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RESUMO  
 
O presente estudo pretende examinar as críticas e a inspiração de Husserl nas 
Meditações Metafísicas de Descartes, quando escreveu as famosas 
conferências publicadas com o nome de Meditações Cartesianas. A 
contribuição de Husserl foi estudada por Ricoeur  em diversos artigos,reunidos 
depois no livro intitulado Na escola da Fenomenologia.  
Palavras - chave: Husserl, Ricoeur, Descartes; Fenomenologia, Ego, 
Meditações Cartesianas. 

ABSTRACT 

This paper aims to examine the Husserl’s critics and Husserl’s inspiration on 
Descartes’ Meditations Methaphysics,in order to overcoming Descartes 
philosophy  in the famous writing  the Cartesians Meditations.Husserl’s 
contribution is presented by Paul Ricoeur in many articles, published under the 
title À l’école de la Phénoménologie. 
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Introdução 

 

Descartes é o pano de fundo das Meditações Cartesianas 

husserlianas. O estudo delas influenciou a transformação de uma 

fenomenologia numa nova filosofia transcendental; dessa forma pode-se 

denominar a fenomenologia como um neocartesianismo, embora não se trate 

de mera adesão ao pensador francês.Husserl se vale das Meditações 

Cartesianas, pois estas têm um significado permanente, caracterizando as 

suas transformações e reformulações, e refletindo sobre a contribuição e os 

limites da filosofia cartesiana, cuja superação levará Husserl a formular o 

método e problemática da sua  fenomenologia transcendental. 
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O grande tema das Meditações Cartesianas é a reformulação  da 

filosofia buscando constituir uma ciência baseada na fundamentação absoluta. 

Para Descartes o cogito equivale a uma reformulação  análoga de todas as 

ciências; estas são apenas membros dependentes da ciência Universal, una – 

a Filosofia, e é somente nesta que as outras poderão autenticar-se. E para 

alcançarmos tal autenticação  precisamos, segundo Husserl, “de uma 

reconstrução radical que dê satisfação à ideia de filosofia enquanto unidade 

universal das ciências,  condição necessária de uma tal fundamentação 

absoluta” 1 .Tal exigência, em Descartes se expressa como uma filosofia 

baseada no sujeito e se dando de dois modos:  todo aquele que queira ser 

filósofo deve recolher-se em si próprio e procurar  a verdade dentro de si, 

destruir todas as ciências para de novo reconstruí-las, pois a filosofia é algo 

pessoal do filósofo e só por ele é que esse caminho deve ser percorrido. As 

Meditações de Descartes delineiam quais caminhos são necessários para  

qualquer filosofia  alcançar o rigor científico e a partir daí delineia uma nova 

filosofia. 

A obra nos leva a um retorno ao ego e às cogitationes que só o 

atingiremos pela dúvida metódica. Tudo é passível de dúvida, tudo que é dito 

como certo na experiência e no pensamento é posto no crivo da dúvida 

metódica, não para permanecer na dúvida, mas para encontrar um fundamento 

que resista à dúvida . Aquele que medita se mantém fora da dúvida, não se 

pode negá-lo ou duvidá-lo. Enquanto ego das cogitationes, ele é absolutamente 

indubitável. 

O ego reduzido procura caminhos para verdades apodíticas, tendo 

como fio condutor princípios que são natos e pertencem ao ego puro. 

        O eu transcendental e a fenomenologia husserliana 

É possível perceber a insatisfação de Husserl em relação ao modelo 

de ciência de sua época, quando esta se referia ao conhecimento da realidade. 

A insuficiência da ciência de seu tempo é exemplificada  pela  psicologia 

científica, que reduz as operações psíquicas a mera resposta a estímulos 

1  HUSSERL. Ed. Meditações Cartesianas. Conferencias de Paris. Phainomenon – Clássicos de 
Fenomenologia . Portugal. CFUO: 2010. p. 52. 
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externos,, deixando de lado a subjetividade. É diante desse modelo de ciência, 

que pressupõe um mundo existente antes da experiência, que surge a proposta 

fenomenológica e transcendental de Husserl. 

A fenomenologia opõe-se aos postulados empíristas, pois ela parte 

do pressuposto que não existem objetos em si, mas o indivíduo, e este atribui 

diferentes significados ao mesmo objeto. Também se opõe às ideias 

racionalistas, pois estas  só consideram a ideia de consciência pura, isolada e 

fora do mundo. Na fenomenologia, entendemos consciência como consciência 

de alguma coisa; o saber emerge da correlação consciência –mundo, resulta 

da visada intencional . 

A palavra a fenomenologia é formada por dois vocábulos gregos: 

phainomenon, aquilo que se mostra e logos, que para os gregos tem diversos 

significados;retemos apenas os de palavra e pensamento. Fenomenologia é o 

estudo  daquilo que se mostra, o fenômeno. A fenomenologia não é uma 

ciência exata, uma ciência eidética dedutiva, ela será rigorosa sim, mas não 

exata; por acontecer pela descrição e não dedução, seus objetos são os 

fenômenos,  são os vividos da consciência, os atos e os correlatos dessa 

consciência. 

As Meditações Cartesianas de Husserl é uma introdução à sua 

fenomenologia. Êle atribui um papel especial a Descartes, responsável pela 

reforma da filosofia fazendo dela uma ciência que busca  fundamentos 

absolutos. A partir desse ideal de reconstrução da filosofia, ela  se torna  

assunto pessoal do filósofo. Defendida como um neocartesianismo toma de 

Descartes dois grandes motivos metódicos nos quais fará uma renovação 

profunda: a efetivação de uma crítica a tudo quanto aparece a nós de maneira 

evidente, e a reformulação  de todos os saberes pela descoberta do seu 

fundamento único no “sujeito” que tem consciência de si.  

A contribuição de Husserl só pode ser entendida quando 

compreendermos a sua tentativa de criar uma nova forma de conceber a 

realidade, diante da sua insatisfação com o saber de seu tempo e com as 

crises epistemológicas que ocorreram no início do século XX. O método, a 
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dúvida cartesiana  e a tentaiva de ir além de Descartes, partindo de Descartes, 

seriam essenciais para se apreender essa nova concepção:  

 “A respeito de tudo o que é certo na vida de experiência e de 
pensamento naturais, ele realiza, por essa vida, uma critica 
metódica quanto à possibilidade de isso ser posto em dúvida, e 
procura adquirir, por meio da exclusão de tudo o que ainda 
deixa em aberto a possibilidade da dúvida, um eventual acervo 
de coisas absolutamente evidentes.” 2  

Aquele que medita, retém apenas em si mesmo o ego puro das suas 

cogitationes, pois só ele existe depois de se ter colocado em suspensão a 

existência do mundo. Descartes, segundo Husserl, reinventa uma nova forma 

de fazer filosofia que sai dos trilhos do passado, indo de um objetivismo 

ingênuo para o subjetivismo transcendental.  

O caminho do ego transcendental é o modo a fundar as ciências de 

uma forma radical que Husserl percorrerá, afirmando que se  deve, de qualquer 

modo, fazer uma crítica à experiência primeira que temos do mundo, o qual se 

apresenta como já apodíctico,  de modo necessário e incondicional. A respeito 

disso afirma:  

“O Ser do mundo é por si mesmo óbvio – tanto que ninguém 
pensará em enunciá-lo expressamente por uma proposição. 
Temos, afinal, a experiência continuada pela qual este mundo 
está incessantemente diante dos olhos como sendo 
inquestionavelmente. Mas, por mais que esta evidência seja 
em si anterior a todas as evidências da vida voltada para o 
mundo e de todas as ciências – das quais ela é fundamento 
que constantemente as suporta -, depressa ficamos na dúvida 
sobre se ela poderá reivindicar, nesta sua função, um caráter 
apodíctico. E quando prosseguimos com esta dúvida, torna-se 
visível que essa evidência também não poderá reinventar 
prerrogativa de ser a evidência absolutamente primeira. No que 
diz respeito ao primeiro ponto, a experiência sensível universal, 
em cuja evidência o mundo nos é constantemente dado de 
antemão, não deve ser tomada, sem mais, como uma 
evidência apodíctica em que fosse absolutamente excluída a 
possibilidade de que se tornasse duvidoso que o mundo fosse 
efectivamente, ou seja, a possibilidade do seu não-ser.” 3  

 

2 Idem. P 25 
3 Idem, ibidem p. 65-66 
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O passo seguinte é colocar entre parênteses o mundo ( fazer o que 

Husserl chama de époché)como dado imediato e considerá-lo como puro pólo 

atrativo, objeto intencional da consciência.Colocar “entre parentes” não será só 

relativo ao mundo, mas também ao eu empírico , a subjetividade em relação às 

experiências. Suspender a tese de mundo empírico  e da subjetividade 

empírica resulta num Eu puro um Eu transcendental pura função de 

conhecimento da espécie huamana e num mundo que é puro foco intencional 

da consciência.Husserl chama essa dupla suspensão de redução eidética e de 

redução fenomenológia. 

Na redução o mundo é observado em sua transparência, pela 

relação dada na consciência entre noema e noésis, isto é, é visto como 

vivência objetiva, como objeto significativo, no qual o sujeito vê suas operações 

conscientes, a sua intencionalidade, elemento essencial da vivência objetiva. 

Sujeito e  objeto não são mera uma relação entre duas realidades 

independentes, mas  dois polos significativos da intenção da consciência. 

Perceber é intencionar, é tornar significativo. O Ego transcendental é o 

fundamento, a origem de toda significação, é o portador e doador de intenção e 

significação. 

A fenomenologia consiste em explicar essa atividade fundadora e 

constitutiva do Ego transcendental. A análise intencional nos diz que o objeto é 

constituído como significante e cabe à fenomenologia a análise deste processo 

de constituição. Pela redução o ego tem-se como responsável pelo sentido dos 

fenômenos, fonte das significações. A consciência pela intencionalidade é 

antes de tudo, consciência de algo, ela não é inicialmente consciência de si. A 

apreensão do mundo é inconsciente antes de se tornar consciente, irrefletido 

antes de ser reflexão.  A intencionalidade em ato é mais ampla que a 

intencionalidade já exercida. 

A significação do mundo não é dada apenas por um ego subjetivo, 

mas por de uma pluralidade de egos, visto que o mundo é intencionado por 

vários egos, fazendo surgir uma relação intersubjetiva, pela qual a significação 

é dada por uma comunidade, é histórica. 
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Significar o mundo presente implica considerar o passado e se ligar 

ao mundo futuro; assim é o conhecimento científico: este mundo de experiência 

objetiva das ciências se ergue sobre o mundo originário da vida previamente 

dada.  Assim as ciências positivas perderam o sentido da vida; nisto consiste a 

crise das ciências; elas não perdem seu valor no que se refere aos fatos que 

analisam, mas por terem se afastado dos problemas referentes ao sentido da 

existência humana. 

Para Husserl o mundo objetivo da ciência é fundado na experiência 

e no pensamento pré-reflexivo e pré-científico, e se fundamenta na formação 

subjetiva. Dessa forma só uma investigação que tenha como finalidade 

remontar à subjetividade, pode alcançar o sentido de ser no mundo, pois ela é 

a fonte do pensamento pré-reflexivo e do científico e reflexivo. Recoloca-se, 

desse modo, no pensamento contemporâneo a necessidade de uma 

antropologia filosófica, uma ética e uma epistemologia que respondam aos 

novos desafios. 

Com o aprofundamento feito por Husserl da dúvida cartesiana ,pelo 

retorno a nós próprios que fundamenta a subjetividade transcendental, não se 

pode recusar a empiricidade objetiva do mundo fora de nós. A existência do 

mundo fundada sobre a apoditicidade da experiência natural, não é só agora 

um fato evidente, mas de afirmação. Estamos diante da atitude puramente 

fenomenológica: o mundo considerado não como evidência natural, mas  como 

dado para a consciência de alguém. 

Partindo da empreitada cartesiana  o filósofo alemão afirma que se 

bem executado, o retorno a nós mesmos, nos conduzirá à subjetividade 

transcendental, sendo esta e não  o ego cogito, o domínio último, apodítico e 

correto, proporcionando, dessa forma, a inauguração de qualquer filosofia 

radical. Assim:  

“Reflictamos. Enquanto filósofos que meditam radicalmente, 

não temos, agora, nem uma ciência que seja válida para nós, 

nem um mundo que exista para nós. Em vez de ser pura e 

simplesmente, ou seja, em vez de valer para nós de modo 
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natural na crença de ser da experiência, o mundo é, para nós, 

apenas uma simples pretensão de ser.” 4 

Apesar da reverência ao pensador francês, do retorno ao cogito, 

Husserl abre caminhos a uma nova fundamentação epistêmica do fenômeno e 

da experiência, não adere completamente a Descartes. O erro cartesiano seria 

o de ter estabelecido um “eu” para depois ir à realidade externa, como uma 

mediação, sendo tal mediação fundamentada nesse “eu.” O caminho 

husserliano seria diverso: o processo não precisa de mediação, mas sim, de 

uma relação sujeito-objeto; não há uma forma dual de conceber a realidade 

como pretendia o pensador francês, o sujeito separado do objeto. Tudo é 

estabelecido a partir de uma ordem transcendental, estrutura na qual se dá a 

experiência: não posso viver, experimentar, pensar, não posso agir e emitir 

juízos de valor num mundo diferente daquele que se encontra em mim e de 

mim mesmo extrai o seu sentido e sua validade. Reduzir toda a realidade 

referindo-a a um eu, a uma subjetividade transcendental, é o que Husserl 

chama de epoché fenomenológica. 

Superando  o pensamento cartesiano, o método de redução a uma 

subjetividade única e fundadora da realidade conduz  Husserl, em sua Primeira 

Meditação, a apresentar uma nova proposta epistêmica, uma filosofia 

radical,deixando de lado a posição das ciências naturais, que têm o mundo 

como dado, numa relação de correspondência entre juízo e o objeto desse 

juízo. Husserl toma a relação com a realidade, a partir do eu transcendental, 

fundamento único e apodíticamente correto, que se dá pelo intermédio da 

epoché, inferindo um mundo que existe para mim, exatamente tal como existe 

para mim. A abordagem fenomenológica, afirmando que não há uma relação 

dual, um sujeito que se coloca diante de um objeto um separado . É preciso 

explorar a própria coisa que se percebe, que se pensa, da qual se fala, 

evitando hipóteses, tanto sobre a relação que nos  liga ao fenômeno como 

sobre a relação  que o liga ao “Eu”, para quem ele é fenômeno. Husserl postula 

uma correlação consciência-mundo, que se dá na intencionalidade da 

consciência. 

4 Idem, idibem p. 67 
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        Ricoeur leitor de Husserl 

Ricoeur foi tradutor, e introdutor do pensamento fenomenológico 

husserliano, das Ideen I na França. Em 1986, publicou uma coletânea de 

artigos intitulada “ À l’École de la phénoménolpgie”,  que ainda assim, não 

reúne a totalidade dos estudos ricoeurianos sobre Husserl.  Paul Ricoeur é 

influenciado pela fenomenologia husserliana e faz a sua própria hermenêutica 

fenomenológica.  Exporemos aqui uma síntese de seu pensamento acerca do 

pensamento de Husserl. Faremos uma breve síntese dos estudos ricoeurianos 

sobre a fenomenologia, mostrando como ele percorre as principais obras do 

Husserl. 

A fenomenologia não se esgota em Husserl! Ela está inserida na 

história da filosofia ocidental. Encontramos, segundo Ricoeur, na 

fenomenologia husserliana dois traços da “Fenomenologia do Espírito” de 

Hegel: o trágico e o lógico. O fenômeno é o que aparece e não um ser capaz 

de ser recuperado por um espírito absoluto. Está ligando também a Kant nas 

descrições que continuam a análise do Gemut  

(...) pelo seu gosto por aquilo que é “originário”, “pleno”, 
“presente”, para além das abreviações e dos símbolos do 
discurso, ela (a fenomenologia) dá sequência à grande tradição 
inglêsa da crítica da linguagem, e estende sua disciplina de 
pensamento a todos os setores da experiência – experiência  
das significações, das coisas, dos valores das pessoas.”5      

A fenomenologia tem ligações, de modo mais radical, com a filosofia 

cartesiana: à dúvida e ao cogito. Ao modo de Descartes,efetua  a redução das 

falsas evidências, até chegar ao fenômeno verdadeiro, ao aparecer autêntico. 

O cogito se torna a única verdade fenomenológica em que todos os sentidos 

são confrontados com o que constitui o fenômeno do mundo. A fenomenologia 

não foge ao transcendentalismo kantiano, ao originário humeneano, à dúvida e 

ao cogito cartesiano.  “A fenomenologia é menos uma doutrina que um método 

capaz de encarnações múltiplas, e do qual Husserl explorou apenas um 

pequeno número de possibilidades” 6, diz Ricoeur.  

5 RICOEUR, P. Na escola da fenomenologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p.08 
6 Idem. 
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Em Husserl o método fenomenológico se funde com uma 

interpretação idealista e que o situa no mesmo plano que o neokantismo do 

início do século. A fenomenologia é a soma da obra husserliana, das heresias 

que dele nasceram e também das variações do próprio Husserl e de modo 

mais peculiar a soma das descrições fenomenológicas e das interpretações 

filosóficas pelas quais se  reflete e organiza o método.  

Nas Investigações Lógicas, em seu Segundo Tomo, é tratado o tema 

da análise da significação e onde encontramos noções do método 

fenomenológico, e que mais tarde serão abordadas na Quinta e na Sexta 

dessas Investigações dedicadas ao estudo da intencionalidade e intuição 

categorial. 

A questão fundante da fenomenologia é “ o que significa significar?”. 

A fenomenologia considera a relação que a consciência mantém com as coisas 

e seus significados, tais como os elaborados pela oralidade e pela cultura. Diz 

Ricoeur: 

“O ato primeiro da consciência é querer dizer, designar 
(meinen); distinguir a significação entre outros signos, dissociá-
la do eu, da imagem, elucidar as diversas maneiras dentre as 
quais uma significação vazia vem a ser preenchida por uma 
presença intuitiva(seja ela qual for), é isto que é descrever 
fenomenologicamente a significação. Este ato vazio de 
significar outra coisa não é senão a intencionalidade. Se a 
intencionalidade é a propriedade notável da consciência de ser 
consciência de ... de escapar a si mesmo em direção a um 
outro, o ato de significar contém o essencial da 
intencionalidade. ”7 

Graças à intencionalidade que a fenomenologia é possível. Husserl 

parte das reflexões de seu mestre Brentano e assume a intencionalidade não 

como característica dos fenômenos psíquicos, entendidos como um grupo de 

fenômenos que coexistam com outros fenômenos, mas como a relação entre o 

sujeito e  o objeto da consciência em geral. 

A intencionalidade é a característica essencial das vivências, por 

que todas as experiências a implicam ,caracterizando a consciência com um  

7 Idem, ibidem, p 09 
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sentido integrador, indicando a corrente da consciência como a unidade de 

consciência. Para Husserl a intencionalidade é operante, pois não se refere 

somente ao seu objeto, mas também ao si mesmo e por isso, é ciência de si. 

Na fenomenologia ela é assumida como característica fundamental da 

consciência. 

O fenomenólogo afirma que toda consciência é consciência de 

algo,;assim ,todo ato de pensamento é intencional; a consciência é definida 

como intenção voltada ao objeto. Perceber não é perceber sensações, na 

psique não é possível separar fenômeno e coisa em si, ela é doadora de 

significado.Fenômeno é fenômeno para consciência, e não há consciência que 

não seja consciência de algo; ela é a maneira de um sujeito ver o mundo. Para 

cada maneira de consciência intencional há uma correspondente apresentação 

do objeto à consciência. 

Para se entender melhor essas modalidades, faz-se importante o 

entendimento do que Husserl chama de noésis e noema. O campo 

fenomenológico elucida a essência da correlação entre consciência e objeto, 

estendendo o seu significado para tal. Noema é o objeto no seu núcleo 

essencial, pólo a ser conhecido; e a noésis é o modo como a consciência se 

apropria desse objeto. O objeto é o resultado da correlação intencional 

consciência-mundo. O ser não se esconde atrás das aparências ou do 

fenômeno, mas o real só pode ser apreendido no seu aparecer. A consciência 

implica em relação ao objeto um desvelar progressivo, que é apreendido em 

perspectiva. 

A percepção não produz a essência, apenas encontra o objeto e 

este será alvo da descrição por parte da consciência, que logo perceberá que 

existe um núcleo invariante que permanece em todas as variações 

apreendidas. Husserl denomina eidos ou essência, essa a estrutura que define 

a essência do objeto, o seu núcleo invariante. 

A fenomenologia é, portanto, a ciência das essências, ou seja, dos 

diferentes modos do mostrar e do manifestar-se dos fenômenos à consciência, 

cuja característica primordial é a intencionalidade. A consciência, com efeito, é 

sempre consciência de algo, por isso se pode notar que a distinção entre 
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sujeito e objeto dá-se rapidamente. O sujeito é um ser capaz de atos de 

consciência, como perceber, julgar, imaginar e recordar; ao contrário, o objeto 

é o que se apreende nesses atos. 

É preciso distinguir o aparecer do objeto do objeto que aparece; 

assim, o filósofo alemão distingue os fatos das essências. A consciência é 

intencional, e é a intencionalidade que caracteriza a consciência de modo 

significativo, ela sempre se refere a objetos no seu  aparecer. 

Descrever efetivamente o que se dá à consciência, o que nela se 

manifesta é a tarefa da fenomenologia, e o que se manifesta e aparece é o 

fenômeno, e por fenômeno não entendamos a aparência contraposta à “coisa 

em si”. É tudo que a nós se apresenta por intuição, é fonte de conhecimento. A 

essência, que aparece de várias formas, é o núcleo comum entre os objetos 

que nos são dados, e se refere ao sentido, ao ser do fenômeno. 

Ciência das essências, e não de dados de fato, assim é a 

fenomenologia – ciência dos fenômenos - que visa descrever os modos pelos 

quais os fenômenos se apresentam à consciência, e neles visa descobrir as 

essências. E são os universais que a consciência intui quando o fenômeno a 

ela se apresenta; daí Husserl falar da intuição das essências.  

Husserl faz a distinção entre o fato e essência, o que permite 

justificar a lógica e a matemática. Os juízos universais e necessários que neles 

se encontram são relações entre essências e não recorrem à experiência como 

fundamento de validade. Referem-se à essência, que abre a fenomenologia à 

exploração e a descrição do Husserl chama de “Ontologia regional”, que nos 

permite estudar e classificar os vários tipos de essências. A ontologia universal 

constitui o domínio do percebido e tem por função explicitar os seus conceitos 

fundamentais, assim como os de toda ciência, explicando suas estruturas 

essenciais. Desta forma, essas regiões são: a natureza, a sociedade, a moral e 

a religião; os seus estudos se propõem em captar e descrever as essências 

dos fenômenos sociais,morais ou religiosos, contrapondo-se à “Ontologia 

formal” que se identifica com a lógica. 
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A fenomenologia visa o sentido que diz a presença. É pela intuição 

referente à essência dos atos e o que estes contém, que é possível fazer a 

distinção entre signo, significação – plena e vazia – e intuição – sensível e 

categorial. Toda fenomenologia se dá no plano da intuição do eidos, ela não se 

atém apenas ao vivido individual e incomunicável, mas é nele que atinge a sua 

estrutura universal: “Numa palavra, uma significação que vai ser preenchida 

percepção imanente, quer pela própria imaginação dessa percepção que, por 

suas variações, vai precipitar o ‘sentido’ no cadinho da análise 

fenomenológica.”8 

Depois das Investigações Lógicas, o pensamento de Husserl 

percorre dois caminhos: “os temas descritivos não cessam de se enriquecer e 

de extrapolar o quadro lógico inicial.” 9 Ele “não se cansa de refinar a filosofia 

do método e entrelaça assim a fenomenologia a uma filosofia fenomenológica. 

Não há sobreposição de um caminho a outro, mas Husserl mais tarde se vale 

dos temas descritivos para criar a redução.  

A noção de intencionalidade ganha maior atenção de Husserl 

quando este afirma que toda consciência é consciência de algo (consciência 

como cada cogitatio distinta, voltada para um cogitatum distinto). Dessa forma 

haverá tantas espécies de intencionalidade,de consciência, quantas maneiras 

de o cogito se voltar para alguma coisa. Olhando diretamente pelo lado 

descritivo, a intencionalidade foge à alternativa do realismo e do idealismo. 

Dizer que o objeto transcende à consciência e que está na consciência  

enquanto algo que aparece a esta consciência, seria dizer a mesma coisa; no 

entanto, ele está não no sentido real, mas transcendental: “A intencionalidade 

significa somente que a consciência se acha a título primeiro fora de si e que 

ela o está de múltiplas maneiras, das quais a objetividade lógica não passa de 

uma modalidade de segundo grau e a percepção, a modalidade 

fundamental.” 10  

É através desse caminho que Husserl se afasta das filosofias 

criticistas do juízo, pois pela percepção temos o modelo de toda a presença, 

8 Idem, ibidem, p.10 
9 In. Idem, p. 11 
10 Idem, ibidem, p. 12 
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dado que nela se desvela a estrutura da consciência. Toda consciência se 

percebe envolvida por um horizonte de perceptibilidade que confere ao mundo 

a sua estranheza e sua abundância. e tal estrutura faz nascer uma reflexão 

sobre a temporalidade adquirida na percepção dos objetos mais sólidos. Nesse 

caminho surge o tema do ser-no-mundo, explicado por Husserl, por Heidegger 

e os existencialistas. A primeira verdade do mundo não é a físico- matemática, 

mas a da percepção; a apoditicidade da ciência se constrói sobre o alicerce da 

presença e existência do mundo vivido perceptivamente.  

  Em Ricoeur a redução fenomenológica assume o caráter de 

explicitação do método praticado na descrição fenomênica e na elaboração de 

uma filosofia transcendental, que se subentende como uma verdadeira decisão 

metafísica sobre o estatuto ontológico de tais fenômenos. A fenomenologia é 

filha da crise do ceticismo, ulterior à intencionalidade e relativa à própria 

possibilidade de intencionalidade, de sua relação com a transcendência. Afirma 

Ricoeur que: “a essência da consciência é igualmente o seu enigma”11. A crise 

do ceticismo é sanada pela cisão no próprio objeto, “entre seu em si suposto” e 

seu aparecer puro. Mas em  Ideen, quando  a cisão é colocada na investigação 

da precariedade e da temporalidade do aparecer em fluxo, o objeto está pronto 

para a redução:  

“A hipótese conforme a qual o mundo poderia não ser nada, 
isto é, que as silhuetas poderiam não mais concordar com 
coisa alguma, acaba de resolver o ser no aparecer. 
Apresentada assim, a redução parece uma subtração de ser. 
Nas Ideen a consciência é designada como um resto, um 
resíduo fenomenológico da operação; isto quer dizer que o 
pensador se abstém de se pronunciar (epoché) sobre o 
estatuto ontológico último do aparecer e que só se ocupará 
com o aparecer puro. Mas Husserl interpreta sempre mais essa 
conquista do aparecer sobre a crença não motivada no em si 
como uma decisão sobre o próprio sentindo do ser.” 12  

A dúvida metódica, abordada na Primeira Meditação é  considerada 

inaugural; é através dela que Descartes questiona todas as certezas imediatas, 

sejam de senso comum, reais ou imaginativas. Husserl dá seguimento à dúvida 

11 Idem, p. 13 
12 Idem, p. 14 
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como método, colocando em cheque os “pré-conceitos” dos pressupostos e 

das crenças, até chegar ao que ele chamará de epoché. Ele já pensava em 

fundamentar a fenomenologia como ciência rigorosa, uma ciência voltada para 

as coisas. E é com esse intuito de ir às coisas mesmas, coisas tão manifestas 

ao ponto de não poderem ser postas em dúvida e sobre as quais quer fundar 

uma concepção filosófica consistente, que propõe então, a epoché ou redução 

fenomenológica como método.   

Epoché significa suspender o juízo sobre o que nos dizem as 

doutrinas filosóficas, sobre o que nos dizem as ciências e sobre o que cada 

indivíduo afirma e pressupõe na vida cotidiana, quer dizer,sua atitude natural, 

que é feita de certezas variadas úteis à vida e de que vivemos em um mundo 

de coisas existentes; contudo, elas não possuem evidência construtiva e 

devem ser postas “entre parênteses”. Não seria uma dúvida ao modo 

cartesiano, mas trata-se de  por concepções mal fundadas  fora do uso, não 

nos valendo delas como fundamento para a filosofia. Se esta quer ser uma 

ciência rigorosa, deve ter por fundamento aquilo que é indubitavelmente 

evidente.: Enquanto a dúvida cartesiana recusa toda verdade atribuída aos 

sentidos e às imagens, a epoché não faz senão colocá-la entre parênteses, 

neutralizando sua validade.A adesão  ingênua à  sua realidade é suspensa. 

  A dúvida cartesiana é provisória e a epoché é definitiva: em Descartes a 

dúvida serve para sair da dúvida,  é um momento a ser ultrapassado; em 

Husserl a epoché é instauração duradoura de uma atitude de permanente 

questionamento.De uma motivação à outra, uma é natural, outra  é 

transcendental: somos induzidos a duvidar de tudo pela descoberta de que as 

coisas podem nos enganar; em contrapartida, a motivação da epoché é interna, 

está interligada à minha determinação voluntária.Com Descartes eu duvido de 

tudo, exceto de mim mesmo, o ego; o eu fica insento dos questionamentos; 

com a epoché , o ego, o eu, está imerso no mundo,  encontra-se submetido à 

suspensão  da adesão ingênua à sua realidade. 

Assim, nem as doutrinas filosóficas, nem a ciência, nem as crenças 

da atitude natural são pontos indubitáveis de que necessita a ciência rigorosa, 

a filosofia. Segundo Husserl todas as crenças devem ser postas “entre 

parênteses” a modo  de epoché e não ao modo cartesiano. 
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A única coisa que resiste à epoché, o que não pode ser posto “entre 

parentes”, é a consciência e a subjetividade, pois sua existência é 

absolutamente evidente ;é o “cogito” com seu “cogitato”, além de ser a 

realidade mais evidente, absoluta; é o lugar onde se fundamenta toda a 

realidade,pois  o mundo é constituído pela consciência. 

Todo esse percurso feito por Ricoeur para explicar a fenomenologia 

husserliana chega ao ápice com o estudo sobre as Meditações Cartesianas, 

pois segundo ele, elas são a expressão mais radical da filosofia que neles 

emerge, na qual o mundo não é somente “para mim”, mas “de mim recebe” 

toda a validade ontológica, a sua existência.  Ele se torna “mundo-percebido-

na-vida-reflexiva.” 

Na Quarta Meditação, Husserl traça a passagem de uma 

fenomenologia voltada para o objeto, para uma voltada para o ego. Nesta, o 

ego é constituído continuamente por si mesmo como existente: o cogitatum é 

compreendido no cogito e este ego é que vive “através de” seus pensamentos. 

Ricoeur diz que, ao  fazer da fenomenologia uma egologia, 

acarretamos um problema: “o problema do outrem” . Apenas o ego é 

constituído por primeiro, daí a necessidade de ter sido proposta  por Husserl  

uma  Quinta Meditação, que trata da formação de outrem ;Husserl a refaz por 

longos anos. Ricoeur supõe que  

“se o ego não parece poder ser transcendido a não ser por 
outro ego, deve este outro ego ser ele mesmo constituído 
precisamente como estranho, mas na esfera da experiência 
própria do ego. Esse problema constitui uma das grandes 
dificuldades da fenomenologia husserliana. O respeito da 
experiência ingênua da intersubjetividade e o radicalismo 
filosófico herdado das meditações anteriores aí se mesclam tão 
estreitamente que fica difícil separar as descrições do conceito 
idealista.”13 

A intenção primeira das Meditações é situar o motivo transcendental 

da fenomenologia na história da filosofia. Tem a  intenção dar a conhecer o 

modo histórico de tomar consciência da principal atividade da fenomenologia 

13 Idem. ibidem, p. 15 
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,que vai constituir o fulcro do  Krisis. Nela a reflexão transcendental é o modo 

de filosofar que tem a sua própria história e atravessa a história das ciências, 

das técnicas e das filosofias objetivas que estavam fascinadas pelo naturalismo 

científico. A retomada do cogito provoca uma radicalização que suspende o 

equívoco da história. 

Descartes não foi bastante radical ou não foi fiel ao seu próprio 

radicalismo, por isso existe uma história que pretende acabar com as variações 

do pensamento e recomeçar a filosofia; assim ela superaria a própria história e 

fará valer o seu eterno sentido. “As Meditações sugerem tal ideia: a história da 

filosofia tem um sentido na medida em que se encaminha para a supressão de 

sua própria história por um progresso no sentido do verdadeiro começo”. 14 

A filosofia, pode-se dizer, é uma interpretação da sua própria 

história, explicação de suas contradições e uma justificação de sua unidade 

possível pelo sentido supra-histórico do ato filosófico, da intenção filosófica. 

Neste caminho Husserl procurou ir além de Descartes, propondo a  ideia de um 

começo radical. Deste sentido eterno vem a própria tarefa da filosofia; tal tarefa 

encontramos no Krisis, que mostra que esse sentido eterno é um dever do 

filosofar, e que gera precisamente uma história reflexiva, significante, porque é 

o desabrochar do seu próprio sentido. 

Por que levar o cogito a uma tal radicalização? Husserl lê Descartes 

por um viés neokantiano; o grande feito cartesiano foi ter proposto o projeto de 

uma filosofia que fosse ao mesmo tempo ciência e fundamento de todas as 

ciências, uma ciência universal. Por direito, o cogito é o sujeito transcendental. 

No entanto, Descartes trai o seu intuito primeiro, a dúvida deveria acabar com a 

exterioridade objetiva e colocar em evidência uma subjetividade sem exterior 

absoluto. Husserl coloca o cogito como o primeiro  elo de uma cadeia dedutiva, 

cujos demais elos são a res cogitans e a existência de Deus, e por intermédio 

da verdade divina, a afirmação da existência objetiva da natureza.  

Ricoeur chama a atenção para a consideração husserliana de 

Descartes.:  

14 Idem. p. 176 
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“a polaridade entre o cogito que absorve em si toda a 
objetividade como o seu sentido (as ideias físicas e 
matemáticas são o sentido mesmo do cogito) – e pelo outro 
lado a existência de Deus da qual tudo depende enquanto 
criatura.” 15 

Esses dois pólos se cruzam na ideia de infinito, e  pertencem ao 

ciclo do cogito. No entanto, é contestável uma filosofia com dois pólos: o cogito 

como referencia de todo o pensável e Deus como referência de todo o 

existente.  Daí Husserl refazer essa estrutura e iniciar uma outra filosofia 

divergente da cartesiana. Toda a tarefa de Husserl será baseada na omissão 

dessa polaridade. Basta apenas o ego transcendental para fundamentar a 

Philosophia Prima, não é necessário postular um Deus, como em Descartes, 

para fundamentar a existência do mundo e garantir o acesso à verdade.  

A filosofia transcendental assume, em meio a dificuldades, o status 

de uma filosofia onde o ser não fosse aquilo que só dá realidade ao objeto, 

mas, sobretudo, funde-se ao próprio ego e sua realidade. Um cogito sem res 

cogitans, sem a medida absoluta da ideia do infinito, sem o cogitatum singular. 

Tais dificuldades surgiram na Quarta Meditação, com a consideração da 

objeção ao solipsismo transcendental. A resposta encontramos na Quinta 

Meditação: enquanto que Descartes transcende o cogito  referindo-a a Deus; 

Husserl o faz através do alter ego, buscando numa filosofia da 

intersubjetividade o fundamento da objetividade  que Descartes buscara na 

verdade divina.     

A filosofia transcendental de Husserl é assim, a filosofia do sentido; 

percebido, imaginado, querido, experimentado afetivamente; sempre julgado e 

dito, lógico. O mundo para mim é o sentido do mundo em mim, inerente à 

minha existência, ao sentido da minha vida. O filósofo alemão resgata o sum 

do cogito eliminando a sua dimensão ontológica. O Cogito depois da redução é 

um campo de experiência, o fim de uma intuição originária; a reflexão que o 

apreende é um ver preenchido pela consciência.  

 

15 Idem, ibidem, pp. 176-177 
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