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Para Bruna Missaggia

PREFÁCIO

Fabrício Pontin
Nas Investigações Lógicas Husserl apela para um
instrumento metodológico estranho que ele chama da “vida
solitária do Ego”. Esse Ego solitário é capaz de ter
relações imediatas com um mundo externo, que ele
compreende e constitui isoladamente, através de uma
capacidade inerente desse Ego de constituir objetos de
forma indicativa. Um objeto é identificado como presente
para a consciência, e constituído como “algo”. Essa
primeira relação de materialidade coloca uma dificuldade
para a fenomenologia estática das investigações lógicas:
como esse indivíduo “solitário”, capaz de indicar a
existência do mundo exterior, passa a ser capaz de comunicar
o conteúdo de suas apreensões do mundo externo? Esse
problema, propriamente expressional, coloca duas
dificuldades enormes para a fenomenologia: primeiro,
como é possível um “Eu” afirmar a própria identidade
diante de uma multiplicidade de conteúdos expressionais?
Segundo, como a questão da constituição de uma unidade
psicológica que podemos chamar de “Eu” é possível uma
vez que admitimos que o conteúdo expressional do que é
dito é resultado de uma complexa estrutura social e, para
usar o termo de Husserl, transcendental?
É relativamente fácil perder a dimensão do que
Husserl tenta fazer quando ele se dedica a investigar a
estrutura da consciência, particularmente a estrutura da
consciência enquanto um fenômeno temporal, relacionado
com a percepção e a atividade e inatividade do Ego. De
fato, quando Husserl lida com essas questões ele se debruça
sobre dois dos principais problemas da filosofia moderna:
autonomia e determinismo.

O problema da consciência temporal e da
encarnação da consciência corporal, assim, torna-se uma
tentativa de estabelecer uma história da possibilidade de
algo como uma identidade pessoal. Quer dizer, como
sequer é possível a gente falar em um ‘eu’, como será que é
possível que alguém diga que o “Fabrício Pontin escreveu o
prefácio do trabalho da Juliana Missaggia”? Como nós
sabemos quem são essas pessoas? Para falar em termos
mais diretos, afinal, o que há de tão especial na identidade,
no meu “eu”?
Afinal, eu ainda posso dizer que sou a mesma
pessoa que começou a ler Husserl em 2008, preparando-se
para uma tese, que encontrou o trabalho da Juliana
Missaggia em 2011, que teve acesso a tese da Juliana e
então pôde escrever um prefácio sobre o livro feito na base
de sua tese? Certamente, do ponto de vista atômico,
estritamente corporal, eu não divido a mesma massa, as
mesmas características físicas, das outras instâncias do meu
eu em 2008, 2011, ou mesmo do indivíduo que iniciou a
digitação desse prefácio uma semana atrás. Cada vez que eu
bato meus dedos no teclado, deixo um traço, “risco” o
teclado, fisicamente, eu já não sou o que eu era. Eu deixo
traços físicos de minha presença nos objetos com os quais
me relaciono, ao mesmo tempo que sou afetado por esses
objetos. Meu processo corporal, aquela estrutura física que
me permite dizer que eu “sou” algo está ligeiramente na
frente da minha capacidade de constituir o meu corpo
como presente para mim – eu sou autônomo para criar
uma identidade e uma rede de relações, mas ao mesmo
tempo eu não tenho autonomia diante de diversos
movimentos feitos e feitos sob o meu corpo. Isso é dizer
que quando a Juliana mostra que o nosso corpo determina
um espaço constitutivo para a nossa auto-compreensão, ela
demonstra a grande revolução da fenomenologia
Husserliana: a tentativa de superação da tensão entre
externo e interno ao “Eu” na relação entre intencionalidade
e constituição.

O movimento intencional é justamente essa relação
tão bem demonstrada no texto da Juliana, entre um
indivíduo que tenta se afirmar enquanto uma entidade
autônoma, e objetos que cercam e limitam a autocompreensão autônoma desse indivíduo. Essa relação que é
espacial e temporal na fenomenologia de Husserl é
explicada de forma primorosa no texto, nos termos de uma
intersubjetividade transcendental.
A noção de intersubjetividade transcendental
explicita o caráter passivo da tomada de consciência em
Husserl. Aqui, a Juliana aponta brilhantemente a relação da
consciência enquanto encarnação, o que é dizer, como um
processo de apreensão, apresentação, representação e
projeção do corpo e da sensibilidade corporal de forma
intelectual para um indivíduo que agora tenta falar em
primeira pessoa, que tenta dizer “eu, Fabrício, estou lendo
esse texto da Juliana sobre Husserl”.
Mas eu, Fabrício, não sou só eu quando digo que
estou lendo esse texto. Eu leio esse texto ao mesmo tempo
que sou afetado pelo cheiro da rua, que sou afetado pelas
lembranças – algumas conscientes, outras apenas presentes
para a consciência – das minhas outras leituras de Husserl,
ou talvez de alguma conversa com a Juliana sobre a
importância da ideia de corpo para a nossa tentativa de
insistir que, afinal de contas, o gênero do autor importa sim
para a experiência da leitura e interpretação da filosofia
contemporânea.
O que o texto da Juliana mostra, insistentemente, é
que é impossível afastar a história do processo constitutivo
da identidade. Mas parar no processo de identidade é fácil,
e até confortável. A Juliana vai além e também mostra que
a verdade de um fenômeno é mais que uma indicação
isolada, na mente de um cientista trabalhando sozinho. A
verdade é um processo de constituição vivo, encarnado e
relacionado com outros, em constante processo de redução
e reconstituição – uma construção social e política, com a

qual nos relacionamos empaticamente e que gera, no fim
das contas, a estrutura do mundo da vida que dividimos.
Porto Alegre, 07 de Março de 2016.

INTRODUÇÃO ● 15
A originalidade do pensamento husserliano tardio
CAPÍTULO 1 ● 20
O conceito de Corpo
1.1. Corpo como condição para as experiências perceptivas . 20
1.2. Corpo enquanto coisa física (Körper) e corpo “vivo” (Leib) . 27
1.3. Diferenciação e unidade de consciência subjetiva e corpo . 33
1.4. O papel do corpo na apreensão da alteridade . 40

CAPÍTULO 2 ● 46
A Intersubjetividade Transcendental
2.1. O problema da compatibilidade com o solipsismo da redução . 46
2.2. A experiência de empatia (Einfühlung) . 55
2.3. Apreensão do mundo objetivo pela comunidade de mônadas . 60
2.4. Algumas dificuldades na constituição da intersubjetividade . 67

CONSIDERAÇÕES FINAIS ● 77
Sobre as conquistas e as limitações da filosofia husserliana
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ● 83
Obras de Husserl . 83
Demais obras . 85

INTRODUÇÃO

A originalidade do
pensamento husserliano tardio
O projeto filosófico husserliano que culminou na
fenomenologia foi motivado pela tentativa de formular uma
ciência rigorosa, que servisse de base para todos os demais
conhecimentos. Husserl, de formação originalmente
matemática, estava de início interessado na fundamentação
da aritmética, mas aos poucos seus estudos de lógica, assim
como a influência de Brentano, o levam diretamente para a
filosofia. Tal influência, assim como a de Bolzano, é
bastante visível nos seus primeiros trabalhos e algumas das
importantes intuições de Husserl surgem, de fato, a partir
do confronto com a obra desses autores1. Sua filosofia
madura é denominada por ele fenomenologia, disciplina que se
dedica ao estudo da consciência a partir do ponto de vista
do eu, sujeito pensante, apreendido em termos conceitual e
metodologicamente novos em relação à tradição.
Após a publicação de sua importante obra de 1901,
Logische Untersuchungen, que recebeu diversas críticas devido
ao seu suposto psicologismo, Husserl passa por uma
revisão de sua filosofia que resulta na chamada “virada
idealista” da fenomenologia. Tal modificação de seu
pensamento, surpreendente mesmo para alguns alunos
próximos, é ainda hoje objeto de estudo e polêmica entre
intérpretes. As opiniões se dividem tanto no que diz
respeito ao que teria motivado o filósofo, como também no
Para informações sobre a história da formação filosófica de Husserl
ver MOHANTY, Jitendra, The Development of Husserl’s Thought,
BIEMEL, Walter, Die entscheidenden Phasen der Entfaltung von Husserls
Philosophie e LANDGREBE, Ludwig, Der Weg der Phänomenologie.
1
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que concerne a como devemos entender o “idealismo” por
ele proposto.
Embora o debate em torno da “virada idealista” na
filosofia husserliana tenha surgido a partir de Ideen I (1913),
Husserl não chega a nomear sua filosofia como “idealista”
nessa obra, mas desenvolve ali todas as bases do que depois
define como “idealismo transcendental” (transzendentaler
Idealismus)2. Porém, embora o filósofo tenha ficado
conhecido, assim como tenha sido criticado, em função
desse aspecto de sua obra, há desdobramentos interessantes
da fenomenologia, sobretudo no pensamento husserliano
tardio, os quais são ainda pouco estudados e reconhecidos,
principalmente no Brasil. Uma investigação de tais
elementos é relevante, em primeiro lugar, na medida em
que permite indicar o caminho para novas leituras do
filósofo, as quais se afastam da ideia de concebê-lo como
um idealista no sentido tradicional.
Assim, as questões que analisamos nesse estudo, o
desenvolvimento da noção de corpo e a abertura à
intersubjetividade, mostram, primeiramente, que ler Husserl
como um idealista vinculado aos termos da filosofia
moderna, como é ainda comum entre os intérpretes, não dá
conta da amplitude de seu pensamento. Quando analisamos
tais temas, muitos dos quais foram desenvolvidos em obras
publicadas apenas postumamente, podemos constatar que a
O termo é usado com frequência principalmente a partir de 1915, e
aparece em diversas obras, como Krisis, Cartesianische Meditationen e
Formale und transzendentale Logik. Ver MORAN, Dermot and
COHEN, Joseph. The Husserl Dictionary, p. 153; p. 330-2. Sobre o termo
“transcendental”, Husserl o define, em linhas gerais, do seguinte modo:
“Toda a problemática transcendental gira em torno da relação deste
meu eu – o ‘ego’ – com aquilo que, em primeiro lugar, é obviamente
tomado por ele: a minha mente; e gira, então, por sua vez, em torno da
relação deste eu e da minha vida da consciência com o mundo, de que
sou consciente e cujo verdadeiro ser conheço nas minhas próprias
configurações cognoscitivas” (HUSSERL, Edmund. Krisis, §26, p. 101,
p. 79).
2
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fenomenologia husserliana foi precursora de muitos dos
temas fundamentais da filosofia contemporânea, incluindo
aqueles desenvolvidos mais amplamente a partir do
desdobramento da tradição fenomenológica através de
outros pensadores, como Heidegger e Merleau-Ponty.
O foco dessa obra, portanto, é a fase “tardia” da
filosofia husserliana, de modo que nos centramos nas obras
produzidas a partir dos anos 30, sobretudo Ideen zu einer
reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites
Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution (Ideen II,
de 1952), Dittes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente
der Wissenschaften (Ideen III, de 1952), Die Krisis der europäischen
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine
Einleitung in die phänomenologische Philosophie (Krisis, de 1936),
Cartesianische Meditationen (de 1931). Porém, diante da
complexidade dos temas e de certas modificações
importantes que houve no pensamento de Husserl ao
longo do tempo, é necessário utilizar também outras obras,
além de alguns de seus manuscritos recentemente editados
e publicados, os quais são fundamentais para esclarecer
certas dificuldades na interpretação de passagens obscuras3.
Assim, ao invés de ter por objetivo uma análise
detalhada de uma obra em particular, pretendemos
investigar dois temas centrais na filosofia husserliana tardia
Nosso escopo de análise se expande, então, para determinadas
passagens de outras obras, como Logische Untersuchungen, Formale und
transzendentale Logik, Pariser Vorträge, Ding und Raum, entre outras. Para a
citação das obras de Husserl utilizamos, geralmente, o nome reduzido
do livro (“Krisis”, por exemplo), seguido da paginação no original e,
quando disponível, da página correspondente na tradução em língua
portuguesa, a qual citamos. Eventualmente alteramos a tradução, casos
nos quais acrescentamos “t.a.”, “tradução alterada”. Nas obras
utilizadas para as quais não há tradução em nosso idioma, a tradução
citada é de nossa responsabilidade. Para todas as demais obras além das
de Husserl, utilizamos a citação reduzida em nota de rodapé (autor,
nome da obra e página), estando as referências completas disponíveis
nas “referências bibliográficas”.
3
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– corpo e intersubjetividade –, os quais julgamos serem
questões fundamentais para o entendimento de seu
pensamento e que permanecem, a nosso juízo,
supreendentemente mal compreendidos. Parte da presente
investigação, portanto, tem por objetivo apresentar a
maneira como Husserl desenvolve essas noções, propondo
uma interpretação que se afaste das leituras mais
tradicionais acerca de sua filosofia, como aqueles, por
exemplo, que entendem a fenomenologia husserliana como
necessariamente solipsista.
Isso não quer dizer, no entanto, que nossa posição
se apresente como uma defesa deslumbrada do pensamento
husserliano. De fato, conforme pretendemos explicitar ao
longo desse estudo, reconhecemos limites bastante claros
para a atualidade da filosofia de Husserl. Um desses limites
é, em primeiro lugar, a noção de subjetividade como ego
puro. Embora, como demonstra nossa análise, o
fenomenólogo não tivesse por intenção elaborar um sujeito
isolado, o fato de que seu método parta da redução
transcendental acabou por gerar problemas de difícil
solução no interior do pensamento husserliano, a despeito
de todas as tentativas de abertura para a intersubjetividade.
Não temos, porém, como objetivo central, formular
uma crítica ao projeto filosófico que culmina no idealismo
transcendental, e isso se deve, em primeiro lugar, porque a
filosofia husserliana já foi largamente atacada (por vezes,
como veremos, devido a interpretações equivocadas), além
de ter sido desenvolvida e transformada, ainda sob o nome
de “fenomenologia”, por diversos alunos de Husserl que a
elaboraram em direções interessantes, ainda que, quase
sempre, completamente distantes daquilo que havia sido
imaginado pelo filósofo. A fenomenologia husserliana foi e
ainda é – e, cremos, não por acaso – fonte de inspiração
para algumas das mentes mais brilhantes da filosofia
contemporânea. Mas fazer jus ao seu legado implica,
sobretudo, em empreender um esforço honesto no sentido

Juliana Missaggia
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de interpretá-la de modo adequado, assim como em
reconhecer, agora sob a luz de novas fontes de estudo,
como algumas das intuições mais interessantes encontradas
nos desdobramentos fenomenológicos posteriores já
estavam presentes no pensamento husserliano.
Para justificar nossa interpretação, no entanto, é
necessário explicitar uma série de conceitos fundamentais
da fenomenologia, assim como lidar com algumas
dificuldades de leitura e certos problemas centrais no
pensamento husserliano. Assim, no primeiro capítulo,
investigamos a noção de corpo: primeiramente,
demonstramos o papel desse conceito nas experiências
perceptivas; a seguir, explicitamos a distinção fundamental
entre corpo enquanto coisa física (Körper) e corpo “vivo”
(Leib), o que é fundamental para compreender a
originalidade de Husserl no tratamento dessa questão; a
partir disso, apresentamos a relação entre consciência e
corpo, demonstrando que Husserl se preocupou com esse
tema, apesar da ênfase no ego puro; por fim, indicamos a
função do corpo na apreensão da alteridade, abrindo
caminho para o capítulo seguinte.
No que diz respeito à intersubjetividade,
desenvolvida no segundo capítulo, expomos a dificuldade
de compatibilizá-la com o aparente solipsismo da redução
fenomenológica; analisamos a ideia de empatia (Einfühlung),
conceito importante para entender a apreensão da
alteridade; investigamos a relação entre intersubjetividade e
a noção de mundo objetivo e, por fim, apresentamos alguns
dos principais obstáculos na constituição na
intersubjetividade transcendental, apresentando uma crítica
a alguns elementos que nos parecem problemáticos no
pensamento do filósofo. Esperamos, com esse estudo e
com a análise de temas ainda pouco trabalhamos na obra de
Husserl, contribuir para a pesquisa sobre fenomenologia no
país.

CAPÍTULO 1

O conceito de Corpo
1.1. Corpo como condição para as experiências
perceptivas
A exposição da constituição da intersubjetividade
na fenomenologia está intimamente relacionada com o
problema do corpo. Embora Husserl seja ainda amplamente
conhecido sobretudo como um pensador que tratou da
subjetividade a partir do eu puro, e o conceito de corpo na
tradição fenomenológica remeta quase sempre diretamente
aos trabalhos de Merleau-Ponty, é digno de nota que a
filosofia husserliana não apenas influenciou o
fenomenólogo francês também nesse aspecto, como tem
suas próprias contribuições ao tema. A noção de corpo é
também importante, portanto, para desmistificar a ideia de
Husserl como um idealista que nada tem a dizer sobre
questões “empíricas” ou sobre o ser humano enquanto “ser
no mundo”4.
“Husserl não tinha como reconhecer maior importância aos fatores
empíricos. Isso já se evidencia em sua fenomenologia, fundada,
inicialmente, na consciência teórica, que, depois, passa à somatologia e
estesiologia, de um lado, e a teoria da intersubjetividade, de outro. No
primeiro caso, o corpo é reconhecido como fundamento último de
todos os processos de vivência e, no segundo, cada indivíduo só se
pode constituir na base da compreensão do outro, através do
sentimento de outros indivíduos pela leitura semiótica das expressões
corporais” (ZILLES, Urbano. Fenomenologia e Teoria do Conhecimento em
Husserl, p. 219). Levinas observa outro ponto interessante: a análise do
corpo não é de modo algum contraditória com o método de redução:
“o corpo ele mesmo, cuja relação com a consciência forma o que é
chamado na psicologia de problema mente-corpo, não desaparece com
a redução. Ele é primeiramente constituído por um conjunto de
Erlebnisse [vivências] e sensações internas. Ele também é dado enquanto
4
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Em um primeiro momento, a noção de corpo foi
analisada sobretudo em sua relação com a espacialidade e a
ideia de “sensações cinestésicas”, que dizem respeito à
experiência de capacidade de movimento e de posição
ocupada pelo corpo, a qual se relaciona com a apreensão da
espacialidade e da percepção de objetos de maneira geral.
Muitas dessas análises são desenvolvidas já no curso de
1907, Ding und Raum, no qual Husserl trata da noção de
corpo relacionando-a também ao modo como
apreendemos os objetos na experiência.
Se permanecemos apenas com as sensações que
tem uma função objetivante para as coisas, então
descobrimos que elas envolvem uma apreensão
dupla, primeiro a que possibilita o aparecimento
das coisas físicas e também o aparecimento do
corpo (Leib) enquanto coisa física, e, depois, a que
possibilita o corpo a aparecer enquanto sensível,
enquanto portador de tais sensações. Das sensações
objetivantes surgem, ligadas a elas, determinações
de um tipo especial, ocorrências subjetivas
conectadas ao corpo, localizadas nele. Se vamos
além do domínio da aparência própria e da
aparência em geral, então surge, por fim, a
introjeção de todas as sensações e todas as
aparências no eu e no eu-corpo (Ichleib)5.

De acordo com o filósofo, as sensações têm um
papel fundamental na fundação da objetividade em geral,
pois é o que possibilita, em primeiro lugar, o surgimento
das coisas físicas – incluindo, é claro, o corpo, na medida
em que também é uma coisa física. O corpo, porém, não é
um objeto que tem uma estrutura específica e que possui um papel
privilegiado na totalidade da experiência” (LEVINAS, Emmanuel.
Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 213).
5

HUSSERL, Edmund. Ding und Raum, p. 163.
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como os demais objetos, na medida em que é justamente
aquele que detém as sensações: a percepção das coisas do
mundo se dá através daquilo que nos chega pelos órgãos
dos sentidos. Em última análise, tudo que possamos
conceber como aparência remete ao eu e seu corpo, pois
todo aparecer é relativo ao sujeito e ao modo como as
coisas lhe aparecem, sempre de acordo com a maneira
como se dá a apreensão das sensações6.
Um tratamento mais extenso e detalhado de corpo,
porém, surge primeiramente no segundo volume de Ideias
(Ideen II), destinado aos estudos sobre a fenomenologia da
constituição. Nessa obra, Husserl desenvolve a questão do
corpo tanto em relação à percepção, mostrando como é
condição para tal, como também em suas diferenças em
comparação aos demais objetos do mundo e sua conexão
com a consciência. Essas análises são interessantes,
também, por apontarem para a relação da apreensão do
outro a partir do seu corpo, indicando o caminho para o
desenvolvimento da fenomenologia da intersubjetividade.
O corpo é, em primeiro lugar, o meio para toda
percepção; ele é o órgão da percepção e está
envolvido necessariamente em toda percepção. (...)
A possibilidade de experiências dizem respeito ao
curso espontâneo de atos de sensação atuais, os
quais são acompanhados por séries de sensações
cinestésicas e são dependentes delas do seguinte
modo: com a localização das séries cinestésicas em
membros móbeis do corpo está o fato de que em
toda percepção e exibição perceptual (experiência)
o corpo está envolvido enquanto um órgão de
sentido móvel, como movente livre da totalidade
No contexto de Ding und Raum, Husserl utiliza o conceito “Ichleib”,
que procura justamente apontar para a conexão entre o eu, o sujeito
que apreende as coisas pelas sensações, e o seu corpo que possibilita tal
apreensão e determina o modo como ela ocorre.
6
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dos órgãos sensórios, e com isso também está dado
o fato de que, nesta fundação original, tudo o que é
uma coisa real no mundo circundante do ego tem
relação com o corpo. Além disso, obviamente
conectada com isso, está a distinção que o corpo
adquire enquanto o portador do ponto zero de
orientação, o portador do agora e do aqui, a partir
do qual o ego intui o espaço e o mundo dos
sentidos como um todo. Assim, cada coisa que
aparece tem eo ipso uma orientação em relação ao
corpo, e isso se refere não somente ao que aparece
atualmente, mas também à toda e qualquer coisa
que possa aparecer7.

Conforme explicita o filósofo, portanto, o corpo é
o meio através do qual a percepção é possível. O corpo
exerce um papel crucial no ato perceptivo não somente
devido aos órgãos dos sentidos, mas também por sua
relação com o espaço e sua capacidade de movimento.
Nosso corpo também é um objeto entre outros, mas é, por
assim dizer, o objeto que serve de instrumento para a
percepção por se relacionar com os outros objetos e
permitir a interação “sensorial” no mundo das coisas
efetivamente dadas. Podemos, no contato com os objetos,
vê-los, tocá-los, ouvi-los, e assim por diante, mas tudo isso
também envolve nossa situação de corpo no espaço –
espaço esse compartilhado, evidentemente, com todos os
demais entes – e nossa possibilidade de nos movermos
nesse ambiente de contato, alterando a percepção de
acordo com nossa posição em relação às coisas as quais nos
dirigimos.
Se, por exemplo, desejo contemplar determinada
escultura, e me dirijo a um museu com esse objetivo, a
minha interação com o objeto, do ponto de vista da
percepção, tanto mais rica será quando mais “faces” do
7

HUSSERL, Edmund. Ideen II, §18, p. 56.
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objeto estiver ao alcance da minha visão. Uma escultura que
esteja posicionada muito próxima à parede, por exemplo,
não permitirá ao espectador vê-la desde tantos ângulos
quanto outra que se encontra no meio da sala de exposição.
Do mesmo modo, se houver possibilidade de vê-la de
perto, mas também com alguma distância (sem, é claro, que
nada interfira no campo de visão), a minha experiência será
mais rica do que se alguma dessas alternativas estiver
vetada. Esse exemplo pode servir também de ilustração
para a ênfase de Husserl no papel do corpo como elemento
chave da percepção, não somente no que diz respeito aos
órgãos dos sentidos, mas também na sua capacidade de
movimento.
Outro aspecto a esses relacionados é o corpo
enquanto “ponto zero” de orientação: toda relação com os
objetos espaço-temporalmente apreendidos se dá a partir
do um ponto específico do sujeito, desde sua localização e
relativa aos seus pontos de referência. O “aqui” é sempre o
“aqui” relativo ao corpo, e o mesmo vale para o “agora”.
Como diz Husserl: “tenho todas as coisas diante de mim,
elas são todas ‘ali’ – com exceção de uma e apenas uma
coisa, que é o corpo, o qual é sempre um ‘aqui’”8. O ponto
fundamental de orientação, portanto, será relativo ao corpo
e, devido a isso, variável conforme a sua localização de tal
modo que uma mesma coisa que antes era o “objeto à
minha direita”, pode passar a ser o “objeto à minha
esquerda”, pelo fato de meu corpo ter mudado de posição.
Do mesmo modo, “esquerda”, “direita”, “acima” e
“abaixo”, são sempre noções espaciais relacionadas à
situação do sujeito e sua posição no espaço. O mesmo vale,
na verdade, para outras noções não tão exatas, como
“longe” ou “perto” e “pequeno” ou “grande”. Embora
variem para um mesmo sujeito, de acordo com o contexto,
geralmente nossas concepções de tamanho são relativas ao
8

Ibidem, §41, p. 159
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nosso próprio corpo. Dizemos, por exemplo, que ratos são
animais pequenos e elefantes animais grandes, mas isso, é
claro, porque nossos corpos não possuem o mesmo
tamanho que os das formigas ou baleias. De maneira
análoga, consideramos e julgamos a distância entre dois
pontos geralmente a partir dos meios que dispomos para
chegar até lá, o que também se relaciona com o tamanho e
velocidade do nosso corpo.
O corpo não é, em última instância, apenas a
condição para toda a percepção, mas também aquilo que
determina os limites de nossa própria percepção: fazendo
uso apenas dos nossos órgãos tais como são, sem utilizar
outros instrumentos, podemos ver até certo ponto e ouvir
até certa medida; nossa visão ou audição não são, por
exemplo, tão aguçadas quanto as de certos animais, como
águias ou lobos. Da mesma maneira, certas partes do nosso
corpo não estão naturalmente acessíveis à nossa visão
(como nosso próprio rosto) e, em certo sentido, estamos
presos a nós mesmos: posso me afastar de todos os objetos
exteriores, mas “não tenho a possibilidade de distanciar-me
de meu próprio corpo”9.
Como afirma Husserl, de fato todo e qualquer
objeto, em sua possível apreensão, surge como algo relativo
ao nosso corpo, tanto pela referência espacial, como pelos
diversos conceitos relacionados. Mas o filósofo identifica,
no papel do corpo na construção do mundo espacial e
perceptivo, dois tipos de sensações. O primeiro trata das
sensações apreendidas pelos órgãos dos sentidos, como as
cores que são percebidas pela visão, os sons apreensíveis
através da audição, e assim por diante. O segundo tipo diz
respeito aos sistemas relacionados às sensações cinestésicas,
que nos permitem alterar, antecipar e prever as
possibilidades ainda não realizadas de percepções
potenciais. É o caso, por exemplo, de sabermos que temos
9

Ibidem, §41, p. 159.
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que nos aproximar para ler um aviso que está colado à
parede da sala, ou, guiando-nos pela audição, encontrarmos
a rua na qual alguém está tocando violino.
O que Husserl pretende chamar a atenção, é o fato
de que a percepção “é, sem exceção, uma realização unitária
que surge essencialmente da relação de duas funções
correlativamente conectadas”10. Ou seja, não é apenas o
caso de que nossa percepção dos objetos seja possível, tal
como efetivamente o é, a partir dos órgãos dos sentidos,
mas também que o aspecto “móbil” do corpo está de
antemão relacionado à maneira como percebemos e como
utilizamos nossas faculdades sensórias. Nesse sentido, o
corpo não é apenas sensório, mas é, simultaneamente,
corpo móvil-sensório.
A relação entre a sensibilidade corpórea e a
apreensão dos objetos é destacada também, em Krisis, no
contexto da análise do mundo da vida11: “tudo o que se
expõe no mundo da vida como coisa concreta tem,
obviamente, uma corporeidade”, a qual, é claro, relacionase com a nossa própria corporeidade. “Contudo, se
atendermos somente à pura corporeidade das coisas, então
é manifesto que esta só se expõe, segundo a percepção, no
ver, no tatear, no ouvir, etc. (...). Nisso está óbvia e
inegavelmente implicado o nosso corpo vivo (...)”12. De
fato, nossa vivência concreta no mundo da vida e o modo
como nos dirigimos aos objetos se dá necessariamente
através da mediação do nosso corpo e suas faculdades
sensíveis. Isso nem sempre é, no entanto, explicitamente
10

Ibidem, §18, p. 58.

Em poucas palavras, mundo da vida (Lebenswelt) diz respeito ao
mundo da experiência cotidiana e pré-científica, que serve de base para
uma reflexão propriamente teórica e científica da realidade. Para
maiores detalhes, ver MAJOR, Ulrich. The Origin and Significance of
Husserl's Notion of the Lebenswelt.
11
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HUSSERL, Edmund. Krisis, §28, p. 108, p. 85, t.a.
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tematizado no mundo da vida e, no mais das vezes, tal
aspecto fica subentendido na nossa experiência.
1.2. Corpo enquanto coisa física (Körper) e corpo
“vivo” (Leib)
Um dos pontos mais importantes do conceito de
corpo em Husserl é a distinção entre Körper e Leib. Em
poucas palavras, Körper diz respeito aos aspectos
estritamente materiais e físicos do corpo, daquilo que ele tem
em comum com todos os objetos do mundo, abstraindo,
portanto, da sua conexão com uma consciência. Leib, por
outro lado, é o corpo enquanto algo vivo, animado por uma
“alma” e que envolve todos os aspectos psicológicos da
consciência. Conforme aponta Natalie Depraz, a diferença
entre as duas expressões pode ser explicada em termos
etimológicos: lîp, no alemão antigo, possuía um sentido que
abrangia tanto “corpo” como, em geral, “vida” (que viria a
se tornar “Leben”). “Corpo” no sentido de “Leib”, portanto,
guarda essa conexão com a ideia de vida, de algo que não é
mera coisa material inanimada. Körper, por outro lado, é
apenas a versão germânica da palavra latina corpus, e remete
à concepção de corpo apenas enquanto objeto físico13.
Tal distinção, embora venha a aparecer de maneira
mais explícita e detalhada somente em Krisis, já é antevista
em Ideen II, mas temos razões para crer que os conceitos
ainda não estavam plenamente desenvolvidos nesse
primeiro momento. O que demonstra isso é, antes de mais
nada, o fato de Husserl utilizar indiscriminadamente a
expressão “Leib”, para se referir tanto ao corpo enquanto
coisa física, quanto ao corpo vivo. O filósofo por vezes
utiliza “Körper” nessa obra, mas geralmente para tratar dos
meros objetos físicos e não ao corpo em si. Outra questão
DEPRAZ, Natalie, Transcendance et incarnation. Le statut de
l'intersubjectivité comme altérité à soi chez Husserl, p. 344.
13
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é que, embora haja muitas considerações sobre as
características e peculiaridades do corpo vivo, a ênfase de
comparação não é com o nosso corpo enquanto coisa
física, mas sobretudo a diferença entre corpo vivo e, em
geral, todos os demais objetos do mundo.
Assim, Husserl explicita em Ideen II que embora o
corpo seja um objeto como os demais, sujeitos às mesmas
leis e propriedades, ele possui características que o tornam
distinto dos demais corpos com os quais nos relacionamos.
Nosso próprio corpo pode, assim como todos os objetos,
ser por nós visto e tocado. Mas o fato de nosso corpo ser o
“portador das sensações” faz com que, ao ser tocado, ele
também perceba o toque: o corpo é, de fato,
simultaneamente ativo e passivo na faculdade tátil.
Podemos, é claro, dizer que dois objetos físicos “se tocam”
– “a cortina toca a parede”, por exemplo –, mas nesse
“tocar” nunca estamos nos referimos à mesma coisa que
ocorre no caso do corpo vivo, que toca e é tocado. E assim
também com as demais faculdades: nosso corpo pode,
como qualquer objeto, ser visto, mas ele é também, ao
mesmo tempo, o corpo que vê14. Assim, portanto, “meu
corpo, na interação física com outras coisas materiais,
envolve (...) não apenas a experiência de uma ocorrência
física, (...) mas também a experiência de uma ocorrência
especificamente corpórea do tipo que chamamos sensível”.
Tal tipo de ocorrência é o que falta às “meras coisas
materiais”15.
Outra característica fundamental e diferenciadora
do corpo vivo em relação aos meros objetos é que ele é
Husserl generaliza, obviamente, para além dos casos particulares de
um corpo humano que não possui alguma das faculdades. Cabe
reforçar, também, que o filósofo explicita as diferenças entre os
sentidos, como no caso da visão e do tato (ver HUSSERL, Edmund.
Ideen II, §37).
14

15

Ibidem, §36, p. 146.
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“um órgão de vontade, o único objeto que, pela vontade do
ego, é imediata e espontaneamente movível e é um meio
para produzir um movimento, por sua mediação
espontânea, em outras coisas”16. Assim, embora os objetos
em geral sejam potencialmente móveis, somente um corpo
vivo se move por livre vontade, utilizando-se dessa
faculdade para também dar movimento a outros corpos, não
animados. Note-se que o ponto aqui é justamente a
capacidade de movimento autônomo livre do corpo vivo,
pois outros objetos, mecânicos, por exemplo, podem ser
programados para gerar movimento a partir de si mesmos,
mas não de maneira independente como o corpo vivo.
Nosso corpo está, além disso, envolvido como
portador de outros modos de sensações, de um tipo de
“objetividade superior”, como no caso dos sentimentos,
das sensações de prazer e dor, de bem ou mal-estar, etc., as
quais permeiam as formas primárias de sensação. Dessa
maneira, uma determinada sensação como sentir frio, por
exemplo, pode ser acompanhada de um sentimento de
desconforto. O corpo vivo, enquanto território de todos
esses complexos integrados de sensações, é vivenciado por
cada um como “seu corpo particular”, enquanto “uma
objetividade subjetiva distinta do corpo enquanto mera
coisa material”17. Isso quer dizer, portanto, que a
experiência concreta de ter um corpo e perceber as coisas
do mundo por seu intermédio envolve diversas sensações
integradas, aos quais se unificam na identificação de si com
seu corpo vivo próprio.
É importante observar, também, que os momentos
16

Ibidem, §38, p. 152.

Conforme já apontamos, um indício claro que de a diferença entre
Körper e Leib não estava plenamente desenvolvida em Ideen II é o fato de
Husserl utilizar, na passagem citada, apenas a expressão “Leib”, apesar
de tratar aqui justamente da distinção entre corpo enquanto algo próprio
e corpo enquanto mera coisa física.
17
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e tipos de sensações do corpo são distinguíveis apenas por
abstração a partir de sua experiência, pois a maneira como
vivenciamos todos esses momentos se dá de modo
unificado: a sensação de muito frio já vem acompanhada do
sentimento de desconforto, e na experiência concreta
usualmente não ocorre uma distinção clara desses
momentos. Isso fica evidente no modo mesmo como nos
expressamos no cotidiano: quando dizemos, “estou
sentindo frio”, já estamos, normalmente, nos referindo
simultaneamente à sensação de frio e ao incômodo que a
acompanha. A unidade de todas as sensações do corpo se
relaciona, além disso, com a própria ideia do corpo vivo
como pertencente a uma “alma”18, ou ego.
Dizer que esse ego, ou alma, ‘tem’ um corpo não
significa apenas que existe uma coisa física material
que iria, através de seus processos materiais,
apresentar precondições reais para ‘eventos de
consciência’ ou mesmo que em seus processos
ocorra a dependência de eventos de consciência
com um ‘fluxo de consciência’. A causalidade, se é
para tomar o mundo em seu sentido pleno,
pertence à realidade, e os eventos de consciência
fazem parte da realidade apenas enquanto estados
psíquicos ou estados de um ego psíquico. A alma e
o ego psíquico ‘tem’ um corpo; há uma coisa
material, de determinada natureza, que não é mera
coisa material mas é um corpo (Leib), ou seja, uma
coisa material que, enquanto campo de sensações e
fluxos de sentimentos, enquanto conjunto dos
órgãos dos sentidos, e enquanto parte fenomenal e
contraparte de todas as percepções de coisas (...),
configura um componente fundamental da doação
real da alma e do ego19.
Por “alma”, evidentemente, Husserl se refere à propriedade psíquica
do corpo e não a algo sobrenatural ou religioso.
18

19

HUSSERL, Edmund. Ideen II, §40, p. 157.
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Ora, Husserl aponta aqui, em primeiro lugar, para a
necessidade de distinguir aspectos relacionados a certos
elementos das sensações do corpo – aqueles de natureza
propriamente psíquica – da ideia de mera causalidade aos
quais todos os objetos físicos estão sujeitos. Não se está
negando, é claro, que também o corpo vivo seja sujeito às
mesmas leis físicas dos outros objetos, como a gravidade. O
que ocorre, porém, é que certos aspectos do corpo são de
natureza psíquica e não propriamente física: os diversos
estados ‘mentais’, por assim dizer, não ocupam um lugar no
espaço, não possuem um “peso”, etc. Nesse sentido, há
elementos no conjunto das sensações diversas do corpo
que pertencem ao mundo das coisas “reais” apenas
enquanto estados psíquicos de um ego ou “alma”.
Essa é, em última instância, o fundamento mesmo
da diferença entre o corpo vivo e as meras coisas físicas. O
corpo, embora seja, em determinado aspecto,
exclusivamente físico e semelhante, portanto, aos demais
objetos do mundo, possui também a propriedade
diferencial de ser corpo animado por uma “alma” ou ego,
com elementos de natureza psíquica e não material. Mas
também essa diferença, tal como as anteriores, caracteriza
uma diferenciação em certo sentido artificial: o corpo vivo
é vivenciado de tal modo que configura um conjunto
integrado de organismo cuja natureza é psicofísica20.
No que diz respeito às diferenças explícitas do
nosso corpo enquanto Körper e enquanto Leib, Husserl
lembra, em Krisis, que “o corpo (Körper) e o corpo vivo
Pode parecer, certamente, que as considerações de Husserl se
mostrem excessivamente antropocêntricas, uma vez que ele se refere
exclusivamente ao corpo humano apesar de desenvolver análises que,
em grande parte, contemplariam os corpos vivos dos animais. Na
verdade, em Ideen II, o filósofo trata de maneira mais ampla do tema,
abrangendo também essa questão, sobretudo na seção dois da obra. Não
nos cabe, porém, desenvolver uma análise nessa direção.
20
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(Leib) são, segundo a percepção, essencialmente diferentes;
o corpo vivo enquanto o único corpo efetivamente
perceptivo, o meu corpo vivo”21. Leib possui a peculiaridade
de ser o corpo propriamente perceptivo porque é sempre a
partir dele, enquanto corpo animado, que a percepção é
possível. Na experiência concreta do mundo da vida, no
mais das vezes, já nos pensamos enquanto corpo vivo.
A abstração do nosso corpo enquanto Körper,
naquilo que ele tem em comum com os demais objetos do
mundo, é em certo sentido uma reflexão artificial: não
vivenciamos o nosso corpo como uma coisa qualquer entre
outras coisas, pois toda a experiência de contato com o
mundo ocorre justamente por meio do corpo. Não é como
se houvesse apenas uma diferença quantitativa no modo
como nos relacionamos com o nosso corpo e com os
demais corpos, não se trata apenas do fato de termos um
contato distinto ou mais próximo com o corpo que nos
pertence. De fato, trata-se de uma vivência qualitativamente
distinta: nós somos o nosso corpo.
Nesse sentido, embora possamos, é claro, fazer
reflexões puramente teóricas sobre o corpo, ou analisá-lo
em termos científicos quanto ao seu funcionamento, ou
pensá-lo em abstração do fato de ser o corpo de alguém,
todas essas considerações são em certo sentido derivadas e
secundárias em relação à experiência básica de
pertencimento com o corpo vivo. Mesmo em um contexto
cultural e filosófico em que domine a crença de que a
verdadeira identidade do ser humano é ser uma alma e não
um corpo, ainda que o corpo seja concebido como algo
impuro e inferior à alma ou espírito, ainda assim na
vivência concreta e no mundo da vida, o corpo é tomado
como algo que nos pertence em um sentido completamente
diferente do que aquele pelo qual dizemos que os objetos
nos pertencem.
21
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1.3. Diferenciação e unidade de consciência subjetiva e
corpo
Um ponto importante da análise husserliana sobre
o corpo é que, embora seja constantemente afirmada a
unidade do corpo enquanto estrutura psicofísica unificada – o
que evidentemente implica já numa unidade da própria
subjetividade –, há também uma diferenciação que permite
distinguir a experiência do corpo na atitude natural e na
atitude transcendental, o que, por sua vez, remete para a
distinção de dois tipos de subjetividade: uma que exclui e
outra que abrange o corpo. De fato, isso não poderia deixar
de ser assim, pois, como se sabe, Husserl desenvolve todas
as suas análises fenomenológicas, ao menos desde a
chamada “virada idealista”, no marco dos métodos de
redução22; se, portanto, a concepção de subjetividade fosse
exclusivamente aquela relacionada à unidade com o corpo,
não seria possível falar de um sujeito propriamente
transcendental, na atitude na qual considerações sobre
coisas existentes no mundo, enquanto existentes, são
desconsideradas.
Nós precisamos distinguir: 1. ser subjetivo
enquanto ser e comportamento do ego: o sujeito e
O primeiro passo do método fenomenológico consiste na chamada
epoché ou redução fenomenológica: contrariando a atitude natural, que
sempre toma por existente o mundo e tudo aquilo que encontramos
nele, o fenomenólogo coloca entre parênteses a veracidade dessa tese, de
modo a se abster de julgar sobre a existência daquilo que parece estar
diante de nós. O objetivo da redução não é conduzir a uma espécie de
ceticismo sobre a realidade do mundo, mas sim transferir a atenção dos
objetos dos quais temos consciência para o modo como temos
consciência de tais objetos. O foco passa a ser os atos da consciência,
desvinculado de toda a questão de se as coisas sobre as quais pensamos
existem de fato na realidade fora de nós. É através desse procedimento
que Husserl pretende adentrar o campo transcendental.
22
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seus atos ou estados, atividades e passividades, e 2.
ser subjetivo enquanto ser para o sujeito: o que o
ego possui, seus materiais de sensação e a totalidade
de objetos constituídos pelo sujeito no curso de sua
gênese. Aqui pertencem também o ego
propriamente humano, o qual aparece como uma
parte da natureza, bem como a unidade psíquica e
corporal já solipsisticamente constituída e aí
pressuposta, e mesmo a corporeidade constituída
(...). Assim, o que permanece disso que é dado na
atitude interna é somente o sujeito da
intencionalidade, o sujeito dos atos, o que é
subjetivo no sentido original e próprio23.

Assim, devemos distinguir entre dois modos de se
referir à subjetividade. De um lado, temos o ser subjetivo
enquanto sujeito dos atos e estados; tal “eu” corresponde
ao sujeito não empírico, o sujeito da atitude interna e
transcendental. Nessa concepção de subjetividade, o “eu”
não é tomado como unidade psicofísica e o seu corpo,
tanto enquanto mera coisa material (Körper), como
enquanto corpo vivo (Leib), é abstraído. No segundo
sentido, trata-se do sujeito empírico, aquele que está
relacionado com o mundo e todas as suas realidades,
incluindo seu corpo físico e vivo. Isso não implica, no
entanto, que o sujeito transcendental e o sujeito empírico
sejam duas esferas metafisicamente separadas, sem qualquer
conexão. Na verdade, a abstração dos elementos
“mundanos” do eu se dá pelos métodos de redução por
uma razão filosófica clara, que é o alcance da esfera
transcendental necessária para o desenvolvimento da
fenomenologia.
Husserl explicita a relação entre coisas
“espirituais”24 e coisas físicas, dotadas de corpo (Körper),
23

HUSSERL, Edmund. Ideen II, §54, p. 214-5.
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bem como sua unidade, analisando justamente o modo
como abstraímos e diferenciamos aquilo que é relativo à
alma e aquilo que é tipo como propriamente corpóreo. Tal
abstração, explica o filósofo, não se dá do mesmo modo
que a abstração de partes dos objetos no que diz respeito
apenas ao seu aspecto físico: se, por exemplo, analisando a
capa de um livro, me detenho na cor das letras do título, tal
tipo de abstração é de natureza diferente daquela que
realizo quando, pensando no mesmo livro, abstraio dele
enquanto objeto e penso no seu conteúdo “espiritual”.
Nesse segundo caso, trata-se de um “ser espiritual
que inclui essencialmente o sensório, mas que não o inclui
enquanto uma parte sua do mesmo modo que uma coisa
física é parte de outra”25. Ainda assim, nossa experiência se
dá de tal modo que os elementos corpóreos e espirituais
dos objetos são tomados, na vivência concreta, como
esferas simultâneas, constantemente relacionadas. As
palavras de um livro, por exemplo, já têm sempre um
sentido próprio e contextual conforme são lidas; na
maneira como lemos um texto não apreendemos as
palavras enquanto imagens em um papel, enquanto junções
de letras ou símbolos, mas já as tomamos imediatamente
como aquilo que elas significam.
Passando da análise geral de coisas corpóreas e seus
elementos “espirituais” para o que ocorre especificamente
no caso de seres vivos, sobretudo seres humanos, veremos
que Husserl constata que nossa percepção se dá de maneira
semelhante: não é o caso que vejamos as pessoas como
uma reunião de duas esferas distintas, “corpo” e “alma”.
Na verdade, já temos de antemão a concepção de um ser
humano como um ser dotado de um corpo vivo, no que
está implicada, ainda que não necessariamente de modo
consciente ou explícito, a ideia de “alma”: “o corpo é,
seja, sem nenhuma referência religiosa ou sobrenatural.
25
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enquanto corpo, total e completamente preenchido pela
alma. Cada movimento do corpo é pleno de alma (...). A
apreensão do ser humano é tal que, enquanto ‘sentido’, isso
penetra completamente a apreensão do corpo”26.
Há, porém, considerações de Husserl sobre a
relação de corpo e alma que parece colocar em questão a
unidade que ele defende em Ideen II, e que implica no
problema de determinar como interpretar de maneira
coerente essas passagens ou, mesmo, se devemos entender
o que encontramos nos textos mais antigos como uma
concepção defasada, que deve ser descartada para a
compreensão da fenomenologia em sua formulação mais
madura. No primeiro volume de Ideias (Ideen I), por
exemplo, o filósofo desenvolve argumentos sobre a
prioridade ou anterioridade da consciência ou alma em
relação ao corpo, bem como a ideia de que é possível
pensar em uma consciência sem corpo ou mesmo sem alma
(no sentido de uma alma pessoal):
Também se pode seguramente pensar uma
consciência desprovida de corpo e mesmo, por
paradoxal que possa soar, uma consciência
desprovida de alma, uma consciência impessoal,
isto é, um fluxo de vivência no qual não houvesse
constituição das unidades intencionais empíricas
“corpo”, “alma”, “eu-sujeito empírico”, no qual
todos esses conceitos empíricos, e portanto
também o de vivido no sentido psicológico (como
vivido de uma pessoa, de um ser animado) não
tivessem ponto de apoio algum ou, em todo caso,
não tivessem validez alguma27.

Somos da opinião, porém, de que, uma vez bem
compreendidas, essas afirmações não são incompatíveis
26

Ibidem, §56, p. 240.

27

HUSSERL, Edmund. Ideen I, §54, p. 105, p. 128.
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com o que é desenvolvido em Ideen II. O primeiro aspecto a
ser levado em conta é que o contexto dessas análises se dá
dentro de um experimento de pensamento: não é o caso de
que esteja sendo afirmado que, de fato e concretamente, há
uma consciência desprovida de corpo e alma, que há, como
um ente real, alguma “consciência impessoal”. Essa
passagem sustenta, na verdade, a ideia de que é concebível que
isso possa ser possível, e não que atualmente seja (ou que
não seja). Há, porém, é claro, uma razão por trás de tal
experiência de pensamento, que é justamente evidenciar os
limites de conexão entre consciência e corpo, no sentido de
que não se trata de uma união completa, como se uma
esfera fosse impensável sem a outra.
De fato, Husserl esclarece mesmo em Ideen II que a
unidade entre espírito e corpo é uma união de nível
superior, que pressupõe a coesão anterior das duas esferas
separadamente, bem como as próprias sínteses de
concordância que possibilitam a objetividade em geral: tal
unidade é constituída como “uma unidade superior de duas
unidades reais. (...) Se tomamos a objetividade real da
experiência em sua doação, ela é necessária para conceber a
união das uniões reais de corpo e alma (...), suas relações de
dependência nas circunstâncias reais e recíprocas”28. O que
ocorre é que, embora na vivência concreta tomemos o
outro e a nós mesmos de antemão como um ser psicofísico,
se realizamos uma análise do que possibilita em primeiro
lugar tal experiência, veremos que isso se dá tanto pelo fato
de espírito e corpo já serem compreendidos como esferas
coerentes por si mesmas, assim como pelo fato de haver, na
própria base de qualquer possibilidade de coerência, a
compreensão de uma objetividade em geral, como
“realidade” dada com sentido.
Desse modo, é pensável corpo, alma e consciência
separadas pelo fato de que há uma unidade interna dessas
28

HUSSERL, Edmund. Ideen II, §56, p. 245.
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esferas, unidade essa que não remete diretamente à unidade
de nível superior que as conecta entre si. Isso,
evidentemente, não contradiz em nada as análises sobre o
corpo vivo e a apreensão do sujeito como ser
simultaneamente psicofísico, pois esse é realmente o modo
como nossa experiência concreta ocorre. O que está sendo
destacado aqui, porém, é que é pensável a existência de
consciência separada de corpo e que isso também deve ser
levado em conta na análise de sua conexão29.
Em Krisis encontramos a comparação de como se
dá a análise da relação entre mente e corpo no “método
naturalista” e no mundo da vida: no caso da concepção
naturalista, corpo e mente são entendidos como duas
esferas distintas, dois “estratos reais”, “separados e
vinculados somente por regras”. Essa análise, porém, “é
contrária ao que é essencialmente próprio aos corpos e às
mentes, tal como é efetivamente dado na experiência do
mundo da vida, determinante para o sentido genuíno de
todos os conceitos científicos"30.
Dodd vê na possibilidade de distinção entre corpo e alma, a despeito
de sua unidade na experiência, a diferença entre aquilo que diz respeito
à esfera da consciência e o que se relaciona propriamente com o que é
relativo à experiência “mundana”: “O ponto essencial é que a unidade
de corpo e alma está fundada em uma tensão na qual, em outro nível,
expressa-se como a diferença entre o ser da consciência e o ser do
mundo – essa é a razão pela qual (...) essas descrições em Ideen II são
precursoras indispensáveis dos problemas de origem do ser das coisas
materiais” (DODD, James. Idealism and corporeity: An essay on the problem
of the body in Husserl’s phenomenology, p. 78).
29

HUSSERL, Edmund. Krisis, §62, p. 219, p. 175. Cabe ressaltar que a
análise de Husserl da maneira como o método naturalista e a ciência
entendem os fenômenos de mente e corpo se dá no contexto de sua
análise da base filosófica da modernidade como origem da concepção
“tecnicista” de ciência. Nesse sentido, a apresentação de Husserl está
sem dúvida desatualizada, já que podemos verificar, na ciência atual,
muito mais a tentativa de reduzir todo fenômeno mental ao físico do
que de tratá-los como estratos separados. Ainda assim, em sentido geral
a análise husserliana se mantém efetiva, pois tampouco a ideia de mente
30
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Na experiência do mundo da vida, porém, a mente
não é tomada como uma esfera abstrata cuja relação com o
corpo deve ser investigada. A mente surge, antes, como o
aspecto psíquico que em grande parte determina a
identidade mesma do sujeito e que, por isso, está de
antemão plenamente conectada com o corpo enquanto
“meu corpo”. Assim, “cada um só experiencia a
incorporação das mentes originariamente em si”, ou seja, é
pelo fato de eu ter a experiência direta, em primeira pessoa,
da minha própria mente, que posso compreender o que
seria o “mental”31. Quando tomo decisões sobre aonde ir e
o que fazer, já estou de antemão vivenciando
concretamente a conexão entre mente e corpo e, no mais
das vezes, esse problema nem mesmo se coloca.
Isso não significa que no mundo da vida mente e
corpo sejam necessariamente compreendidos como unidos: a
questão é que a experiência concreta de conexão permite
entender as ideias de “mental” e “corporal”, mas não
implicam que esse problema precise ser colocado.
Podemos, é claro, dependendo de nosso contexto cultural,
pressupor a diferenciação na linguagem cotidiana e dizer
que alguém está “doente da alma”32, ou mesmo afirmar a
identidade entre corpo e alma33 – pressupondo de antemão,
em tal defesa, a própria diferença conceitual –, mas, seja
como mero produto do corpo é compatível com a experiência do mundo
da vida.
31

Ibidem, §62, p. 219, p. 175.

“– Já não é médico? – Do corpo, não. – Mas da alma? – Talvez.
Deixei agora mesmo um doente da alma (...). Vítima de uma
inconstância, moléstia vulgar” (MACHADO DE ASSIS, Joaquim
Maria, Obra Completa: Romance, p. 32).
32

“(...) o que poderia fazer a arte plástica para tratar das coisas do
espírito, uma vez que todos os seus meios residem no campo dos
sentidos, daquilo que é tangível? (...) Para aqueles que criam continua
sendo válido aquilo que era para Dante: o corpo...é para ele a alma”
(RILKE, Rainer Maria, Sämtliche Werke - Fünfter Band, p. 277).
33
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como for, vivenciamos os aspectos físicos e psíquicos a
partir de nós mesmos como uma união psicofísica dada
pelo corpo enquanto corpo vivo (Leib), essencialmente
diferente dos demais corpos do mundo.
É interessante observar, portanto, que todo o
desenvolvimento da noção de subjetividade como ligada e
vinculada a um corpo coloca em cheque a leitura da
fenomenologia husserliana como aquela de um ego
“descarnado” e “sem mundo”. Mostrar como Husserl leva
em consideração a conexão de corpo e consciência é uma
prova de que sua filosofia se afasta de determinadas leituras
idealistas que o criticam justamente com base na noção de
“ego solipsista”. Isso fica mais claro, ainda, a partir da
análise do papel do corpo na experiência de apreensão do
outro enquanto um ego semelhante a mim.
1.4. O papel do corpo na apreensão da alteridade
Husserl é claro em afirmar a importância
fundamental do corpo na experiência da alteridade,
chegando a dizer que ele aparece como “membro central” e
“primordial” na apreensão da experiência intersubjetiva do
mundo34. Mas o filósofo explicita a relação do corpo na
apreensão dos outros sujeitos ou egos a partir de diferentes
abordagens. Husserl sustenta, primeiramente, que assim
como apreendo o outro e a mim mesmo como uma
unidade de corpo e espírito (Geist), também tomo o outro
como uma subjetividade que me apreende do mesmo modo
que eu a ela.
Mas é claro que há diferenças essenciais na maneira
como alguém percebe a si mesmo, em primeira pessoa, e
como percebe o outro: “a representação de compreensão
que outros tem, ou podem ter, a meu respeito é (...) numa
visão de mim como um ser humano social, portanto uma
34

HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditationen, §58, p. 161, p. 172.
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apreensão de mim totalmente diferente do modo como
apreendo a mim mesmo na inspeção direta”35. Não se está
negando, portanto, a peculiaridade da apreensão do corpo
vivo em primeira pessoa – o que implica todas as análises
que já vimos sobre o corpo enquanto polo de identidade e
de orientação –, mas o que pretende ser destacado aqui é a
apreensão tanto de si como de outro enquanto corpo
simultaneamente material-espiritual, embora em cada caso
essa percepção ocorra de um modo peculiar: como ser
social no caso do outro e como ego próprio no caso do eu.
Nesse sentido, além do espírito ou alma no sentido
individual, aquele do qual um corpo vivo é dotado,
podemos também identificar algo como uma “unidade
espiritual”, a “humanidade”, por exemplo, a qual abrange
diversos corpos vivos. Pelo fato do ego ser também um eu
vivendo em comunidade e ser, conforme mencionado,
apreendido por outros egos não apenas enquanto mais uma
coisa material no mundo, como os demais objetos, mas
antes enquanto um eu dotado de corpo e alma, esse ego
será tanto um “corpo unitário animado” quanto um ente
pertencente a uma “unidade espiritual”, a qual abrange
vários corpos vivos relacionados como comunidade36.
A questão da apreensão do outro remete a um tema
muito interessante desenvolvido na fase tardia do
pensamento husserliano e que se conecta com a questão da
intersubjetividade, que é a empatia (Einfühlung)37. Em poucas
palavras, “empatia a pessoas é nada mais do que a
apreensão que compreende o sentido, isto é, que entende o
corpo em seu sentido (...)”38. Com essa expressão, portanto,
35

HUSSERL, Edmund. Ideen II, §56, p. 242.

36

Ibidem, §56, p. 243.

O conceito de empatia foi bastante desenvolvido por Edith Stein
(STEIN, Edith. Zum Problem der Einfühlung.). A seguir, voltamos a
analisar essa questão com maior detalhe.
37

38

HUSSERL, Edmund. Ideen II, §56, p. 244.
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não devemos entender algo como uma “simpatia” em
relação aos outros. Trata-se de um termo próprio da
fenomenologia para descrever nossa capacidade de
apreender o outro como “outro eu”, ou seja, como sujeito
semelhante a mim (ego psicofísico, dotado de um corpo
vivo), que possui estados análogos aos meus, mas que não
posso acessar diretamente, em “primeira pessoa” (tal como
acesso meus próprios estados).
O corpo tem um papel fundamental na apreensão
do outro, pois é justamente o meio básico pelo qual se dá o
encontro e a percepção da alteridade. O que ocorre
também se relaciona com a diferença entre Körper e Leib:
“do mesmo modo que meu corpo vivo adquire a validade
ontológica de um corpo entre os outros, (...) certos corpos
do meu campo perceptivo valem como corpos vivos,
corpos vivos de eus-sujeitos ‘estranhos’”39. Assim, a mesma
experiência que permite abstrair dos aspectos do nosso
corpo enquanto corpo vivo para tomá-lo como mero
objeto entre outros, faz com que, no contato com os
diversos objetos, percebamos alguns como tento a
peculiaridade de ser semelhantes a nós. Evidentemente, não
podemos vivenciar tais corpos do mesmo modo que
vivenciamos os nossos próprios, mas tampouco podemos
concebê-los como meras coisas naturais no mundo. Os
corpos dos outros sujeitos são percebidos como
semelhantes ao nosso e daí inferimos que são corpos vivos
de outros eus e não objetos quaisquer.
Husserl descreve esse processo de maneira mais
detalhada em Meditações Cartesianas, explicitando que a
apreensão do outro ocorre de modo peculiar: ainda que
possamos, em certo sentido, tratar o corpo do outro como
um objeto do mundo, a base da experiência não ocorre
dessa maneira, mas sim de tal modo que o outro é visto
como o portador de um corpo vivo, simultaneamente
39

HUSSERL, Edmund. Krisis, §28, p.109, p. 86, t.a.
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psíquico e físico, semelhante, portanto, ao meu próprio
corpo. Nas palavras do filósofo:
(...) experiencio os outros, enquanto outros que
efetivamente são, em multiplicidades de experiência
mutáveis e concordantes, e experiencio-os,
certamente, por um lado, enquanto objetos do
mundo, não como simples coisas naturais (embora
também os experiencie como tal, segundo um certo
aspecto). Eles são, além disso, experienciados como
governando psiquicamente os corpos vivos naturais
que lhes correspondem. Assim entrelaçados de
modo peculiar com os corpos vivos, enquanto
objetos psicofísicos, eles estão no mundo. Por
outro lado, experiencio-os, ao mesmo tempo, como
sujeitos para este mundo, como tendo experiência
deste mundo, deste mesmo que eu experiencio e,
portanto, como tendo experiência de mim próprio,
tal como experiencio o mundo e, portanto, aos
outros40.

Um aspecto importante da experiência do outro,
portanto, é que o vivencio não apenas como o sujeito de
um corpo vivo tal como o meu, mas também como um
sujeito que também é capaz de me reconhecer tal como sou
e tal como eu mesmo o reconheço: enquanto ser psíquico e
físico que experiencia e se relaciona com o mundo, os
outros e a si mesmo de modo particular. Assim, ainda que o
outro seja visto como uma alteridade a qual não tenho
acesso direto, ele também é vivenciado como análogo ao
meu próprio eu, de modo que posso, indiretamente e por
analogia, compreender suas experiências e compartilhar
delas. Do mesmo modo, concebo o outro como igualmente
capaz de partilhar das minhas próprias experiências.
O corpo surge como um elemento chave na
40

HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditationen, §43, p. 123, p. 129.
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apreensão da alteridade justamente por ser o meio
primordial através do qual temos contato com o outro. Ora,
assim como, conforme vimos, nosso corpo é condição para
toda e qualquer experiência perceptiva, e considerando que
não temos acesso em primeira pessoa às vivências dos outros,
é justamente pelo contato com os outros corpos vivos que
somos capazes de conhecer a alteridade peculiar
representada pelos demais sujeitos. O corpo vivo é, por
assim dizer, o meio pelo qual tenho acesso ao outro
enquanto ser psicofísico semelhante a mim.
É importante notar que isso não diz respeito apenas
à experiência concreta tal como ocorre no mundo da vida.
De fato – conforme ficará mais claro a partir da análise de
como se dá o processo de abertura para a intersubjetividade
transcendental, que veremos a seguir – não somente na
vivência perceptiva da atitude natural, mas também no
campo da consciência reduzida, a experiência de contato
com os outros sujeitos ocorre primeiramente a partir da
percepção dos corpos alheios enquanto algo que não é
mera coisa do mundo, mas sim enquanto corpo vivo,
semelhante ao meu próprio. Nesse sentido, o corpo vivo
desempenha um papel crucial na apreensão de outros egos.
Como descreve o filósofo: “Admitamos que um
outro ser humano entre no nosso campo perceptivo;
primordialmente reduzido, isso significa: no campo
perceptivo da minha natureza primordial surge um corpo
(...)”41. Assim, mesmo no que diz respeito à redução, a
apreensão da alteridade e da presença dos outros sujeitos se
dá, em primeiro lugar, pela percepção de seus corpos. É
claro, porém, que no contexto do campo transcendental
esses corpos não são analisados enquanto coisas físicas
efetivas, enquanto objetos do mundo, mas sim apenas
enquanto uma vivência do ego. Em todo o caso, no
entanto, seja na experiência do mundo da vida, seja na
41

Ibidem, §50, p. 140, p. 148, t.a.
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atitude natural ou transcendental, a vivência do outro passa,
em primeiro lugar, pela observação de sua presença
enquanto um corpo que é apreendido de modo análogo ao
meu próprio corpo vivo, ou seja, não apenas mero objeto,
mas antes sujeito psicofísico, portador de sensações e
sentimentos semelhantes aos meus.

CAPÍTULO 2

A Intersubjetividade
Transcendental
2.1. O problema da compatibilidade com o solipsismo
da redução
Conforme mencionado, o problema de como se dá
a apreensão da alteridade e a tentativa de fundamentar a
chamada “intersubjetividade transcendental” ganha
destaque na fase tardia do pensamento husserliano e traz
uma série de novos elementos para entender o projeto
fenomenológico. Esse tema tem especial importância para a
compreensão do idealismo, pois um dos argumentos em
favor da leitura de Husserl como um idealista tradicional é a
suposta impossibilidade de seu pensamento de ultrapassar
os limites impostos pelo solipsismo. A primeira dificuldade
referente ao tema da intersubjetividade, portanto, é em que
medida ela é factível e se é ou não coerente com os
métodos de redução que estão na base da fenomenologia.
É comum que seja atribuído a Husserl uma
mudança radical no seu pensamento a partir da abertura
para a intersubjetividade. Entende-se, de acordo com essa
leitura, que o filósofo teria percebido que o solipsismo seria
um erro de sua “virada idealista”, erro esse que tentaria
resolver posteriormente, nas obras de sua última fase.
Nessa concepção, o primeiro volume de Ideen estaria ainda
comprometido com um idealismo solipsista, mas tanto Ideen
II e Ideen III, assim como Cartesianische Meditationen e Krisis,
seriam tentativas de superar os limites da primeira fase
idealista. Não estamos de acordo com essa interpretação, e
uma prova disso é que Husserl já se refere à questão da
intersubjetividade – embora não chegue a desenvolvê-la –
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em diversas passagens de Ideen I42.
O problema referente à possibilidade de
intersubjetividade diante do método fenomenológico é
claro: a base mesma da ideia de redução transcendental
envolve a abstenção de juízo em relação à toda e qualquer
alteridade para a consciência, incluindo, é claro, os outros
sujeitos do mundo. Se o objetivo da redução é tratar
daquilo que aparece à consciência transcendental, tal como
a ela aparece, estamos lidando com fenômenos relativos a
um único eu, isolado dos demais. Ainda que aceitemos
plenamente a concepção de evidência dentro desse método,
verificamos que se trata de uma verdade para o sujeito
transcendentalmente isolado, e não de um conhecimento
partilhado com outros sujeitos. Todos os dados aos quais
tem acesso a consciência, portanto, seriam ideias subjetivas
relativas ao sujeito e não verdades objetivas.
Mas é interessante observar que Husserl reconhece
explicitamente que a questão relativa ao solipsismo se
configura como uma objeção válida ao seu pensamento. Ao
contrário de outras críticas bastante comuns – como a
HUSSERL, Edmund. Ideen I, §27, §29, §38, §46. Com isso não
defendemos, porém, que não houve qualquer alteração no pensamento
do filósofo do primeiro volume de Ideen até seus últimos escritos.
Husserl mesmo fala sobre isso e sobre o problema da interpretação do
solipsismo em Ideen I: “A apresentação disso no capítulo indicado acima
[Ideen I, parte 2, capítulo 2] sofre, admito, de imperfeições. Embora ele
seja adequado em essência, falta, com relação à fundamentação desse
idealismo, o problema da intersubjetividade transcendental (...). Esses
complementos deveriam ser fornecidos pelo segundo volume,
concebidos desde o princípio para acompanhar o primeiro e que eu
pretendia, naquele momento, que fosse ser publicado logo em seguida.
O escândalo causado por esse idealismo e seu suposto solipsismo
atrapalharam de modo considerável a recepção do livro (...)
(HUSSERL, Edmund. Ideen III, p. 150). Vale mencionar, além disso, que
também em Formale und Transzendentale Logik Husserl se refere ao
solipsismo como “mera ilusão” (HUSSERL, Edmund. Formale und
Transzendentale Logik, §96, p. 213)
42
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comparação com a abertura para a ideia de “coisa em si”
kantiana, ou a alegação de que a fenomenologia implica em
um idealismo subjetivo semelhante ao de Berkeley –, as
quais Husserl atribui a uma total incompreensão do método
por ele proposto, essa dificuldade referente ao solipsismo,
em particular, é tomada como um tema a ser solucionado.
Nas palavras do filósofo:
Por aí se vê, agora, o grande problema. Que eu, no
meu domínio de consciência, no contexto da
motivação que me determina, chegue a certezas, e
mesmo a evidências inflexíveis, isso é
compreensível. Mas como poderá ganhar
significação objetiva todo esse jogo que decorre na
imanência da vida de consciência? Como poderá a
evidência (a clara et distincta perceptio) reivindicar ser
algo mais que um caráter de consciência em mim?43

Levanta-se agora, entretanto, uma dificuldade
efetivamente séria, que afeta toda a definição da
nossa tarefa e o sentido dos seus resultados, e
obriga a reconfigurar ambos. Em virtude do nosso
método atual da epoché, todo elemento objetivo se
transforma em subjetivo. (...) A dificuldade reside,
porém, exatamente aqui. A intersubjetividade
universal, onde se resolve toda a objetividade, todo
o ente em geral, não pode manifestadamente ser
outra senão a humanidade que, inegavelmente, é ela
própria uma parte do mundo44.

Assim, além da dificuldade diante da subjetividade
dada pela consciência transcendentalmente isolada e a
pretensão de estabelecer um conhecimento objetivo, há
43

HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditationen, §40, p. 116, p. 121.

44

HUSSERL, Edmund. Krisis, §53, p. 182-3, p. 146-7.
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também o problema de como analisar tal intersubjetividade
uma vez que ela é de antemão uma parte do mundo que se
pretende investigar. Ou seja, ainda que seja possível superar
a primeira etapa da instituição da objetividade – ao
efetivamente confirmar a possibilidade de instaurar a
intersubjetividade através de um método inicialmente
solipsista – ainda restará o problema de como entender a
relação entre tal conjunto de egos e o mundo, uma vez que
eles são, simultaneamente, constituidores e participantes
dessa realidade.
Diante dessas dificuldades é preciso ser dito que o
modo de proceder, em primeiro lugar, não envolve uma
revisão do método de redução, mas antes um
aprofundamento desse mesmo método, com a abertura
para as consequências em relação à percepção da alteridade.
Nesse caso, é claro, já não se trata da análise da apreensão
do outro a partir do mundo da vida, mas sim a investigação
de como isso ocorre dentro dos limites do campo
transcendental. Nesse sentido, o exame empreendido pelo
ego é, antes de mais nada, um exame de suas próprias
estruturas e daquilo que ele constitui enquanto “mônada”.
É dentro desses limites que a alteridade é encontrada, e
encontrada no modo próprio como surge para o eu
transcendentalmente reduzido:
O que me é especificamente próprio enquanto ego,
o meu ser concreto enquanto mônada, puramente
em mim próprio e para mim próprio, numa
propriedade fechada, compreende, tanto como
outra qualquer, também a intencionalidade dirigida
para o alheio (...). Nesta intencionalidade insigne,
constitui-se um novo sentido de ser que ultrapassa
o meu ego modádico na sua propriedade mesma, e
constitui-se um ego não como eu mesmo, mas
antes como se espelhando no meu próprio eu, na
minha mônada. Todavia, o segundo ego não está
pura e simplesmente aí, como ele mesmo dado em
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sentido próprio, mas é antes constituído como
alter-ego (Alter ego), em que o ego que esta
expressão "alter-ego" indica, como um dos seus
momentos, sou eu mesmo em minha propriedade45.

Assim, mesmo nos limites impostos pela redução, o
eu pode se questionar a respeito da alteridade e do modo
como ela se mostra para o ego transcendental. De fato, a
redução impede juízos sobre a existência de coisas do
mundo, mas isso não significa que na análise de tais
fenômenos seja desconsiderado o fato de que eles são
experienciados, na atitude natural, enquanto objetos
exteriores e existentes. De maneira semelhante, ainda que o
eu reduzido tenha à disposição para sua investigação apenas
os fenômenos tal como esses se mostram à consciência
reduzida, nada impede que ela dirija sua atenção para aquilo
que surge enquanto alteridade.
A questão, porém, de como ocorre o acesso à
objetividade no contexto de um método que parte do
solipsismo não parece tão simples: em primeiro lugar,
devemos lembrar que também na investigação dentro dos
limites da redução havia critérios para discernir algo
tomado como mera aparência e algo tomado como
objetivo. Isso fica claro se considerarmos as típicas análises
fenomenológicas sobre “objetos exteriores”, que também
evidenciam o modo como ocorre tal distinção: um objeto
de determinada cor pode, dependendo de fatores
contingentes como iluminação e distância, parecer ter outra
cor. Não consideramos, no entanto, que as coisas
efetivamente mudam de colocação conforme a luz se altera,
mas apenas que nossa percepção da mesma cor varia
conforme uma série de condições. Assim, mesmo para o
ego tomado isoladamente há dados que servem de critério
HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditationen, §44, p. 125, p. 132,
t.a.
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para determinar o que é vivenciado como objetivo. Estaria,
então, Husserl equivocado ao aceitar a objeção que alega
ser necessário ultrapassar o solipsismo para chegar à
objetividade?
Encontramos uma problematização para essa
dificuldade em Ideen II e Ideen III: o primeiro aspecto a ser
observado, reconhece Husserl, é que mesmo para um ego
solipsista existem de fato motivos para distinguir entre algo
que é vivenciado como mera “aparência” e algo que é
tomado como “objetivo”. A base para essa diferenciação,
como demonstra o exemplo retirado das análises
fenomenológicas sobre objetos exteriores, é a ideia de que
há “condições normais” e “anormais” nas quais o objeto
pode se apresentar. A questão que interessa, porém, é se
esses motivos e aquilo que é dado ao ego isolado são ou
não suficientes para o estabelecimento da objetividade em
sentido estrito. A resposta de Husserl é bastante clara: a
objetividade “de facto” apenas é alcançada pela
intersubjetividade. Isso se evidencia em um exemplo dado
pelo filósofo: se determinado sujeito sofre transformações
que prejudicam gravemente sua capacidade de percepção
ou discernimento, pode acontecer de ele não mais ter
condições de diferenciar, por si só, entre meras aparências e
percepções “objetivas”46.
Ainda assim, embora, em sentido estrito, a
objetividade seja alcançada somente através da
intersubjetividade, isso não quer dizer que não seja possível
alcançar conhecimentos seguros a partir do sujeito isolado.
Na verdade, o paradoxo por trás da análise de Husserl,
conforme ficará mais claro a seguir, é justamente esse: a
objetividade propriamente dita só é conquistada através da
intersubjetividade, mas a intersubjetividade, por sua vez,
somente pode chegar a ser alcançada a partir do sujeito
transcendentalmente isolado, pois, do contrário, teríamos
46
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que abrir mão dos métodos de redução que são a base do
campo transcendental “seguro” no qual se desenvolve toda
a investigação fenomenológica.
O filósofo explicita a maneira como a objetividade é
conquistada dentro do campo intersubjetivo reconhecendo
que é um processo complexo. Pode acontecer, como de
fato costumeiramente ocorre, das vivências entre os egos
serem contraditórias entre si, o que exige uma avaliação
intersubjetiva do que é dado, de modo que a conquista da
objetividade não é tarefa fácil e não se dá automaticamente
pelo mero reconhecimento de outros egos. Além disso, é
claro que a capacidade do ego isolado de distinguir entre
meras aparências e aquilo que é tomado como o próprio
objeto é condição de possibilidade da experiência
intersubjetiva e, portanto, da objetividade em geral. Sem tal
reconhecimento prévio da objetividade em sentido
primário, não seria possível nem mesmo a comunicação
entre os diversos sujeitos47.
Feitas tais observações, podemos agora partir para a
investigação de como o eu transcendental constata a
existência de uma alteridade enquanto outro eu. O primeiro
aspecto a ser notado é que o outro é dado enquanto algo
análogo ao meu próprio eu, mas ao qual não é possível ter
um acesso direto tal como aquele que tenho em relação às
minhas próprias representações. A alteridade surge como
um alter-ego, um eu semelhante a mim, porém acessível
apenas indiretamente. Como veremos em mais detalhes,
porém, há um desenvolvimento progressivo na análise
fenomenológica de como a alteridade é apreendida,
primeiramente de modo abstrato, enquanto mero “outro’
em relação àquilo que é vivenciado como próprio do
sujeito, depois em maior complexidade como um “outro
ego”.
Husserl reforça que, a fim de se manter fiel à
47
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redução, podemos abstrair explicitamente de toda
“espiritualidade alheia” e buscar o mundo enquanto um
fenômeno particular do ego transcendental. Nesse
processo, verificamos que é possível constatar, a partir da
própria experiência, a concepção do corpo próprio – apesar
da abstração sobre sua existência concreta – como um
objeto distinto dos demais: verifica-se a peculiaridade do
corpo vivo enquanto “o único objeto no interior do meu
estrato abstrativo de mundo a que atribuo, em
conformidade com a experiência, campos sensoriais (...)
que imediatamente ponho e disponho”48. Essa análise, por
sua vez, aponta para o fato de que esse corpo vivo é
vivenciado como algo conectado à “alma” e a todos os
aspectos psicológicos do ego.
Diante disso, percebe-se algo digno de nota, pois,
conforme mostra Husserl, apesar da redução se propor a
excluir tudo que é vivenciado como relativo ao “mundo
exterior”, surge um “paradoxo”: “a vida psíquica no seu
todo deste meu eu psicofísico e, com isso, a minha vida que
faz experiência do mundo, portanto, também, a minha
experiência efetiva e possível do alheio, não é afetada por
esta supressão do alheio”49. Ou seja, embora a redução
pretenda excluir tudo que ultrapassa os limites da vivência
reduzida ao eu transcendental, a experiência de algo que é
alheio ao ego permanece como uma experiência clara e
distinta.
A explicação para o aparente paradoxo se encontra
no fato mesmo de que, por assim dizer, não perdemos nada
com a redução. Ao contrário, a partir da investigação da
consciência no campo transcendental, somos capazes de
perceber ainda mais claramente aquilo que experienciamos
e o modo como experienciamos. O alheio, portanto,
mostra-se como algo que, a despeito de sua existência
48
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efetiva, é vivenciado por mim de modo particular,
justamente enquanto algo outro. O fato mesmo de que
algumas coisas sejam experienciadas necessariamente
enquanto próprias (como o corpo vivo) e outras enquanto
alheias (como os corpos dos outros), é algo a ser levado em
conta para a compreensão da experiência. A importância
desse fato fica clara se considerarmos, enquanto uma
hipótese, quais seriam as consequências se a análise
transcendental apresentasse um resultado distinto: se, por
exemplo, fosse constatado que é de fato verossímil reduzir
toda experiência do alheio à experiência do eu, então
poderíamos seguir com uma concepção solipsista sem a
preocupação de lidar com fenômenos de outra natureza.
O que ocorre, no entanto, é que a própria ideia de
consciência enquanto consciência própria surge no contraste
com aquilo que se mostra como não-próprio. Há, portanto,
uma “partição do campo inteiro de experiência
transcendental” entre aquilo que é relativo ao eu, o “próprio
a mim” e aquilo que se mostra como experienciado
enquanto pertencente à alteridade, enquanto “alter-ego”50.
Será essa cisão fundamental no interior da consciência
transcendentalmente reduzida que dará as bases para a
abertura à intersubjetividade, em seus progressivos graus de
complexidade.
Devemos observar, porém, que essa primeira
concepção de alteridade à qual a consciência tem acesso
ainda não está conectada à ideia de um outro eu, de um
outro sujeito semelhante a mim. Trata-se, na verdade, apenas
de uma noção geral de alteridade que surge como um
contraponto abstrato de tudo aquilo que é experienciado
enquanto próprio do ego. Nesse sentido, o eu
transcendental percebe, no interior de todas as suas
vivências, uma cisão entre aquilo que é tomado como
próprio e aquilo que aparece como relacionado a algo
50
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transcendente em algum sentido. Será a partir dessa base
inicial, descoberta dentro dos limites da redução, que se
desenvolve a análise da abertura do ego para os outros
sujeitos e para a intersubjetividade.
2.2. A experiência de empatia (Einfühlung)
Husserl analisa a intersubjetividade em conexão
com a questão da empatia (Einfühlung). Conforme já foi
dito, a dificuldade em torno da superação do solipsismo diz
respeito ao problema da apreensão da alteridade enquanto
alter-ego, do “problema do aí para mim dos outros,
portanto, como tema de uma teoria transcendental da
experiência do que me é alheio, da chamada empatia”. Essa
questão se mostra, na verdade, muito mais importante do
que pode parecer à primeira vista, pois a ela está
relacionada a fundamentação de uma “teoria transcendental
do mundo objetivo”51.
O primeiro passo na apreensão de outros sujeitos se
dá a partir da noção geral de alteridade constatada mesmo
dentro dos limites da redução. Na investigação sobre o
modo como a alteridade aparece, surge a ideia particular de
um alter-ego enquanto um outro ego semelhante ao meu
próprio. Essa percepção se dá, em linhas gerais, a partir de
dois momentos principais, os quais se relacionam
diretamente com a concepção de corpo vivo. A primeira
etapa diz respeito à prioridade que a experiência do meu
corpo vivo, enquanto um corpo próprio, tem em relação
aos outros objetos do mundo. A maneira como isso ocorre
já analisamos a partir da exposição do conceito de corpo.
Cabe destacar, porém, que se trata de uma investigação
desenvolvida dentro dos limites da redução, de modo que o
corpo vivo é assim concebido de acordo com sua vivência
particular, mas sem fazer referência à sua existência
51 Ibidem, §43, p. 124, p. 130.
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enquanto objeto espaço-temporal efetivo.
Desse modo, diante da peculiaridade da experiência
do corpo vivo próprio, o ego percebe que experiencia
também de modo particular outros corpos semelhantes ao
seu – ainda que, evidentemente, de maneira distinta da qual
vivencia seu próprio corpo. Conforme já adiantamos
anteriormente, o que ocorre é uma “transferência
aperceptiva a partir do meu corpo próprio”, na qual
percebo que o corpo do outro também é vivenciado como
um objeto distinto dos demais, na medida em que possui
características semelhantes ao meu próprio corpo, o que
justifica, embora não o vivencie em primeira pessoa, a
concebê-lo enquanto corpo vivo. Portanto, “só uma
semelhança, no interior da minha esfera primordial, ligando
aquele corpo ali com o meu próprio corpo, pode fornecer o
fundamento motivacional para a apreensão analogizante do
primeiro como corpo vivo”52.
É importante notar, então, que a base mesma que
funda a percepção da alteridade em geral e dos outros egos
em particular é a própria autopercepção. De fato, embora a
concepção de algo como próprio e algo como alheio
marque uma separação básica no interior das vivências, a
"esfera primordial" é aquela que constitui tudo que é
relativo propriamente ao eu, enquanto que aquilo que se
mostra como relativo ao alheio representa uma "gênese de
nível superior", fundada, portanto, na esfera da vivência
própria. O que está por trás de todo procedimento que
funda a alteridade é o que Husserl denomina
“emparelhamento” (Paarung) e “associação emparelhante”.
Trata-se de uma espécie de síntese passiva da consciência,
mas da modalidade de associação, na qual uma determinada
vivência é tomada como semelhante à outra, formando
uma ligação por analogia que me permite atribuir a
determinado elemento do qual tenho acesso indireto algo
52 Ibidem, §50, p. 140, p. 149, t.a.
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que reconheço no elemento semelhante que apreendo
diretamente. É exatamente o que ocorre no caso da
percepção dos outros sujeitos: “no caso que
particularmente nos interessa da associação e apercepção
do alter-ego através do ego, realiza-se por vez primeira o
emparelhamento quando o outro surge no meu campo
perceptivo”53.
Em resumo, portanto, o que ocorre é que “na
minha mônada se constitui apresentativamente uma
outra”54. A partir dessa percepção inicial, é claro, há o
desenvolvimento da análise desse outro sujeito: diversas
associações emparelhantes subsequentes permitem uma
aproximação cada vez maior do modo como o alter-ego se
mostra, e isso, é claro, sempre através da analogia com a
experiência própria do eu. Nesse sentido, embora não seja
possível uma percepção direta do outro, tal como a vivência
de si, é viável, ainda assim, conceber o outro não apenas
como um mero outro, em abstrato, mas antes como um
outro de fato semelhante a mim. Essa semelhança não diz
respeito apenas ao corpo vivo, mas sim à consciência
mesma do outro sujeito enquanto outro ego transcendental.
A progressiva complexidade na apreensão dos
outros sujeitos fica evidente quando se passa da análise do
seu corpo psícofísico para “acontecimentos psíquicos
superiores”, tal como expressões de alegria, tristeza, ira, etc.
Também tais ocorrências de manifestações complexas de
sentimentos e estados de espírito, “por mais variados que
sejam e por mais bem conhecidos que se tenham tornado,
têm, então, outra vez o seu estilo de conexões sintéticas e as
suas formas de decurso que poderão ser para mim
compreensíveis através da referência ao meu próprio estilo
de vida (...)”55. Ora, é evidente que, uma vez que não tenho
53
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acesso direto ao mundo interior dos demais egos, apenas
posso inferir seus estados psicológicos e emocionais de
acordo com suas manifestações externas e em comparação
com meus próprios estados.
Assim, a empatia, embora diga respeito em primeiro
lugar à apreensão de outros sujeitos em sentido amplo e
envolva necessariamente a analogia com a experiência de si
mesmo, também está relacionada com o reconhecimento
dos outros enquanto indivíduos, naquilo que eles têm de
particular: “sei, em geral, o que é ‘uma pessoa’, ‘um ser
humano’, e é questão da experiência de empatia, em seus
desdobramentos, envolver-me com a consideração do
caráter de alguém, com seus conhecimentos e
habilidades”56. De fato, na apreensão dos demais sujeitos,
não há apenas um contato neutro de mero reconhecimento
de se tratar de um ser psicofísico, mas há, também,
considerações e percepções sobre seu modo de ser e suas
características particulares57.
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Diante desse aspecto “moral” da noção de empatia, há quem
questione sobre as possíveis implicações éticas do conceito: “Diante
desta prioridade dos outros, deveríamos, portanto, admitir que a análise
husserliana da emparia não é tão incompatível com a ética como
parecia inicialmente?” (RICARD, Marie-Andrée. L’empathie comme
expérience charnelle ou expressive d’autrui chez Husserl, p. 99). Ver também
HART, James. The person and the common life: Studies in a Husserlian social
ethics. Não somos tão otimistas, porém, quanto aos possíveis
desdobramentos de filosofia ética a partir de tal conceito, a não ser
através de um desenvolvimento que transcenda em muito a análise
proposta por Husserl. Nesse aspecto, estamos de acordo com Øyen,
para quem a intersubjetividade em Husserl não remete para
considerações éticas e normativas, embora tenha influenciado análises
que vão nessa direção (como as de Habermas): “O conceito de Husserl
de intersubjetividade diz respeito principalmente à relação entre os atos
intencionais e seus correlatos. (...) Isso faz com que implicações
normativas do conceito fenomenológico de intersubjetividade sejam
difíceis” (ØYEN, Simen Andersen. Intersubjectivity – an existentialistic,
phenomenological and discourse ethical approach, p. 196).
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A experiência do outro, portanto, envolve não
apenas a ideia geral de um outro corpo semelhante ao meu,
mas também sua conexão com um “outro eu”, com um ego
semelhante a mim, igualmente dotado de uma “alma”. O
outro eu, portanto, não é mera alteridade abstrata, mas é
tomado de maneira genuína na experiência empática: “o
outro é apercebido apresentativamente como o eu de um
mundo primordial, ou como uma mônada em que o seu
corpo vivo é originariamente constituído e experienciado
(...)”58. Desse modo, o outro ego é concebido como um
sujeito que, tal como o ego próprio, vivencia um mundo
primordial no interior de sua consciência enquanto fonte
primária de todo o sentido.
Essa concepção particular da alteridade como outro
eu transcendental percebido por meio da experiência
empática será, portanto, justamente o fundamento para a
concepção de intersubjetividade transcendental. Isso
ocorre, como ficará mais claro a seguir, pelo fato de o outro
eu ser tomado como um sujeito que possui um “mundo
análogo ao meu mundo primordial”59, mundo esse que será
a base para a constituição da experiência partilhada de
mundo e, portanto, da objetividade. Assim, não é o caso
que o outro seja vivenciado apenas como sujeito psicofísico
semelhante a mim, mas também que é experienciado como
um sujeito que partilha de um mundo comum e com o qual
mantenho uma comunicabilidade ao menos potencial.
Conforme explicita Edith Stein, em seu trabalho
bastante elogiado por Husserl, no qual desenvolve o tema
da empatia de maneira muito mais ampla que seu professor:
“a empatia, enquanto base da experiência intersubjetiva,
torna-se a condição de possibilidade do conhecimento do
mundo exterior existente, tal como Husserl e também
58
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Royce demonstram”60. Assim, a empatia não é necessária
apenas para a constituição da intersubjetividade, mas
também para o conhecimento mesmo do mundo exterior,
na medida em que ela garante a abertura da
comunicabilidade que funda o mundo objetivo
comunitariamente partilhado.
2.3. Apreensão do mundo objetivo pela comunidade
de mônadas
Diante da análise sobre a experiência dos outros
sujeitos, pode surgir uma dúvida, reconhecida por Husserl
como legítima: não estarão “ambas as esferas primordiais –
a minha, que, para mim, enquanto ego, é a original, e a sua
(...) – separadas por um abismo que não posso efetivamente
atravessar, pois tal significaria que eu teria uma experiência
original e não apresentativa do outro?”61. Ou seja, como
poderia o eu transcendental ter de fato acesso e
comprovação da vivência alheia, se tudo ao que tem acesso
são as próprias representações e não as vivências dos
outros sujeitos em primeira pessoa?
De fato, uma coisa é constatar que a percepção dos
demais sujeitos se dá de um modo particular (diferente, por
exemplo, da percepção dos corpos inanimados), mas outra
é, a partir dessa experiência indireta, fazer suposições sobre
a natureza das vivências dos demais egos. Se tudo ao que o
eu tem acesso são suas próprias experiências e não às dos
outros, o que autoriza a suposição de que os demais
sujeitos de fato experienciam um “mundo primordial” e,
ainda mais, um mundo semelhante ao do ego que medita?
Não poderia ser o caso de o outro ter um conjunto de
STEIN, Edith. Zum Problem der Einfühlung, p. 72. Stein se refere ao
seguinte trabalho de Royce: ROYCE, Josiah. Self-Consciousness, Social
Consciousness and Nature.
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vivências completamente diferentes do meu ou, até mesmo,
de ele não passar de uma ilusão criada no interior do
próprio ego? Husserl procura resolver tais dificuldades
apelando para a ideia de que há uma apreensão evidente de
uma “mesma natureza” comum ao eu e ao outro:
O corpo é o mesmo, a mim dado como ali, a ele [o
outro] como aqui, como corpo central, e a ‘minha’
inteira natureza é a mesma que a do outro, ela é
dessa maneira constituída na minha esfera
primordial como unidade idêntica dos meus
múltiplos modos de doação (...). Na apresentação
do outro, os sistemas sintéticos são os mesmos,
com todos os seus modos de doação que nelas se
tornam efetivos (...). Não tenho primeiro uma
segunda esfera original apresentada, com uma
segunda natureza, para depois me perguntar como
faço para poder apreender ambas as esferas como
modos de aparição da mesma natureza objetiva. Ao
contrário, através da própria apresentação que é
para ela cofuncionante (...), está já necessariamente
produzido o sentido identitário da minha natureza
primordial e da outra natureza presentificada. É,
portanto, com inteira justificação que ela se chama
percepção do alheio e, subsequentemente,
percepção do mundo objetivo, percepção de que o
outro olha para o mesmo que eu, etc., se bem que
esta percepção se desenrole exclusivamente no
interior da minha esfera de propriedade62.

Assim, a ideia mesma de corpo vivo se mostra de tal
modo que é concebido como algo que conecta o eu ao
mundo. Uma vez que o corpo dos demais sujeitos é
vivenciado claramente enquanto outro corpo vivo e não
como mero objeto efetivo, então também a ele é
reconhecida a ligação com o mundo. De fato, se não fosse
62
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assim, se não houvesse tal referência à realidade, nem
mesmo poderíamos falar propriamente de corpo vivo, pois
ele implica diretamente a relação com o mundo. A
apreensão do corpo dos outros sujeitos, portanto, não é
uma mera abstração: ao ser vivenciado como corpo vivo
não se trata apenas de um corpo “animado” em sentido
abstrato, mas sim de um corpo animado que interage com
o mundo de um modo particular, isto é, de um modo que
reconheço como sendo análogo ao meu.
Essa referência ao mundo, além disso, tampouco
envolve apenas uma concepção geral de realidade. Não é o
caso que o corpo vivo dos outros sujeitos apenas se mostre
como se relacionando com algum mundo qualquer, mas
sim com uma realidade tal como a minha. De fato, se essa
primeira alternativa fosse o caso, o corpo vivo dos outros
egos não poderia ser tomado em perfeita analogia –
tampouco em “associação emparelhante” – com o meu
próprio corpo, pois seu comportamento seria reconhecido
como diferente do meu e nenhuma comunicação efetiva
seria possível.
Isso não significa, no entanto, que não haja a
possibilidade de revisão daquilo que é percebido. De fato, o
mundo objetivo ocorre em virtude da “confirmação
concordante da constituição aperceptiva, uma vez bemsucedida, por meio da progressão da vida experienciante na
concordância consequente, que sempre se vai reproduzindo
de novo, eventualmente através de correções”63. Assim, há
sempre uma confirmação de concordância na constituição
do mundo objetivo. Não é o caso que o mundo se dê como
uma realidade estática: de acordo com a concepção
fenomenológica, o constante fluxo de experiências forma o
mundo objetivo a partir de diversas sínteses de
concordância que estão sempre sujeitas a revisões. Se a
ideia que se tinha de uma determinada experiência se
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mostra falha diante de uma vivência evidente ou mais clara
que a contradiz, a maneira de interpretá-la é alterada.
Isso é importante, já que uma das características do
reconhecimento dos demais sujeitos como partilhantes do
mesmo mundo objetivo que o ego é justamente sua
disposição para aceitar não somente as confirmações como
também as correções de vivências efetuadas pelos outros
egos.
Tal
possibilidade
só
se
confirma
fenomenologicamente, porém, após a constituição das
diversas etapas de complexificação da comunidade de
mônadas
que
estabelece
o
mundo
objetivo
intersubjetivamente partilhado. Embora não haja um maior
desenvolvimento dessa questão em Cartesianische
Meditationen, Husserl esclarece, em Krisis, a maneira como a
experiência intersubjetiva serve de base para a confirmação
e correção das vivências:
(...) o mundo não é, de todo, existente somente para
o ser humano isolado, mas para a comunidade
humana e, na verdade, isso é assim já pelo tornar-se
comum da simples percepção. Neste tornar-se
comum tem também lugar uma permanente
mudança de validade numa correção recíproca. No
compreender mútuo, as minhas experiências e
aquisições empíricas entram com as dos outros
numa conexão similar à das séries de experiência
dentro da vida da minha experiência, e da vida da
experiência em cada caso própria; e, novamente, de
tal maneira que resulta como normal, grosso modo,
o acordo intersubjetivo da validade em relação aos
pormenores e, em consequência, uma unidade
intersubjetiva na multiplicidade das validades e
daquilo que nelas é válido; mostram-se, além disso,
e com bastante frequência, discordâncias
intersubjetivas, mas surge, então, no trato mútuo e
na crítica, seja de modo silencioso e mesmo
inadvertido, seja explicitamente, uma unificação
que, no mínimo – como é certo de antemão para
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toda a gente –, é suscetível de ser alcançada64.

Na
experiência
intersubjetiva,
portanto,
encontramos a possibilidade de uma correção recíproca na
qual a vivência de um ego é confirmada ou negada através
do contato com o outro. O filósofo explica o modo como
isso se dá em analogia com o processo de coerência interno
à consciência: da mesma maneira que as vivências próprias
do ego são constantemente corrigidas e entre si
concatenadas de modo a formar um conjunto coeso e
dotado de sentido, também as experiências partilhadas com
os demais sujeitos são unificadas coerentemente. O
procedimento através do qual isso ocorre envolve a
possibilidade constante de correção intersubjetiva por meio
da comunicabilidade essencial partilhada pelos sujeitos e
garantida pelo mundo comum por eles dividido. A
confirmação a que o filósofo se refere nesse contexto diz
respeito, portanto, a uma espécie de validação de segundo
nível, que já pressupõe de antemão a congruência interna de
cada ego.
Além disso, como esclarece Husserl, os outros egos
são concebidos de tal modo que não apenas são tomados
como egos que comigo se relacionam e se comunicam, mas
são também vivenciados como abertos para outros sujeitos
além de mim. Também nisso o emparelhamento associativo
efetua uma correspondência ampla: embora o ego possa ter
acesso direto ao contato comunicativo com outros apenas
quando está diretamente envolvido, ele vivencia os demais
egos como sendo, em analogia com o que ocorre consigo
mesmo, um ego constantemente aberto para todos os
outros sujeitos que possuem natureza semelhante à sua.
A partir dessa constatação, ocorre a confirmação
para uma ideia ampla de mundo objetivo compartilhado
64
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por uma comunidade formada por diversos egos que é por
eles, em suas relações, constituído e transformado. Desse
modo, “a essa comunidade corresponde, na concreção
transcendental,
uma
correspondente
comunidade
monadológica
aberta,
que
designamos
como
intersubjetividade transcendental”65. Tal intersubjetividade
surge, portanto, justamente na abertura que todos os
sujeitos têm para uma mesma realidade compartilhada e
comunicável entre eles.
Isso não quer dizer, conforme já mencionamos
anteriormente, que nunca haja qualquer discrepância entre
as vivências dos diversos egos. Pode ocorrer, é claro, que
um ego tenha uma experiência que contradiz a de outro
ego e, nesse caso, tornar-se necessário “não apenas empatia,
mas também entendimento mútuo”. Todas essas
incompatibilidades de vivências precisam ser resolvidas, e
frequentemente o são, através da comunicação entre os
sujeitos, muitas vezes recorrendo a outros sujeitos que
partilham do mesmo mundo intersubjetivo. Ainda assim,
mesmo nos casos de experiências discordantes, há, como
pano de fundo, a possibilidade de mútua compreensão, pois
mesmo as vivências “que variam de sujeito para sujeito são,
no entanto, por razão do entendimento mútuo, apreensíveis
e apreendidas enquanto experiências da mesma coisa”66.
Além disso, embora exista tal comunidade de
mônadas e todos os sujeitos partilhem de um mundo
objetivo comum, nem todas as vivências dos diversos egos
são plenamente e perfeitamente compartilhadas. De fato, a
constatação de um mundo comum “não exclui que, tanto
apriorística como faticamente, os seres humanos de um só
e mesmo mundo vivam numa comunidade frouxa ou
mesmo em nenhuma comunidade cultural e, por via disso,
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constituam diferentes mundos circundantes culturais (...)”67.
Nesse sentido, a noção de “mundo objetivo” apresentada
por Husserl nesse contexto deve ser entendida em sentido
bastante amplo enquanto aquilo que permite a abertura
comunicativa entre as mônadas e a relação com os objetos
por meio do corpo vivo.
Não é que não haja qualquer análise sobre noções
mais complexas de mundo, ou que isso não seja de modo
algum um tema para a fenomenologia – de fato Husserl se
refere também ao mundo da vida e ao mundo cultural e social68 –
, porém, uma vez dado o contexto da redução e aquilo que
se pretende estabelecer enquanto fundamento para a ideia
de intersubjetividade, o primeiro passo da análise é a de
uma abertura geral de mundo a partir da qual outros
aspectos de maior complexidade são agregados. Desse
modo, portanto, é possível que diferentes sujeitos partilhem
de um mundo objetivo em sentido amplo – ambos se
relacionam com uma realidade ordenada, vivenciada com
determinado sentido, potencialmente comunicável em certa
medida, etc –, mas, ainda assim, os aspectos culturais de
seus mundos podem em nada coincidir.
Um ponto a ser destacado é a comunicabilidade
potencial que a concepção de mundo objetivo envolve, a
despeito da pluralidade de mundos culturais: as outras
culturas “são acessíveis, a mim e aos que participam da
minha cultura, numa espécie de experiência do alheio e em
um tipo de empatia na humanidade alheia e na sua
cultura”69, ou seja, é possível vivenciar uma outra cultura,
mas esta é necessariamente experienciada como algo outro,
através de uma vivência de empatia, agora em relação não
apenas a um sujeito isolado, mas sim a uma comunidade.
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Além disso, “esta empatia 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”70. Assim, embora possam
haver diferentes mundos culturais que pouco tenham em
comum, a base dada pelo mundo objetivo garante que, ao
menos potencialmente, exista uma abertura para acessar o
mundo alheio. Isso constitui um sentido derivado de
empatia, agora dizendo respeito não à apreensão de outros
egos enquanto indivíduos isolados, mas sim dos outros
sujeitos enquanto um grupo que partilha de uma realidade
de sentido particular.
2.4. Algumas dificuldades
intersubjetividade

na

constituição

da

A partir da análise sobre como Husserl procura
fundamentar
a
intersubjetividade
de
maneira
transcendental, podemos antever uma série de dificuldades
que precisam ser enfrentadas para uma boa compreensão
da inclusão explícita da esfera intersubjetiva no projeto
fenomenológico. De um lado, temos o problema, antevisto
por Husserl e já mencioado em linhas gerais nessa
exposição, de como conciliar um método pautado na
redução
fenomenológica
(cujos
resultados
são
aparentemente solipsistas) com uma filosofia que pretende
tratar da intersubjetividade. Como sabemos, o filósofo
acredita responder a isso e sustenta que o desenvolvimento
mesmo da redução demonstra como é possível
fundamentar a esfera intersubjetiva a partir da própria
subjetividade. O problema que resta é, porém, dada tal
análise, questionar em que medida ela é válida e se está de
70
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fato de acordo com os critérios estabelecidos pela própria
fenomenologia.
Por outro lado, como uma segunda dificuldade,
temos a questão não apenas da compatibilidade entre
redução e intersubjetividade, mas de se a redução mesma é
um método problemático ou não. De fato, para alguns
estudiosos, esse seria justamente um dos pontos mais
questionáveis do pensamento husserliano, pois ainda que se
aceite a tentativa de inserção de elementos intersubjetivos
na fenomenologia, o método proposto permanece, em
linhas gerais, preso a uma concepção que atribui excessiva
prioridade à subjetividade e que defende uma ideia muito
restrita de conhecimento. De acordo com essa leitura, por
mais que Husserl alegue operar desde outro ponto de vista
e não aceite as comparações com os outros tipos de
idealismo típicos da tradição filosófica, ainda assim seu
pensamento estaria preso ao paradigma da subjetividade
inaugurada pela filosofia moderna, assim como ao
racionalismo que marca sua concepção de conhecimento.
Quanto às dificuldades relacionadas à primeira
objeção, podemos encontrar, conforme já mencionado,
uma outra formulação para o problema, que envolve a
tentativa de explicar o paradoxo que parece se impor no
interior mesmo do método fenomenológico: a redução
estabelece o ego transcendentalmente isolado e parte,
portanto, de um solipsismo. Porém, como reconhece o
próprio Husserl, a objetividade em sentido estrito só é
alcançada a partir da intersubjetividade. O problema é que,
como sabemos, a intersubjetividade só vem a ser
estabelecida justamente através do ego puro. Nesse sentido,
poderíamos questionar se a fenomenologia estaria se
contradizendo ao tomar como verdades objetivas –
incluindo nessas verdades a própria esfera intersubjetiva –
todas as coisas que aparecem para a consciência apenas de
modo subjetivo. Isto é, se de fato a objetividade só é
garantida pela intersubjetividade, como justificar um
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método que, em última instância, retira todas as suas
conclusões a partir de um procedimento solipsista
desenvolvido pelo eu isolado?
O próprio Husserl se refere também ao aparente
círculo vicioso que estaria por trás de sua argumentação na
própria formulação da abertura intersubjetiva: “Pode-se
indagar se não estamos aqui enredados em um círculo, pois
certamente a apreensão de um indivíduo próximo
pressupõe a apreensão do corpo e, portanto, pressupõe
também a apreensão de coisas”71. Ou seja, a fenomenologia
buscaria justificar todo o conhecimento e a objetividade das
vivências subjetivas através da objetividade conquistada
pela esfera intersubjetiva, mas a própria intersubjetividade
só é encontrada, como vimos, na apreensão de outros
sujeitos pelo eu isolado, e tal apreensão de dá justamente
pela percepção de corpos enquanto corpos vivos, corpos,
portanto, de seres psicofísicos. Se é assim, porém, o
procedimento fenomenológico já está pressupondo como
objetivos todos esses conhecimentos de coisas que só a
intersubjetividade poderia garantir como de fato referentes
à objetividade.
Ainda no que diz respeito a essa primeira
dificuldade há, também, conforme Husserl reconhece, a
possibilidade de aceitarmos os métodos de redução, mas os
entendermos de modo tal que toda tentativa de abertura à
intersubjetividade seria vista como um passo inapropriado.
Essa concepção leva a uma crítica, enfrentada por Husserl,
que sustenta que para se manter fiel ao método
fenomenológico e à redução o único caminho possível seria
se restringir ao solipsismo, de modo que “toda a passagem
para a subjetividade alheia e para a objetividade autêntica
seria apenas possível através de uma inconfessada
metafísica, através de uma secreta adoção de tradições
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leibnizianas”72.
Husserl se defende alegando, em primeiro lugar,
que toda a teoria da experiência da alteridade por ele
desenvolvida de modo algum ultrapassa os limites da
redução: de fato, toda análise da maneira como o ego
vivencia algo como outro se dá pelo próprio eu
transcendental. A constituição mesma da alteridade dentro
da fenomenologia ocorre, em primeiro lugar, a partir do
ego transcendentalmente isolado. Portanto, o ego
transcendental “capta tanto a si próprio no seu ser próprio
primordial, como aos outros egos transcendentais, sob a
forma da sua experiência transcendental (...)”, embora, é
claro, a apreensão dos entes alheios tenha a peculiaridade
de ser vivida como algo que transcendente à consciência,
ou seja, “não são dados na originalidade e na evidência
apodítica pura e simples, mas antes numa evidência de
experiência externa”. Nessa medida, pode-se perceber que
o ego, que o eu, “enquanto faço explicitação daquilo que
encontro em mim mesmo, obtenho todas as
transcendências,
e
obtenho-as
enquanto
transcendentalmente constituídas, portanto, não enquanto
aceites na ingênua positividade”73.
A vivência do alheio é, portanto, tal como as
experiências imanentes, constituída como uma evidência no
ego transcendental, porém com a peculiaridade de ser algo
vivenciado como transcendente e não imanente ao eu. O que
causaria todo o mal-entendido é justamente esse aspecto: os
críticos da explicitação da experiência da alteridade
falhariam em perceber que é sim possível, dentro dos
limites da redução, justificar a constituição daquilo que é
vivido como algo externo. Mais do que isso, eles falhariam
também em perceber que toda e qualquer realidade é
constituída pelo ego, de modo que, evidentemente, o
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mesmo vale para as transcendências, incluindo, portanto,
toda alteridade. Como esclarece Husserl:
A aparência de um solipsismo se vê dissolvida, se
bem que conserve seu sentido fundamental a
proposição segundo a qual tudo o que é para mim
só pode retirar o seu sentido de ser exclusivamente
a partir de mim próprio, a partir da minha esfera de
consciência. Esse idealismo se apresentou como
uma monadologia que, pese embora todas as
ressonâncias propositadas com a metafísica
leibniziana, vai haurir o seu teor próprio puramente
à explicitação fenomenológica da experiência
transcendental (...). Por conseguinte, explicitação
fenomenológica não é, efetivamente, o mesmo que
construção metafísica, e também não é uma
teorização que se muna, quer de uma forma aberta
ou escondida, de pressupostos ou de pensamentos
auxiliares retirados da tradição histórica metafísica.
(...) Em particular, a respeito do mundo objetivo
das realidades (...) ela não faz outra coisa senão – e
isto nunca é demais inculcá-lo – explicitar o sentido
que este mundo tem para todos nós, antes de todo
o filosofar74.

Husserl sustenta, portanto, que o método
fenomenológico por ele proposto tem apenas uma
aparência solipsista ou, como também por vezes afirma, um
princípio solipsista, mas jamais um resultado dentro desses
limites. Ainda que, certamente, mantenha-se a base dada
pelos métodos de redução, a partir dos quais é possível
explicitar o modo como os fenômenos são constituídos na
consciência, não é como se algo estivesse sendo perdido por
estabelecer toda a análise dentro de tais fronteiras. A
redução serve apenas como um meio seguro de observar o
modo como o sentido da realidade é apreendido, sem
74
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misturar à análise considerações prévias que desviem da
pureza exigida pela fenomenologia. A abstenção das teses
relacionadas aos aspectos de efetividade dos objetos em nada
retira dos fenômenos toda a sua complexidade.
O mesmo valeria para o aparente círculo vicioso da
análise: embora a garantia de objetividade seja conquistada
somente com a plena formulação e conquista
fenomenológica do campo transcendental intersubjetivo, a
base mesma de qualquer ser objetivo é dada primeiramente
pela subjetividade. O que a intersubjetividade faz é dar a
prova e garantia de que as experiências e vivências do ego
encontram eco para além de si e que não poderiam ser,
portanto, mero saber subjetivo. Aquilo que aparece
inicialmente ao ego isolado, portanto, aparece como
evidente de modo subjetivo, mas essa evidência tem, em si
mesma, o caráter de conhecimento válido. Com a
intersubjetividade o que ocorre é apenas que a essa validade
prévia se conecta um segundo tipo de validação que garante
o estatuto de objetividade.
Por trás dessa dificuldade em compreender o modo
como a redução abre a possibilidade da análise de
experiências "externas" está, na verdade, a própria
incompreensão do projeto e do método fenomenológico
como um todo, assim como, em particular, do idealismo
transcendental. O ponto central do idealismo e dos
métodos de redução é evidenciar que toda e qualquer
realidade possível é a realidade tal como ela aparece à
consciência, de modo que não faz sentido falar em um
mundo para além da consciência e, portanto, tampouco de
uma realidade externa que não possa ser analisada em sua
constituição por tal esfera.
No que diz respeito ao segundo conjunto de
objeções, encontramos uma crítica muito mais complexa e
de difícil solução, pois esta se dirige não aos problemas
internos ao método fenomenológico, os quais Husserl
tentou replicar, mas sim aos pressupostos mesmos da
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metodologia empregada e às suas consequências filosóficas.
O problema aqui apontado, portanto, não trata da questão
de se é possível ou não chegar à intersubjetividade pela
redução, e quais os problemas com essa passagem, mas sim
da própria ideia de partir da redução transcendental e quais
os resultados no que concerne ao tipo de subjetividade e
intersubjetividade que tal filosofia pressupõe. Conforme
objeta Liberman:
Husserl não ignorou esses aspectos [os aspectos
sociais da atribuição de sentido]; entretanto, ele os
levou em consideração ao adicionar os fenômenos
‘intersubjetivos’ no topo de uma estrutura que já
era baseada na subjetividade individual, que sempre
mantém sua prioridade. Embora Husserl
reconhecesse a necessidade de corrigir sua
abordagem da subjetividade transcendental, suas
emendas foram insuficientes (...). Sua abordagem
tinha uma plausibilidade tremenda, mas somente
enquanto permanecia primariamente teórica75.

O ponto aqui, portanto, não é a crítica de que
Husserl não tenha aberto espaço para a intersubjetividade,
mas sim que tipo de intersubjetividade é possível de ser
conquistada em uma filosofia que parte de um método no
qual a subjetividade tem prioridade essencial, e como isso
determina o modelo de teoria do conhecimento que é
elaborado. O problema diz respeito, em primeiro lugar, a
ênfase dada na subjetividade transcendental, de modo que
quaisquer elementos intersubjetivos representariam mera
“emenda” dentro do projeto fenomenológico, a qual seria
insuficiente para garantir ao pensamento husserliano
plausibilidade para além dos limites da esfera teórica. A
fenomenologia seria, por essa razão, insuficiente para tratar
LIBERMAN, Kenneth. Reespecificação da fenomenologia de Husserl como
investigações mundanamente situadas, p. 634.
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de temas concretos e práticos.
Um problema (...) que também requer
reespecificação, é a doutrina husserliana das origens
absolutas. Que tais origens se baseiem somente na
experiência do indivíduo, que nós podemos
reconhecer a origem absoluta de qualquer coisa,
que o sentido se origina na mente, e não nos
aspectos do mundo enquanto os eventos se
desenrolam, são todos prejuízos idealistas que
devem ser abandonados. Tudo no mundo é
derivativo, a racionalidade é somente um dos
aspectos da produção de sentido e dificilmente o
conhecimento é tão deliberativo em sua construção
quanto supõe o modelo de Husserl. E,
especialmente, a maior parte dos significados têm
seus inícios nas vidas sociais das pessoas, e
emergem dessa vida sem o tipo de autoridade que a
fenomenologia constitutiva imagina76.

Assim, essa objeção se dirige ao projeto
fenomenológico em sentido amplo: Husserl pretende
encontrar a origem de todo sentido na consciência absoluta
e o faz a partir da ideia de um indivíduo isolado e
transcendental. Essa concepção seria, de acordo com tal
leitura, uma ingenuidade oriunda de preconceitos
metafísicos, pois ignoraria outros fatores envolvidos na
apreensão de conhecimento, os quais transcendem em
muito a mera racionalidade. A falha da fenomenologia
residiria, sobretudo, na pretensão de explicar a constituição
do sentido e do conhecimento exclusivamente a partir de
uma ideia de mente que remete ao paradigma das filosofias
da subjetividade, as quais ignoram o papel central da vida
social na formulação do saber.
Embora haja pontos interessantes nessa crítica, não
76
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estamos, porém, de acordo com todos os aspectos da
crítica de Liberman: em primeiro lugar, sua objeção se
baseia em algumas interpretações bastante comuns, porém
equivocadas; uma delas é a ideia que de a abertura para a
intersubjetividade surge como uma “correção” da
abordagem solipsista inicial. Conforme apontamos
anteriormente, acreditamos que Husserl já tinha em vista a
inserção de aspectos intersubjetivos desde os primórdios da
chamada “virada idealista” – embora, é claro, não os tivesse
desenvolvido ainda. Portanto, não concordamos com essa
ideia de que a intersubjetividade representa mera “emenda”
no projeto fenomenológico.
O segundo aspecto de discordância diz respeito à
negação, ou o tipo de compreensão sobre o que significa
que todas as coisas retirem seu sentido da mente, assim
como a ideia sobre o caráter “racionalista” ou
“intelectualista” da filosofia husserliana. Embora esse
ponto exija maiores considerações, é necessário destacar
que, ainda que haja aspectos muito importantes na objeção
quanto ao que Husserl considera conhecimento,
precisamos notar que mesmo que se sustente que o filósofo
formula um método “racionalista” para a fenomenologia,
disso não se segue que ele esteja afirmando que o
conhecimento do mundo da vida seja concretamente
constituído por algo como um ego transcendental.
Na verdade, Husserl reconhece explicitamente que
não é assim, e que o método de redução não surge como
uma tentativa de fundar o conhecimento pela primeira vez,
mas apenas de constatar como as coisas aparecem para a
consciência enquanto fenômenos. Ou seja, não se trata de
uma análise sobre como o conhecimento é desenvolvido
concretamente, no mundo da vida cotidiano, mas sim da
tentativa de fundamentação rigorosa desse conhecimento
que já está de antemão disponível. Como vimos
anteriormente, a redução não pretende inaugurar o mundo
do conhecimento, mas justamente “explicitar o sentido que
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este mundo tem para todos nós, antes de todo o
filosofar”77.
Sobre essa questão, porém, é ainda interessante
observar que por ser um dos pontos de maior crítica da
fenomenologia husserliana, o filósofo acabou se
concentram muito nesse aspecto, acreditando que uma vez
resolvido o problema da intersubjetividade no interior
mesmo do método tal como formulado (isto é, sem sua
alteração significativa), a enorme rejeição que a “virada
idealista” gerou poderia ser superada. Essa não é, no
entanto, a opinião de muitos de seus críticos, que entendem
como problemático não somente o solipsismo, mas sim
aspectos mais basilares de seu método.
Como observa Levinas: Husserl “estava convencido
de que o solipsismo implicado no idealismo era a única
causa dos mal-entendidos, e que o reconhecimento da
intersubjetividade transcendental iria resolver isso”. Isso
explica, portanto, por que esse tema foi tão central para o
filósofo na fase tardia de seu pensamento. Porém, segundo
Levinas, Husserl “nem mesmo suspeitava de que as
dificuldades criadas pelo idealismo transcendental estavam
em outro lugar”78. Nesse sentido, o problema central da
fenomenologia husserliana não seria a falta de
intersubjetividade – essa seria, na verdade, apenas uma
consequência de uma concepção de filosofia já
comprometida com o intelectualismo e com uma ideia
preconcebida de conhecimento.
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Sobre as conquistas e as
limitações da filosofia
husserliana
Por meio desse estudo foi possível analisar,
sobretudo através da investigação das obras desenvolvidas a
partir da “virada idealista” até a fase tardia do pensamento
husserliano, como a fenomenologia desenvolveu de
maneira inovadora uma série de conceitos centrais na
filosofia contemporânea. Apesar de Husserl propor, a partir
do método fenomenológico, um projeto filosófico bastante
identificado com a filosofia moderna – sobretudo em
relação ao postulado do eu transcendental e de uma
tentativa de fundamentação última para o conhecimento –
é possível verificar que há, também, diversas questões que
superam esse esquema filosófico, o que fica claro diante da
análise de conceitos como corpo e intersubjetividade.
Assim, retomando brevemente os argumentos e o
caminho percorrido por meio de nossa análise, podemos
verificar a importância central dessas noções: o conceito de
corpo, em primeiro lugar, é desenvolvido por Husserl como
um elemento fundamental para a compreensão das
experiências perceptivas. Embora o filósofo seja
frequentemente acusado de ignorar o papel do corpo em
sua teoria da percepção, tivemos oportunidade de
demonstrar, principalmente através da análise de obras
publicadas apenas postumamente, que a fenomenologia
reconhece a relação entre o aspecto corpóreo e a esfera
perceptiva. Outra questão de grande relevância é a distinção
entre corpo enquanto coisa física (Körper) e corpo “vivo”
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(Leib), através da qual verificamos que muitos dos
desdobramentos posteriores da fenomenologia, sobretudo
através do trabalho de Merleau-Ponty, já encontravam suas
sementes na obra de Husserl. Do mesmo modo, a
investigação da relação entre consciência e corpo e o papel
do último na apreensão da alteridade permitiu indicar uma
série de intuições fundamentais do pensamento husserliano
tardio, sendo uma condição para compreender plenamente
a abertura à intersubjetividade.
Tal tema, do mesmo modo, traz algumas das mais
importantes contribuições dessa fase da fenomenologia,
demonstrando que a acusação de solipsismo foi enfrentada
por Husserl. Nesse sentido, a questão do modo como o
filósofo procura compatibilizar a intersubjetividade com a
redução fenomenológica ilustra adequadamente as
tentativas de superar as dificuldades que pareciam se impôr
ao projeto. A questão da experiência de empatia – também
desenvolvida por Edith Stein, outra fenomenóloga
importante –, bem como a constituição da ideia de mundo
objetivo a partir da comunidade de mônadas, nos
permitiram avaliar a amplitude do conceito de
intersubjetividade no pensamento husserliano.
Ainda assim, conforme argumentamos, embora o
filósofo tenha procurado resolver as dificuldades geradas
pelo método de redução, sua insistência na prioridade da
consciência, no eu puro transcendentalmente isolado e na
ideia de fundamentação última, entre outros temas, traz ao
método fenomenológico uma série de dificuldades para as
quais somente uma revisão de suas bases permitiria uma
solução adequada. Nesse sentido, embora reconheçamos os
enormes avanços do pensamento husserliano tardio,
também estamos cientes de suas limitações.
Como vimos, Husserl argumenta que, a despeito do
método partir de um solipsismo, é possível encontrar, no
interior da própria subjetividade reduzida à esfera
transcendental, a abertura para outros egos e, sem abrir
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mão da redução, comprovar e estabelecer a
intersubjetividade. O problema é, no entanto, se de fato a
fenomenologia, sem alterar seu método inicial, é realmente
capaz de encontrar a esfera intersubjetiva através de uma
fundamentação estabelecida pelo eu transcendentalmente
isolado.
Conforme analisamos anteriormente, o filósofo
argumenta que através da descoberta da necessidade da
alteridade encontrada no interior mesmo da subjetividade
“a aparência de um solipsismo vê-se dissolvida”, embora
“conserve seu sentido fundamental a proposição segundo a
qual tudo o que é para mim só pode retirar o seu sentido de
ser exclusivamente a partir de mim próprio, a partir da
minha esfera de consciência”79. Ora, esse é, dentre os
diversos problemas que apontamos, o aspecto mais
problemático da radicalidade com que Husserl desenvolveu
a redução e, por consequência, estabeleceu seu
pensamento: embora o filósofo acredite ser possível
estabelecer a intersubjetividade a partir da redução, o fato é
que, dado o modo como o método se desenvolve, a esfera
intersubjetiva retira seu sentido em última instância – e,
portanto, tudo o mais também – através do eu isolado. A
dificuldade, ao nosso ver, não é que esse passo seja
incoerente
ou
contraditório
com
o
método
fenomenológico, pois acreditamos, conforme expomos
anteriormente, que Husserl dá respostas satisfatórias
quanto a essa possibilidade80. O empasse, segundo nossa
leitura, é que tentar retirar todo o sentido do mundo a
partir do ego transcendental é ignorar o modo mesmo
como o conhecimento é formulado concretamente,
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inclusive no mundo da vida.
Em poucas palavras: se formos coerentes com a
ideia de mundo da vida enquanto mundo concreto alheio a
teorizações abstratas e descoladas dos aspectos cotidianos e
sociais da nossa experiência, fica claro que o conhecimento
não é estabelecido através de um ego isolado, mas sim já
nasce através da intersubjetividade, no constante encontro
com outros egos. Sendo assim, querer formular um método
que parte do eu isolado para, através disso, comprovar a
existência de outros eus é, no mínimo, um contrassenso em
relação ao modo como o conhecimento é formulado e,
desse modo, uma incoerência com relação à noção de
mundo da vida.
Como sabemos, Husserl tenta se defender alegando
que a redução não pretende trazer uma explicação para
como o conhecimento é concretamente desenvolvido, nem,
tampouco, afirmar que a verdadeira natureza ou essência da
subjetividade consiste em ser um eu isolado
transcendentalmente, mas apenas que espera, por meio de
um método determinado, comprovar de maneira apodítica
as verdades às quais temos constantemente acesso, mesmo
sem problematizações filosóficas. Nesse sentido, segundo o
fenomenólogo, a redução não faz outra coisa senão
“explicitar o sentido que este mundo tem para todos nós,
antes de todo o filosofar”81.
O problema, no entanto, nos parece ser justamente
esse: independentemente das intenções de Husserl o fato é
que, para se manter fiel ao propósito de encontrar uma
fundamentação última para a fenomenologia, o que ocorre
na prática é o estabelecimento de toda e qualquer verdade
não através do sentido que tem “para todos nós”, mas sim
para um eu puro transcendental e isolado. E, com isso,
também nos vemos diante da necessidade de nos
81
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confrontarmos com uma concepção particular de
subjetividade e conhecimento que corresponde a um
paradigma particular, ainda vinculado à concepção de
subjetividade como meio de fundamentação para todo e
qualquer saber.
Nesse sentido, a própria ideia de fundamentação
última se mostra como um pressuposto jamais pensado por
Husserl em suas últimas consequências: se observarmos,
por exemplo, a maneira como o filósofo conduz suas
análises na obra Meditações Cartesianas, veremos claramente
como, a despeito da promessa de abrir mão de toda
preconcepção, há, logo ao início de suas considerações, a
ideia de fundamentação última para o conhecimento como
a guia para todo o desenvolvimento dos argumentos82. Esse
seria, ao nosso ver, um pressuposto herdado da filosofia
moderna que traz uma série de consequências nocivas para
o pensamento husserliano.
Outras dificuldades também surgem no eu diz
respeito ao conceito de corpo. Essa noção, como vimos, é
desenvolvida por Husserl a partir da distinção entre corpo
enquanto mera coisa física (Körper), naquilo que ele tem em
comum com os demais objetos do mundo, e corpo vivo
(Leib), enquanto corpo que é animado por uma alma,
envolvendo todas as características próprias de algo que
não é mero objeto. Porém, se pensarmos nas consequências
da redução e do estabelecimento do eu transcendental
enquanto fonte de todo saber, veremos que não fica claro
nas análises husserlianas como se dá a relação entre ego e
corpo, sobretudo, como vimos, se levarmos em conta o
papel central do corpo na constituição da
intersubjetividade.
Apesar de tais limitações, no entanto, acreditamos
ter apresentado justificativas suficientes, devidamente
embasadas a partir das obras de Husserl, das razões pelas
82
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quais a fenomenologia, tal como foi por ele formulada,
introduziu uma série de questões fundamentais que viriam
a ser temas privilegiados na tradição fenomenológica, sendo
desenvolvidas largamente por filósofos como Heidegger e
Merleau-Ponty. Assim, embora estejamos de acordo acerca
de certas dificuldades no projeto husserliano, também
ressaltamos que sua filosofia não pode ser compreendida
simplesmente como um pensamento solipsista e idealista,
que ignora de modo completo questões relativas ao papel
da alteridade. Nesse sentido, embora Husserl nomeie seu
posicionamento de “idealismo transcendental”, o que o
filósofo de fato desenvolve é uma visão nova para a
questão, a qual não pode ser enquadrada exatamente no
mesmo paradigma das filosofias da modernidade.
Desse modo, esperamos que nossa análise tenha
contribuído para observar como, independentemente dos
limites do pensamento husserliano, sua fenomenologia foi
precursora não somente das bases fundamentais de uma
das linhas mais importantes da filosofia contemporânea,
mas também como ela anteviu uma série de conceitos e
questões que viriam a se apresentar como centrais para as
gerações seguintes de fenomenólogos, de modo que não é
possível compreender o desdobramento dessa e de outras
correntes da filosofia do nosso tempo sem um
entendimento adequado da obra de Husserl.
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