o conceito abstrato não conseguiria fazer sozinho. Assim, a significação 

depende que a coisa seja  pela primeira vez intuída para fazer e ter sentido. Mas entre o ver, 

percepcionar propriamente dito e a linguagem que nos permite exprimir o que é visto, há um 

distanciamento. A linguagem nos favorece capacitando-nos a conferir sentido a qualquer ato 

de visão, mas, ver não é significar. Entre a intuição e a significação há um ponto de 

divergência: a intuição é o elemento comum que pode contribuir para o significado, mas não 

se torna em momento algum significado de nada. Do mesmo modo, a significação pode 

somente preencher-se na intuição, sendo que nenhuma parte da significação residiria na 

intuição. A esfera do conhecimento requer assim uma síntese de identificação. Se a intenção é 

orientação para o alvo, todas as intenções precisam de alguma maneira chegar até os seus 

objetos por meio de atos devidamente preenchidos. Logo, se toda nossa vida psíquica sofre a 

intervenção da consciência de preenchimento, então estes atos vão assumir diferentes carácter 

entre si.  

Para entendermos a questão do conhecimento na perspectiva fenomenológica, precisamos 

entender que há exigência de que ocorram sínteses de identificação entre ato e conteúdo, pois 

o mesmo objeto pode ser visado num momento de modo vazio e num outro momento pode ser 

dado intuitivamente. Aqui passaremos a considerar uma nova classe de atos, os atos 

objetivantes. Atos objetivantes são todos os atos capazes de conferir sentido. Esta classe de 

atos comporta duas espécies: as intenções signitivas vazias e os atos intuitivos.  

Na classe dos atos objetivantes pode ocorrer vez ou outra, síntese de identificações e 

também síntese de decepção entre as intenções signitivas vazias e os atos intuitivos. As 

sínteses de identificações nem sempre são conseguidas, pois algumas vezes a intenção 

significante pode não encontrar preenchimento em uma intuição correspondente. Caso isto 

ocorra, estaremos diante de uma síntese de discordância ou decepção. Viso algo pelo 

pensamento, mas não encontro a intuição correspondente. Em contrapartida, para se ter o 

conhecimento legítimo   é preciso que ocorra o preenchimento de uma significação por uma 

intuição que lhe corresponda.  Este processo de preenchimento correspondente foi designado 

como  síntese de identificação, como já nos referimos outras vezes. Nas palavras da autora 

“Há preenchimento quando uma intenção que visa um objecto sem o possuir o atinge 
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efectivamente. No conhecimento, esta posse do objecto é  intuição; o processo cognitivo 

realiza-se na visão ou na evidência.”  (SARAIVA, 1994, p.90) Mais adiante
89

 ela afirma que  

a intuição “Veranschaulichung” permeia todo o processo do conhecimento e, a matéria é a 

instância que possibilita realizar a identificação.  

Para exemplificar e tomar mais nítido, Saraiva indica três elementos que fazem parte da 

essência cognitiva dos atos intuitivos: a matéria, a qualidade e a plenitude. Os momentos 

abstratos que se dão por meio da matéria e da qualidade estão presentes em todos os atos, 

porém ambos se exigem em caráter de presença mútua, de modo que um não pode existir sem 

o outro. Variações da qualidade e da matéria podem ocorrer em qualquer ato, mas, tanto a 

matéria quanto a qualidade preservam a sua  essência no processo, isto porque qualquer 

qualidade pode  combinar-se com qualquer referência material.  

 

A qualidade determina apenas se aquilo de que, de um modo determinado, já 

“fazemos uma representação”, está intencionalmente presente enquanto desejado, 

questionado, judicativamente posto e coisas semelhantes. Em conformidade com 

isso, a matéria deve valer para nós como aquilo que, no ato, lhe confere pela 

primeira vez a sua relação com um objeto, e que certamente lhe confere esta relação 

numa determinidade tão completa que, através da matéria, está firmemente 

determinado não apenas o objeto em geral, a que o ato visa, mas também o modo 

como ele lhe visa. A matéria – assim poderíamos dizer ainda mais 

esclarecedoramente – é essa peculiaridade, residente no conteúdo fenomenológico 

do ato, que não determina apenas que o ato apreenda a objetividade correspondente, 

mas também enquanto ele a apreende, que notas distintivas, relações, formas 

categoriais ele em si mesmo lhe atribui. É da matéria que depende o fato de que o 

objeto do ato valha como este e não outro qualquer, ela é, de certo modo, o sentido 

da apreensão objetual (ou mais brevemente, o sentido de apreensão) que funda a 

qualidade (sendo indiferente às suas variações). Matérias iguais não podem, em caso 

algum, fornecer uma relação diferente com o objeto; mas diferentes matérias podem 

muito bem fornecer uma relação objetiva igual.  (HUSSERL, 2012a, p. 355-356)  
 

 

De tudo que expusemos até agora, podemos afirmar que a qualidade não pode ser 

considerada modo de apreensão de nenhum objeto. Qualidade (não é apresentação e nem 

presentificação) sempre deve estar referidamente determinada ao modo de ser do objeto, no 

sentido de se considerar a qualidade mais como um caráter de ato, ou seja, orientação para o 

alvo e/ ou orientação para qualquer coisa, usada amplamente para designar a relação 

intencional. Um ato nunca esgota totalmente a essência intencional A noção de plenitude será 

então um fator que diferenciaria o processo de preenchimento dos atos intuitivos. A plenitude 

é um dos momentos em que  se dá o preenchimento dos atos intuitivos, é o momento em que  

o objeto se dá como presença  à consciência. “Uma vivência é um absoluto que se oferece de 

um modo imediato e que não possui faces que pudessem revelar-se umas vezes de um modo e 

                                                 
89

  Na página 91. 
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outras doutro.”  (IDEEN I, p.81 apud SARAIVA, 1994, p.120)  Ela afirmou também que a 

plenitude estaria relacionada a uma qualidade do objeto, enquanto o preenchimento seria uma 

atividade do sujeito. De modo que as condições de doação do objeto interferem sobremaneira 

sobre o progresso do conhecimento do sujeito acerca do lado objetivo do ato. Entre a 

percepção e a imaginação a realização de uma adequação quanto o ideal de identificação 

recairia sobre a percepção, pois ela nós dá o próprio objeto, diferente da imaginação que nos 

dá somente a imagem do objeto. A síntese de identificação se traduz pela adequação entre o 

visar significante e a intuição correspondente deste visar. A plenitude resulta da absoluta  

adequação entre o ser o aparecer. 
A apreensão do objeto intencional pode se dar sob aspectos bem diferentes, mas pode-

se afirmar que se possuo  matérias idênticas terei necessariamente uma referência objetiva 

determinada, isto porque matéria intencional (conteúdo/sentido) determina o objeto do ato e 

também a maneira pela qual este ato irá visar o objeto. Desse modo, Husserl estabeleceu no 

interior da imanência pura da consciência a distinção necessária entre  imanência 

transcendental e “imanência real”. A “imanência real” é fluxo concreto da vivência na 

consciência onde se dão esboços imanentes que difere da imanência transcendental que é 

caracterizada pela “presença do objeto” à consciência. 

A “presença do objeto” possibilita à consciência tomá-lo tendo em vista realizar a 

redução eidética dos fenômenos. A redução torna possível à consciência analisar os 

fenômenos, se abstendo de realizar qualquer juízo sobre a existência ou não destes, de modo a 

visar somente a compreensão da sua essência. Para apurar a essência do fenômeno a 

consciência precisa realizar o processo de variação eidética, nele, estão presentes a intuição e 

a variação imaginária. A  consciência imaginativa e fantasia são importantes aqui, pois  é o 

uso da imaginação e da ficção que permite à consciência apreender o eidos do fenômeno, ou 

seja, reter aquilo que permanecer invariável no fenômeno. Ele  indicou também que a 

consciência é unidade formada pelo noema e noesis, sendo estas as estruturas  que 

possibilitam que o sentido do fenômeno seja obtido. O resultado final é que forma (noesis) e 

matéria (noema)  tornam-se princípios indissociáveis entre si.  

É oportuno destacar que o vivido intencional torna-se o vivido de percepção 

convertendo os conteúdos sensíveis que constituem  os “momentos abstratos” do objeto 

intencional que se perfilam de maneira indeterminada, o traço inerente à composição do 

objeto, a hylé.  A matéria é considerada como matéria sensorial (ou hilética) e como conteúdo 

intencional. Tal consideração esboça distinções relativas ao modo de apreensão da matéria. 
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Como compreender esta distinção? Como distinguir entre a sensação de azul e a cor que vejo 

estendida sobre a superfície do céu diante dos meus olhos? Para compreender isso devemos 

distinguir no interior mesmo do noema, isto é, no núcleo noemático objetivo, o que é o 

sentido do objeto e, quais características noemáticas que a ele se referem. Por exemplo: o 

objeto seria um pólo X, idêntico a si mesmo, sendo distinto dos demais predicados que 

mudam e, que podem a ele se associar sem mudar a sua essência, ou seja, o conteúdo 

noemático. Logo, em todo noema encontra-se uma estrutura cujo centro unificador  

possibilita distinguir conceitualmente os objetos em duas espécies, a saber: 

 

(...) esse ‘ objeto puro e simples’ de ordem noemática e ‘o objeto no como das suas 

determinações’ (im Wie seiner Bestimmtheiten) - incluindo aí as indeterminações 

que de cada vez ‘ficam em suspenso’ e que são co-visadas, implicadas sob este 

modo no visar do objeto. Esse ‘como’ -  deve ser então tomado exatamente segundo 

a forma que o acto considerado prescreve, segundo a forma, por conseguinte, em 

que ele realmente pertence ao seu noema. O ‘sentido’ de que falamos é esse ‘objeto-

no-como’ tomado no plano noemático (dieser noematische gegenstand im Wie) com 

tudo aquilo que nele descobrir de evidente e exprimir em conceitos. (Ideen I, p. 272 

apud SARAIVA, 1994, p.93) 

 

 

A Fenomenologia buscando solucionar problemas fundamentais da Teoria do 

Conhecimento torna-se  uma ciência eidética. Nas linhas seguintes, iremos realizar a 

abordagem acerca de um tipo diferenciado de percepção – a percepção estética.  Uma 

percepção que temos quando contemplamos belas obras de Arte e criações artísticas 

reveladoras. 

 

2.5 - A PERCEPÇÃO ESTÉTICA 

 

A esfera da espiritualidade mereceu um papel de destaque em Ideen II. Nesta obra, a 

atuação do espiritual no físico mereceu uma ampla abordagem. Considerando a existência de 

leis imanentes no psiquismo, Husserl colocou em relevo as leis de condicionalidade, 

destacando dentro desta temática, a  lei da motivação considerada como a principal lei da 

atividade espiritual. 

A obra de Arte passa a ser considerada uma coisa física, por estar individualmente 

presente na natureza como uma coisa material. Mais também espiritual, por ter em si a marca 

animada da subjetividade que a ela deu forma. Sendo assim, obra de Arte por ter uma dupla 

intentio consegue um distanciamento das “meras coisas” materiais alcançando o status 

privilegiado de objeto valioso. O caráter singular da obra de Arte se confirma pelo convite 



149 

 

para a sua compreenção devido ao fato de ela ser “algo” que extrapola a instância da utilidade, 

nos inquietando para descobrirmos a sua essência.  

 A marca da subjetividade  encerra a diferenciação que a obra de Arte carrega por ser  

um “objeto espiritual”. Isto levou Husserl a considerar a percepção estética como fonte de 

recepção  no processo de doação dos objetos estéticos.  Na percepção estética, o eu  vivencia 

ativamente a contemplação da obra de Arte, uma fonte fecunda que se tornou fecunda para a 

investigação de amplos aspectos da Fenomenologia. Seguramente, Husserl pretendia elucidar  

a questão da natureza intuitiva-sensorial e os modos de ligação desta com o corpo, a alma e o 

espírito. 

A percepção estética é um tipo de percepção diferenciada por nos proporcionar a visão 

das coisas desprovidas de seu caráter de existência. A obra de Arte por ser um “objeto 

espiritual” tornou-se importante via para auxiliar Husserl na revisão e aprofundamento dos 

conceitos fenomenológicos fundamentais, entre os quais se incluem o de “coisa” e 

“fenômeno”. Na medida em que o fenômeno da percepção de um quadro – por exemplo – 

revela mais do que seria dado se se tratasse meramente da percepção sensível de uma “mera 

coisa”.  A “coisa” na síntese estética consegue doar de si o sentido puramente estético nela  

contido. A consciência  diante dos objetos artísticos se coloca em exercício de uma atitude 

valorativa por atender ao apelo sensível que a obra lhe faz. Na atitude valorativa o sujeito 

abandona-se ativamente ao prazer estético tendo o gozo pelo desfrute da obra contemplada.  

O gozo estético  é um ato de desfrute onde  a obra de Arte é somente intuída sensivelmente, 

não nos levando a  vivenciar a execução de nenhuma percepção. Então, a obra apela ao sujeito 

a intuí-la, ela está aí.   Este apelo que a obra faz,  toca o sujeito em caráter de amenidade 

estética. O sujeito passa então a vivenciar o objeto-arte ativamente, executando  duas 

vivências simultâneas, a vivência de uma objetividade de nível superior e a vivência de uma 

objetividade de nível inferior.  

A vivência de uma objetividade de nível superior foi considerada uma nova 

objetividade “teórica”,  exigindo a elaboração de  novas maneiras para conhecê-las. Por ser 

um  “ser aí”, a obra de Arte faz com que a consciência estabeleça com ela uma relação 

intencional ativa, de modo a adicionar  à atitude valorativa componentes da esfera emotiva, o 

que é entendido como uma vivência de uma objetividade de nível inferior. É importante 

ressaltar que a obra de Arte possibilita ao eu elaborar um julgamento estético neste momento, 

fazendo com que a consciência eleve a obra ao status de objeto. Aqui, o objeto-obra assume a 

particularidade de ser submetido ao julgamento dóxico-tético. Uma vez posta e avaliadas 
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todas estas características poderemos considerar que consciência realiza  em relação à obra de 

Arte um intuir cuja vivência é meramente sensível. A obra “está ai” pode ser intuída por meio 

de uma intuição que será dada em caráter de amenidade estética. 

A obra de Arte é também um fenômeno, à medida que é uma “irrealidade” presente 

sensivelmente no campo perceptivo. Nos  proporcionando o surgimento da percepção estética 

em nós.  É um tipo de percepção que é exigida por objetos que contém em si uma idealidade. 

Segundo as análises fenomenológicas, a percepção das “coisas” nem sempre se realiza plena e 

adequadamente, pois realidade e irrealidade coexistem na experiência de doação dos “objetos 

espirituais”. 

A consciência por ser uma unidade fenomenológica essencial consegue determinar o 

sentido operando por meio da apercepção   e distinguindo o que é válido como científico-

natural ou científico-espiritual. Por conseguir operar com combinações de atos entre si, a 

consciência consegue edificar atos possibilitando o surgimento de uma dupla intenção. A 

ocorrência da dupla intenção origina os  atos edificados, quando a consciência é tomada pela 

esfera emotiva. Ela  é levada a elaborar  atos valorativos  de agrado ou de desagrado estético 

exprimindo-os através de atos teóricos. Logo, para julgar esteticamente uma obra e elevá-la ao 

status de objeto, a consciência irá executar também  atos teóricos que irão assumir uma 

particularidade dóxico ou tética.  

 

Em todo caso, é um fato manifesto que, onde quer que se possam efetivamente 

mostrar na intuição formas de enlace como momentos próprios, os enlaçados são 

partes relativamente independentes umas das outras; por exemplo, sons na unidade 

da melodia, ou colorações separadas como pedaços na unidade de configuração da 

cor, ou figuras parciais na unidade da figura complexa, e coisas semelhantes. Em 

contrapartida, é em vão que nos esforçamos por encontrar, na unidade do fenômeno 

visual, em face dos conteúdos de forma que dão unidade aos pedaços, também 

aqueles que enlaçam os momentos dependentes uns com os outros, por exemplo, cor 

e extensão, ou, no interior dos primeiros, tons de cor e de clareza, no interior dos 

últimos o momento de forma ou de grandeza, e coisas semelhantes. Mas, falando 

propriamente, estamos muito afastados de querer substituir ao não encontrar um não 

ser. Em todo o caso, contudo, é de grande importância considerar a possibilidade de 

unidades sensíveis sem forma sensível que se possa abstrair, e, se possível, expô-las 

claramente. (HUSSERL, 2012a, p.236) 

 

  

O sentido da Fenomenologia pura somente será conseguido em visões intelectivas 

puras de essência. De modo que a percepção estética  é tida como um tipo de percepção 

diferenciada devido à sua capacidade de neutralizar o caráter dóxico e tético da objetividade. 

São os momentos da sensação de som e de cor onde a “percepção externa” de uma melodia ou 

de uma pintura tornam-se, por assim dizer, elementos integrantes “reais” de um ato concreto 

de audição ou de visão propriamente tidos. Nos dois casos, pode-se inferir que os próprios 
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objetos, o som ouvido ou a cor da pintura, embora sejam percebidos não são vivenciados e 

nem estão na consciência. De maneira distinta, devemos considerar que objeto também não é 

o som dele percebido (um piano) e nem a cor nele percebida (tela pintada emoldurada na 

parede). Considerando a percepção estética da melodia e da pintura notamos que tais objetos 

percebidos não existem e tal percepção poderia até mesmo ser considerada uma alucinação, 

um engano. A experiência estética  tem a propriedade de nos colocar diante  de “unidades 

sensíveis sem forma sensível que se possa abstrair” a “algo” que lhe corresponda 

materialmente. Este exemplo indica uma diferença essencial entre “percepção externa” e 

interna. A “percepção externa” da melodia doaria os seguintes componentes: a aparição 

perceptiva do som ouvido, a sensação do som, o ato concreto da audição, o conteúdo vivido 

ou conteúdo de consciência. Mas, somente a percepção interna pode garantir o caráter 

puramente descritivo e fenomenológico da percepção interna do som da melodia.  O som da 

melodia é um objeto que mesmo cessando de existir como percepção atual, pode continuar 

existindo como uma experiência de percepção interna tida. De maneira que continuaria 

permanecendo na consciência, enquanto caráter interno descritivo da percepção da 

experiência estética. Esta é a diferença no  modo de como se repara algo “real” ou “irreal”.  A 

arte musical faz com que o homem se encontre no mundo de uma maneira especial. A música 

exige um meio, um modo intermediário para se atualizar – a mediação do ar. Pois, sem a 

mediação do ar o ouvido não poderia ouvir o som da melodia. “o meio, porém, não pode ser 

um sensível próprio, mas deve ser transparente como a luz (para o olho), como o ar (para o 

som), como a pele (para o tato) etc. Isto é, na linguagem aristotélica, deve ser diáfano.” 

(CHAUÍ, 2012, p. 423) 

A percepção estética tem também  uma característica peculiar de exigir a adesão de 

predicados. Os predicados objetivos são considerados  predicados de relação, por exemplo: 

“grato”, “alegre”, “triste”, “mórbido”, etc., estes predicados estão pressupostos nas vivências 

e não exigindo do eu nenhuma reflexão. Para executar atos teóricos de reflexão torna-se 

necessário realizar a exclusão dos predicados objetivos e considerar somente os predicados 

relativos à consciência, que são vivências. Podemos exemplificar vivência através das 

seguintes afirmações:   “Algo me  resulta agradável”, “Algo me resulta desagradável”. Sendo 

assim, a análise de obra de Arte e dos juízos que são elaborados acerca dela, devem observar 

que se trata de uma fundamentação feita exclusivamente sobre as faculdades sensíveis 

específicas do humano, o estésico. O agradável na Arte não está vinculado a nenhuma 

finalidade, é uma finalidade sem fim, como foi afirmado por Kant e corroborado Husserl - o 
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juízo de gosto é desinteressado. A percepção estética se dirige somente à pura forma sensível, 

o “ser transparente” não se ligando à posição de existência do objeto.  

A imagem e a sua aparição propriamente dita, assume um espaço próprio e necessário 

de distinção, assim como vimos em linhas anteriores sobre a questão do som. A imagem tem 

um espaço próprio que é essencialmente distinto do perceber essa mesma imagem.  No texto 

de Uzelac, a imagem será tratada à luz das relações necessárias entre realidade e não 

realidade, ou do mundo da imagem dentro de um mundo de objetos reais. A questão da 

essência nas Artes Visuais é tratada como a questão da essência da imagem. A imagem 

contém o espaço real, a realidade e percepções momentâneas do espaço real. A parte invisível 

do espaço pertencentes à imagem  estariam em oposição à parte do espaço que pode ser 

apreendida pela experiência, a parte visível. Uma imagem assume uma relação dupla como 

realidade e com  não-realidade. Logo, o mundo da imagem pode ser considerado um mundo 

dentro de objetos reais, ou seja, o mundo “como tal” dado no modo “como se”. 

Uzilac também relatou em seu texto que Eugen Fink, estudante e colaborador de 

Husserl, buscava elucidações para a questão do fundamento ontológico dos caracteres de uma 

imagem, tecendo análises acerca da constituição de experiências irreais tentando responder: 

como uma obra ou uma “imagem” pode adquirir a forma de objeto para a subjetividade 

humana? Fink argumentou que a análise de uma imagem, uma obra de Arte ou uma 

Fotografia, representa a análise de um produto da cultura, “algo” com o propósito da criação 

artística. A obra de arte é um convite que nos instiga a  saber qual é o seu propósito, qual é a 

sua intenção. Os objetos de  Arte nos convidam a responder a questão de como nos sentimos 

ao sermos atingidos  na esfera transcendental do nosso Ser. A percepção estética não encerra 

uma resposta definitiva para a obra de Arte. Seguramente, a afirmação de Oscar Wilde 

aproxima-se muito do pensamento de Husserl segundo o qual “a arte, felizmente, ainda não 

soube encobrir a verdade”. 
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CAPITULO III 

O CONCEITO FENOMENOLÓGICO DE IMAGINAÇÃO 

 

3.1 - A FENOMENOLOGIA DA CONSCIÊNCIA IMAGINANTE 

 

O conceito de imaginação
90

 exerceu também um papel central na concepção de Arte 

na fenomenologia husserliana.  Neste capítulo uma abordagem que colocará em evidência os 

apontamentos feitos pela autora Maria Manuela Saraiva em “A imaginação segundo Husserl”. 

Nesta obra, Saraiva (1994) apresenta o problema da imaginação numa tentativa  de sintetizar a 

teoria husserliana da consciência imaginante. Tal objetivo foi pautado no esforço de 

reconstituição histórica e também de reflexão crítica, isto porque na perspectiva de Saraiva, o 

conceito da imaginação e seus desdobramentos são apresentados de modo disperso e 

fragmentário pela Fenomenologia. 

O problema da imaginação mereceu papel de destaque em toda história da Filosofia, 

sendo um tema recorrente na reflexão filosófica. Trata-se de um conceito complexo do qual se 

ocupou diversos pensadores ao longo da história.  Segundo Saraiva (1956), 
91

 a importante 

questão da imaginação que chegou ao século XIX influenciando a Psicologia, passou pelo 

período medieval, teve a sua origem no período clássico, onde Aristóteles
92

, já elaborava 

questões acerca da imaginação. A mímesis platônica também concorria com o mesmo tema 

quando havia questões relativas à ideia e o modelo, o mundo real e a cópia que “imita” o 

mundo real. A imaginação reserva um lugar de destaque na Filosofia como podemos  perceber 

e, de certo modo, se inseriu definitivamente no campo da Filosofia da Arte por se tratar de um 
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 A doutrina husserliana da imaginação nos conduz a um domínio de investigação da  análise da obra de arte, 

neste domínio da corrente fenomenológica  estética,  Roman Ingarden  e Mikel  Dufrenne, sofreram  influência 

de Husserl e se destacaram. Sartre também se dedicou ao estudo da imaginação. Embora apresente em L’ 

imagination e L’ imaginaire a tentativa de síntese, não a teria conseguido na perspectiva de Saraiva. Segundo a 

autora, “L’imagination e L’imaginaire filtram, sem dúvida ecos da teoria husserliana da imaginação, mas é em 

vão que se tentaria reconstituir, através deles a verdadeira doutrina de Husserl acerca desta forma de 

consciência” [grifo da autora] (SARAIVA, 1994, p. 12). 
91

 SARAIVA, Maria Manuela. O primado da percepção e a concepção da obra de arte em Husserl. Imprensa de 

Coimbra Ltda. Coimbra, 1956, p.5-6 
92

 Para Aristóteles, a  “imaginação (phantasía, da mesma família do verbo phantázo e phainestai, que significa 

aparecer) designa tanto um processo mental de fazer aparecer a imagem de uma coisa que foi percebida como 

designa a própria aparição dessa coisa aos meus sentidos. Ou seja, phantasía tanto pode ser um acontecimento 

inteiramente mental – faço aparecer em minha mente a imagem de uma coisa que percebi e que está ausente -  

como pode ser a operação de síntese feita pelo sentido comum para oferecer a imagem de uma  coisa percebida 

numa multiplicidade simultânea de sensações específicas a cada órgão dos sentidos. É neste segundo caso que 

pode haver erro, engano ou ilusão, isto é, o sentido comum pode enganar-se ao oferecer a imagem de uma da 

coisa multiplamente sentida. [...](CHAUÍ, 2012, p. 425). 

 



154 

 

campo bastante fecundo para novas investigações. Desse modo, “na acepção consagrada por 

esta longa tradição, ‘imaginação’ designa exclusivamente um acto psíquico determinado, uma 

‘faculdade’ intermediária entre e percepção e a abstração das ideias universais.” (SARAIVA, 

1965, p.5)   

A imaginação será considerada uma forma de consciência que pertence à classe das 

vivências intencionais assim como a representação, a percepção, o juízo.  Sendo um tipo de 

vivência intencional, é também ato que visa objetos por meio da “presentificação e da 

neutralização”. Assim, o objeto que imagino não existe, de maneira que a imaginação remete 

de certa maneira à existência da percepção, ou seja, de “algo” visto. Embora a imaginação 

tenha seu fundamento na percepção, Husserl irá assegurar que entre ambas existiria uma 

diferença eidética intransponível,
93

 pois na percepção estamos com o olhar do espírito 

“dirigido” para o objeto, o que não acontece no caso da recordação e da imaginação. A 

imaginação cria um novo objeto, um objeto imaginado, um objeto diferente do objeto que é 

percebido.  

Os apontamentos feitos pela Fenomenologia acerca da consciência imaginante foram 

decisivos para que uma nova maneira de compreender a imaginação fosse proposta.  É 

importante ressaltar  que as  contribuições  elaboradas nas obras de cunho fenomenológico,  

foram decisivas para que a imaginação fosse considerada de uma maneira essencialmente 

diferente. E,  embora Husserl não  tenha  sistematizado  todas as suas investigações feitas 

sobre a imaginação de maneira ordenada, mesmo as deixando dispersas em diversos volumes 

publicados e outros inéditos, conseguiu destacar contribuições decisivas que nortearam 

trabalhos de pensadores e estudiosos que se dedicam a pesquisa acerca deste tema. 
94

 

Uma das conclusões do estudo da Imaginação segundo Husserl de Manuela Saraiva 

foi a de destacar  a originalidade deste importante pensador e cientista da Fenomenologia 

quanto ao fato de ele ter  reunido e explicado conjuntamente dois tipos completamente 

                                                 
93

 Há uma diferença eidética intransponível entre percepção, de um lado, e representação imagético-simbólica 

ou signo-simbólica, de outro. Nessas espécies de representação intuímos algo, e a consciência que dele temos é a 

de que ele figura em imagem ou indica por signo um algo outro; tendo um no campo intuitivo, não é para ele que 

nos dirigimos, mas por intermédio de uma apreensão fundada, nos dirigimos para o outro, para o figurado pela 

imagem, para o designado. Estes não entram de modo algum em linha de conta na percepção, tão pouco quanto 

na simples recordação ou na simples imaginação (Ideias, 2014, p.102)  
94

 Eugen Fink e Sartre tentaram fazê-la, mas Fink  acabou deixando seu trabalho incompleto.  Em seu livro, A 

imaginação segundo Husserl, Saraiva empreende um esforço de síntese para tentar compreender a autêntica 

doutrina husserliana da imaginação e, para isto irá tomar como base fundamental três obras de Husserl, Log. Unt, 

Zeitbew e Ideen I. Eugen Fink e Sartre tentaram fazê-la, mas Fink  acabou deixando seu trabalho incompleto.  

Em seu livro, A imaginação segundo Husserl, Saraiva empreende um esforço de síntese para tentar compreender 

a autêntica doutrina husserliana da imaginação e, para isto irá tomar como base fundamental três obras de 

Husserl, Log. Unt, Zeitbew e Ideen I. 
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diversos de imagem: a imagem mental e as imagens externas ou materiais (quadros, retratos, 

estátuas). Para ela, quando ele colocou o problema da imaginação o fez de uma maneira que 

remetesse à teoria platônica que preza pela relação de semelhança entre o modelo ideal e o 

modelo real, estabelecendo assim a ideia de cópia, um análogon. Para Saraiva, os novos 

contornos dados ao problema da consciência de imagem feitos pela Fenomenologia expressa 

um ganho considerável para pesquisas do campo estético. 

Embora o problema da consciência de imagem tenha sido amplamente considerado em 

outros aspectos, em Husserl, o interesse irá centrar na relação que é estabelecida entre os 

objetos-imagens que são quadros, fotografias, estatuas,  retratos, etc.. Isto porque ele tenta 

reunir as concepções de Aristóteles e de Platão. A junção de duas concepções antagônicas só 

foi possível pelo novo método de análise da consciência proposto. Este método é guiado pela 

doutrina da intencionalidade constituinte e, por meio dele, o problema da imaginação foi 

renovado e  uma nova explicação que engloba as duas espécies de imagens, a imagem livre e 

a imagem física foi apresenta. Em Ideen I, eleva o estatuto da imaginação como uma forma de 

consciência, uma forma de intuição, assim como a recordação. Isto porque o conhecimento de 

essência ocorreria independentemente de todo conhecimento de fato, assim ficou reservado à 

imaginação um estatuto
95

 de validade jamais dado por pensadores anteriores.  

O teor que se expressa acerca do estatuto da imaginação passa a ser o seguinte: a 

imaginação passa a comportar duas formas de consciência, a representação imaginante 

simples e a representação por um objeto semelhante.  A representação imaginante simples é a 

imaginação simples, é a imaginação por excelência. Nela estão compreendidas a fantasia, a 

livre fantasia, a imaginação no sentido estrito e a ficção. Nesta última, a ficção estaria 

reservada a intervenção da consciência estética. A representação por um objeto semelhante é 

também denominada consciência de imagem, a ela corresponderia os quadros, retratos, 

esculturas, fotografias.  

A incidência da teoria husserliana da intencionalidade é decisiva sobre a problemática 

da imaginação. De maneira que “Só esta doutrina põe em relevo o ponto mais importante 

desta vivência intencional, a saber, que, na sua representação por imagem, visamos o objeto 

representado em imagem (o sujeito da imagem) com base num objecto-imagem.” (SARAIVA, 

                                                 
95

  “
O eidos, a essência pura,  pode exemplificar-se intuitivamente em dados da experiência, tais como a 

percepção, recordação etc., mas igualmente também em meros dados de imaginação. Por conseguinte, para 

empreender intuitivamente uma essência ela mesma e de modo originário, podemos partir de intuições empíricas 

correspondentes, mas igualmente também de intuições não empíricas, que não apreendem um existente ou 

melhor ainda, de intuições “meramente imaginárias” (Ideen II, 2014, p.38). 
 



156 

 

1994, p.67) Em síntese, a fenomenologia transcendental é a  fenomenologia da consciência 

constituinte que expressa a potencia da consciência em constituir a aparição externa como 

algo imanente. Este resultado obtido pela Fenomenologia expressaria o teor de uma 

concepção inovadora que se tornaria fonte frutífera para novas pesquisas sobre a imaginação. 

Uma vez postas todas estas considerações, passamos a ressaltar nas linhas que se seguem 

algumas características relevantes que de certa maneira contribuíram para que novas relações 

fossem estabelecidas quando  Fenomenologia e Estética passam a ser consideradas e 

analisadas. Vejamos então as contribuições destacadas por Sartre e Saraiva acerca da 

imaginação e da consciência imaginante dentro da perspectiva da Fenomenologia husserliana. 

3.2 -  HUSSERL SEGUNDO SARAIVA 

 

A consciência imaginante em Husserl está estruturada em três conceitos fundamentais: 

a intuição, a presentificação e a neutralização. Para entender a estrutura da consciência 

imaginante é necessário elucidar os aspectos inerentes a cada um destes conceitos. Neste 

capítulo iremos realizar uma abordagem acerca dos pontos mais relevantes que foram 

destacados em relação à consciência imaginante nos estudos feitos pela autora Saraiva em seu 

livro “A imaginação segundo Husserl”. 

 

3.2.1 IMAGINAÇÃO E REPRESENTAÇÃO  

 

O conceito de representação (Vorstellung) desempenha um papel destaque dentro da 

fenomenologia husserliana, pois a ‘representação’ serve base de para diversas vivências 

intencionais.  Brentano havia elaborado o seguinte axioma: todo ato teria o seu princípio de 

fundação na representação. Inicialmente tal axioma foi negado por ele devido ao fato de ele 

considerar a representação como matéria intencional.  Vejamos a seguir como a diferenciação 

acerca da representação foi feita: 

 

Um conceito muito comum de representação diz respeito à oposição da imaginação 

à percepção. Esse conceito predomina no discurso habitual. Se vejo a Igreja de São 

Pedro, então não a represento. Eu a represento, porém, quando me presentifico na 

“imagem da recordação” ou quando a tenho diante dos olhos numa imagem pintada, 

desenhada e coisas semelhantes. (HUSSERL, 2012a, p. 435) 

 

 

As questões acerca do papel da representação dentro da fenomenologia segundo 

Saraiva são complexas e de difícil delimitação, isto porque, às vezes a representação foi 
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considerada  ato e às vezes somente matéria intencional. Todavia, a representação deixou de 

ser considerada  um ato por não satisfazer o status de uma vivência completa.  Assim, restou à 

representação a prerrogativa de ser somente matéria de ato, devido ao fato de ela somente  

estabelecer uma relação com o objeto, de maneira a especificá-lo. Ressalta-se o esforço 

empreendido por Husserl para incluí-la sob a rubrica de ato. 

 A representação se faz presente em toda vivência intencional, pois a base de 

‘representação’ é essencial para que se possa representar o estado de coisas sobre as quais os 

juízos, os questionamentos e as simples representações são formulados. Embora, a 

representação inicialmente tenha sido considerada somente matéria de ato, passou mais 

adiante a ser considerada ato de um único raio intencional devido ao fato de estabelecer  

relação com o objeto nas cogitationes. Assim, considerou-se que“ [...] toda a vivência 

intencional ou é uma representação, ou assenta sobre uma ou várias representações que lhe 

servem de base.” ( LOG. UNT., II, 1, (p.427) apud SARAIVA,1994, p.197) 

 No caso específico da imaginação, a representação sempre estará presente na imagem 

livre e também na consciência de imagem. Era um conceito problemático pra Husserl, tão 

problemático que quando ele tratou do caráter de neutralização presente no processo 

imaginante, passou a designar a representação (Vorstellung) como simples representação 

(blosse vorstellung). A simples representação seria então resultante da afetação do caráter de 

crença acerca do objeto. De modo que, “o conceito de simples representação deve ser 

elucidado e compreendido principalmente  em oposição aos actos que tem um caráter de 

belief, ou seja, de crença.” ( LOG. UNT., II, 1, p.429-431 apud SARAIVA,1994, p. 198) 

O caráter de belief quando inerente ao ato de representação traz como consequência a 

superioridade deste em relação aos atos de simples representação. Tal fato era justificado 

devido ao fato de faltar aos atos de simples representação
96

 o caráter de crença. A ausência da 

crença dos atos de simples representação, os impediriam de fornecer o conhecimento do ser 

como existente ou como inexistente, não vindo a configurar um caráter de certeza.  
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 Há diferentes casos de simples representação, este pode ser exemplificado por duas percepções distintas 

acerca de uma mesma imagem “boneca de cera” de uma mulher. Primeiro caso, modo de percepção autêntica: 

posso percepcionar uma estátua de cera e  tomá-la como sendo uma mulher, efetuando um ato de percepção 

autêntico, um ato de belief que possui qualidade posicional. Entretanto, ao olhar mais detidamente percebo que 

me enganei, vi uma mulher, onde existia somente uma “boneca de cera”, percebo o simulacro, vejo que era uma 

ficção. Abandono o ato de crença e nele se instala uma neutralização do caráter perceptivo. Posso também 

considerar o objeto “boneca de cera” e efetuar um ato perceptivo posicional.  Segundo caso simples ficção 

perceptiva: Posso também apreender esta mesma “boneca de cera” e tomá-la como uma simples ficção. 

Efetuando assim um ato de simples representação, sem caráter de crença. O traço decisivo na distinção entre os 

atos de belief e o de simples representação é a constatação de que estamos diante de uma irrealidade onde modo 

da crença é afetado.   
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Os actos de  belief  ou os que possuem um caráter de crença, são os que estabelecem 

uma referência explicita ao modo de existência dos seus objetos intencionais. 

Quando um ato implica a existência do objeto que contém, diz-se que ele “confere” 

o ser, que é posicional, tético ou dóxico. É esse, por exemplo, o caso da percepção, 

tanto da percepção imanente como da percepção transcendente. (SARAIVA, 1994, 

p.19) 

 

 

Entre os atos perceptivos e os atos imaginativos há uma diferença essencial – todos os 

atos da imaginação livre e da consciência de imagem são considerados atos de simples 

representação. Embora imaginação tenha sido considerada um ato intuitivo, nela a qualidade 

do modo crença é afetado fazendo com que todos os casos de imaginação livre sejam 

exemplos claros de simples representação. Contudo, no caso da consciência de imagem por 

representante físico teremos casos particulares de presentificações posicionais e de 

presentificações neutralizadas, esta última nos indicaria a existência de uma representação 

não posicional, a representação “Vorstellung Ästhetische”,  puramente estética.  

A representação, “Vorstellung Ästhetische”, é resultante de um ato que se comprova como 

correlato de algo realmente existente, mas que não postula da existência real daquilo que 

representa como tal. Ou seja, estar diante de uma bela escultura de mulher que não nos remete 

uma determinada mulher que realmente exista ou que tenha existido, denota que estamos 

diante de uma representação não posicional puramente estética. [grifo nosso]. “Pode, 

portanto, dizer-se, segundo cremos, que Zeitbew concebe a posicionalidade da recordação 

como a colocação do objeto num horizonte temporal e a neutralização de que resulta a simples 

imaginação como a abolição de qualquer referência temporal.” (SARAIVA, 1994, p. 232) 

Pois, o exercício de observação esculturas que representem pessoas que realmente existam ou 

existiram, como por exemplo, personalidades históricas, pessoas famosas, nos leva a ter uma 

presentificação ou uma reprodução posicional. Nestes dois exemplos, precisamos destacar 

que, embora a imaginação seja uma intuição, as intuições imaginantes se dão por 

presentificação, no primeiro caso, uma presentificação não posicional e no segundo caso, 

uma presentificação posicional. Insistimos na devida diferenciação feita por Husserl, a 

simples representação indica sempre a mudança no caráter de crença
97

 ocasionado a 

representação não posicional puramente estética.  
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 O caráter de crença é de certo modo decisivo para a questão da relação entre consciência e objeto. Pois os atos 

belief  tornam possível que seja estabelecida uma referência explícita ao modo de existência dos objetos 

intencionais. Se o ato é corroborado pela existência do objeto nele contido, conquista-se a comprovação da 

existência deste ser, dizemos que se trata de presentificações posicionais, que este ato tem caráter tético ou 

dóxico.  



159 

 

Ao recorrer ao campo experimental para fundamentar o conhecimento acerca do ser e da 

verdade acerca do ser, Husserl de certa maneira liga  percepção imanente, percepção 

transcendente e  atos belief à certeza e às modalidades de certeza. Acarretando como 

consequência que toda  estrutura intencional da consciência se voltasse para a experiência 

com os objetos intencionais. Deste modo, o estabelecimento de uma verdade dependeria de 

casos em que a crença acerca da existência do objeto intencional não fosse afetada. Assim, 

belief é “um caráter fundamental essencial da intencionalidade [...].” (FORM. U. TRANSZ. 

LOG., p. 187 apud SARAIVA, (1994, p.199) 

Considerando hierarquicamente os atos que nos dariam a possibilidade de validade do 

conhecimento acerca do Ser e das verdades dos juízos, teríamos a percepção considerada  

superior à imaginação correspondente. Pois, na percepção, o nosso olhar do espírito encontra-

se dirigido para o objeto em presença efetiva, tal situação não acontece quando recordamos ou 

imaginamos objetos. O juízo também é considerado superior à simples representação 

correspondente, tal fato deve explicar o motivo de  o juízo ser considerado superior a simples 

representação. 

O alcance do conceito de representação (Vorstellung) dentro da fenomenologia 

husserliana é significativo, tentaremos apresentar alguns momentos em que este conceito se 

atrela a outros não menos importantes. Dissemos em linhas anteriores que o  conceito de 

representação fora designado por Husserl como simples representação quando o caráter 

crença é afetado. A modificação qualitativa da crença ou simples representação estão por 

assim dizer ligadas ao processo de neutralização. Por estas observações, Saraiva procurou 

demonstrar que estes conceitos acarretam um grau de semelhança que possibilita tomá-los 

como equivalentes. Disto isto, podendo inferir que se em toda a consciência imaginante há 

processo de neutralização e que ocorrem modificações no caráter de crença. Então, “a 

imaginação é genuinamente uma forma de consciência neutra.” (SARAIVA, 1994, p. 203) A 

modificação qualitativa e a modificação de neutralização não estariam somente ligadas, mas 

sobremaneira equiparadas.  

De certa maneira, para que a representação fosse considerada ato, Husserl precisou 

elaborar demonstrações onde a fundamentação assegurasse tal identificação dentro desta 

acepção. Assim,  

[...] todo o ato em que algo se torna objectivo para nós num determinado sentido 

estrito, por exemplo em virtude das percepções e das intuições paralelas que 

apreendem dum modo imediato e mantêm o objeto sob um único raio intencional, ou 

também em virtude dos actos não diversificados que colocam o sujeito em 

enunciados categóricos, em actos de simples suposição que figuram como premissas 
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nos atos de enunciação hipotética, etc.  (Log. Unt., II, 1, 458 apud SARAIVA, 1994, 

204) 

 

Na tentativa de considerar a representação como sendo um ato de consciência, tal como 

preconizara Brentano, o fenomenólogo a definiu como ato de um único raio intencional. De 

maneira que, os atos de percepção, recordação, expectativa, imaginação, etc., quando 

submetidos ao processo de preenchimento, corresponderiam ao que ele denominou de 

representações intuitivas. Já os juízos ou predicações, as simples representações, por serem 

simples intenções signitivas vazias,  necessitam estar fundados em outros atos, exigindo o 

processo de preenchimento para obter uma significação objetiva. De maneira que, estes atos 

quando submetidos ao processo de preenchimento, corresponderiam ao que Husserl designou 

como representações nominais. 

Na qualidade de ato há faces e, de algum modo, a crença poderá não sofrer afetação 

mesmo que o objeto não se faça presente. Tomemos como exemplo a esfera das intenções 

vazias, nelas, podemos constatar a presença de nomes que ultrapassam a sua qualidade de 

serem simples nomes, muitas vezes figuram o objeto como se fosse existente. Muitas vezes, 

sabemos que determinados objetos/pessoas realmente existem/existiram, não são ficção ou 

seres fabulosos, muito embora eles não existam na realidade efetiva no momento em que as 

proposições são ditas ou lidas, etc. Há, também, casos de expressões que não correspondem 

literalmente à existência, mas que soam como plausíveis e são entendidas por nós, pois “pela 

matéria nominal de todo o juízo de existência que, efetivamente, começa sem qualquer 

posição existencial.” (Log. Unt. II, 1, p. 464 apud SARAIVA, 1994, p.205) 

A esfera das  representações intuitivas, de certa maneira, enquadram dentro desse mesmo 

contexto. Nelas teremos atos posicionais (percepção, recordação, expectativa – que apossam 

dos objetos num único raio de intencionalidade), atos não posicionais (percepções anormais 

que por um determinado momento se demonstram como percepções normais – o exemplo que 

ilustra bem esse caso é a “boneca de cera”, que pode ser tomada inadvertidamente como 

sendo uma pessoa) e todos os casos de imaginação. 

Visando garantir uma comunidade de gênero entre os atos, Husserl os classificou entre 

atos homogêneos ou heterogêneos. Nos atos homogêneos, temos a classe dos atos 

objetivantes. Atos objetivantes são atos que apresentam a mesma essência qualitativa. “A 

expressão acto objetivante provém do facto de os actos assim designados ‘terem precisamente 

a função específica de fornecer, antes de tudo, a todos os actos a representação da 

objetividade  a que se referem nos novos modos que são os seus.” (LOG. UNT. II, 1, p. 494) 

Interpretado  sob esta luz, o axioma reveste-se da seguinte forma: toda a vivência intencional 



161 

 

ou é um ato objectivante, ou tem um acto objectivante por base (op.cit., p. 49).” (SARAIVA, 

1994, 206-207) A passagem de um ato posicional a ato modificado nos coloca diante de uma 

classe homogênea de atos, como por exemplo: o par  - percepção e simples representação do 

desejo – são considerados atos de um gênero único, pois os dois atos são objetivantes.  

  Não há como fazer o agrupamento de atos heterogêneos sob o mesmo gênero, isto 

acontece devido ao fato de eles pertencerem a uma nova classe de atos, os atos afetivos.  

Quanto Husserl tratou dos atos afetivos ele indicou nestes uma natureza distinta da encontrada 

nos atos objetivantes. Ao dar o exemplo do ato de desejar, a fenomenologia husserliana 

indicou que ocorreria uma diferença no ato afetivo do próprio desejo [eu desejo “x”], quando  

este mesmo [eu desejo “x”] fosse dado na  percepção, ou na imaginação ou na representação. 

Para Saraiva, os atos afetivos foram a alternativa encontrada pela Fenomenologia para 

conquistar o denominador comum tendo em vista  agrupar a representação sob a designação 

de ato. De modo que buscou-se estabelecer uma frutífera oposição dos atos objetivantes, 

nominas e posicionais, os atos primários também classificados como atos simples, por assim 

dizer, atos homogêneos à  outra classe de atos bem heterogênea, estabelecendo assim uma 

comparação na esfera da consciência afetiva e volitiva. Contudo, a junção de atos deu origem 

ao que se chamou de atos secundários ou atos complexos. Estes, por sua vez, pertenceriam à 

classe os atos afetivos pertencentes à classe dos atos heterogêneos.  

A modificação qualitativa foi  colocada em oposição à objetivação representativa ou 

nominal. A modificação material que a objetivação representativa ou nominal pode sofrer é 

um traço comum com a nominalização do juízo. A possibilidade de modificação na matéria 

pode ser designada como modificação representativa. Tal modificação, tem na perspectiva de 

Saraiva uma incidência imediata na problemática da imaginação.
98

 Qualidade e matéria são 

essenciais aos atos, pois elas remetem à significação deste. O esclarecimento apresentado por 

Saraiva em relação ao pensamento de Husserl, demostra justamente uma forma de elucidação 

sobre a questão do conceito de representação que em sua extensão máxima se liga à 

imaginação e também à estética. A oposição entre  modificação qualitativa e  objetivação 

representativa ou nominal, foi analisada por Saraiva segundo quatro perspectivas. Estas 

perspectivas são apresentadas a seguir, visando delimitar a essência da modificação 

qualitativa dentro da consciência imaginante. 
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 Conforme Saraiva nas páginas 209-214 sobre os critérios que permitirão operar a distinção entre  modificação 

qualitativa e objetivação representativa ou nominal. 
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1ª perspectiva: Quanto à possibilidade e impossibilidade de repetição. A modificação 

qualitativa de um objeto não é repetível, pois um ato quando sofre o processo de neutralização 

deixa de ser ato, passando a ser somente uma cópia sem força. É, por assim dizer, a sombra de 

um ato original que não pode ser repetido. “(...) uma sombra refere-se exclusivamente àquilo 

de que é sombra. É impossível repeti-la”.  Entretanto, na objetivação representativa um objeto 

pode ser repetido ao infinito. Primeiro exemplo dado nas obras pesquisadas trata da relação 

dos atos ao eu: Eu posso percepcionar uma coisa, depois representar que percepciono essa 

coisa, depois posso representar de novo no meu espírito que represento que percepciono-a. 

Esse exercício pode se repetir  teoricamente ao infinito.  Na pintura o caráter de repetição 

também é evidente, isto porque, posso reproduzir infinitamente um quadro a partir de um 

primeiro quadro que representa algo.  

2ª perspectiva: quanto à possibilidade de aplicação destas à  todo e qualquer ato.  

A objetivação representativa poderia ser aplicável a todo e qualquer ato e também a todo e 

qualquer objeto. Pois, todo objeto tem uma representação que lhe corresponde.  Uma bola, por 

exemplo, teria a representação de uma bola.  Um juízo, por sua vez, teria a representação de 

um mesmo juízo, e assim por diante. Contudo, a modificação qualitativa só é  aplicável a atos  

que não podem ser incluídos no conceito de belief, pois ela consiste na mudança do caráter de 

crença que neutraliza os caracteres dóxicos da coisa. De maneira que, o ato belief se efetiva 

somente enquanto réplica, assumindo o caráter de uma simples representação. “Assim sucede, 

por exemplo, na intuição perceptiva de uma imagem, tal como na contemplação de um quadro 

que deixamos agir sobre nós de modo puramente estético, sem tomarmos de todo posição 

sobre a existência ou não existência daquilo que está representado; (...).” (SARAIVA, 1994, 

p.211) 

3ª perspectiva: A objetivação representativa é exclusivamente nominal.  

A representação foi considerada ato nominal possuindo por sua vez somente um raio 

intencional. De maneira que seria possível, por exemplo, somente representar no meu espírito 

que percepciono ou representar no meu espírito que julgo. Sendo excluídas dos atos de 

representação as qualidades a eles inerentes, visto que elas afetariam somente a matéria. Em 

relação à modificação qualitativa, o caráter dóxico de qualquer juízo não afetaria o juízo em 

sua essência, ele permaneceria sendo um juízo da mesma maneira, pois nomes e enunciados 

posicionais após sofrerem modificações permanecem sendo nomes e enunciados do mesmo 

jeito. 
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4ª perspectiva: As qualidades na objetivação representativa ficam totalmente excluídas da 

questão.  

O que indica que as representações que resultam da objetivação representativa podem ser 

posicionais e não posicionais. Se a todo ato e a todo objeto há uma representação 

correspondente que lhe pertencem, esta representação poderia ser qualificada como posicional 

ou não posicional (simples representação) pois as matérias seriam afetadas. Por exemplo,   

posso ter uma representação de um ato de percepção e, de quadros de quadros. As diferenças 

entre as matérias seriam indiscutíveis, isto porque, não seriam mais meras diferenças entre 

conteúdos sensoriais, mas no caráter de apreensão de ato e, de maneira mais decisiva nas 

matérias sensoriais, pois estaríamos tratando, no segundo caso, de uma imagem fictícia de um 

quadro.  

 Diferenças no modo de apreensão podem estar presentes. Assim, a apreensão que 

ocorrer de modo imanente nos proporcionaria uma certeza fenomenológica da coisa. A certeza 

fenomenológica é basicamente ter uma vivência que seja correspondente, pois o voltar-se para 

a vivência tida por meio da  reflexão, possibilitaria  dar conta das diferenças intencionais 

correspondentes. Pois, se na percepção o objeto se apresenta, na imaginação o objeto se 

presentifica. A exemplificação destas diferenças intencionais toma como base o modo de 

apreensão correspondente a cada vivência. Vale ressaltar que eles se diferenciariam entre si 

dependendo da intenção que for adotada. O exemplo dado por Saraiva (1994)
99

 diferencia os 

modos de apreensão, vejamos:  “de A tenho neste momento uma percepção, de B uma 

representação imaginativa, C está aqui representado neste quadro, etc.” possibilita concluir 

que a mudança na matéria (hylé) parece ser substituída por uma mudança nos modos de 

apreensão. Na passagem da doação originária à presentificação, não há modificação nem de 

matéria (hylé) nem de qualidade, mas sim do modo de apreensão. Na doação originária tenho 

um caráter intencional que consiste em um apresentar e, na presentificação, caráter 

intencional da imaginação é um simples presentificar. Percebe-se que no modo de apreensão 

da imaginação pode ocorrer uma modificação conforme o ato posicional que corresponderia 

necessariamente a uma modificação qualitativa, uma modificação no modo de ser do objeto. 

A matéria não sofreria nenhuma mudança, somente a qualidade pode ser mudada. Esta 

mudança estaria ligada ao momento do ato devido a sua forma de apreensão quer ele seja 
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 Ver sobre assunto nas referidas páginas  212-213. 
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perceptivo ou imaginativo, quer ele seja realizado por meio de objetivações intuitivas ou não-

intuitivas. 

Para Saraiva (1994), a imaginação e a imagem podem estar relacionadas tanto a modos 

apreensão  quanto a modos de crença. De certa maneira, a modificação qualitativa pode ser 

designada como modificação de neutralidade. O ato posicional ou não posicional interfere 

sobremaneira na modificação qualitativa, de modo que, a matéria do ato não muda, mas a 

forma pode sofrer modificações quando fosse fundada. Embora o modo de crença seja 

mencionado sempre como passível de ser posicional ou não posicional, ele pode ter a sua 

dinâmica estendida à possibilidade de assumir diferentes conotações,  existindo assim uma 

pluralidade dos modos de crença : duvidar, desejar, interrogar, supor, etc,. Em Log. Unt., a 

qualidade  de deixar o ser em suspenso foi designada como modificação qualitativa. Já em 

Ideen I,  o mesmo processo vai ser designado como  neutralização. Trata-se de uma forma de 

consciência posicional fazendo com que esta se transforme em réplica ou em uma 

contrapartida (Gegenstück) neutra. 

Todas as formas de consciência são posicionais ou téticas como vimos em Ideen I, 

onde foi apresentada um quadro de analise das  estruturas noético-noemáticas em duas etapas, 

uma em sentido estrito e, outra em sentido lato. A consciência intencional quando analisada 

em sentido estrito é tomada em caráter noético de crença tendo o seu correlato noemático 

como sendo real ou certo. Exemplificam bem o sentido estrito as vivências intencionais como 

a percepção ou a recordação -  o ser dado “de um modo certo”. Em oposição o caráter dóxico 

de certeza pode mudar de uma simples suposição para de interrogação ou dúvida. Tomando 

como referência a perspectiva noemática – o ser real ou certo, passa a ser substituído pelo 

verossímil,  pela dúvida, pelo problemático. Percebe-se que o caráter tético embora seja 

colocado na mesma linha de outras modalidades dóxicas ele certamente parece deter um 

privilegio sobre este. Em sentido lato,  o ser real ou certo é a forma originária que nos daria a 

certeza correlativa, é a Forma-mãe (urfom), todas as outras formas a esta se ligariam. De 

modo que, o possível, o provável, o duvidoso, o problemático devem ser  considerados como 

ser que é: o ser possível, o ser-verossímil, o ser-duvidoso, o ser-problemático, trata-se aqui de 

considerar que toda forma de consciência será cada uma a seu modo, posicional ou tético. 

Saraiva (1994) afirmou que a Neutralização é um tipo de modificação que suprimiria 

por assim dizer toda a modalidade dóxica. A modalidade  dóxica perderia toda a sua força, 

mas assumiria paradoxalmente uma ação positiva (Liestung), pois mesmo  estando a negar, 

não  apagaria o ser,  oferecendo em seu lugar um não-ser. Isto se aplica todas as vezes que  
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colocamos ‘em suspenso’ a ação  e, depois de ter feito tal suspensão, nos conduzimos através 

do pensamento ao agir, de maneira a nos representarmos  como estando em simples 

pensamento. Assumimos assim uma postura receptiva de um agir que não pede a cooperação 

de nossa parte. Não elaboramos hipóteses ou dúvidas, apenas agimos como fosse uma 

negação. Na modificação de neutralidade há traços de modificação qualitativa. 

Em Ideen I (2014), A modificação qualitativa é considerada como uma forma única de 

consciência neutra, pois a imaginação é em si mesma uma modificação de neutralidade. A 

simples imaginação ocorre quando a percepção ou a recordação posicionais têm uma réplica 

num ato correspondente provido de uma mesma matéria (representação). São casos de simples 

imaginação, por exemplo: a intuição perceptiva de uma imagem de um quadro quando 

deixamos a imagem agir sobre nós de maneira puramente estética não nos preocupando em 

tomar posição de existência ou a não existência daquilo que foi representado na imagem do 

quadro e, também, quando intuímos uma ‘imagem fictícia’ e a ela nos entregamos 

contemplativamente sem tomarmos posição sobre se tal imagem existe.  

Há uma estreita ligação entre a neutralização e a redução. A neutralização estará ligada a 

alguns casos de consciência de imagem onde teríamos a presentificação, mas que a 

neutralização não ocorreria. Ou seja,   são casos em que o caráter de crença não se mantém à 

medida que contemplamos o objeto.  Trata-se dos casos em que uma segunda modificação 

imaginante (eingebildeter) intervém, caso típico da neutralização estética.  De modo que, a 

neutralização imaginante torna-se sinônimo de consciência estética. Para que a imaginação 

assuma tal conotação faz-se necessário que ocorra a neutralização.  

A aproximação entre Fenomenologia e Estética feita pela Fenomenologia husserliana 

tematizou a correlação existente entre subjetividade mundo. Em Ideen I (2014),  o processo de 

neutralização não será mais relacionado intrinsecamente com a imagem, mas com o método 

fenomenológico da redução transcendental, ou seja - a passagem da esfera natural para a 

esfera transcendental  - isto se justifica principalmente quando consideramos o fenomenólogo 

como espectador desinteressado diante do mundo e aproximamos tal perspectiva da atitude 

contemplativa que por vezes adotamos diante de obras de arte no caso da percepção estética. 

Ao fenomenólogo não interessa a existência ou não do mundo e, ao contemplador de uma 

obra de Arte, a imagem não o leva a pensar na realidade ou irrealidade do que vê, traria para 

este uma experiência modificada, a experiência transcendental. 

 A experiência transcendental consistiria em examinar o cogito de maneira pura, 

anterior a qualquer experiência. A redução  transcendental permite o exercício da  elaboração 
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de descrições. Descrições estas, que  não consideram  a posição de existência natural “esfera 

natural” que possa estar implicada na percepção feita da coisa.  O mundo-fenômeno “esfera 

transcendental” oferece ao fenomenólogo, o espectador desinteressado, a possibilidade de seu 

eu descrever a vida pura da consciência, se limitando em apenas “receber o dado”, dando-lhe 

através do pensamento figurações, não conferindo à coisa qualquer ser ou não ser. A isto, 

designou-se como consciência neutra, sendo esta estendida à imaginação. Assim,  a redução 

transcendental e imaginação seriam consideradas formas de  consciência neutra para a 

Fenomenologia. 

Percebemos que a imaginação pode intervir como modificação representativa e também 

como modificação qualitativa.  Isto pode ocorrer devido ao fato de a imaginação estar ligada a 

processos de presentificação e neutralização. No caso da objetivação representativa, a 

repetição é possível devido ao fato de existir toda uma multiplicidade de representações de 

fundo com espécies diferentes. Entretanto, em se tratando de modificação qualitativa, a 

repetição não poderia ocorrer, pois a passagem à consciência estética não admite repetição, 

caso exemplar de neutralização propriamente dita. 

Tornando mais clara a distinção entre atos posicionais e atos não posicionais, Saraiva 

(1994), afirma que os atos de crença tais como  percepção, recordação, expectativa,  juízo 

teriam as suas contrapartidas neutras em atos de imaginação. Entretanto,  os atos imaginantes 

possuem a possibilidade de serem posicionais e, também há possibilidade de atos não 

posicionais não serem atos imaginantes. Pode-se perceber que não é da essência do ato 

imaginante ser não posicional. Isto pode acontecer devido ao fato de que eu posso imaginar 

um objeto sensível e conferir a sua existência de maneira posicional e também de maneira não 

posicional. Não é o fato de o objeto sensível existir ou não que me garante que possa 

imaginá-lo. Pois diante de uma pintura, ao nos colocarmos na posição contemplativa das 

figuras que nele são retratadas em caráter fenomenal, o fato de eu considerar as figuras como 

uma representação de objetos reais  ou, se apenas deixar estas figuras pintadas agirem sobre 

mim por meio de numa percepção estética tornar-se-ia válido para qualquer uma das duas 

perspectivas que eu adotar.  

É a consciência imaginativa que faz com que o objeto se torne uma “imagem” e não um 

objeto sensível “real”. Quando ocorre a apreensão imaginante o objeto  é presentificado, isto 

é,  ele surge como imaginado (imaginierter). “Por outras palavras, o processo de 

presentificação é o processo-base que intervém necessariamente em qualquer forma de 

consciência imaginante. Mas essa presentificação pode ser posicional ou neutra.” 
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(SARAIVA, 1994, p.225) Quando neutra, só recebe dados, sendo uma neutralização 

imaginante e, também sinônimo de consciência estética.  Podendo ser posicional por implicar 

em um ato de crença que direciona para seres reais existentes ou que já existiram. Por 

exemplo, retratos de pessoas,  não me proporcionariam uma percepção estética se a pessoa 

existir ou tiver existido em algum momento da história. Para haver percepção estética, a 

evocação de representação de uma pessoa como existente precisa ser excluída. Assim, a 

possibilidade de uma segunda modificação imaginante (eingebildeter) se faria presente e 

estaríamos diante do que podemos chamar de neutralização estética. Podemos inferir que a 

imaginação é sempre presentificação, mas nem sempre é neutralização. O processo de 

neutralização será decisivo para entendermos que o  objeto presentificado fora neutralizado 

em seu modo de ser, tornou-se um irreal para quem o contempla. O modo de crença da 

presentificação posicional é neutralizado no ato de imaginação.  

Em consciência interna do tempo, a neutralização foi diferenciada da  auto 

presentificação  de maneira decisiva.  Na auto presentificação, a recordação é tomada como 

uma presentificação posicional. Por exemplo, o fato de ser possível que eu me lembre de um 

fato que ocorreu no passado  trazendo-o presente em minha memória, chamado por Husserl de 

fenômeno da rememoração. Neste fenômeno, posso visualizar em imagem o  fato que quero 

me recordar, representando-o  no seu valor de ser de maneira completa. Posso também aplicar 

esse mesmo fenômeno e me colocar a fazer projeções futuras, produzindo pró-recordações – 

as chamadas presentificações posicionais. O fenomenólogo considerou a recordação e a 

consciência de retrato como presentificações posicionais e, a imaginação livre e a consciência 

estética como presentificações neutralizadas. A imaginação livre tem um parentesco com a 

consciência estética, mas é necessário  que seja considerada a função da imaginação de duas 

maneiras diferentes por meio das quais ela pode ser concebida: como reprodução e como 

ficção – passagem à irrealidade.  

 

O fenômeno de imaginação livre surge quando na base da mesma matéria 

intencional, neutralizo o caráter de crença. Então esses mesmos acontecimentos, 

passados ou futuros, desenrolam-se por assim dizer perante mim, sem que o seu 

valor de ser ou de realidade me interesse – passo para um mundo irreal onde tudo é 

apenas aparência. (SARAIVA, 1994, p.227) 

 

 

 Para Saravia (1994), Ideen I apresenta a noção de noema completo o que possibilitou 

uma delimitação mais precisa acerca do processo imaginante e da consciência estética. No 

noema completo estaria compreendido o núcleo noemático e os caracteres noemáticos. De 

maneira que, no núcleo noemático seria entendido como o sentido idêntico – original,  doação 
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originária, fornecida pela percepção. Já os caracteres noemáticos, seriam presentificações 

reprodutoras cujo “acesso” à consciência se daria por meio de retrato, recordação ou 

consciência de sinal. Pode-se perceber que a distinção entre o núcleo noemático e os 

caracteres noemáticos se faz por meio dos modos de apreensão na perspectiva noética. No 

núcleo a apreensão se dá pelo apresentar e, nos caracteres, a apreensão se dá pelo 

presentificar. Seriam também caracteres noemáticos com potencial capacidade de  adesão ao 

núcleo noemático, embora a adesão seria feita de maneira diferente: caracteres dóxicos, 

caracteres de ser, caracteres de crença.  Estes caracteres são igualmente importantes aos 

caracteres noemáticos de retrato, de recordação ou de consciência de sinal. A Fenomenologia 

a partir de então, assinalou que mesmo a percepção e a recordação, quando não modalizada 

podem adquirir diversos caracteres dóxicos de suposição, conjectura, interrogação, etc. Tal é 

o caso quando mesmo a percepcionar somos tomados pela dúvida acerca do que estamos 

vendo, se o que vemos poderia ser uma mera  ‘ilusão’. Por exemplo: tomarmos uma árvore 

que se agita ao sabor do vento como sendo uma pessoa que se desloca na escuridão de um 

bosque. Se o que vemos não é um puro simulacro – homem – árvore que agita parece uma 

pessoa que se desloca na obscuridade do bosque. 

A fenomenologia afirmou a existência de dois grupos distintos de caracteres 

noemáticos: o das presentificações posicionais e o das presentificações neutralizadas. O 

detalhe comum importante nestes dois grupos se dá devido ao fato de eles serem duas noções 

altamente dependentes da consciência imaginante. A imaginação estaria ligada à percepção e, 

também à recordação em sentido amplo. Isto porque a imaginação em geral, pode ser aplicada 

a uma presentificação ‘posicional’ proporcionando uma modificação de neutralidade. 

Teremos então a divisão das presentificações entre recordações que podem se de objetos ou 

de atos, e as modificações de neutralidade.  Logo, teremos a imagem com potencial de 

englobar tanto a imaginação em sua função normal e também a imaginação considerada em 

sua função universal. A imaginação em sua função universal é aplicável por mediação da 

recordação a todos os atos. A recordação estaria por assim dizer, presente na imaginação na 

sua função universal e, também na interviria na consciência de imagem. A consciência 

imaginante seria fruto de uma neutralização de uma recordação. Em resumo, teríamos:  as 

presentificações posicionais: Auto presentificações [ recordação de um fato passado no 

momento presente], recordação e consciência de retrato  e, as presentificações neutralizadas 

seriam, imaginação livre ( função normal e função universal) e consciência estética. 
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Husserl considerou a incidência da questão do tempo como uma forma determinante 

para diferenciar dentro da unidade de intuição dos objetos na consciência. E, de certa maneira, 

a ‘cisão’ entre a consciência posicional e a consciência neutra se faria através da questão do 

tempo. A consciência neutra foi considerada como que situada fora do tempo. Ela  não 

existiria em tempo algum, mas existiria somente no mundo  do “como se” da imaginação.  

Sendo assim, tais objetos da imaginação  não pertenceriam  ao mundo real,  por lhe faltarem o 

caráter tético e dóxico de existência, seriam irrealidades. A distinção entre tempos se 

relacionaria diretamente com o mundo e a consciência. O  tempo objetivo estaria  numa 

relação direta para com os objetos que pertencem ao mundo real, o mundo da percepção.  O  

tempo imanente  da consciência estaria relacionado aos atos da imaginação.  Há uma relação 

de correspondência entre os mundos: o mundo da percepção corresponderia por assim dizer 

ao mundo  “como se” da imaginação.  

Podemos a partir de então considerar que a Fenomenologia nos trouxe a abertura para 

falar acerca de diferentes mundos imaginários dentro do mundo real. Não é possível reunir 

todos os diferentes mundos imaginários em somente um mundo imaginário. Pois, “um  

mundo imaginário corresponderia à uma unidade de tempo de uma experiência possível.” 

(SARAIVA, 1994, p. 242)  trata-se de um tempo determinado que embora tenha uma duração 

temporal é um tempo do “como se”, que por sua vez não existe de modo real e autêntico cuja 

a “localização” seria possível no lugar temporal. Tempo este que pode ser aplicado para as 

ficções artísticas e também para a imaginação livre.  As ficções não existem no tempo 

objetivo e nem em parte alguma. 

 

3.2.2 - IMAGINAÇÃO E INTUIÇÃO  

 

 Ao apresentar uma nova perspectiva para a problemática questão da imaginação, uma 

alteração radical quanto ao modo de abordagem da mesma era proposta. Isto porque antes da 

fenomenologia husserliana, à imaginação era reservado um lugar intermediário entre o 

conhecimento intelectual e o conhecimento puramente sensível. Mais, a partir deste momento, 

a imaginação passou a ser considerada uma forma de intuição, ficando situada ao lado da 

percepção. 

Assim, a alteração coloca percepção e imaginação como forma potencial de “contato” 

com a presença corporal, em oposição ao pensamento intelectual vazio ou puramente 

significante. Por isso, a imaginação passou a ser considerada superior ao pensamento 
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intelectual puramente significante por nos colocar em “contato” com a própria coisa. Uma 

possibilidade amplamente negada pela intenção significante vazia, visto que a intenção 

significante vazia não nos possibilita a presença do objeto do qual se fala simplesmente por 

dele falar. 

 Embora a consciência imaginante seja superior à consciência vazia, não o é em 

relação à percepção. O primado da percepção
100

 sempre fica em evidência na esfera das 

intuições em toda a obra de Husserl, sendo sua principal tese. Ele assegurou também  que 

somente a percepção nos faz ver e nos dá o objeto em pessoa e que a imaginação deveria ser 

considerada inferior devido ao fato de ter o seu alicerce de fundação na percepção. 

Somente a percepção em presença efetiva pode nos fornecer a evidência da coisa. De 

maneira que, evidência  e verdade seriam correlativas da noção de preenchimento. A 

evidência é antes de tudo uma adequação entre pensamento e coisa, é preciso que a coisa se 

dê em caráter de  presença (apresentação), sendo que o ideal de preenchimento perfeito só 

poderia ser conseguido assim. Nota-se que por esse motivo a imaginação se afasta bem da 

noção de evidência. Assim,  

 

(...) A evidência é uma forma geral por excelência da ‘intencionalidade’, da 

‘consciência de alguma coisa’, forma na qual o objeto de que se tem consciência está 

presente à consciência no modo de ‘ele próprio’ apreendido, do ‘ele próprio’ visto, 

do estar-junto-desse-próprio-objeto de uma maneira consciente. Podemos também 

dizer que é a consciência original: é ‘tal coisa mesma’ que apreendo (originaliter), 

em contraste  por exemplo, com apreensão por  imagem ou com qualquer outra pré-

opinião intuitiva ou vazia. (SARAIVA, 1994, p.127) 

 

 

 A originalidade da evidência está ligada a uma “escala” de proximidade com a 

“imanência real”. São os elementos materiais que possibilitam a ocorrência de 

preenchimentos adequados por meio da percepção, imaginação ou recordação. A percepção é 

o modo primitivo de doação das coisas mesmas e, a percepção transcendente mesmo por seu 

caráter de “suposição” da existência de uma coisa não vista adequadamente, é ainda superior à 

intuição imaginante que apenas presentifica em imagens o que anteriormente foi 

percepcionado em presença.  

 

 

 

 

                                                 
100

 Considerações feitas por Saraiva conforme pág. 82. 
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3.2.3 - IMAGINAÇÃO, INTUIÇÃO E PREENCHIMENTO 

 

A intuição é o elemento comum no preenchimento dos atos: imaginativos, perceptivos 

e em alguns casos de atos signitivos. Segundo Saraiva (1994), quando Husserl menciona o 

processo de preenchimento ou de intuitivizações autênticas ele o aplica tanto à percepção 

quanto à imaginação. Na consciência de imagem, o preenchimento ocorre através da relação 

de semelhança, 
101

 o que  proporciona a possibilidade de que mesmo que a consciência tenha 

algo presente intuitivamente, possa  visar a um  outro em seu lugar. Assim, a semelhança 

torna possível o processo de identificação que o eu opera entre objeto-imagem (das 

Bildobjekt) e sujeito-imagem (das Bildsubjekt). Sendo assim, é da essência da representação 

por imagem, “Vorstellung Ästhetische”, proporcionar através da imagem fenomenal  a 

possibilidade de visar um objeto que não esteja corporalmente presente
102

.  

A noção de preenchimento imaginativo é diferente  da noção de preenchimento 

perceptivo e signitivo. Pois a intuição tornou-se para a Fenomenologia uma a via que 

possibilita a ascensão à esfera do conhecimento. Se, a imaginação pode assumir a modalidade 

de uma intuição, um ato signitivo poderá via de regra, ser preenchido em um ato imaginante. 

Isto porque, para que o conhecimento ocorra, o ato signitivo precisa preencher-se numa 

intuição ou tornar-se ele próprio uma intuição. Por meio de exemplificações da significação 

vazia da palavra: “tinteiro” e do enunciado: “melro a voar no jardim” Husserl seguramente 

demonstra que tipo de preenchimento ocorre nestes casos através da imaginação.
103

 

A consciência de imagem embora tenha  parentesco com a consciência de sinal por ter 

a qualidade de remeter a um outro que não ele mesmo, um outro ausente, se  diferencia 

principalmente no processo de preenchimento.  Na consciência de imagem, o preenchimento  

                                                 
101

  
“A relação de semelhança é constitutiva da consciência de imagem. Sem semelhança, não há consciência de 

imagem, nem tão pouco imaginação sob qualquer forma” (SARAIVA, 1994, p.108). 
102

 Trata-se de
 
uma presença sui generis. Nota-se que embora seja possível uma operação de preenchimento na 

imaginação, este se efetua de modo imperfeito e inferior ao que é feito na percepção.  
103

 A significação vazia “tinteiro” pode preencher-se por meio de uma percepção do tinteiro em questão (por 

meio de uma intuição do tinteiro mesmo em “carne e osso”) ou por meio de uma representação imaginante 

(imaginação ou recordação – o objeto se daria em imagem à minha consciência) nestes dois casos teríamos o 

preenchimento intuitivo efetuado de maneiras distintas.  Outros modos de exemplificar o preenchimento 

perceptivo seriam pela visualização em “carne e osso do melro voando no jardim, ou simplesmente criar a 

imagem de um melro a voar no jardim por meio de um preenchimento imaginante. Diferentemente,  a  

consciência de sinal pelo fato de ser uma consciência vazia,  proporcionaria  somente uma intenção à consciência 

e, ter intenção não é ter a presença do objeto, é somente pensar sobre ele, trata-se de um modo onde o objeto-

sinal – a palavra “ocupa” por assim dizer o lugar do objeto, substituindo-o. De maneira que, a   linguagem tem  

um sentido,  mas não traz as coisas à consciência, não se obtém o preenchimento propriamente dito, isto somente 

se consegue por meio da intuição seja ela perceptiva, imaginativa ou recordativa.   
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se dá sob a forma de uma identificação por semelhança, onde o objeto que aparece como 

“imagem” se identifica por semelhança ao objeto que é dado no ato preenchente.
104

  

A consciência tem o poder de utilizar a imagem, tornando-a um médium, de maneira a 

proporcionar uma estreita unidade numa relação de pertença recíproca. Neste processo a 

dualidade fica reduzida a unidade de um  semelhante remete a outro semelhante. Os exemplos 

que nos trazem esta relação de pertença recíproca ou  de unidade seriam os das imagens 

físicas, algo presente à intuição, como os quadros,  as esculturas, as fotografias. Estas imagens 

nos trazem em representações de imagens físicas algo com o poder de nos remeter às pessoas 

ou às coisas que nelas estariam representadas (analogisiertes).  “Através do busto de mármore 

de Napoleão – é Napoleão que viso e que surge no meu campo de consciência. A fotografia 

da Igreja de São Pedro é para essa igreja que estou intencionalmente voltado e não para o 

pedaço de papel que a representa.” (SARAIVA, 1994, p.111) 

A consciência de imagem (quadros, esculturas, estátuas) são também intuições 

segundo Husserl. Entretanto, há distinções entre os atos intuitivos desta categoria, eles podem 

ser  atos de intuição imediata (percepção, recordação, imagem livre) e atos de intuição 

fundada (a consciência de imagem). Saraiva (1994) salientou que em Ideen I, esta distinção 

foi englobada sob a designação genérica de Representações intuitivas, estando agrupadas sob 

esta rubrica, a percepção, a recordação, a consciência de imagem ou retrato. Porém, em 

Investigações lógicas (2012a), a antítese entre intenção e intuição preenchente é afirmada. 

Isto porque, o conceito de intuição em Husserl ganha uma conotação que não se encerra na 

designação de intuição exterior seja ela percepção ou imaginação de objetos físicos externos. 

Percepção interna e a representação imaginária podem algumas vezes funcionar como 

intuições preenchentes.
105

 

                                                 
104

 Ao contemplar, por exemplo, uma escultura  de mármore posso buscar por meio de uma identificação por 

semelhança, um analogon dessa escultura e, visualizar em  “imagem” algo semelhante ao objeto dado.  Neste 

processo realizo uma síntese de identificação por semelhança da imagem entre o objeto-imagem (das Bildobjekt) 

e sujeito-imagem (das Bildsubjekt). A síntese imaginativa é o preenchimento do semelhante pelo semelhante, 

Husserl chamou esta síntese de conhecimento por analogia. O conhecimento por analogia consiste basicamente 

em uma unidade que é estabelecida entre dois elementos, entre a imagem (bild) e a coisa (sache).  
105

 As distinções no interior dos atos imaginantes parecem algo de menor importância para Husserl que 

considera o caso de preenchimento de imagem por representante físico mais simples do que o preenchimento de 

imagem por imagem livre. (log.  II, 2, 55-56). O preenchimento no caso da imaginação livre não está na 

perspectiva de relação com a imanência, segundo Saraiva (1994, p.112), esta questão da imanência foi 

severamente criticada por Sartre  que julgava que Husserl não teria tido sucesso em se desvencilhar da 

dependência do caráter imanente da imagem em relação à coisa. A questão é que Husserl não considerava o 

objeto como algo na consciência, um duplo. Na consciência, haveria somente a vivência, cujo aspecto da 

imanência seria de certo modo reduzido às sensações da imaginação que são aminados por um caráter 

apreensivo, os “fantasmas”, dirá Husserl (Log, II, 2, 26). Do mesmo modo, um quadro, uma fotografia, uma 

estátua, um retrato não são uma realidade duplicada no interior da consciência. A intencionalidade da 

consciência, o visar algo,  é o que deve ser considerado tanto no caso da consciência de imagem por 
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A consciência imaginante tem a possibilidade de proporcionar um tipo de preenchimento 

que é considerado imperfeito e inferior ao preenchimento perceptivo. Isto porque no 

preenchimento imaginante a apreensão da coisa se dá somente por meio de presentificação.
106

 

Saraiva (1994) afirmou que Husserl nunca justificou porque considerava a imaginação um 

tipo de “intuição”. Embora tenha colocado a imaginação ao lado da percepção, contrapondo-

as à consciência de sinal vazia, ele assegurou que a percepção e a imaginação apresentam 

modos peculiares de nos dar o objeto, mas cada uma a seu jeito. 

Ele assegurou também que não vemos as nossas imagens internas, mas somente as 

nossas representações imaginantes nos fazem “ver”. A imaginação nos faz  ultrapassar a 

simples intenção vazia, isto porque quando “algo” é imaginado estamos de alguma maneira a 

ter uma “visão” de “algo” na consciência imaginante. Trata-se de um Análogon que  nos 

coloca em “contato” com o objeto, de maneira a nos  proporcionar ultrapassar  a instância do 

pensamento vazio. Vale ressaltar, que o “ver” próprio do ato imaginante é diferente do “ver” 

perceptivo, pois visão na percepção é visão propriamente dita, é a origem e o fundamento da 

imaginação.  

A intuição termina na doação do objeto dado em  “presença”, uma plenitude em sentido 

lato. Uma  intuição pode ser perceptiva ou imaginativa. Até aqui, Husserl adotou uma 

caracterização indireta dos atos perceptivos e imaginativos pela noção de preenchimento. O 

preenchimento como sendo um modo da imaginação e da percepção atingirem e possuírem os 

seus respectivos objetos. 

 

3.2.4 - IMAGINAÇÃO E PRESENTIFICAÇÃO 

 

Parece existir um ponto comum entre a maioria dos estudiosos que se dedicaram ao 

estudo da consciência imaginante da fenomenologia husserliana: a ideia que num ato de 

imaginação estaria pressuposto um ato de percepção anterior, de modo que, a imaginação 

estaria de certa maneira fundada  na percepção. Uma análise da perspectiva noemática, nos 

revela o fato de a imaginação estar fundada na percepção, estando portanto, ligada à noção de 

                                                                                                                                                         
representante físico  como no caso da imaginação livre. A imanência traz a possibilidade da semelhança, o 

Analogon,  a coisa que pode ser vista ou tocada, mas que porém é representada em imagem. 
106

 São exemplificações desse tipo de preenchimento quando uma frase é ouvida ou pensada e, ao ouvi-la ou 

pensá-la eu me prontificar a formar a imagem sobre o que eu penso ou ouço, desse modo, a intenção significante 

vazia pode se preencher imaginativamente. Como por exemplo: ao ouvir a frase “um melro a voar no jardim” 

posso através de  imagem preencher essa intenção significante vazia, visualizando em imagem de um melro a 

voar no jardim. Ou, posso pensar em uma imagem e tê-la presente por meio da contemplação de um objeto  

semelhante ao pensado que o representa de modo perfeito.  Por exemplo, pensar em Napoleão e contemplar um 

busto de mármore que o representa de modo satisfatório. 
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imanência. Husserl, não negando sua tendência “empirista” acaba por tributar sua teoria da 

imaginação à noção de presentificação. 
107

  

A imaginação por ser um ato tem presente em sua constituição as sensações. Embora,  

as sensações  não sejam consideradas  atos intencionais,  elas foram  consideradas materiais 

que participam da constituição dos atos. A consciência imaginante é também abertura e, 

mesmo em relação à imaginação Husserl não escapa totalmente do caráter da imanência, fato 

este assinalado por Sartre com propriedade. A imaginação se daria por um caráter de 

repetição, pela busca de um ato originário, mas cujo caráter de originalidade e de atualidade 

se já se esvaiu.  

A questão da imanência segundo Saraiva (1994) foi o recurso utilizado por Husserl 

para explicar o fato do presente  se fazer notado no ato imaginativo. Pois, o ato de imaginação 

no esforço de repetir,  tenta coincidir com o objeto que não está mais presente. Logo, os dados 

sensoriais seriam a “base” onde a imaginação se edificaria. Husserl manteve até o fim de sua 

vida a posição de que a imaginação se edifica a partir do Phantasma, a hylé da imaginação.  

Quando pensamos em presentificação, uma modificação da doação originária, 

podemos considerar a recordação e a  imaginação livre como modificações desta. Sendo que a 

imaginação livre estabeleceria para com a  recordação uma ligação necessária.  Mas, como 

podemos definir a recordação e imaginação livre? Podemos dizer incialmente, que elas seriam 

presentificações, seriam modificações essenciais que a consciência do tempo impõe. A 

consciência imanente é um fluxo contínuo, é uma unidade do fluxo de consciência. Esta 

unidade do fluxo de consciência vai constituir  por assim dizer uma   unidade temporal 

imanente. Sendo assim,  os  objetos do mundo, tantos os que podem mudar ou como os que 

não podem  mudar  serão sempre considerados  seres temporais. Isto acontece devido ao fato 

de eles possuírem  certa duração no processo de aparição para a consciência (A consciência 

que para eles se orienta intencionalmente no interior de uma duração).  As coisas que 

percepcionamos  tanto na percepção transcendente quanto na percepção imanente são 

unidades temporais. Logo, são sinônimos objeto transcendente e objeto temporal devido ao 
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 A presentificação, na opinião de Saraiva, seria o ponto fraco da teoria husserliana da imaginação e, também 

seria uma oportunidade de exploração desse ato. Entretanto, a noção de presentificação ajuda somente a 

enquadrar o mistério e, não a dissipá-lo, afirmou a autora. A presentificação constitui a essência da consciência 

imaginante, é um recurso que Husserl utiliza para explicar a imanência no processo imaginativo é a forma de 

apreensão própria da imaginação.  De modo que, a imaginação seria em sua natureza profunda, o Analogon de 

um ato primitivo, onde ocorre a repetição de uma presentação anterior. Assim, a imaginação é representação no 

sentido forte ou específico e, se todos os atos objetivantes são Representação, a imaginação seria sob todas as 

suas formas a representação excelente. 
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fato de eles estarem em contínua mudança e de se oferecerem para nós por meio de esboços 

perspectivados ou em caráter de inacabamento.   

A unidade de presença de um objeto temporal é composta pelo o agora, o antes e o 

depois. Todavia, essa presença só é dada ou realizada na percepção, sendo apresentação ou 

doação originária. Essa mesma sucessão do agora, do antes e do depois “aparece” de certa 

maneira à consciência nos atos da recordação secundária e da imaginação livre, mas não como 

é apresentada ou dada originariamente à consciência, temos de dizer que é presentificada.  

A presentificação se opõe à percepção como apreensão do originário. Podemos inferir 

que a essência da imaginação livre e da recordação secundária não é dar em pessoa, sendo 

algo como uma repetição interior de uma presença originária. Julga-se refazer a realidade, 

mas se atinge apenas a “quase-realidade”. Ao contrário da percepção e da recordação 

primária, a recordação secundária (tal como a imaginação), só nos oferecem uma simples 

presentificação: é quase a mesma consciência que o ato do agora e o ato do passado criadores  

de tempo modificou. O objeto resultante do ato modificado e o conjunto das suas 

determinações (de tempo, lugar, grandeza, figura, cor, etc.) surgem modificados no modo do 

“como se”.  

A presentificação opõe-se a doação originária e esta última está ligada à 

temporalidade.  A temporalidade se encontra ligada à corporeidade, à ordem do individual e 

do concreto. Assim, o fato de a imaginação tornar presente o que já não está presente denota a 

sua capacidade de repetição, pois “a presentificação é a repetição de uma presença 

originária: presentificar é tornar presente”.  Os atos presentificantes de recordação 

secundária ou de imaginação repetem ou reproduzem a seu modo a doação de um objeto que 

originariamente se ofereceu à consciência no tempo da presença. Presentificação são 

chamadas reproduções ou modificações reprodutoras, portanto, presentificar ou reproduzir são 

sinônimos. Se recordação e a imaginação livre são reproduções, então o que é reproduzido 

nestes casos, o ato de percepção originária ou o objeto desse ato que foi percepcionado? Em 

resposta a esta questão podemos afirmar que a recordação é essencialmente presentificação do 

objeto, daquilo-que-foi percepcionado. Este processo  implica que se reproduza o ato de 

percepção que originariamente deu o objeto.  
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3.2.5- IMAGINAÇÃO E NEUTRALIZAÇÃO  

Uma obra de arte não substitui propriamente, mas cria. 

 Kaufmann 

A imaginação é definida por seu caráter de apreensão ou presentificação, mas será 

também definida por seu caráter de crença ou neutralização. Tratam-se de dois  processos que 

não podem ser justapostos, isto porque   “a imaginação é essencialmente uma neutralização 

enxertada numa presentificação.” (SARAIVA, 1994, p.195) A neutralização se difere da 

presentificação sobretudo em relação aos caracteres de espécie. A  diferença  nos caracteres 

de espécie (presentificação/neutralização)  estão baseadas em dois princípios fundamentais 

por meio dos quais é possível realizar uma síntese e ordenação dentro do contexto da imagem.   

A imaginação e a imagem se ligam vez ou outra, a modos de apreensão e a modos de crença. 

Isto acontece porque a imagem seja ela pintada, esculpida, fotografada ou retratada, apresenta 

a possibilidade de nos trazer por meio de representações  irrealidades  que se colocam  

sensivelmente no campo perceptivo. Tais representações, “Vorstellung Ästhetische” nos 

proporcionam uma nova espécie de percepção, a percepção estética. A percepção estética é 

um tipo de percepção diferenciada por nos proporcionar a visão de coisas desprovidas de seu 

caráter de existência. Neste sentido, colocam-se as questões: A imaginação desempenharia 

algum papel na percepção estética? A doutrina da intencionalidade poderia nos demonstrar 

um papel criativo da imaginação? Antes de tratarmos estas questões, seria pertinente entender 

o processo de presentificação e também aprofundar na relação existente entre percepção e 

imaginação no processo da consciência imaginante.  

A imaginação foi considerada pela Fenomenologia uma forma de consciência, uma 

vivência particular. Tal consideração possibilitou à Husserl propor um alargamento do 

conceito de imaginação livre, ou seja, da recordação neutralizada. Se inicialmente “(...) a 

imaginação é a presentificação neutralizada do objeto de um acto perceptivo anterior que lhe 

serve de fundamento.” (SARAIVA, 1994, p. 196) após sofrer o alargamento conceitual,  a 

imaginação  passaria a designar não somente uma vivência particular, mas algo de maior 

alcance, tornando-se  também uma modificação universal que poderia ser também ser 

aplicada aos atos. A expressão reflexão em imaginação é comumente usada para designar o 

alargamento do alcance da consciência imaginante.  

 Embora a imaginação seja composta por presentificação e neutralização, ela não 

escapará ao primado da percepção. Desse modo, para apreender o objeto, a imaginação 

precisa operar uma presentificação, ou seja, uma modificação da percepção transcendente. 
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Neste sentido, a imaginação se coloca em oposição à doação originária da percepção para nela 

se fundar. Assim, a imaginação pode ser até considerada inferior à percepção, isto porque para 

imaginarmos o que quer que seja, precisamos partir da percepção considerada fonte de toda 

intuição. A consciência intencional opera por meio da imaginação presentificando objetos, 

mas sem  contudo preservar o seu caráter tético de existência, caráter esse inerente ao objeto 

quando ele se dá na percepção.  Pois, 

 

nos atos intuitivos imediatos, intuímos “algo ele mesmo”; sobre suas apreensões não 

se constroem apreensões de nível superior, não se tem, pois consciência de nada 

para o qual o intuído poderia operar como “signo” ou como “imagem”. E por isso 

mesmo se diz que é intuído imediatamente como “ele mesmo”. Na percepção, esse 

mesmo ainda é caracterizado de forma peculiar como ele mesmo “em carne e osso”, 

em contraposição ao que ocorre na recordação ou na livre imaginação, onde recebe o 

caráter modificado de um algo “vislumbrado”, de um algo “presentificado”.  

(HUSSERL, 2014, p. 103) 

 

As presentificações apresentam-se em dois grupos distintos devido ao fato de o modo 

de crença apresentar diferenciação, sobretudo em relação ao caráter tético ou dóxico de 

existência. Deste modo, são presentificações: a auto-presentificação,  a presentificação por 

representante físico ou consciência de imagem. As auto-presentificaçõe são presentificações 

posicionais por manterem  o caráter de existência do objeto. Entretanto, nas presentificações 

neutralizadas, o caráter de crença não se mantém à medida que apreendemos o objeto.  A 

recordação é a auto-presentificação por excelência, podendo ser chamada de imagem 

posicional ou imagem memoral. “A imaginação livre propriamente dita surge pela 

neutralização da recordação que lhe serve de base.” (SARAIVA, 1994, p.195) Na 

consciência de imagem somente algo semelhante (análogon) cujo caráter de existência é 

reclamado quando contemplamos por exemplo a escultura, a pintura ou o retrato. No caso 

especifico da consciência de imagem, a presentificação posicional só poderia ser designada 

genericamente como consciência de retrato, representações que conservem na imagem o 

caráter belief, sejam elas: estátuas, fotografias e quadros.  

Se no caráter  posicional permanece o caráter de crença, então nas neutralizadas,  o 

caráter de crença é modificado. Tomando o exemplo de uma escultura de cera: Se for uma 

escultura que faça referência a pessoas que realmente existiram, trata-se uma presentificação 

ou de uma representação posicional, mas se a escultura de cera referenciar apenas à figura 

humana sem uma referência específica a uma pessoa que tenha existido, trata-se de uma 

representação não posicional, ou seja, uma representação puramente estética, “Vorstellung 

Ästhetische”. 



178 

 

 

A mesma matéria é, uma vez, matéria de uma percepção e, da outra vez, matéria de 

uma simples ficção perceptiva. Uma e outra não podem, evidentemente, ser 

unificadas ao mesmo tempo. Uma percepção não pode ser ao mesmo tempo ficção 

do percepcionado e uma ficção não pode ser percepção do ficcionado. (HUSSERL, 

2012a, p.383) 

 

A Fenomenologia destacou em sua pesquisa os conteúdos da consciência e as 

representações de maneira a estabelecer distinções entre as presentificações. Estas por sua 

vez, passaram a ser diferenciadas em presentificações simples (remetem imediatamente aos 

atos perceptivos que lhes servem de base) e em presentificações repetidas. As presentificações 

repetidas são presentificações posicionais e presentificações neutralizadas, são assim 

chamadas por serem  presentificações de presentificações e se distanciarem dos atos 

perceptivos. Elas também podem ser repetições de primeiro e segundo graus que podem ser 

reproduzidas ad infinitum. As repetições da imaginação podem ser consideradas simples, caso 

se trate de recordações de recordações, imagens de imagens e retratos de retratos e, podem ser 

consideradas complexas quando há fusão entre diferentes tipos de consciência.  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho foi fundamentado em citações sobre Estética e obras de Arte contidas nos 

principais livros de Husserl. O estudo foi baseado nos conceitos de percepção, imaginação e  a 

importância destes para a Fenomenologia e para as obras de Arte. Muitas  referências dos 

estudos  de  Maria Manuela Saraiva se destacam durante a escrita da tese devido ao trabalho 

de síntese que a autora conseguiu realizar em seu livro “A imaginação segundo Husserl”. 

Husserl propôs uma ciência detentora de um novo método de abordagem da subjetividade. 

Sendo que o seu objetivo era o de encontrar a fonte para a fundamentação última de todo 

conhecimento. Ele visava formular um novo paradigma capaz  de superar a crise da ciência 

que se instalava nos fins do século XIX e início do século XX. A Estética foi relevante nesta 

perspectiva porque para a Fenomenologia a obra de Arte foi tratada como um campo frutífero 

de investigação de cunho epistemológico, sendo reconhecida como uma fonte fecunda para 

desvelamento da verdade e do Ser.  

A Fenomenologia se endereçou ao campo da subjetividade de maneira a exercer  

influência significativa em  pesquisadores posteriores.  Destaca-se nesta ciência uma 

característica marcante: a análise do papel que  a imaginação desempenharia na feitura de 

obras artísticas. O artista foi considerado por Husserl como a pessoa capaz de  transformar 
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qualidades imaginárias em qualidades reais introduzindo “novas realidades” no mundo. A 

marca animada do artista se destacaria nas obras de arte que passaram a ser designadas 

“objetos espirituais”.  Este era o traço determinante da essência dos “objetos espirituais” que 

na perspectiva do fenomenólogo carregavam a marca da subjetividade do autor, 

possibilitando-as um estatuto diferenciado de apresentação ao mundo. Ele  ainda considerou 

as obras de Arte como fonte fecunda para as investigações fenomenológicas, devido ao fato 

de elas apresentarem características estruturais que coincidiriam com as etapas de seu método 

de investigação. 

Husserl estabeleceu regras de ouro que deveriam ser seguidas para que a obra de Arte 

merecesse os adjetivos de valiosa e bela,   nos levando a considerar que o interesse dele  se 

direcionava mais para as obras do que no artista. Este interesse se sobressaiu nas etapas 

construídas por ele para fundamentar a sua nova ciência. Segundo Depraz (1999) uma atenção 

maior à análise eidética dos atos de percepção, imaginação e recordação asseguraram à 

fenomenologia a via de retorno à experiência do sujeito,  descrevendo os dados da 

“experiência” fonte de doação das próprias coisas. 

A visão fenomenológica se distinguia da visão estética segundo Schuback (2010), pois 

a Fenomenologia não estava interessada em ressaltar  o deleite estético que uma obra de arte 

poderia despertar, mas  nas contínuas investigações com a finalidade de constituir 

constatações científicas de uma nova esfera filosófica. A Fenomenologia se apresentava como 

uma ciência capaz de restituir a fonte primeira de toda a significação.
108

 Isto exigia do 

fenomenólogo que ele aprendesse a ver, diferenciar, buscar o sentido “Besinnung” para o 

conhecimento do mundo da vida “lebeswelt” obtido somente via subjetividade transcendental. 

Por ser uma “doutrina eidética descritiva dos vividos transcendentais puros”
 109

 a 

Fenomenologia buscava o  retorno à análise da subjetividade em sentido transcendental e 

constituinte. Sendo assim, a Arte e a Fenomenologia podem ser aproximadas, pois  podemos 

partir da hipótese de Husserl de que tanto artistas  como fenomenólogos adotam uma atitude 

similar diante do mundo por toma-lo simplesmente como fenômeno. Em carta à Hugo Von 

Hofmannsthal,  Husserl se declarou amante da arte e  teceu linhas onde aproximações foram 

feitas entre a atitude do filósofo transcendental e  atitude do artista diante do mundo. Em 

poucas linhas, apresentou a essência de seu método:  a exigência de uma postura diferenciada 

em relação ao mundo, postura esta distinta da que todas as ciências naturais teriam adotado 
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180 

 

até então. Apresentou a Fenomenologia Transcendental que preconizava a suspensão de 

qualquer juízo acerca da existência do mundo. Pois segundo ele, “a obra de arte nos transfere 

(e quase nos obriga) a um estado de intuição puramente estética que exclui todas as demais  

posições (HUSSERL, 2010, p. 38).
110

 

Notamos que o pensamento do fenomenólogo não pode ser separado completamente da 

atitude estética no sentido em que tanto a fenomenologia como o juízo de gosto implicam a 

adoção de uma postura desinteressada diante dos fenômenos. A fenomenologia partiu de 

perspectivas inovadoras acerca da questão do conhecimento humano e das relações entre a 

subjetividade e as transcendências. Para tanto, considerou a obra de arte como a via fecunda 

para a elucidação da percepção estética e da consciência imaginante, o que foi demostrado 

através do destaque que foi dado às várias citações que corroboram esta tentativa.  Assim, a 

percepção estética foi considerada um caso especial bem típico da análise fenomenológica dos 

atos intencionais imaginantes. A percepção estética viabiliza a intuição de irrealidades que se 

fazem presente no campo perceptivo. A obra de arte foi considerada com a possibilidade de 

ter nela destacada uma dupla intentio – o lado material e o lado espiritual que ela contém “em 

si”. Segundo as análises fenomenológicas, a percepção nem sempre se realiza plena e 

adequadamente, pois realidade e irrealidade coexistem na experiência de doação das coisas. 

Tal como as imagens pintadas, as fotografias, as esculturas, o teatro, a melodia, etc. 

A aproximação feita entre a fenomenologia e a estética no referido trabalho,  buscou 

demonstrar as perspectivas onde  estes dois campos de conhecimento se assemelham na 

perspectiva da Fenomenologia husserliana. Sendo assim, foi necessário  aprofundar nos 

principais textos escritos por Husserl para demonstrar ele considerava as obra de arte como 

um tipo de objeto diferenciado,  cuja  compreensão necessitaria ser buscada em seu sentido 

ideal.  Embora as “meras coisas” também possuíssem o seu sentido ideal, parece cristalino à 

ele que o enlace entre a obra de arte  e a análise fenomenológica seria ocasião oportuna para 

aprofundar nos conceitos fundamentais de sua ciência, entre eles: coisa e fenômeno.   

A literatura consultada apresentou um volume significativo de informações que 

confirmaram citações sobre obras de arte e estética feitas de modo disperso em vários livros. 

É importante salientar que a pesquisa resultou em um grande volume de  informações, cujo 

manejo e entendimento exigiram um tempo muito maior do que estava suposto inicialmente. 

Contudo, optamos por sintetizar ao máximo o que nos foi possível.  
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O fundador da Fenomenologia elaborou também reflexões sobre a Linguagem, 

destacando em seus textos que considerar a Linguagem era uma necessidade  decorrente que 

fundamentação da estrutura da Lógica carecia. Em seu entendimento estrutura da Lógica era 

artificial e esvaziada de imediato. Todo este processo de analise da linguagem seria utilizado 

para evitar que as coisas fossem reduzidas ao caráter restritivo que o conceito as impõe.  De 

maneira que, o exercício de explicitação da significação das coisas deveria ser iniciado na 

experiência de doação do objeto “enquanto tal”, para posteriormente ser elaborada a 

descrição do sentido da coisa imanente  à consciência.  Por colocar em destaque o papel da 

intuição originária em todo o seu pensamento, partiu do princípio de que os conceitos 

lógicos, enquanto unidades de pensamento, só seriam válidos se fossem fundados na intuição 

originariamente doadora correspondente. Esta era a condição exigida para que a Lógica 

pudesse  fundamentar a si mesma.  

Considerando mais detidamente a questão da Linguagem e da compreensão do 

aspecto comunicativo onde ela é empregada, podemos perceber a necessidade em se 

compreender a expressão (falada ou escrita). No texto, As expressões na vida solitária da 

alma, Husserl destaca a capacidade que a alma possui para criar expressões da vida em si, 

expressões que se dão fora do comércio comunicativo comum. Neste contexto, o pensamento 

operaria por representação de objetos e não por representação nominal. Na fantasia, por 

exemplo, a alma toma os objetos fantasiados em representação da fantasia e não em palavras.  

  No processo de comunicação intersubjetiva, a própria pessoa se expressa através de 

maneira a nos fornecer percepções acerca de suas vivências psíquicas das quais não temos 

acesso imediato, mas que podemos perceber na maneira de como elas exteriorizam suas 

vivências particulares. Podemos perceber a sua cólera, a sua dor. Husserl designou esta 

expressão da vivência interior exteriorizada de intencionalidade do sentimento. Na questão 

estética há também este processo segundo ele, pois na leitura de um romance, as palavras 

podem ser vivenciadas significativamente enquanto representações “em imagens”. Pois, na 

escrita literária, não tomamos as palavras como signo de algo “real”, como a tomamos quando 

lemos uma reportagem  ou  um texto científico. O teor literário é via de expressão possível 

que garante ao signo verbal ser intencionado numa presentificação, isto é, intenciona-se a 

imagem de “algo”. A palavra literária é abertura do espaço de experimentação para  novas 

significações possíveis. Elas tornam-se a via fecunda para o mundo da imaginação, o mundo 

do “como se”. As palavras que lemos no romance apresenta uma significação “flutuante”, 

pois a livre ficção apresenta caminhos alternativos, onde o poeta e o romancista através da 
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linguagem artística usa o sentido na expressão de modo diferente do cientista da natureza ou 

do lógico.  Na literatura, visamos a representação na fantasia e, se as palavras lidas nas 

folhas do romance existem ou não, este fato torna-se irrelevante para quem as lê. Ele afirmou 

que nesta esfera não estaríamos interessados em visar as palavras do romance ou do poema 

em sua função de  expressão enquanto expressão. Logo, expressão e significação não seriam 

termos sinônimos, mas apenas um artificio de linguagem. Ele considerava que significar 

“algo”  é fazer com que esse “algo” tenha sentido.  Logo, o “ser expresso” embora possa ser 

ideal ou objetivamente expresso, necessita que a sua significação seja constituída por uma 

referência objetiva fictícia ou “real”. O caráter da intenção de significação por representação 

como significação ideal é sempre buscado. Contudo, os nomes por serem invenções humanas, 

produtos do espírito, podem ser usados como artifícios que servem na intenção de 

comunicação e na expressão linguística de maneira abstrata. Os nomes possibilitam 

aproximação das coisas mesmas nos permitindo conhecê-las melhor quando a nomeamos. 

Mais, também possibilitam o distanciamento delas, pois através dos nomes podemos falar 

delas mesmo que elas não estejam efetivamente presentes.  

Enquanto, o pensamento conceitual apresenta uma estrutura rígida em relação à 

exigência de objetividade, o mundo da fantasia expressaria a possibilidade de flexibilização 

da estrutura conceitual. Na fantasia, o uso de metáforas nos possibilitaria não pensar com os 

conceitos, mas com as palavras. As palavras são tomadas pelo escritor como um exercício de 

criação estética. Na fantasia, a criação artística quer pensar a linguagem como um “talvez”, o 

escritor dá ênfase às palavras dispensando os conceitos. Assim, a Literatura assume que a sua 

relação com o real é uma construção ficcional, ela não está preocupada com a efetividade real. 

Logo, ela transita do “enquanto tal” para o “como se”. Isto nos aproxima muito do que 

Husserl demonstrou na descrição fenomenológica – a exigência de uma relação com o sentido 

da coisa “enquanto tal” na sua singularidade essencial. Na leitura de obras artísticas há uma 

entrega ao puro exercício ficcional colocando os signos verbais em uma nova configuração de 

sentido para a consciência.  

Precisamos ressaltar a questão da compatibilidade ou incompatibilidade ôntica. Pois, o 

caráter ficcional dos conteúdos da consciência, como o exemplo “o centauro é uma ficção dos 

poetas”. Trata-se de um conteúdo que é fantasia e é também abstrato, onde a proposição não 

resulta em falsa proposição. Pois, a linguagem dos poetas, permite que a representação de um 

centauro exista enquanto sentido de uma ficção que não resulta absurda. O acento aqui recai 

sobre a questão da possibilidade de representação e a sua correspondência possível enquanto 
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conteúdo ideal. A arte da poesia se endereça à fantasia, ao mundo do “como se”. Logo, o 

núcleo de significação precisa ser entendido dentro dos respectivos limites ideais. Exemplos  

ilustram esta afirmação: Uma pintura não nos fornece sensações de cor, mas coisas coloridas; 

uma melodia não me fornece sensações de som, mas a melodia cantada/tocada. Na aprovação 

ou desaprovação estética é estabelecida uma relação intencional que termina por um 

representar ou um ajuizar teórico sobre o objeto-arte “visto”.  Tal objeto é visto de maneira 

diferenciada por ter a possibilidade de visualização ideal, dado que o objeto intentado não 

existe. O objeto estético é tomado de maneira evidente, mais peculiar, pois temos diante dele 

uma intenção estética. As intenções do representar e do ajuizar não podem ser consideradas 

idênticas no caso da intenção estética. No juízo estético há uma ligação com a intenção 

estética onde o gozo estético já é entendido como ato de percepção. Sendo que o ajuizamento 

elaborado posteriormente, encontra-se fundado no ato de uma percepção, fruto de uma 

intenção estética de agrado ou desagrado. Portanto,  a intenção estética é seguramente distinta 

da intenção significativa dos atos teóricos. Tal diferença se firma devido ao fato de que o 

objeto estético visado, mesmo podendo ser submetido às representações e aos juízos, pode ser 

apenas presumido, pois nada é. Temos por meio da intenção estética somente uma vivência de 

representação que se consome num representar de possibilidade ideal. O eo ipso, objeto-arte, 

está presente e possibilita que uma relação intencional seja estabelecida com o objeto estético. 

O fato de o objeto estar “intencionalmente presente” garante somente que a vivência possa 

estar na consciência com a referida intenção, pois embora ele não exista de todo, nada nos 

impediria de representá-lo mesmo que este objeto “imanente”, “mental” não pertencesse à 

consistência “real” da vivência descrita. 

Da mesma maneira, nos comportamos diante de uma narrativa que nos propicie o 

deleite estético, a questão de que tal narrativa seja um ato posicional ou não posicional é 

indiferente para nós. Suspendemos a elaboração de juízo tético ou dóxico acerca da existência 

do que ouvimos. Se representar uma coisa pode significar esta coisa, então o representar pode 

ser também algo alcançado na intuição correspondente ao que fora pensado, imaginado, 

recordado, etc. No caso dos signos escritos, o representar pode ser contraposto ao mero 

pensamento. A fenomenologia husserliana destacava à linguagem a potencialidade de nos 

fornecer uma clareza inequívoca dos objetos com propriedade, nos possibilitando  a sua 

devida diferenciação no que diz respeito a seus tipos e suas essências.  

O importante papel que a imaginação desempenha no processo de intuição de 

essências (eidos) também foi destacado nas referidas obras pesquisadas. Constatou-se que a 
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imaginação para a Fenomenologia pode ocorrer em intuições empíricas ou em intuições 

“meramente imaginárias”. É justamente este caráter de intuição não empírica que possibilitará 

à imaginação apreender essências. Tal possibilidade, resultaria no conhecimento intuitivo de 

essência obtido por meio de atos de ideação a partir de objetos meramente imaginados, não 

dependendo da existência real dos objetos. Citamos como exemplo as obras de arte em geral.  

As obras de Arte sinalizaram que a construção de conceitos a partir da ficção pode ser 

dada em pé de igualdade como acontece no processo perceptivo. Embora esta possibilidade 

seja factível, uma diferenciação entre o vivido psíquico e o vivido de imaginação precisaria 

ser feita. Husserl exemplificou tal processo a partir do exemplo dado - a ficção arbitrária “um 

centauro tocando flauta”, que embora possa   nos levar a inferir que  o “centauro” seja um 

vivido de imaginação, que não exista em nenhum lugar, sendo um nada real. Ele, o 

“centauro”, seria somente um vivido-de-imaginação, não nos possibilitando tirar deste fato 

nenhum conhecimento de essência, mas somente ter a consciência de essência do “centauro”.   

Para a Fenomenologia a consciência foi considerada ativa, criativa, além de ser capaz 

de atuar para além do que possa ser percebido na passividade. Havendo em toda percepção 

um halo de intuições de fundo  também consideradas “vivido de consciência”.  Um “vivido de 

consciência” é dito intencionalmente referido  por participar da “consciência de algo”, mesmo 

não sendo um conteúdo intuitivo. Sendo assim, os vividos de consciência, tais como a 

recordação, a imaginação e as livres ficções, podem ser dados em “intuição clara” ou em 

representações “obscuras”. No entanto, a essência dos vividos intencionais pode ser 

diferenciada quanto ao aspecto de  atualidade que a percepção possui, pois intencionar é não é 

intuir. De maneira que, um vivido intencional dado em caráter de atualidade exige um “olhar” 

imanente para o objeto.  Husserl destacou  a dupla intentio  que os objetos de arte possuem 

por serem  objeto intencional em duplo sentido. Ao contemplar os objetos de arte, o “estar 

voltado para” se distingue em momentos que se sucedem em,  ora “estar voltado para” o 

atentar, ora para o apreender uma coisa, ora para o valorar. Estes momentos se sucedem 

devido à possibilidade que experimentamos de nos voltarmos para o valor sem apreender a 

coisa. Contudo, a “coisa valiosa”, exigiria por sua vez, um “voltar-se para” “objetivamente” 

próprio da consciência para que a “coisa valiosa” que a nós se apresenta fosse considerada 

objeto intencional pleno.  

Ao diferenciar o vivido de consciência de  vivência de algo, estabeleceu-se a exigência 

de que a vivência de algo exigiria a aparição da coisa mesma em presença para o eu. Esta 

deveria se dar no espaço para a consciência em “imanência real” tornando-se um fluxo 
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concreto de vivências. Embora a coisa mesma, “a coisa em si” não seja dada, ela se doaria 

somente na imanência intencional. Em contrapartida, a vivência da imagem ou signo “de 

algo” forneceria somente o conteúdo deste “algo” que poderia ser existente ou fictício na 

imanência intencional. É importante salientar que vivência é aparição da coisa, é conteúdo de 

consciência, sendo por tanto, imanência intencional. Uma vivência nunca vai ser idêntica à 

própria coisa.  Isto nos leva a considerar também a diferença entre conteúdo intuído e 

conteúdo intuitivo. Pois, uma coisa é o objeto visado, outra coisa são os atos intencionais que 

apreendem o objeto. Assim, temos coisas que nos são dadas na intuição no mundo “como tal” 

e coisas que nos são dadas na imaginação, ou seja, diversos e possíveis mundos do “como se”. 

Husserl indicou que a coisa torna-se na representação o signo de si mesma, mas a imagem de 

uma coisa poderia somente se tornar signo de uma  outra coisa. Pois,  a imagem não pode ser 

considerada signo de si mesma, mas signo de uma irrealidade, irrealidade esta entendida aqui 

no sentido de que é signo de uma outra coisa que nela está “representada”.  É evidente que a 

coisa e a imagem da coisa, possuem características diferentes quanto ao modo de aparição e 

apreensão, pois a imagem da coisa não é uma ilusão ou uma imagem errada da coisa física 

que ela possa estar a representar. Na perspectiva fenomenológica era inegável a ocorrência  do 

enlace entre realidade e irrealidade na experiência de doação das coisas, não sendo este  fator 

um obstáculo para extrair a essência do que “aparece enquanto tal”. A epoché torna-se o 

artifício metódico utilizado para a descoberta dos juízos de correlação essencial entre 

consciência e objeto. A redução  contribuiu de maneira decisiva para a ampliação de 

investigação do ser,  incluindo nela a perspectiva transcendental da subjetividade. Ao 

tematizar a esfera transcendental, a redução buscava a fundamentação última de uma nova 

região do ser – o “eu puro” ou transcendental – tomado como centro potencial de doação de 

sentido de todas as transcendências reais ou irreais. Neste sentido, as livres imaginações 

teriam para fenomenologia e para as ciências eidéticas uma posição privilegiada em relação à 

percepção, embora a percepção fosse o seu fundamento.   

A experiência estética no campo de pesquisa  Fenomenológica indica que as obras de 

arte  ofereceriam novas configurações em caráter de originalidade. Assim sendo, a 

imaginação foi tomada por Husserl em seu duplo caráter: o de apreensão e  o de neutralização. 

O fato do estatuto da imaginação comportar dois modos de consciência, a representação 

imaginante simples e a representação por objeto semelhante, permitiu que ela fosse utilizada  

no processo de intuição de essências. Sendo assim, a imaginação simples por ter  

compreendidas a fantasia, a livre fantasia, a imagem em sentido estrito e a ficção foram 
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destacadas devido a proximidade existente entre a Fenomenologia e a estética. Husserl 

reservou à ficção o papel da intervenção da consciência estética e, também  o importante 

papel na  intuição de essências. Husserl afirmou que a ficção é a fonte que alimenta o  

conhecimento de suas verdades eternas.  

Ele também  elaborou uma critica severa em relação à valorização da ciência que 

acarretou a desvalorização de outras formas de expressão da subjetividade humana.  A ciência 

obscureceu a visão humana e excluiu o homem e as suas criações espirituais do campo de 

consideração epistemológico. Em decorrência desta atitude, o mundo dos valores foi 

desconsiderado. A busca pelo sentido da existência pessoal e coletiva deveria ser buscado 

como ideal humano de realização que é expresso  pela subjetividade. Ele  entendia que 

somente uma Antropologia científica poderia ser a esfera de pesquisa do estudo científico do 

espírito e das obras espirituais. Para tanto, era imperativo considerar o homem em sua 

totalidade, isto é, corpo, alma e espírito.  

Husserl ampliou o alcance do conceito de intuição ao considerar a alma como uma 

mistura psico-física,. A alma é  a instância  que nos capacita ser  possuidores de uma  mesma 

sensibilidade comum. Esta sensibilidade comum  permitiria por assim dizer, a todos os 

homens compactuar do comum acordo entre si sobre o que é intuído. O acordo intersubjetivo 

acerca do que é visto indica a existência da  empatia. E, vai ser a partir desta inferência que a 

constituição da objetividade das coisas de maneira intersubjetiva se tornou possível. O sujeito 

pensante é aquele que vê as coisas, as experimenta e elas se mostram a este sujeito enquanto 

qualidades intuitivas que são subjetivamente condicionadas.  Husserl afirmou que o 

conhecimento científico tomou como verdade objetiva o que era uma “verdade meramente 

subjetiva”. Pois, quando o fenômeno aparece para a consciência torna-se “algo” existente de 

modo meramente subjetivo. Disto isto, podemos concluir que na visão do fenomenólogo, a 

ciência se distanciou do conhecimento verdadeiro quando colocou juntos a natureza física, o 

estesiológico e também toda vivência de maneira absoluta.  

A Fenomenologia Transcendental indicou que tanto  as qualidades primárias quanto 

qualidades as secundárias se referem à subjetividade, à subjetividade transcendental em 

sentido constituinte.  A meta do trabalho intelectual  no que se refere à constituição de novas 

objetividades,  para que sejam tomadas como exatas e verdadeiras precisa sofrer as  

regulações intersubjetivas. Pois, para que as objetividades motivem o espírito, ele precisa 

estar consciente delas em sua especificidade. A realidade das coisas para o “eu” só é 

experimentada quando há uma correlação, onde a existência é tomada como uma existência 



187 

 

“relativa”, portanto, uma relatividade peculiar. É importante ressaltar que, a constituição de 

uma nova objetividade depende do desenvolvimento pessoal, onde o eu pessoal se estimularia 

a compreendê-la dentro dos limites da própria especificidade da significação objetiva.  

Para Husserl, o espiritual  poderia ser  projetado numa temporalidade subjetiva 

própria. E, embora o mundo científico negasse a espacialidade do psíquico orientada pelo 

conteúdo efetivo da experiência, os objetos espirituais acabariam por apresentar a junção entre 

o “real” e o “irreal” em si. Assim, os objetos espirituais tornaram-se um índice de referência 

do invisível no visível, na  medida em que eles apresentam uma maneira imprópria por estar 

aqui e lá indicando um futuro, algo como um horizonte aberto de significação.  De maneira 

que seria perfeitamente possível para o eu in-corporar os objetos espirituais, conseguindo ter a 

experiência da subjetividade que registrou na obra de arte a sua marca animada. Este eu que 

se depara com as obras de arte pode comungar do sentido da obra e  res-significar a 

experiência estética vivenciada. A compreensão dos objetos espirituais possibilita que seja 

feito um nexo intersubjetivo que por fim desenha uma perspectiva social unitária de 

significação para o ser humano firmando o comum acordo intersubjetivo acerca do que é 

intuído. 

A esfera cientifico-espiritual foi considerada a esfera das “coisas”. Nela  encontram-se 

conectados de maneira integral  atos valorativos e volitivos, devido ao fato de eles tomarem 

toda a consciência no momento em que são efetuados pelo sujeito. De maneira que, 

precisamos indicar aqui a distinção:  quando estamos nos referindo às coisas materiais em sua 

estrutura estética o termo correto para ser empregado é aistheta. E,  quando nos referirmos ao 

corpo que sente, o termo correto a ser empregado é estésico.  

O homem participa do mundo circundante que é também um mundo espiritual, sendo 

nele uma realidade espiritual, psicofísica e física. Analogamente, as obras de arte, também 

possuiriam este estatuto de dupla pertença aos mundos material e espiritual. São “coisas” que 

extrapolam o viés da utilidade e se configuram como apercepções que tocam a esfera da 

emoção e da vontade, de maneira a estimular sentimentos e impulsos sensíveis do corpo. Esta 

a apercepção é chamada por Husserl de valicepción - a percepção de valor. A valicepción 

possibilita que o mero representar intuitivo do objeto receba em si uma camada valorativa de 

maneira a estimular o acontecimento da percepção-de-valor de modo primeiramente intuitivo. 

Vemos surgir no processo de intuição de valor das obras de arte uma nova apreensão, a 

apreensão das objetivações de nível superior. A consciência vê a beleza, o charme das 

“coisas”, tem interesse em  gozá-las, de desfrutá-las, tentando reformulá-las de acordo com os 
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propósitos em que elas foram pensadas. Neste livre valorar e sentir o eu age ou sofre no 

verdadeiro sentido interior do seu ser. A obra de Arte motiva o eu realizando  um convite que 

o força a ceder ao estímulo de desfrutar a beleza e o prazer de estar junto com a “coisa” em 

presença, propiciando  a ocorrência de uma experiência de nível superior. 

A esfera espiritual é também a esfera da empatia, nela ocorre a busca pela 

compreensão do apelo que as obras de arte fazem à subjetividade que a contempla. A empatia 

é essa capacidade de exercitar a compreensão emocional sobre coisas e seres psicofísicos para 

posteriormente exprimi-la objetivamente. A empatia possibilita-nos ter o entendimento mútuo 

que corrobora a visão objetiva do mundo estabelecida intersubjetivamente. Assim, empatia é 

uma “experiência abrangente da existência do outro”, o outro que comunga valores espirituais 

dos quais eu também comungo e esforço por compreendê-los. Se os atos de criação se 

colocam a configurar novos objetos, então esta motivação da vida espiritual alheia acaba por 

inserir novas coisas no mundo circundante comum, que tomam  eu pessoal levando-o a 

experimentar novas esferas valorativas e volitivas. O vínculo que se cria na esfera da empatia 

é permeado pela formação de novas de objetividades, que à medida em que são 

compartilhadas tornam-se objetividades sociais. Um correlativo  inseparável do mundo 

circundante comum para as subjetividades que comungam valores espirituais comuns.  

Em nossa consideração final  respondemos como afirmativa a hipótese: A arte é 

campo fecundo para a investigação fenomenológica (da consciência transcendental e 

constituinte). A associação entre Arte e Fenomenologia foi uma alternativa fecunda que 

resultou positivamente  contribuindo para comprovação da pesquisa acerca do método 

fenomenológico. Além de considerar a Percepção estética e o processo de neutralização que 

ocorre na imaginação como avanços significativos na questão do conhecimento sobre Estética 

e Fenomenologia. Muita leitura e muito tempo dedicado às obras de Husserl nos indicou que a 

perspectiva da percepção estética foi apresentada como um novo tipo de percepção, pois ele 

elaborou uma nova abordagem acerca dos objetos de Arte, distanciando-os da perspectiva 

realista  que animou a História da Arte no decorrer dos séculos. Os textos pesquisados 

sugerem que as obras de Arte e  Estética forneceram uma nova forma de conhecimento da 

subjetividade humana.  
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