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A ideia de aproximayao implica, em primeiro
lugar, a diferenya entre dois termos, no caso, 0 modo de
pensar de Husser! e 0 modo de pensar de Heidegger. Contudo,
nao sendo possivel aproximar heterogeneidades puras, tentarei
estabelecer, num primeiro momento, as diferenyas
aparentemente imediatas entre os dois pensadores, para, num
segundo momento, mostrar suas possiveis convergencias, em
tome da ideia do transcendental. E claro que tal convergencia
nao pode ser afirmada atraves de conceitos perfeitamente
claros e de significayao univoca que constituiriam na sua
articulayao 0 nucleo dessas duas filosofias. Ao contnirio,
sobretudo em Heidegger, e na ambigtiidade essencial da
constituiyao onto16gica do Dasein como ser-no-mundo, na sua
facticidade e temporalidade, que se enraiza 0 caniter
"transcendental" da analitica existencial, em conexao
indissociavel com a questao do "conhecimento" e do
"sujeito".

Mas tambem em Husser!, mesmo mantendo a
perspectiva de urn idealismo transcendental, fundado na
afirmayao de urn sujeito absoluto, radicalizando assim a



subjetividade modem a e levando as ultimas conseqtiencias 0
cogito cartesiano, 0 caniter necessariamente transcendental da
filosofia, enquanto fenomenologia, nao aparece sem uma forte
carga de ambigtiidade. Com efeito, a ideia da Lebenswelt, de
situa9ao e de historicidade, vai aparecendo, cada vez mais
fortemente, no pensamento do fil6sofo como estofo, .

irredutivel de toda atividade e de toda compreensao filos6fica.
Pode-se afirmar que 0 modo de pensar de

Heidegger, enquanto realiza9ao do "passo de volta", de
"repeti9ao" e "desconstru9ao" da tradi9ao metafisica e dado a
partir da forte influencia recebida da fenomenologia
husserliana, incluindo-a nessa tare fa desconstrutiva, e de sua
peculiar leitura de Kant. Neste sentido, parece legitimo
interpretar globalmente 0 pensamento de Heidegger como
uma radicaliza9ao fenomenol6gica da fenomenologia de
Husserl e da transcendentalidade kantiana.

Semelhante tarefa perpassa, como pano de fundo, a
quase totalidade da obra de Heidegger. No momento, por uma
questao de limites, restringimo-nos a uma amilise sucinta de
tres questoes fundamentais, que podem servir de fio condutor
para confrontar a subjetividade transcendental em Husserl e a
transcendentalidade do Dasein em Heidegger: a questao do
conhecimento; a concep9ao da "consciencia", e a
possibilidade da redu9ao fenomenol6gica em gera!.

1. 0 conhecimento fenomenol6gico

Sabe-se que, das Investigar;oes as Ideias, a
concep9ao husserliana do conhecimento evolui na dire9ao da
Wesenschau, ou visao da essencia. Nesse sentido, afirma
~u~s~rl, "assim como 0 dado na intui9ao empirica ou
mdlvldual e urn objeto individual, 0 dado na intui9ao essencial
e rigorosamente intui9ao, como 0 objeto eidetico e

Subjetividade transcendental e transcendentalidade do Dasein:
aproximar,;oes entre Husserl e Heidegger

rigorosamente objeto" .. A Wesenschau e, pois, 0 olhar direto
para a essencia, a partir da simples presen9a da mesma na
consciencia, 0 que, radicalizando ontologicamente a
afirma9ao, poderia indicar a Erschlossenheit heideggeriana,
como abertura origimiria do Dasein. Nesse sentido, assim
como a intui9ao empirica apresenta 0 objeto como dado, "da
mesma forma, a intui9ao da essencia (Wesenschau) e
consciencia de algo, de urn quid para 0 qual dirige seu olhar e
que the e dado em si mesmo ..., 0 representa para si, 0 intui, 0
apreende, antes de todo pensar predicativo"l. Segundo
Husser!, apesar das aparenci<1-s,nao se trata de nenhum tipo de
platonismo, pois a descoberta da essencia se da por
observa9ao fenomenol6gica; s6 se prova pela sua presen9a na
consciencia. As essencias saD apreendidas com evidencia
intelectual, mediante 0 ato espontaneo da consciencia intuitiva
(idea9ao), no qual se da originariamente a essencia,
analogamente e paralelamente ao ato da percep9a02.

Por esse caminho, Husser! chega as ciencias
eideticas, materiais ou formais. Por urn lado, elas se
fundamentam na existencia empirica ou na experiencia dos
fatos. Por outro lado, enquanto nao investigam realidades,
mas possibilidades ideais, constituem as diversas "ontologias
eideticas". Sao elas que fomecem fundamentos te6ricos para
toda ciencia de fatos.

Mas 0 conhecimento fenomenol6gico esta ligado
essencialmente, em Husser!, a urn sujeito cognoscente. De tal

I . HUSSERL. Ideas relativas a una fenomenologia pura y filosofia
fenomenol6gica. Trad. por Jose Gaos. Mexico, 1962. n.3, pp. 20-22.
2. eft. Ibidem, n.23, pp. 57-58.
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modo que toda a epoche , alma do metodo da fenomenologia
husserliana, tern como objetivo fundamental nao 0 de chegar a
uma esfera indubitavel, como a duvida cartesiana, mas
iluminar com evidencia certos aspectos que acompanham a
consciencia.

o resultado final dos diversos momentos da
reduyao e a consciencia pura, na sua essencia, como
consciencia transcendental. E 0 que Husserl chama 0 "residuo
fenomenologico", uma vez percorridos todos os momentos da
reduyao. Nesse sentido, afirma, "a consciencia tern de por si
urn ser proprio que, no que tern de absolutamente proprio, nao
resulta afetado pela reduyao fenomenologica,,3. Como afirma
mais adiante, todo 0 resto fica reduzido ou posto entre
parentese, pois, "ao desconectar 0 mundo natural fisico ou
psicofisico, ficam tambem desconectadas todas as
objetividades individuais constituidas pelas funyoes
valorativas e prMicas da consciencia: toda classe de produtos
de cultura ..., as ciencias , os valores esteticos e prMicos de
toda ordem. Igualmente Estado, 0 costume 0 direito e a
religiao, .... todas as ciencias da natureza e do es~irito"4.

Essa consciencia que resiste a reduyao e entendida
~omo ato, no sentido do Cogito. Mas, aqui, 0 cogito vai unido
as cogit~tiones, a~vi~encias intencionais: eu percebo, julgo,
quero, smto ... Tats vlvencias saD constitutivas da unidade
~oncreta de uma vivencia intencional. Por isso, a percepyao
Imanente da consciencia e adequada, com evidencia absoluta
q~~nto ao seu ser. De forma que "se a perceP9iio rejlexa se
dmge sobre a minha vivencia, meu eu mesmo absoluto e
perce~ido,. sua, eXistenci~ nao se presta em principio a
ne.ga~a?, I~tO e, ,a SuposI~ao de que nao esteja ai e por
pnnclplO Imposslvel. Sena urn contra-senso considerar

possivel que uma vivencia dada assim nao existisse"s. Isto
significa dizer que a fenomenologia husserliana assume
decididamente uma perspectiva reflexiva, 0 que, por
definiyao, pressupoe 0 ambito pre-reflexivo e origimlrio das
vivencias constituidas pelo estar no mundo. De modo que nao
parece foryado afirmar que Husser! nao teria maiores
problemas em admitir, com Heidegger, que 0 Dasein
apresenta, para uma consciencia reflexa (analitica
existencial?), uma anterioridade ontologico-existencial, em
relayao ao cogito teorizante, que, alias, e tambem uma
vivencia, mesmo se de segunda ordem ou derivada.

Deste modo, Husser! pretende chegar
metodicamente a uma evidencia apodictica, obtida por
intuiyao originaria. A existencia do mundo, entendido no
sentido natural, nao e apodicticamente evidente. 0 que e
evidente e uma consciencia a qual aparece 0 mundo.

Husser! parece caminhar da epoche ao primado e
ate a imanencia da consciencia como posiyao absoluta.
Admite ate que a consciencia e possivel mesmo sem mundo,
mesmo se, na hipotese da aniquilayao do mundo, fosse
profundamente modificada. Trata-se de urn dualismo
ontologico cartesiano radical? Certamente nao, haja vista as
fortes criticas que ele faz a Descartes, precisamente enquanto
pai do realismo dogmatico transcendental. Portanto, parece
mais sensato entender que Husser! esta falando aqui de
possibilidade simplesmente logica, no sentido leibniziano e a
partir da sua perspectiva cognitivo-reflexiva. Caso contrario, a
importancia e 0 carater irredutivel, que vai assumindo 0

conceito de Lebenswelt no seu pensamento, nao se justifica.
Portanto, 0 mundo da vida e 0 unico efetivamente possivel,

~ Ibidem, n. 33.
Ibidem, n.60-61.
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real e origimirio, reapresentando tambem ao seu modo 0

conceito dos compossiveis de Leibniz.
Em todo caso, 0 mundo, ao contnirio da

consciencia, esta integralmente referido a ela, pois a natureza
s6 existe enquanto constituida em ordens reguladas de
consciencia6. Por isso, diz Bussed, "0 verdadeiramente
absoluto e a consciencia pura enquanto tal e e absurdo fazer
urn absoluto da natureza fisica, este correlato intencional do
pensar determinante,,7. Urn pouco alem, continua, 'realidade'
e 'mundo' sao "r6tulos para certas unidades de sentido
referidas a certos complexos da consciencia pura ou absoluta",
que lhes da sentido. Dar realidade autonoma ao mundo e tao
absurdo quanta urn "quadrado redondo"g.

A consciencia pura como Ego transcendental sera,
pois, 0 principio universal da fenomenologia transcendental,
em filiayao clara com a descoberta cartesiana da
subjetividade. Mas, segundo Bussed, Descartes nao se
apercebeu do sentido transcendental do ego que ele mesmo
descobriu, por te-Io estabelecido como urn pequeno fragmento
do mundo: mens sive animus, substantia cogitans. Confundiu
o Ego com a realidade do eu enquanto alma humana,
formando parte do mundo natural. Por isso, nao viu que toda
exterioridade tern seu lugar previa na anterioridade pura do
Ego, enquanto polo intencional da experiencia. Nesse sentido,
na L6gica formal y L6gica Transcendental, afirma Bussed
que "nao se pode conceber nenhum lugar pelo qual
atravessemos ou possamos atravessar a vida da consciencia,
pelo qual cheguemos a uma transcendencia que tenha urn
sentido distinto ao de uma unidade intencional presente na

6 Cfr. n.51.
7 Ibidem, n.52.
8 Ibidem, n.55.
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subjetividade da consciencia,,9. E esse 0 tema que
desenvolvera nas Meditaf;oes cartesianas.

E claro que este Ego transcendental nao se obtem
por experiencia empirica, mas apenas pela reduyao universal
da epoche, na qual "reduzo meu eu humano natural e minha
vida psiquica ... ao meu eu fenomenoI6gico-transcendental.. ..O
mundo objetivo que para mim existe ...tira todo 0 seu sentido e
seu valor de realidade ... de mim mesmo ...eu que surge apenas
com a epoche fenomenoI6gico-transcendental"lO.

Trata-se, entao, de analisar 0 campo da experiencia
transcendental, procurando estabelecer suas estruturas
universais, sob a forma imanente do tempo que 0 fluxo das
vivencias apresenta. N6s nao perdemos 0 mundo nesta
fenomenologia. 0 conservamos "qua cogitatum", com toda a
variedade de tipos essenciais de objetos, que formam a
estrutura do eu transcendental e se realizam numa sintese
constitutiva universal.

Neste contexto, verdade e realidade do ser se
identificam e sao dadas na simples evidencia intencional, con:;
seus diferentes modos de "consciencia de posicionalidade". E
claro que na perspectiva pre-reflexiva da analitica
heideggeriana do Dasein, nao cabe falar em posicionalidade.
Tal conceito sera substituido pelo modo de ser da ocupayao
(Besorgen) 11. Assim, para Bussed, s6 na vida da consciencia e
atraves da evidencia verificadora os objetos recebem a
verdade e a realidade. Ao passo que, em Beidegger, e na e

9 HUSSERL. L6gica formal y 16gica trascendental. Trad, por L. Villoro,
Mexico, 1962. n. 94, p.247.
10 • Meditaciones cartesianas. Trad. por Jose Gaos. Mexico, 1942. n.ll,pp44-
46.

11 HEIDEGGER. Ser e tempo. Trad. por Marcia de Sa Cavalcanti. Petr6polis,
Vozes, 1995. § 12.
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eu. Diz Husser!: "0 ego se constitui para si mesmo na unidad
da sua historia. Dissemos .que na constitui~ao do ego esta~
en~erradas todas ~s constitui~oes de todos os objetos
eXIstentes para ele: Imanentes e transcendentes, ideais e reais', . ,
agora e preCISOacrescentar que os sistemas constituintes em
virtude .dos quai~ existem para 0 ego estes e aqueles obje;os e
categonas de obJetos, so saG por sua vez possiveis dentro de
uma genese regida por leis,,15.

. Surge aqui urn problema fundamental, 0 problema
da al~endade, que Husser! trata de resolver na V Medita~ao,
~traves .d~ .abertura do proprio eu transcendental para a
mtersubJettvIdade, que dara como resultado "urn mundo
objetivo comum a todos". Infelizmente, a questao ultrapassa
os limites deste trabalho.

Face a esta concep9ao do Ego transcendental 0

Dasein heideggeriano nao se refere nem a urn sUj~ito
transcendental; nem a urn sujeito empirico. Parece situar-se
~ntre am?os. E uma especie de constructo transcendental, que
mtegra slI~ultaneamente transcendentalidade e temporalidade.
Neste senttdo, afirma Stein, "os existenciais saG puras formas
de, ~traves de urn metodo, seguir regras de descri9ao do
D~sem enquanto ser-no-mundo, onde a antinomia do
umversal e do singular resolve-se sem cair no sUb~etivismo
transcendental nem no historicismo empiricista" 6. Deste
m~~o, nao haveria em Heidegger nem urn transcendentalismo
egOlco nem um empirismo psicologista. Passa-se, assim a
uma transcendentalidade do mundo pratico. '

Sendo assim, cabe aceitar a interpreta9ao de Stein
se~undo a qual a explica9ao transcendental da rela9ao entr~
dOIS termos de uma proposi~ao nao esta centrada, para

pela estrutura ontologica da "mundanidade" do Dasein, como
horizonte total de significa9ao que permite aos entes vir ao
encontro, sempre a partir da ocufa~ao pratica, que se da (e
nao que se constitui) todo sentido1 .

Deste modo, na perspectiva teorico-cognitiva de
Husser!, "a verdade ou a verdadeira realidade dos objetos so
pode ser extraida da evidencia ..., so ela faz com que tenha
sentido para nos urn objeto realmente existente. Toda razao de
ser brota daqui; brota, pois, da nossa subjetividade
transcendental. .., tern em nos seu ultimo fundamento
transcendental"! 3 • 0 ser verdadeiro das coisas consiste no
aparecer dos objetos a consciencia como existentes. Sua
evidencia se manifesta em certas sinteses que nos dao a
aparencia de urn ser estavel e permanente.

Mas junto ao Ego transcendental, substrato identico
e permanente de todas as determina90es mutaveis, Husser!
distingue 0 eu factico ou monada, analogo da facticidade do
Dasein, que e 0 eu tornado na sua plena concre9ao. Aqui, os
objetos da percep9ao sensivel saD dados atraves do fluxo
incessante de matizes ou siluetas e a coisa que entao
verificamos e a unidade captada atraves da multiplicidade dos
modos de apari9ao. Como 0 tempo imanente e a forma
universal das vivencias concretas no seu transcurso, ele e
tambem a "lei formal de uma genese universal, de acordo com
a qual se constituem continuamente numa unidade urn
passado, urn presente e urn futuro,,14.

Em todo caso, 0 ego transcendental se fusiona com
seu conteudo factico de monada concreta, num ego unico e
absoluto na imanencia da consciencia .. Portanto, 0 problema
da constitui9ao do mundo Coincide com 0 da constitui9ao do

12 Ibidem, § 18.
13 Meditaciones cartesianas, n. 26.
14 Ibidem, n. 37, p. 134.

15 Ibidem.
16

STEIN, Emildo. Seminario sobre a verdade. Petr6polis, Vozes, 1993, p 35.



Subjetividade transcendental e transcendentalidade do Dasein:
aproximat;6es entre Husserl e Heidegger

Heidegger, na relayao a urn sujeito. Tal relayao ja esta dada
praticamente. Operamos sempre com esta relayao ja
compreendida. Portanto, nesta perspectiva, nao ha
necessidade de par, na origem da compreensao, nenhuma
operm;a.o sintetico-transcendental de urn sujeito qualquer.

Portanto, na perspectiva analitica heideggeriana, os
existenciais, embora apresentem urn carMer a priori, nao saD
esquemas operativos da atividade especulativa de urn sujeito
cognoscente, senao esquemas existenciais ou modos de
comportar-se do Dasein com os entes-no-mundo. Assim, 0

"objeto" nao precisa ser construido, como em Kant, nem
constituido pela atividade do Ego husserliano. Ele esta ja
sempre dado na pre-compreensao, determinayao ontologica
fundamental do Dasein. Desse modo, Heidegger rompe a
originariedade da estrutura epistemologico-metafisica da
relayao sujeito-objeto.

Heidegger substitui, pois, a originariedade da
subjetividade pela situayao compreensiva e pratico-concreta
do estar-no-mundo, que nao e originariamente cognitiva.

Neste ponto, nao parece haver raz5es mais
profundas que tornem esta tese radicalmente incompativel
com 0 pensamento de Hussed, desde que 0 conceito de
subjetividade nao seja reduzido a urn simples polo de
atividades cognitivas, 0 que nao acontece em Hussed, embora
se proponha como tarefa fundamental a elaborayao de uma
Egologia pura. 0 Ego transcendental e ja e sempre
Lebenswelt, assim como este ja e sempre Ego transcendental
vivo, mesmo originariamente nao tematizado e pre-reflexivo.

A compreensao do ser, como primeira
determinayao ontologica do Dasein, pretende, pois, superar
tanto a perspectiva da ontologia chissica quanta a da
subjetividade moderna, enquanto lugar da certeza e da
verdade. De fato, se a compreensao do ser e condiyao
transcendental, so ha verdade quando ha Dasein.

A questao fenomenologica e, entao, estabelecer
como algo se da. Mas, em Heidegger, nao e preciso recorrer
para tanto a uma epoche da existencia por uma consciencia ou
subjetividade. Como afirma Stein17

, este como da-se no Da do
Dasein, que e 0 seu ai no estar-no-mundo pratico.

Por outro lado, a subjetividade resultante da
reduyao fenomenologica nao seria originaria, pois e ja uma
ruptura que a remete ao mundo historico concreto do Dasein.
o lugar do ser nao seria, portanto, a subjetividade, mas 0

estar-no-mundo.
Mas sera que nao aparece aqui uma certa mania de

separar 0 que e apenas distinguivel no plano da linguagem, a
saber, mundo pratico e mundo teorico?, Alias, e 0 pr6prio
Heidegger que considera tal separayao proveniente da
tecnificayao filosofica do pensar, uma vez retirado do seu
elemento.

3. Possibilidades e limites da redu~ao:
o mundo da vida

Todo este exaustivo e complicado procedimento
metodologico da reduyao, que culmina com a afirmayao
decidida da filosofia como fenomenologia transcendental, 'nao
deve, porem, ser interpretado no sentido de urn modo de
pensar meramente abstrato, logicista e descolado da vida em
toda sua concretude. Em todo esse monumental esforyo
reflexivo pulsa constantemente 0 desejo de compreender "0

que e": 0 mundo, a vida, a cultura e 0 homem do seu tempo, a
ciencia. E tudo isso, para assumir e desempenhar ao seu modo
a tare fa de ser "funcionario da humanidade".
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Assim, afirma Hussed18, os cientistas pertencem ao
mundo da vida, mundo de seus interesses humanos. Eles tern,
enquanto cientistas, uma especie de questOes e de projetos
pniticos orientados para as coisas do mundo da vida. Suas
"teorias" sac resultados pniticos. Como qualquer projeto, os
interesses pniticos e sua realiza<;ao requerem e expressam 0

mundo da vida, enriquecida pelo seu trabalho. Tudo isso vale
para a ciencia enquanto projeto e praxis human a e disso faz
parte todo a priori objetivo na sua referencia necessaria a urn a
priori correspondente no mundo da vida. Esta referencia e a
de uma funda<;ao de validade. E urn emprestimo ou doa<;ao
idealizante que realiza a forma<;ao de sentido e a validade de
ser de grau superior, que sac as do a priori matematico e de
todo a priori objetivo. Tudo isso sobre 0 fundamento do a
priori do mundo da vida.

Por isso, a tarefa que Hussed propoe para uma
ciencia do mundo da vida e a de saber como 0 a priori
objetivo se realiza, enquanto doa<;ao teoretica mediata. Para
tanto, seria precise distinguir 0 a priori universal do rnundo
da vida e 0 a priori universal "objetivo", para depois
distinguir as problematicas universais, que interrogam a
maneira pela qual 0 a priori objetivo se funda no a priori
subjetivo-relativo do mundo da vida ou, por exemplo, a
maneira pela qual a evidencia rnatematica possui a fonte do
seu sentido e de seu direito na evidencia do mundo da vida.

S6 apelando para este universal, em si mesrno
anterior, 0 do mundo da vida, e que poderia desenvolver-se
urna ciencia apri6rica universal, encontrando, assim, urn
fundamento verdadeiramente radical e cientiflcamente serio
para nossas ciencias apri6ricas objetivo-16gicas.

Nao e por acaso, nem por simples questao de
coerencia 16gica que 0 "mundo da vida", Lebenswelt, acaba
por ocupar urn lugar fundamental e irrenunciavel no seu
pensamento. De fato, 0 mundo da vida funciona sempre como
pano de fundo, e suas divers as valida<;oes pre-16gicas sac
fundadoras para as verdades 16gicas e teoreticas. No
conhecimento pre-cientifico, embora nao se trate ainda da pre-
compreensao heideggeriana, 0 que e efetivamente primeiro e a
intui<;ao da vida pre-cientifica do mundo. 0 conhecimento
pre-cientifico forma aqui urn reino de boa confirma<;ao, de
verdades e conhecimentos predicativos bem confirmados,
exatamente tao assegurados quanta 0 exige aquilo que
determina seu sentido: 0 projeto pr£itico da vida.

Mas, de acordo com a perspectiva epistemol6gica
de Hussed, deve tornar-se perfeitamente claro que e como
toda evidencia das opera<;oes objetivo-16gicas (matematicas,
fisicas, etc.) encontra-se fundada, quanta a forma e ao
conteudo, e possui as fontes ocultas do seu fundamento na
opera<;ao ultima que e a da vida. Nela, 0 dado evidente do
mundo da vida possui e adquiriu constantemente de novo seu
sentido de ser pre-cientifico.

Abandona-se aqui a evidencia objetivo-16gica da
ciencia da natureza para voltar a evidencia original, onde 0

mundo da vida e constantemente dado de antemao. Por isso,
em certo sentido, as ciencias objetivas sac tudo menos
"experimentais". S6 0 sac na medida em que a experiencia e
uma evidencia, que se da apenas no mundo da vida e que
como tal constitui a fonte da evidencia das constata<;oes
objetivas das ciencias. Estas nunca sac elas mesmas
experiencia do objetivo, pois, enquanto tal, 0 objetivo nunca e
experienciavel.

18 • HUSSERL. La crise des sciences europeennes et fa phenomenofogie
transcendentale. Trad. por Gerard GraneI. Paris, Gallimard, 1999. cr. pp. 15955.



Nesse sentido, para Husserl, a logica,
pretensamente independente, que os logicistas modemos (ate
a titulo de filosofia verdadeiramente cientifica) pensam poder
elaborar, enquanto ciencia apriorica universal para todas as
ciencias objetivas, e apenas uma ingenuidade. Ela nao tern
consciencia da tarefa que se imp5e a toda logica objetiva, a
toda ciencia apriorica: buscar como ela mesma deve ser
fundada. Nao mais, portanto, "logicamente", mas pela sua
r~c?nduyao a urn a priori universal pre-Iogico, do qual toda
loglca e toda teoria objetiva tira a possibilidade de demonstrar
seu sentido legitimo.

Neste contexto, e retomando a questao da reduyao
transcendental e do seu resultado, 0 Ego transcendental ou a
consciencia pura, a questao que se coloca Husserl e como
pensar "a humanidade enquanto subjetividade constituinte do
mundo e, porem, subordinada ela mesma ao mundo?,,19. E
necessario entrar na meditayao de si mesmo. Tal necessidade
mo~tra-se d~cisiva na questao que, nesta perspectiva nao pode
mats ser eVltada: "Quem somos nos, sujeitos que realizamos
'doay.5e~' de sentido e validade da constituiyao universal, que
constltUlmos em nossa comunidade 0 mundo, como sistema
polar, como formayao intencional da vida comunitarizada?,,20.
Nao adianta responder: nos homens, no sentido natural
objetivo, como realidades mundanas, pois tais realidades sac
~las ~esm~s fenomenos e, portanto, polos objetivos para
mtenclOnahdades correlativas. Trata-se, pois, de quest5es de
volta que van dos homens reais aos seus "modos de dado" aos
modos do seu "aparecer". "Mas os sujeitos transcendentais,
pergunta Husserl, que funcionam para a constituiyao do
mundo, sac os homens?,,21. Pela epoche, sac apenas

19. Ibidem, p. 207.
20 . Ibidem, p. 208.
21. Ibidem.
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"fenomenos", enquanto polos para quest5es de volta
transcendentais.

(In)conclusao

Eu diria que Husserl incorpora it sua maneira 0

"ser-no-mundo" de Heidegger, nas suas analises do "mundo
. da vida". Em todo caso, nunca abandonou sua convicyao de
que, no fim das contas, a filosofia nao tern como deixar de ser
uma tarefa irrenunciavel e interminavel, para uma
"subjetividade transcendental" que, sendo ser-no-mundo (com
toda sua facticidade, temporalidade e conjuntura), nao pode
permanecer num plano "meramente" pratico, amputado de
uma dimensao que ele considera fundamental: a reflexao
transcendental, a atividade teoretica, como busca inacabada e
inacabavel da essencia dos fenomenos.

Tudo se passa como se, mesmo admitindo 0 carater
primariamente e originariamente pratico do Dasein
heideggeriano, com sua determinayao ontologica
fundamental: Erschlossenheit (aberturaJrevelayao), tal Dasein
ja carregasse 0 Ego transcendental. Embora este Ego so possa
aparecer como result ado de uma volta reflexiva da analise
fenomenologica do Lebenswelt. Nao se trataria, portanto de
nenhum tipo de hipostase metafisica, mas de uma exigencia
logica da propria analise fenomenologica.

Dito de outro modo, se, por urn lado, 0 existencial
compreensao ou pre-compreensao, como modo de ser do
Dasein, e fenomenologicamente originario em relayao ao
conhecimento, como atividade de urn "sujeito cognoscente",
~or outro lade, tal compreensao permaneceria inoperante,
mexprimivel e ate contraditoria, sem a sua efetivayao das
obras de cultura, inc1uindo 0 conhecimento cientifico e



filos6fico. Afinal, qual e 0 lugar do conhecimento reflexivo
em toda a analitica de Ser e tempo?

Certamente, sem 0 ambito origimirio do "pre-"
(pre-16gico, pre-discursivo', pre-tematico, pre-compreensivo,
numa palavra, "pratico"), co-implicado e inseparavel da
Erschlossenheit ((re)vela9ao/abertura), como estrutura
ontol6gica fundamental do Dasein enquanto ser-no-mundo,
qualquer afirma9ao ou analise do transcendental e
simplesmente impossivel. Mas, por outro lado, sem uma
analise reflexiva fenomenol6gico-transcendental do mundo da
vida, tem-se a impressao que perderiamos muito em clareza e
autocompreensao de n6s mesmos, seja como Dasein seja
como "subjetividade" transcendental e factica. Nao sera esse 0
motivo profunda e vital do ingente esfor90 de pensamento de
nossos fil6sofos? De outro modo, para que uma analitica
existencial? E como realiza-Ia, se a reflexividade nao estiver
ja em exercicio tanto nos assim chamados comportamentos
"praticos", quanta nas atividades teoreticas? Os modos de
presen9a da reflexividade, tanto no saber plantar ou cultivar a
terra, quanta no conhecimento de leis 16gico-matematicas,
podem aparecer como mais ou menos originarios. Mas sempre
aparecera como tal, para alguem que capta 0 que se da de tal
ou tal modo, em fun9ao do seu pr6prio modo de ser, na
conjuntura hist6rico-culturalmente situada da facticidade do
Dasein ou da maxima concre9ao monadol6gica do Ego.

Finalmente, a afirma9ao ou a nega9ao do
transcendental, com toda sua diversidade de matizes, "repete"
e retoma de modos divers os 0 gesto grego (tal vez,
simplesmente do pensar) de desvendar as condi90es de
possibilidade, a urn tempo 16gicas e ontol6gicas, "do que e".
Isto supoe, portanto, compreender 0 ser.

Mas, nas infinitas determina90es ou modos de ser
possiveis, em principio acessiveis de alguma maneira Ii
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compreensao, 0 fenomeno do ser aparece como urn
sempiterno sendo: ora isto, ora aquilo; ora deste modo, ora de
outro modo. Neste contexto, a compreensao finita, hist6rica,
do ser, na galeria inesgotavel de sua fenomenalidade, nao e
outra coisa que a compreensao da transcendencia do ser como
senda, isto e, como potencia inexaurivel de cria9ao, que
implica, ao mesmo tempo, a maxima concre9ao do ser no
ente, no amago da temporalidade e a linha de fuga do senda
na ilimita9ao do tempo, nao quantificavel, que se identifica
com 0 processo de cria9ao/mostra9ao. De fato, se ser nao
fosse cria9ao, nao haveria tempo. Por isso, na indefinitude do
tempo do senda, e do pensar do sendo, tudo e come90
absoluto e mobilidade absoluta do mesmo: processo
indefinido de cria9ao.

Nao se trata de imaginar urn subterrugio intelectual
para compatibilizar "filosofias" diferentes e ate contrarias.
Inversamente, e a leitura apaixonante dos fil6sofos que leva Ii
compreensao, sempre situada, da presen9a iterativa do sendo,
na sua ilimitada riqueza de formas de apresenta9ao. Todas
essas filosofias saD manifestativas, ate nos seus desvios ou
erros, da presen9a do mesmo no seu carater simultaneamente
pontual e absoluto. Isso nao explica, ao menos parcialmente, a
impossibilidade dos fil6sofos ficarem de acordo a respeito do
modo de pensar de urn deles? Nisso, nao se afirma nenhum
tipo de ceticismo vulgar, senao que aparece ai 0 carater
inexaurivel do sendo para 0 pensamento e no pensamento, que
nao pode deixar de ser tare fa infinita.

Nesse sentido, e esclarecedor ouvir as disputas dos
fil6sofos como "disputas de amor", nas palavras de Gadamer.
Amor por aquilo que guardam e por aquilo a que respondem.
Alias, e Heidegger que na carta Sabre a humanisma diz que os
fil6sofos, enquanto pensadores, 0 que nem sempre e 0 caso,



nao tern como nao dizer "0 mesmo". Nao quer dizer que nao
existam diferen9as mais ou menos profundas entre aquilo que
dizem. Mas, no seu dizer, 0 que se diz e "0 mesmo", que no
seu ape10 solicita respostas necessariamente diferenciadas.
Aqui, 0 criterio de adequa9ao e coerencia 16gica, mostra-se
insuficiente e mesmo trivial para apreciar 0 discurso. 0 que e
decisivo e sua potencia de i1umina9ao e de fecunda9ao do
pensar, como resposta aos ape10s de uma epoca e como base
para urn comportar-se "responsave1" ou "respostave1", face
aos cuidados da existencia comum.
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