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Resumo
O presente ensaio incide sobre o tema da fundamentação da psicologia, perscrutado 
na última obra filosófica dada a lume por Edmund Husserl, publicada no ano de 1936 
e intitulada A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental (Krisis) .2 Tam-
bém nos servirá como texto fundamental à realização do nosso propósito as lições so-
bre psicologia fenomenológica, proferidas pelo mesmo filósofo em 19253, na medida 
em que preanunciam e desenvolvem uma série de assuntos mais tarde recuperados 
pelo filósofo alemão na obra que aqui assumimos como referência primeira.

1.  Gostaria de expressar, antes de mais, o meu agradecimento ao Prof. Doutor Carlos João Correia pelo 
convite para publicar esta minha tese de Licenciatura em Filosofia. Devo também ao Prof. Doutor Pedro 
M. S. Alves um forte sentimento de gratitude pelas prestabilíssimas indicações que me ofereceu durante a 
elaboração do presente estudo, assim como o seu indispensável auxílio na revisão do mesmo. Finalmente, 
e de longe menos importante, sinto-me imensamente grato em relação ao impulsionamento originário para 
dedicar a minha vida quase exclusivamente à Filosofia, dado de braços abertos pelo Prof. Doutor Rodrigo 
de Sá-Nogueira Saraiva. Sem ele, o motivo original do ensaio prestes a ser interpretado simplesmente não 
teria ocorrido na minha vida. 
 Dedico este ensaio ao grandioso perscrutador e navegante filosófico, realmente entusiasmado e 
entusiamante, Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859 – 1938). 
2.  “ (…) aquilo que, na positividade ou na objetividade ingénuas, é uma exterioridade, visto de dentro, é 
uma mútua interioridade intencional. (…) Pode pensar-se a natureza como multiplicidade definida, e partir 
hipoteticamente desta ideia. Mas, na medida em que o mundo é mundo cognoscitivo, mundo da consciên-
cia, mundo com homens, uma tal ideia é, para ele, um incomensurável contrassenso.” (Husserl 1976: 214).
3.  Husserl 1962.
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A principal finalidade deste ensaio prende-se com a elaboração de uma reflexão 
acerca da possibilidade de erigir a psicologia ao estatuto de ciência rigorosa, ciente dos 
seus pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos. Neste sentido, pro-
pomos a tese, na esteira de Husserl, de que não se pode fundamentar, com coerência 
universal, a psicologia empírica, sem pensarmos as suas relações, quer com a psicologia 
eidética, quer com a fenomenologia transcendental. Adiantamos já que o motivo sub-
jacente à elaboração deste ensaio consiste em contribuir para pensar o desvelamento 
de sentido, quer de objetividades experienciais, quer da mente aparecendo como ani-
mando corpos, na experiência natural do mundo, através de um método que se adapte 
aos próprios fenómenos4.

Relativamente à metodologia aqui por nós seguida, também podemos dizer o 
seguinte. Em primeiro lugar, apresentamos uma breve definição, de seguida desen-
volvemos a explicitação do seu conteúdo e, por fim, encerramos o tema com um breve 
resumo que recupere o sentido das questões que suscitaram a mesma definição. Em 
poucas palavras e em jeito de metáfora, exteriorizamos uma proposição, atribuindo-
lhe, deste modo, existência para alguém5, depois abrimo-la, insuflando-lhe o seu sen-
tido, e reunimos o que foi exteriorizado e aberto de múltiplas formas num todo sig-
nificativamente coeso. Este ensaio mover-se-á, então, através de considerações críticas, 
em torno de uma temática predelineada, a saber, o modo como Husserl garante um 
método fenomenológico-psicológico assente em questionamentos radicais acerca da 
experiência universal em que vive qualquer sujeito.

No que diz respeito à estrutura do ensaio, dividimo-lo em cinco partes. A primei-
ra e a segunda proporcionam uma abordagem sobre algumas noções indispensáveis 
ao estudo da fenomenologia e o conteúdo geral da Krisis, respetivamente. Segue-se 
a exposição do verdadeiro núcleo do presente ensaio, no qual refletimos sobre o 
mundo da vida enquanto base de sustentação das ciências positivas, a crise de sentido 
que afeta qualquer psicologia empírica e como poderá solucioná-la uma investigação 
fenomenológica e, finalmente, na última fase deste estudo, ponderamos o modo como 
a psicologia fenomenológica extravasa a sua função de ser um simples modo de acesso 
à filosofia transcendental fenomenológica.

Palavras-chave: 
Husserl, fundamentação, psicologia, mundo da vida, redução eidética, redução tran-
scendental 

1. Prolegómenos à fenomenologia husserliana

Com vista à familiarização com o estilo do pensamento fenomeno-
lógico de Husserl, apresentamos uma série de ideias sem as quais não 
poderemos, com rigor, pensar fenomenologicamente a psicologia. Tal-
vez as noções fundamentais sejam intencionalidade, mundo natural, 
redução eidética, suspensão fenomenológica, redução transcendental, 
subjetividade transcendental, intersubjetividade transcendental e, por 

4.  Husserl 1962: 106-107.
5.  Queremos nós dizer, dando-lhe assim um corpo linguístico vivo (Sprachleib) (Husserl 2006: 8). 
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fim, constituição transcendental. Portanto, explicitemo-las, com base 
nesta mesma ordem de enumeração6.

A intencionalidade (Intentionalität) constitui a caraterística pe-
culiar da consciência humana – inexoravelmente, ser consciência de 
qualquer coisa7. Ser uma consciência significa acima de tudo proje-
tar-se para fora de si, dirigir-se ao mundo, orientar-se para objetos e 
apreendê-los em conformidade com a modalidade dessa mesma orien-
tação8. Cada consciência tem sempre o seu correlato, a saber, o objeto 
de que é consciência: por exemplo, se eu exercito o ato de amar, esse 
ato é dirigido para alguém, o objeto amoroso; se apreendo percetiva-
mente o colega ao meu lado, esse perceber é perceber do meu colega. 
Desde logo despontam os alvores da temática da intencionalidade nas 
Investigações Lógicas (1900-1901), quando Husserl carateriza a inten-
ção como um visar (meinen) intencionalmente o objeto. Independen-
temente de a intenção estar aspirando à plenitude ou ser preenchida 
pela presença do objeto visado, sempre ocorre o visar do objeto. Até 
podemos adiantar que, no caso em que a intenção se preenche, ou seja, 
passa a possuir o objeto que visa, torna-se, gradativamente ou não, in-
tuição.9 Intuição é a presença da realidade do objeto intentado, através 
de modalidades da experiência, tais como a perceção, a imaginação, a 
recordação, a volição, a afeção, ou ainda outras de níveis superiores, 
nomeadamente, a decisão, o ajuizamento, o cálculo, etc. Convém ainda 
referir que a intuição pode ser de três tipos, em função das três espécies 
existentes de objetos, nomeadamente, a dos objetos sensíveis, a dos 

6.  Servimo-nos, para esta primeira fase do ensaio, dos estudos clássicos de fenomenologia portuguesa, 
nomeadamente A Fenomenologia como Fundamento da Filosofia (1959), de Júlio Fragata, e Mundo e 
Intencionalidade (1961), de Alexandre Morujão, para além, é claro, das próprias obras husserlianas.
7.  “Como poderíamos nós descrever uma perceção, ou uma memória, entre outros, no que respeita à sua 
essência própria peculiar, como sendo esta experiência mental concreta, sem também dizer que ela é perce-
ção de isto ou daquilo e, que é precisamente de este objeto? Isto é manifestamente assim, não dependendo 
muito da questão se a paisagem percebida existe atualmente, ou se, como uma futura experiência poderá 
mostrar, se prova ser ilusória. Até mesmo numa ilusão a paisagem ilusória continua ainda a aparecer, mas 
se a reconhecemos como ilusória, como aparecendo num modo alterado do nosso crer, mesmo que ela 
apareça como a mesma para nós, já não tem o estatuto de simples atualidade, mas aquele da nulidade, de 
uma atualidade negada.” (Husserl 1962: 312).
8.  Todavia, note-se que, a intencionalidade mais originária, definindo essencialmente a consciência, tem 
as suas raízes mais profundas na totalidade humana: “Vivo uma vida intencional e, a intencionalidade da 
forma originária, é, em ato, apontar, ter em vista e tendo em vista deter uma posse. A posse, como o que se 
tem em vista no apontar (no qual continuo a ser e permaneço), é posse no apontar, na volição, num outro 
modo da mesma vontade. Todas as minhas intenções, neste sentido primário, formam no seu movimento 
uma unidade, não uma justaposição, são todas elas raios da minha “vontade” unitária, do meu ser unitário. 
Eu, o eu uno e o mesmo, sou, nesta vontade, na multiplicidade das orientações singulares da vontade, o 
eu-vontade uno.” (Husserl 1976: 488).
9.  Fragata 1959: 54.
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categoriais e a dos eidéticos.10

De acordo com Merleau-Ponty, em Résumé des Cours, “A inten-
cionalidade é a orientação da consciência em direção a objetos inten-
cionais, é uma referência a alguma coisa com a qual a minha consciên-
cia discutiu; ela arranca a consciência da contingência dos eventos.”11. 
Ora, o facto de que qualquer consciência apreende percetivamente, 
imaginativamente, afetivamente, etc., o objeto alvo do seu perceber, 
imaginar, afetar, etc., assumirá uma importância decisiva para a com-
preensão da psicologia fenomenológica, pois este visar, esta intencio-
nalidade, identifica-se com “a qualidade essencial da vida mental em 
todo o sentido da palavra, e é, por conseguinte, inseparável desta.”12

No entanto, o sujeito da intencionalidade não se move numa qual-
quer reificação de um mundo abstrato, por ele posto: pelo contrário, 
está originariamente situado num mundo natural (natürliche Welt) in-
genuamente experienciado13. Notamos que, em Ideias para uma Fe-
nomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica (1913), o filósofo 
judaico-alemão elabora uma série de reflexões acerca da tese do mundo 
(Weltthesis). Que significa, em sentido lato, este termo? Podemos co-
meçar por dizer que as coisas meramente corporais e os seres animados 
estão simplesmente aí para, e são presentes a, alguém, independente-
mente de esse sujeito estar ou não dirigido às mesmas. Todos os seres 
reais que posso encontrar no meu campo de perceção estão aparecendo 
aí, enquanto substratos de determinações mais ou menos conhecidas, 
englobados num todo experiencial juntamente com os objetos ou sujei-
tos que percebo efetivamente, sem terem de ser intuídos na sua presen-
ça. Com efeito, esse mesmo campo da universalidade do perceber, por 
assim dizer, vigora num regime de com-presença e, por isso, qualquer 
ser no mundo apresenta-se à consciência rodeado de, e entre, outros 
seres, propícios a serem dados numa intuição mais clara, caso o sujeito 
lhes dirija a atenção que requerem. Em poucas palavras, o mundo nada 
mais é do que a ordem dos seres na sua presença espácio-temporal, 
em constante devir e perpetuamente inacabada, porquanto atravessada 
por um horizonte obscuramente consciente de realidade indetermina-
da, que se estende infinitamente no passado e no futuro. Experienciar 
o mundo dado previamente, acedendo-lhe intuitivamente, pressupõe a 

10.  Fragata 1959: 59 – 65.
11.  Merleau-Ponty 1990: 157.
12.  Husserl 1976: 217.
13.  “é manifesto que o mundo é, no entanto, válido para mim, que é para mim aquele no qual sou e que, 
embora mutável, foi e é para mim agora duravelmente válido. Se falo das minhas experiências, dos meus 
juízos, decisões, ações, como próprias a mim e só a mim, então pertence, ainda assim, ao seu ser, aqui 
como determinações do meu ser humano próprio, que se referem às diversas coisas do mundo sendo efe-
tivamente, que são para mim efetivamente válidas.” (Husserl 1976: 379).
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doação de presentações e apresentações sempre novas, variando nos 
seus conteúdos e graus de claridade, que, por sua vez, obedecem a 
uma certa típica, a um certo estilo (Stilform), a uma certa regularidade 
da possibilidade de experienciar o mundo natural. Como a este todo 
concreto, determinado ou determinável espácio-temporalmente, não só 
pertencem coisas reais inanimadas, mas também sujeitos viventes, nele 
enraizados pela sua corporeidade (Leiblichkeit), é porquanto o mundo 
não só nos aparece enquanto mundo material inanimado, mas também 
imediatamente enquanto mundo afetivo, volitivo, práxico, axiológico, 
no fundo, com sentidos intersubjetivos sedimentados no seu ser con-
creto, predicados espirituais com os seus referentes intencionais14. 

Em todo caso, regressemos agora à consideração desta tese do 
mundo, desta posição da óbvia15 existência do mundo, em ordem a 
relevar o modo como opera no âmbito psicológico. À luz da proble-
mática da psicologia fenomenológica, não podemos ignorar que tam-
bém o sujeito psicológico se situa num mundo circundante (Umwelt), 
experiencialmente pré-científico.16 Qualquer homem, seja psicólogo, 
seja paciente, sustenta interesses práticos, no mundo prático em que se 
encontra e que o circunda, unificado num só mundo com o seu horizon-
te prático universal, passível de se desdobrar em horizontes especiais, 
em função da atividade típica de um determinado sujeito com deter-
minados interesses. Em todo caso, quer para o psicólogo, interessado 
profissionalmente no tratamento dialógico com o seu paciente, quer 
para o paciente, interessado “enfermadamente” na sua vida e no seu 
restabelecimento ou reequilíbrio mental, ambos vivem no mesmo mun-
do, podendo aparecer são ou doentio, consoante a modalidade do ato 
de o experienciar.  

Por mais que o homem esteja intencionalmente orientado para o 
mundo natural, porquanto tem experiência nesse mundo em intuição 
imediata, a evidência da tese do mundo é de tal maneira constatada 
como óbvia, que se torna necessário elucidá-la, explicitá-la no seu 
como e vigência de ser17. Mas antes de avançarmos para a temática da 
suspensão fenomenológica, da redução eidética e da redução transcen-
dental, talvez seja propício empreender uma distinção essencial entre 
transcendente (transzendent) e transcendental (transzendental).

Enquanto o mundo exterior ou do ser transcendente, para o qual 
estamos naturalmente voltados, se estende para além e através dos fe-

14.  Há, sem dúvida, uma “sedimentação inevitável dos produtos mentais na forma de aquisições linguís-
ticas persistentes” (Husserl 2006: 13).
15.  “Obviedades significam validades de ser que são utilizadas sem se tornarem temáticas, sem serem 
ponderadas e tomadas no trabalho teorético” (Husserl 1976: 374).
16.  Husserl 1962: 40.
17.  Merleau-Ponty 1962: 137 – 145.
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nómenos, o mundo interior ou do ser imanente, para o qual estamos 
voltados como fenomenólogos, é essencialmente transcendental. Ao 
primeiro corresponde o ser real, mundano ou natural, ao segundo o “ir-
real” ou ideal. No fundo, o irreal é a própria essência concreta da pos-
sibilidade do real, o seu a priori material. Portanto, se suspendemos, 
pomos entre parênteses18 ou fora de circuito a existência real de algo, 
ou até mesmo de todo o mundo natural e das suas ciências, é porquanto 
se pretende traçar um método, um caminho, para tematizar a possibi-
lidade do conhecimento da existência em geral tal como se apresenta 
a uma consciência possível, ou para um sujeito possível em geral19. 
A suspensão fenomenológica, surgida pela primeira vez em A Ideia 
da Fenomenologia (1907), consiste numa operação, ou talvez melhor, 
num operador, em que se trata de não fazer qualquer uso da existência 
ou posição do mundo em si mesmo, da tese do mundo.20

Também a psicologia fenomenológica requer a sua própria sus-
pensão, uma suspensão da co-validade do estar certo, iludido, duvido-
so, suposto, etc., enfim, dos carateres dóxicos dos atos intencionais psi-
cológicos. Em poucas palavras, caso o meu paciente esteja certo de ter 
percebido um homem perseguindo-o ao virar da esquina, por exemplo, 
enquanto psicólogo, não posso desconsiderar o facto de aquele sujeito 
ter experienciado o tal perseguidor com a certeza de o ter percepciona-
do como efetivamente existindo.21

Antes de avançarmos para a circunscrição do significado da re-
dução transcendental e, no campo da psicologia, da redução fenome-
nológica-psicológica, não podemos ignorar a relevância da redução 
eidética, tal como Husserl a concebeu desde Investigações Lógicas. 

18.  “A coisa externamente experienciada como tal, a coisa de que estamos conscientes de alguma ma-
neira como significada, é concordantemente não algo que nesta instância simplesmente existe, ou que é 
simplesmente possível, provável ou não-existente; antes, é o conteúdo específico intuitivo ou não-intuitivo 
que é significado como existente, suposto, ou não-existente. Este é o significado da conversa costumeira 
em fenomenologia sobre o parentetizar [“bracketing”]. Colocar, mentalmente, algo dentro de parênteses 
[“brackets”] serve enquanto indéx da epoché. Mas, dentro dos parênteses, está lá o que é parentetizado.” 
(Husserl 1962: 313).
19.  “Pertence ontologicamente ao próprio mundo a correlação sujeito-objeto, mas a validade de ser desta 
correlação, tomada concretamente, ou seja, a validade concreta do mundo, é minha na minha efetuação e, 
a minha efetuação natural, a atitude natural, consiste em que nesta efetuação tenho como tema exclusiva-
mente disponibilidades (Vorhandenheiten) do mundo, eventualmente o universo no seu estilo ontológico. 
(…) E quando exerço a epoché? (…) É uma abstenção da validade total do mundo com todas as validades 
lá contidas, empíricas, cognoscitivas, de todos os interesses, de todos os atos referentes ou por referir às 
[coisas] mundanas que, como tais, pertenceriam eles próprios ao mundo em validade. (…) Mas, volto o 
olhar para mim, como aquele estando certo no mundo, como homem entre os homens e, quero questionar 
esta certeza do mundo, este meu ser e vida, onde e em que estádios de validade do mundo é ele para mim 
válido, com todo o seu conteúdo, com a sua estrutura ontológica completa.” (Husserl 1976: 487).
20.  Fragata 1959: 92.
21.  Husserl 1979: 190 – 195.
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Em sentido lato, qualquer fenómeno pode ser submetido a uma série 
arbitrária de variações, de maneira que se nos apresenta um invariável 
necessariamente comum a todos os exemplares no mundo natural, re-
duzido a um mundo fictício de pura possibilidade. Assim, a experiên-
cia dá-nos o eidos ou a essência concreta, ou ainda uma essência não 
dedutiva, nem obtida por indução, mas por variação imaginária sobre 
possíveis indivíduos e, portanto, que se enraíza sempre numa perceção 
e se apresenta com uma natureza morfológica ou exata. Júlio Fragata 
escreve: “O “método das variações” refere-se apenas ao modo reflexo 
como chegamos à essência, o qual confirma e explicita a própria posse 
da essência obtida já diretamente na “intuição” da singularidade.”.22 
Aparece, assim, um novo fenómeno cujo caráter puro nos permite dis-
tanciar reflexivamente do objeto concreto, vendo-o na sua pura possi-
bilidade.

De acordo com as palavras de Merleau-Ponty, em Résumé des 
Cours, é de notar que,

“A visão das essências (Wesenschau) é essa abertura ao que eu percebo, não é 
preciso dar-lhe um sentido místico ou platónico, não implica uma faculdade supra-
-sensível, estranha à inteligência, ao contrário, visamos constantemente as essên-
cias no momento mesmo em que exercemos a nossa vida segundo uma atividade 
natural. Através de uma experiência concreta, compreendendo uma estrutura in-
telectual que se impõe a mim; ela supera a minha singularidade e a contingência 
do facto; confere um sentido à série de eventos. Mas esse sentido não está dado 
imediatamente.” (Merleau-Ponty 1990: 157 – 158).

Ora, a redução eidética é imprescindível para encetar uma psico-
logia fenomenológica, pois delimita o seu campo de ação e de inves-
tigação, à medida que proporciona a visão das estruturas essenciais, 
relativas à existência intencional psíquica. E, nesse sentido, o método 
da ideação auxilia o delineamento de um caminho sistemático, guian-
do-nos na tentativa de encontrar a ideia de uma psicologia, enquanto 
única ciência omni-inclusiva do mental, com o seu devido caráter de 
necessidade.23 Para além disso, veremos que a redução eidética tam-
bém desempenha o seu papel específico numa psicologia fenomenoló-
gica empírica, após a execução da redução transcendental.

A redução transcendental, introduzida pela primeira vez em A 
Ideia da Fenomenologia, pode ser equiparada a uma verdadeira recon-
dução da atitude naturalmente em vigor durante a tese do mundo, até 
ao campo universal da subjetividade transcendental. Após a inibição 
de todo o interesse existencial, ou, o que é o mesmo, após a suspensão 

22.  Fragata 1959: 109.
23.  Husserl 1962: 66.
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da consideração da mundanidade, posso reconduzir o eu natural e a sua 
vida psíquica, o campo da experiência psicológica, ao meu eu trans-
cendental, o campo da auto-experiência transcendental.24 Deste modo, 
o eu redutivamente purificado de mundo, por assim dizer, do caráter 
de existência efetiva e factual, apenas é pensável na sua relação in-
tencional ao objeto; objeto este, aquando abrangido pela redução, que 
se torna puramente intencional, isto é, uma objectualidade pura mera-
mente significada, desconsiderada na sua existência natural, seja real, 
seja psíquica25. Reduzir não significa abandonar, nem eliminar, o que 
foi reduzido – ao contrário de querer escapulir à realidade mundana e 
refugiar-se em abstrações concetuais, o fenomenólogo não faz uso da 
ideia de que o mundo existe realmente, precisamente para redescobri-
-lo no seu sentido de ser (Seinsinn). Pelo contrário, é da subjetividade 
transcendental e, em última instância, da intersubjetividade transcen-
dental, que o mundo objetivo extrai todo o seu sentido e valor existen-
cial, suscetíveis de serem contemplados, caso se deixe de perceber algo 
que exista e se volte o olhar para o modo como é possível perceber algo 
que exista. 

A respeito da redução transcendental, relembremos ainda o que 
escreveu sobre o assunto Maurice Merleau-Ponty, em O Filósofo e a 
sua Sombra, 

“Quando Husserl diz que ultrapassa a atitude natural é para logo acrescentar que 
esta superação conserva “o inteiro mundo da atitude natural”. A própria transcen-
dência deste mundo deve conservar um sentido em relação à consciência “reduzi-
da”, e a imanência transcendental não pode ser a sua simples antítese. Parece claro 
desde as Ideen II que a reflexão não nos instala num meio fechado e transparente, 
que não nos faz passar, pelo menos imediatamente, do “objetivo” ao “subjetivo”, 
que tem antes por função desvelar um terceira dimensão em que esta distinção 
se torna problemática. (…) Ela procura o mais fundamental em baixo. Nem será 
certo dizer que o pensamento de Husserl se situa noutro plano: não ignora a pura 
correlação do sujeito e do objeto, supera-a decididamente, uma vez que a apresen-
ta como relativamente fundada, verdadeira a título derivado, como um resultado 
constitutivo que o pensamento se empenha em justificar no nível e no momento 
que lhe cabem.” (Merleau-Ponty 1962: 243 – 245).

24.  “Numa atitude [a natural], o meu eu e os seus atos respetivos constituem ocorrências no homem real, 
uma espécie de objeto, mais exatamente, uma espécie de coisa no mundo; na outra atitude [a transcenden-
tal], a desta última reflexão, o eu, nomeadamente, o meu eu, o que reflete, o eu em última instância, o eu 
puro, ou seja, o eu para o qual existe o mundo em geral e no qual são objetos de consciência os homens e 
o meu ser-homem, é aquele em cuja vida da consciência o mundo vem em geral à validade, o que em últi-
ma instância efetua a validade do mundo com todo o mundano, e a mim mesmo como homem mundano, 
é aquele que representa o mundo como conteúdo (ou “sentido”) unitário para ele válido e, com efeito, à 
maneira da permanente validade, para ele, como sendo.” (Husserl 1976: 379).
25.  Fragata 1959: 112.
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 Também a psicologia fenomenológica tanto recorrerá a uma re-
dução com caraterísticas específicas, consoante exige o seu exercício 
metódico e os seus objetivos particulares, a saber, a redução fenome-
nológica-psicológica, como manterá relações com a redução transcen-
dental, relações estas inalienáveis para a reflexão acerca da teoria e 
do tratamento psicológico. Por enquanto, podemos adiantar que, entre 
estes dois tipos de redução, prevalecem dois tipos de relações muito 
importantes, que farão com que o psicólogo iniciado na psicologia fe-
nomenológica fique com um pé na atitude natural e o outro na atitude 
transcendental, por assim dizer. Em primeiro lugar, a redução fenome-
nológica-psicológica é uma redução transcendental, mas parcial, uma 
vez que só é exercida no que diz respeito ao objeto intencional, ou 
em sentido lato, ao sentido enquanto tal, e não ao ato correspondente. 
Segundamente, o psicólogo tem de exercer a redução transcendental, 
em ordem a conseguir, num momento posterior, retomar a atitude natu-
ral, agora capaz de a compreender e, aí sim, alterar o seu interesse em 
consonância com a redução fenomenológica-psicológica.

Para terminar, não há como contornar as noções de subjetivida-
de transcendental e de constituição transcendental, amplamente de-
senvolvidas em Meditações Cartesianas (1931), embora tendo sido já 
abordadas desde A Ideia de Fenomenologia e Ideias para uma Fenome-
nologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica. Se, por um lado, na ati-
tude natural, o mundo é, para um qualquer sujeito possível, previamen-
te dado, incluindo toda a atividade prática e teorética nele enraizada, 
por outro, a redução transcendental conduz-nos ao mundo na sua feno-
menalidade, ou simplesmente enquanto fenómeno (Phainomenon). Um 
fenómeno nada mais é do que uma relação de aparecimento entre uma 
ou mais coisas a um sujeito cognoscente.26  Concentrado no fenóme-
no, já não é a existência da coisa transcendente que nos interessa, mas 
a sua aparição na esfera imanente da consciência. Perscrutar o modo 
como uma coisa aparece imediatamente à consciência, eis a tarefa da 
fenomenologia que se move no reino da subjetividade transcendental, 
no domínio do como há consciência de coisas, da possibilidade de algo 
ser dado intuitivamente em relação a uma consciência, da reflexão so-
bre vivências intencionais (intentionale Erlebnisse). Com efeito, a par-
tir de agora entramos no domínio da vida transcendental, infinitamente 
rico em vivências puras com os seus correlativos objetos intencionais 
(intentionale Objekte), a fim de refletir sobre todo o dado empírico que 
esteja intencionalmente presente à consciência. Dito isto, é preciso sa-

26.  Morujão 2002: 243.
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lientar que a fenomenologia transcendental ramifica-se em duas tarefas 
fundamentais e complementares, em prol da pesquisa dos fenómenos 
transcendentais: a estática, ou estrutural, desenrola-se com vista à des-
crição da consciência na sua orgânica e unificação intrínsecas; e a ge-
nética, ou dinâmica, indaga a formação de objetos na consciência, por 
meio de um processo constitutivo, ou melhor, reconstitutivo, dos seus 
sentidos possíveis.27 

No que diz respeito à fenomenologia estática, a consciência pura 
designa necessariamente um objeto e, é precisamente a referência a 
esse objeto que garante a sua unificação no tempo imanente. Portanto, 
cabe ao fenomenólogo descrever como se unifica temporalmente, seja 
a série de vivências, ou, o que é o mesmo, o fluxo consciente, sejam 
os próprios elementos estruturais de uma qualquer vivência, a fim de 
esclarecer em que consiste o objeto intencional. Em traços muito ge-
rais, relativamente à unificação do fluxo consciente, podemos dizer o 
seguinte. Quando está explicitamente dirigida para algo, seja um ente 
natural, seja a vivência desse ente natural, a consciência denomina-
-se atual; no caso em que está dirigida implicitamente, apelidamo-la 
de consciência inatual. Ora, o fluxo de vivências manifesta-se numa 
série de atualidades e inatualidades, pois a consciência somente está 
plenamente vigilante (wache), ou dirigida atualmente, para a vivência 
do presente. No entanto, de qualquer vivência presente emergem outras 
vivências futuras e nela se diluem outras vivências passadas, ambas 
conservadas implicitamente no seu horizonte. A temporalidade vivida 
na imanência da consciência é uma forma necessária que une as vi-
vências umas às outras, porquanto condensa as inatualidades passadas 
e futuras numa atualidade perene – num presente vivo (lebendige Ge-
genwart) onde a retenção (Retention), “consciência do que ainda res-
soa”, e a protenção (Protention), “consciência do que antecipadamente 
ecoa” se aliam ou se fundem, sem todavia se diluirem.28 Por sua vez, o 
presente vivo, enquanto síntese temporal das vivências continuamente 
dadas em presença, requer uma estrutura que permaneça idêntica nesse 
agora contínuo, nomeadamente, o eu puro (reine Ich). O eu puro tanto 
opõe as vivências ao sujeito, na medida em que o mesmo sujeito pode 
orientar-se através de atos cognoscitivos inteiramente diferentes, como 
reúne as vivências no sujeito, pois independentemente de as vivências 
sofrerem mudanças reais ou possíveis, o sujeito ele mesmo não é ne-
nhum componente real das vivências, mas seu substrato egóico. No 
fundo, o eu puro é uma “transcendência na imanência” e, nele vigo-
ra, atualmente, num agora perene, a vivência do seu ato cognoscitivo, 
de maneira que apenas podemos conceber a vida consciente, enquanto 
27.  Fragata 1959: 121.
28.  Fragata 1959: 123-124.
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conjungida pela síntese temporal, como sendo atravessada pela relação 
a um objeto intencional.29

Se a temporalidade imanente proporciona a síntese idêntica da 
multiplicidade fluente de vivências, é no entanto a unificação estrutu-
ral da vivência que garante a consciência do objeto intencional, atra-
vés da animação dos conteúdos primários que suportam a consciência 
designativa de objeto, característica das vivências intencionais e das 
percetivas em particular. Com efeito, o que desempenha a função de 
tornar o fluxo de vivência um fluxo consciente e unitário é, precisamen-
te, a intencionalidade. Depois de exercer a suspensão fenomenológica, 
a intencionalidade restringe-se ao campo da imanência pura, condicio-
nando-o, o que quer dizer que, sem a intencionalidade, as vivências não 
seriam consciência de alguma coisa. A partir do eu puro, desdobra-se 
a intencionalidade, como se fosse uma espécie de “visão irradiante”, 
através do ato cognoscitivo, em direção ao objeto intencional, de modo 
que podemos ter consciência deste último em diversas modalidades. 
Porém, por mais que o eu puro exerça a sua atividade (Leistung) de ilu-
minação, de consciencialização, não é ele que proporciona a variedade 
dos objetos de que se pode ter consciência. Há, sem dúvida, um subs-
trato hilético, composto por dados sensíveis e, portanto, continuamen-
te doados em regime de passividade. Reconstruindo a estrutura de uma 
vivência, não podemos negar que a experiência nos oferece uma trama 
possível no tecido intencional, uma matéria possível por adquirir um 
sentido, uma referência ao objeto intencional por ela determinada. Dito 
isto, dizemos que a vivência tem duas orientações, uma subjetiva e 
outra objetiva. Na primeira, apresenta-se a noesis, ou intencionalidade 
enformante com os seus dados materiais enquanto informados. Na se-
gunda, deparamo-nos com o noema, a projeção, ou a polarização, dos 
dados hiléticos, em ordem à referência a um objeto intencional.30 Antes 
de nos adentrarmos na temática da constituição transcendental, ainda 
valerá a pena fazer algumas distinções fundamentais entre a noesis e 
o noema. Enquanto a noesis constitui o lado real31 (reell) da vivência, 
uma vez que a intencionalidade enforma dados hiléticos, actos e ati-
tudes dóxicas, o noema refere-se ao lado irreal (irreal) ou intencional 
da vivência, pois os mesmos dados hiléticos, transpostos para o objeto 
visado, funcionam como modos de aparição através dos quais o objeto 
intencional, no seu sentido e validade de ser, transcende a vivência. 
Por sua vez, o noema, na medida em que abarca o sentido designativo 
do objeto, tem um conteúdo, um sentido, por meio do qual se relaciona 

29.  Fragata 1959: 126-127.
30.  Fragata 1959: 133-134.
31.  Husserl 1950 [Hua Vol. II]: 55.
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com o seu objeto intencional. Perscrutemos, assim, a estrutura do noe-
ma completo. O objeto da consciência encontra-se envolvido por um 
complexo de elementos que, ora designam diretamente esse objeto, ora 
acompanham os elementos designativos. A estes últimos chamamos 
carateres noemáticos e, embora não estejam orientados à designação 
do objeto, caraterizam-se por afetar o modo como se toma dele cons-
ciência.32 Estes carateres noemáticos dividem-se ainda em dois tipos, 
a saber, os carateres de aparição, indicando o modo segundo o qual se 
apresenta o próprio objeto consciente como tal, e os carateres de ser, 
que dizem respeito ao modo como o objeto é concebido no seu mesmo 
ser. Sendo que os primeiros consistem no aparecer dado “em carne 
e osso”, figurado, imaginado, pictoricamente representado, etc., e os 
segundos prendem-se com as diferentes modalidades do ser, tais como 
ser real, quasi-real, não-real, possível, impossível, etc.33. Estes últimos 
carateres, os de ser, têm, por sua vez, os seus correlativos noéticos, os 
carateres de crença, de validade, ou simplesmente dóxicos. Adotada a 
atitude transcendental, a certeza, a dúvida, a suposição, etc., inerentes 
ao atos através dos quais se visa o objeto intencional no seu ser mo-
vem-se no domínio da crença ou da doxa. Também se podem chamar a 
estes carateres téticos ou formas posicionais, pois explicam o caráter 
da posição (de pôr o ser, do verbo setzen) transcendente do objeto, no 
seio da consciência transcendental. Portanto, a posicionalidade é uma 
caraterística do ato, tendo os seus correlativos carateres de ser, em fun-
ção da sua modalização.34Assim, e, em jeito de breve resumo, os cara-
teres noemáticos, a saber, os carateres de aparição e os carateres de ser, 
não determinam o objeto idêntico, antes caraterizam-no no seu modo 
de se apresentar e, por isso, podem variar, permanecendo idêntico o 
mesmo objeto. Com efeito, o núcleo noemático, com o sentido objetual 
e o seu X, corresponde à projeção intencional dos dados materiais no 
noema e, portanto, pode manter-se idêntico através da diversidade dos 
carateres noemáticos, sem contudo deixar de determinar o conteúdo do 
objeto, porquanto é nele e por ele que o objeto se encontra significado 
na sua qualidade de objeto consciente. Deste modo, o objeto, enquanto 
conscientemente significado no noema, é um sentido enquanto tal, é 
um objeto intencional.35

Na e pela consciência pura, forma-se o objeto intencional e, por 
conseguinte, não basta descrever a sua estrutura, é também preciso 
explicar como aquele se relaciona dinamicamente com a consciência. 

32.  Fragata 1959: 138.
33.  Morujão 2002: 251-253.
34.  Nabais 1998: 161.
35.  Fragata 1959: 141.
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Através da constituição transcendental, não só são restituídos no seu 
sentido e validade de ser os objetos em geral, como também, a título 
de exemplos, o são a matéria, o organismo animal, o corpo humano, 
o eu, o outro, a comunidade, a cultura, a ciência, o mundo da vida, a 
subjetividade transcendental, a intersubjetividade transcendental, en-
tre outros. Ofereçamos uma visão muito geral acerca da constituição 
da subjetividade transcendental e da intersubjetividade transcenden-
tal36, com base em Meditações Cartesianas (1931) e Ideias para uma 
Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica II (1952). No 
domínio da subjetividade transcendental permanece intata a relação 
sujeito-objeto, de maneira que cabe ao fenomenólogo indagar como 
se forma o objeto intencional, no seu sentido e validade de ser, para a 
vida intencional de um sujeito transcendental. Sem a realização (Leis-
tung) sintética, não há constituição transcendental, pois aquela função 
sintetizadora, uma espécie de “atividade” ou “operação” exercida pela 
intencionalidade, permite ao eu contatar com os dados hiléticos, que se 
lhe doam intuitivamente na experiência, na sua presença de ser. Enten-
da-se que as coisas apenas se presentam e constituem em atos intencio-
nais, formados de um modo determinado, mas não se confundem, nem 
com os dados materiais através dos quais elas aparecem, nem muito 
menos com os atos animadores desses mesmos dados. Husserl escreve 
precisamente, “Tenho de admitir como inteiramente certo que o sen-
tido que qualquer ser tem ou pode ter para mim, tanto em relação à 
sua “essência” ou “existência real”, é um sentido respetivamente em 
e a partir da minha vida intencional, das suas sínteses constitutivas, 
esclarecendo-se e descobrindo-se para mim nos sistemas duma veri-
ficação convergente”.37 A questão que imediatamente se levanta é a 
seguinte: em que consiste uma “verificação convergente”? O objeto 
dá-se através de uma multiplicidade de experiências convergentes, na 
medida em que é apreendido como uma unidade de sentido idêntico 
numa experiência intuitiva temporalmente sintetizada. Qualquer coisa 
é sempre dada numa variedade de adumbramentos (Abschattungen), 
através de um complexo de momentos hiléticos continuamente diver-
sos e concordantes. Por conseguinte, estes fios perfilados, ou entrelaça-
dos perspetivísticos intencionais, determinam o aparecimento do obje-
to intencional em “halo”, em horizonte. Com efeito, os dados hiléticos, 
aparecendo em perfis, enquanto fundamento material (stoffliche Un-
terlage) constituem os elementos primordiais da síntese constitutiva. 
Como é neles e por eles que brota o sentido do objeto, podemos asserir 

36.  Uma investigação mais apurada sobre os diversos tipos de constituição foge nitidamente do nosso 
âmbito de estudo. Para tal projeto efetuar, consulte-se, pelo menos, Meditações Cartesianas, Ideias para 
uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica II e Experiência e Juízo (1948)”.
37.  Husserl 1950 [Hua Vol. I]: 129 – 131.
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que são a “matéria previamente dada” acerca da qual o fluxo intencio-
nal do eu exerce a sua operosidade em ordem à intenção do “objeto”.38 
Ora, a constituição transcendental, num sentido lato, tem apenas que 
ver com a intuição e a apreensão teoréticas da série de aparências que 
convergem necessariamente para a unidade de uma coisa que apare-
ce, quer na síntese passiva constitutiva dos pré-dados hiléticos (proto-
-constituição), quer na síntese de convergência desses dados em ordem 
à intenção objetual (constituição activa), quer ainda na síntese de um 
sentido idêntico referente a uma pluralidade de sujeitos em relações de 
compreensão mútua (constituição intersubjetiva). 

Assim, subscrevemos a interpretação da constituição transcenden-
tal elaborada por Merleau-Ponty, nomeadamente a de que a constitui-
ção transcendental não é nem uma mera receção, nem uma produção 
ou construção, mas uma verdadeira restituição na e pela consciência 
transcendental. A este respeito não podemos evitar citar algumas pas-
sagens de O Filósofo e a sua Sombra, 

“uma vez que estamos na junção da Natureza, do corpo, da alma e da consciência 
filosófica, uma vez que a vivemos, não é possível conceber qualquer problema 
cuja solução não esteja esboçada em nós e no espetáculo do mundo, deve haver 
meio de compor no nosso pensamento o que se apresenta bruto na nossa vida. Se 
Husserl nunca abandona as evidências da constituição, não significa isso desvario 
da consciência, nem que ela tenha o direito de substituir às dependências naturais 
verificáveis aquilo que lhe aparece claro, é porque o campo transcendental deixou 
de ser apenas o campo dos nossos pensamentos para se transformar no da expe-
riência inteira, é porque Husserl aceita presuntivamente a verdade na qual estamos 
desde que nascemos, e que deve poder conter as verdades da consciência e as 
da Natureza. (…) Apenas se trata de (…) descrever modificações de apreensões 
intencionais, articulações de experiência, relações essenciais entre multiplicidades 
constituintes que deem conta das diferenças de ser entre os constituídos. (…) a re-
flexão apreende o constituído somente na sua essência, que não é coincidência, que 
não se apresenta como uma produção pura, mas que apenas reproduz o desenho da 
vida intencional.” (Merleau-Ponty 1962: 268 – 271). 

Quanto à relevância da subjetividade transcendental e da consti-
tuição transcendental para a psicologia fenomenológica, há várias ob-
servações que importa fazer. Exige-se ao psicólogo praticante do méto-
do fenomenológico em psicologia, ou em qualquer outra área próxima 
do mesmo âmbito, tal como a psicoterapia, ou a psicopatologia, que 
esteja familiarizado com as noções basilares da fenomenologia. Com 
efeito, como exercer a redução psicológica-fenomenológica sem refle-
tir sobre a correlação noética-noemática? Ou como penetrar no sentido 
38.  Fragata 1959: 150 – 151.
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profundo do noema da vida psíquica do paciente sem saber tomar parti-
do do método da variação eidética? Para além disso, também esse noe-
ma determinado é constituído, tem um “desenho intencional” e a sua 
noese também tem determinados carateres de validade, ou de crença, 
dos quais, enquanto psicólogo, não se deve fazer qualquer uso. Não se 
deve sequer pôr em questão a certeza, ou dúvida, ou suposição, etc., de 
qualquer ato do paciente e, ainda, o mesmo se fará com os próprios atos 
do psicólogo a ele dirigidos. Caso o psicólogo não distinga os carateres 
de posição, é claro que não poderá exercer a redução fenomenológica-
-psicológica. No mesmo sentido, ele tem de conhecer a suspensão fe-
nomenológica para a poder exercer, concomitantemente com a sua va-
riante suspensão de validade. Mais tarde desenvolveremos este ponto, 
pois a compreensão das relações entre os conceitos da fenomenologia 
transcendental e as suas modificações na psicologia fenomenológica é 
fundamental para a boa prática do método fenomenológico em psico-
logia. 

A fim de aprofundar a temática principal proposta para investiga-
ção neste trabalho – a fundamentação da psicologia –, será indispensá-
vel um estudo baseado nas obras Psicologia Fenomenológica (1925), 
de Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenolo-
gia Transcendental (1936), do mesmo autor e, ainda, Método Fenome-
nológico de Investigação em Psicologia (2010), de Daniel Sousa e de 
Georgi Amedeo. Comecemos por abordar a problemática geral da obra 
que consiste no alvo principal da nossa investigação.

2. Enquadramento de A Crise das Ciências Europeias e a Feno-
menologia Transcendental 

O título da obra em questão é por si só bastante elucidativo da 
temática sobre a qual versa. Com efeito, em Krisis, Husserl esforça-
-se por compreender tanto a configuração estrutural, como a génese 
dinâmica da crise de sentido de que enfermam as ciências positivas e, 
em vista da sua resolução, propõe um novo começo da filosofia a partir 
da qual essas mesmas ciências haurem o seu sentido e validade de ser. 
Portanto, por um lado, a Krisis oferece-nos uma reflexão duplamente 
matizada e pertencente ao domínio do pensamento a que comumen-
te se atribui o nome de filosofia da ciência. Por outro lado, tomado 
como ponto de partida a crítica da cientificidade moderna num senti-
do lato, testemunhamos e acompanhamos o surgimento de um novo 
desenvolvimento da fenomenologia acerca do terreno (Boden) natural 
no qual se experiencia qualquer atividade de cognição e de trabalho 



Rodrigo Luís Ribeiro72

científico, a saber, o mundo da vida (Lebenswelt). É precisamente a 
questão regressiva (Rückfrage) pela constituição do sentido e validade 
de ser do solo, cuja atual existência é por todos nós crida sem mais, 
que possibilitará a elucidação da fundamentação das ciências em geral, 
da ciência psicológica em especial e de uma filosofia transcendental, 
uma verdadeira ciência-base transcendental (Grundwissenschaft). To-
davia, a proposta de uma nova atitude investigativa, que nos permitirá 
olhar para o domínio da função realizadora de sentido do mundo e das 
ciências, não requer um olhar sem os mesmos olhos com que vemos o 
mundo, por assim dizer. Se a atitude natural é já uma atitude transcen-
dental encerrada em si, ou seja, unilateral, encoberta e por desvelar, 
não é quem a emprega que se altera no seu ser, mas altera-se sim o 
sentido dos resultados obtidos por quem a empregou, um sentido já 
transcendental, e não apenas psicológico. Não está em causa a elimina-
ção, ou o desvirtuamento, do conteúdo da vida natural. Pelo contrário, 
mantendo todo o conteúdo que ela contém, visamo-lo no seu sentido e 
validade de ser. Mais tarde, esclareceremos com maior detalhe o que 
significa propriamente esta afirmação. Por agora, contentemo-nos em 
apresentar o plano geral da Krisis. 

A obra, de acordo com a edição do Centro de Filosofia da Uni-
versidade de Lisboa, divide-se em três partes fundamentais, a saber: 
A Crise das Ciências como Expressão da Crise Radical da Vida da 
Humanidade Europeia; Elucidação da Origem da Oposição Moderna 
entre Objetivismo Fisicalista e Subjetivismo Transcendental; e, A Cla-
rificação do Problema Transcendental e a Função Correspondente da 
Psicologia. Também inclui três ensaios, intitulados: Ciência da Reali-
dade e Idealização. A Matematização da Natureza; Atitude Científico-
-natural e a Atitude Científico-espiritual. Naturalismo, Dualismo e 
Psicologia Psico-física; e, A Crise da Humanidade Europeia e a Filo-
sofia. Esta edição contém, ainda, vários anexos. Restringimos, portan-
to, o nosso trabalho à consideração da problemática da fundamentação 
da psicologia, tal como é desenvolvida por Husserl na segunda metade 
da terceira parte da Krisis, a que se atribuiu o título O Caminho para 
a Filosofia Transcendental Fenomenológica a partir da Psicologia. 
Todos os restantes textos do filósofo serão perspetivados com vista ao 
enquadramento geral da fundamentação da psicologia, aqui questiona-
da e refletida.
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3. Mundo da vida como base de sustentação das ciên-
cias positivas 

3.1. O terreno natural da experiência antepredicativa

 O mundo da vida coincide com o mundo natural originaria-
mente circundante e com o mundo da experiência pré-científica (Erfa-
hrung). Unindo e atravessando todas estas noções, subjaz a conceção 
última de que o mundo existe atualmente por si e para alguém.39 O 
mundo experiencial está inexoravelmente marcado pela correlação 
natural “experiência de mundo – mundo experienciado”, ou seja, o 
mundo é compreendido como o horizonte final dos nossos atos, com os 
seus respetivos objetos correlativos. Descrever o caráter correlativo do 
mundo experiencial, em vigor na atitude natural, eis o nosso objetivo 
nesta primeira seção.40

Na experiência do mundo, orientamo-nos naturalmente e, assim, 
vivemos interessados nas coisas. Vigora a certeza como crença primor-
dial, também nomeada de protocrença (Urglaube), ou ainda protodoxa 
(Urdoxa)41, pois desde sempre nos dirigimos para o mundo e nele nos 
situamos, crendo que está existindo atualmente.42 Com efeito, cremos 
que o mundo nos aparece no seu caráter de ser qualidade-mãe, isto é, 
enquanto mundo real (wirklich), em virtude da origem natural dessa 
crença no mundo (Weltglauben).43 Apesar de, por vezes, incorrermos 
em ilusões e erros, aquando da sua elisão, a experiência ilusória do ente 
vai indicando o que ele não é e o que pode ser, de modo que a expe-
riência integralmente concordante de um mesmo mundo experienciado 
não se desvanece44, por assim dizer. Antes, o acordo primacial entre os 
39.  “Se, então, me direciono para uma coisa com total exclusividade, apercebendo-a empiricamente, 
conhecendo-a sempre melhor e reconhecendo-a, estou no mínimo implicitamente sempre referido também 
a outras, co-representando, eventualmente co-reconhecendo. Faz parte da ideia do verdadeiro ser de cada 
coisa, assim como já da essência da representação de uma coisa, a referência à omni-subjetividade, ou seja, 
a correlação sujeito-objeto não é tal que a coisa fosse em si e para si, o ente em si e para si para os homens-
-sujeitos, mas há uma correlação admirável pela qual, se ocorre a alguém perguntar como, de que maneiras 
os sujeitos representam coisas e as coisas se lhes tornam certas como efetivamente sendo, há aqui uma 
essencialidade da referência e, uma tal que, entre todas as maneiras da representação de todos os homens 
e um objeto, tem de haver a priori uma consonância.” (Husserl 1976: 486).
40.  Husserl 1962: 50.
41.  “Este mundo da vida não é nenhum outro senão o mundo da mera doxa, tradicionalmente tão despre-
zada. Na vida extra-científica, ela não tem naturalmente nada de uma tal desvalorização, posto que designa 
uma esfera de boas confirmações – daquelas que dão possibilidade e sentido a toda a vida dos interesses do 
homem em todos os seus fins. A todos os fins, também aos fins teoréticos das ciências “objetivas”, porque 
nelas residem as “obviedades” de que os cientistas fazem uso constante” (Husserl 1976: 482).
42.  Husserl 1976: 100 – 110.
43.  Alves 2021: 7.
44.  “O que se atesta pela experiência como sendo “efetivamente” é válido na vida e, logo, neste mundo. 



Rodrigo Luís Ribeiro74

múltiplos modos de pré-doação do ente experienciado no mundo, em 
consonância com uma síntese ativa e passiva de identificação, aponta 
um novo caminho a percorrer, delineia uma nova concordância expe-
riencial. Estamos voltados para e concentrados no mundo, através do 
natural experienciar em relatividade originária, que por sua vez garan-
te a manutenção da sua própria coesão experiencial45.

 Para além de experienciarmos as coisas nos seus modos sub-
jetivos-relativos de doação, nunca nenhuma delas é experienciada 
isoladamente, nem completamente. Em última instância, o experien-
ciar remete sempre para um percecionar, que naturalmente se dá num 
campo percetivo. Qualquer objetividade dada “em carne e osso”, pre-
sente aí no mundo da vida, pode ser progressivamente experienciada 
de uma forma mais enriquecedora, se seguirmos o encadeamento de 
experiências indefinidamente abertas, por meio das quais ela se dá. Por 
exemplo, aqui e agora, vejo uma guitarra voltada de frente para mim. 
A minha perceção da guitarra, inevitavelmente, não se esgota naquela 
faceta através da qual a guitarra se presenta. Com efeito, os carrilhões e 
a superfície das traseiras do braço e do corpo não me aparecem em pre-
sença, mas isso não significa que lá não estejam e que não me possam 
aparecer como tal. Por meio de uma série de experiências concordan-
tes, enquanto experiências daquela determinada guitarra, eu poderia 
enriquecer infinitamente a minha perceção da mesma. O que queremos 
dizer é que qualquer experiência de algo está impregnada de um leque 
de possibilidades de a experienciar, através da quais se delineia um 
sentido implícito e, portanto, por explicitar. E isso infindamente, graças 
àquele excesso constitutivo da doação perfilada de cada coisa no seu 
horizonte interno (inner Horizont). Este nada mais é do que uma estru-
tura de determinações multifacetadas, inerente à coisa e, ainda, garante 
da possibilidade da sua experiência concreta.46

 Horizonte, em sentido lato, é o mesmo que indução47 ou an-

(…) A experiência confirma, atesta a opinião, precisamente porque mostra o próprio objetivo e chama-o 
como testemunha. Mas, a experiência necessita também de confirmação, na medida em que ela própria 
ainda, e de modo reservado, tem momentos de co-visar que ainda não são experienciadores. A experiência 
confirma-se por meio da continuação ativa da experiência e por meio da sua ratificação continuada na 
continuação do decurso que é experiencialmente co- e pré-visado.” (Husserl 1976: 481).
45.  Husserl 1962: 44; 94.
46.  Husserl 1962: 45.
47.  “Faz também parte da experiência como co-visar a indução que, para além do que é visado na expe-
riência unitária como estando ele mesmo aí, aponta para outras objetualidades e para a sua experiência 
possível. Não há nenhuma diferença essencial entre um caso e o outro, posto que também, por exemplo, 
nos “aspetos” do mesmo que, na experiência de uma coisa, são co-visados além do aspeto em cada caso 
percecionado, trata-se no fundo de uma “indução”, de uma remissão interna, por assim dizer, em contraste 
com a remissão externa que acompanha sempre a relação mútua das outras coisas como experienciáveis na 
sua indutividade interna. A experiência efetiva é, por fim, o que confirma o ser visado e, a própria confir-
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tecipação essencial a cada experiência. E, com efeito, o experienciar 
pressupõe a previsão, por assim dizer, de novas determinações obje-
tivas, implícitas, através do aparecer multiforme da coisa.48 Ora, não 
só a estrutura de horizonte se revela na interioridade, como também 
na exterioridade manifestativa de cada coisa: ou seja, uma coisa só 
aparece como dada em múltiplas perspetivas, se assim o fizer entre 
outras coisas, também elas dadas em múltiplas perspetivas. Por outras 
palavras, a experiência estende-se infinitamente, desde as coisas da-
das no seu horizonte interno, até às coisas sentidas em comunhão com 
outras, formando cada uma, portanto, o horizonte externo (der äußere 
Horizont). Com efeito, aquela guitarra que ainda há pouco via de fren-
te, agora que mudei de posição, também me aparece diferentemente; e 
reparo que está ao lado da estante, sob a madeira do chão, situada no 
quarto, etc. Não só a experiência de cada coisa individual é por natu-
reza inacabada, como também remete para outras coisas concomitan-
temente experienciadas, todas articuladas num plano de fundo infindo 
na sua abertura percetiva. Percebendo uma coisa, percebo também os 
seus relacionamentos, imbricamentos, concatenações com aquelas que 
a circundam, dispostas, na penumbra ou numa certa zona de inatuali-
dade, implicadas experiencialmente em torno do cerne da coisa.49

 Ora, não seria a experiência dos horizontes interno e externo 
das coisas uma experiência, caso não se desse no mundo. No entanto, o 
mundo não é dado experiencialmente como se fosse um qualquer ente 
– somente aparece o mundo sob a forma de horizonte que originaria-
mente circunda e situa os entes. Por outro lado, para nos apercebermos 
do mundo, requer-se um dado individual prévio que, por sua vez, está 
no mundo enraizado. No fundo, o mundo funciona como um horizonte 
dos horizontes, “um horizonte de mundo como horizonte da experiên-
cia possível das coisas”, a servir de substrato.50 Tentemos explicitar o 
que isto significa. Os horizontes das várias objetividades estendem-se 
de tal maneira que se entrecruzam e se prolongam numa rede de impli-
cações intencionais. Esse horizonte total é o mundo e, como tal, está 
pressuposto implicitamente na experiência de qualquer objeto. Como 
os horizontes das nossas experiências estão intimamente concatenados 
ao mundo, é sempre nele que todas as atividades de um sujeito estão 
situadas e dele haurem a sua validade e conteúdo. A partir deste hori-
mação confere ao ser de antemão “meramente visado” o caráter do ser verdadeiro e “efetivo”; confere-lhe 
a confirmação de “está conforme”, neste “ser-na-verdade”, com o qual quem experiencia nesta situação se 
satisfaz: o ser efetivo chega ao seu conhecimento, à sua posse e está doravante sempre novamente à sua 
disposição como efetivamente sendo.” (Husserl 1976: 482).
48.  Husserl 1976: 100 – 110.
49.  Husserl 1962: 46.
50.  Husserl 1976: 113.
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zonte de interesse vital, brotam todos os restantes horizontes, em fun-
ção da sobreposição de novos interesses. Este ponto será fulcral para 
compreender o fundamento da atividade científica no mundo da vida, 
pois enquanto esta está para ele teleologicamente orientada, o mesmo 
nunca se reduz a qualquer tipo de configuração teleológica.51 Ainda, re-
lativamente à caraterização do mundo como substrato, podemos adian-
tar o seguinte. O mundo, para além de ser horizonte dos horizontes, 
também vigora como solo universal de crença (universaler Glaubens-
boden) da experiência de quaisquer objetos. Enquanto fundamento da 
objetividade, a estrutura de horizonte é que possibilita continuamente 
a doação do ente em novas determinações, de maneira que o substrato 
último, o mundo, pode ser caraterizado como o terreno puro e simples 
do ser (der schlechtinige Seinsboden). Esta unidade concreta engloba, 
suporta e, portanto, faz dependerem de si todos os entes, inclusive as 
mentes humanas, é claro.

 Foquemo-nos agora, não na experiência do mundo como um 
universo de horizontes e substrato último da experiência, mas no 
seu correlativo mundo experienciado, nunca esquecendo que aquela 
não aparece sem este. Não podemos contornar o facto de o mundo 
experienciado ser objetivamente um mundo espácio-temporal, atraves-
sado por uma causalidade própria, e que é, sem dúvida, apreensível 
por qualquer sujeito que nele habite, ou seja, é intersubjetivo. 

Em primeiro lugar, pensemos o regime de espácio-temporalidade 
em que vigora o mundo experienciado. Ao estilo da totalidade do mun-
do experienciado pertencem as formas omni-inclusivas do espaço e do 
tempo que, como tais, distribuem os entes num meio espácio-temporal. 
Qualquer coisa real é um objeto espácio-temporal, com a sua localiza-
ção e duração particulares, sendo que a forma espacial pode mudar ou 
não ao longo do tempo e que as propriedades da coisa também se pre-
sentam espácio-temporalmente enformadas e com determinada dura-
ção.52 No mesmo sentido, o mundo nada mais é do que “tempo concre-
tamente preenchido e espaço concretamente preenchido”.53 Enquanto 
ordem dos seres em sucessão temporal, aquele está compenetrado por 

51.  “O mundo da vida é o mundo permanentemente pré-dado, sendo válido em permanência e de ante-
mão, mas válido não a partir de um qualquer propósito, de uma qualquer temática, segundo um qualquer 
fim universal. Qualquer fim o pressupõe e, também o fim universal de o conhecer com verdade científica 
o pressupõe, já previamente, sempre de novo previamente no progresso do trabalho, como sendo à sua 
maneira, mas precisamente como sendo. (…) Se se puder tornar então evidente que também é uma “con-
figuração”, então ele não é uma configuração teleológica, não obstante pertencerem de antemão ao seu ser 
precendente a todo o propósito os homens, tal como os encontramos e sem mais se nos tornam conhecidos, 
com todos os seus propósitos, com todas as obras que, vindo a ser a partir deles, pertencem agora sem mais 
ao mundo da vida.” (Husserl 1976: 383).
52.  Husserl 1962: 50.
53.  Husserl 1962: 73.
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um horizonte temporal infinito que, por sua vez, abarca um campo de 
passado e de futuro mais ou menos conhecido. Enquanto ordem dos 
seres em presença espacial, também abrange um horizonte espacial, 
através do qual as coisas se orientam e se podem orientar, mais perto 
ou mais longe, aqui ou ali, à direita ou à esquerda, etc.54 

No que diz respeito à estrutura da típica causal dos entes e do 
mundo, podemos asserir que há uma forma omni-inclusiva de causa-
lidade que perpassa e liga a ordem real dos seres. Todos os entes reais 
encontram-se em relações mútuas de afeção e de paixão, isto é, agem 
uns sobre os outros e, reciprocamente, uns sofrem as ações dos outros. 
Qualquer um tem propriedades causais, em conformidade com as suas 
qualidades, assim como somente permanece uma identidade real, den-
tro dos limites da tipicidade da sua causalidade possível.55 Assim que 
abordarmos o método da redução eidética, discorreremos mais sobre 
esta regularidade causal. 

Por último, para além do mundo da vida ser um mundo circundan-
te, tal como já referimos, este não aparece como um através de expe-
riências concordantes e discordantes apenas a um sujeito, em função da 
atividade que nele exerce, mas a vários.56 Com efeito, o mundo natural 
pode ser um mundo civilizacional57, um mundo para uma comunidade 
(Gemeinschaft) e, por isso, tanto aparece enquanto mundo familiar ou 

54.  Husserl 1976 [Hua Vol. III]: 73 – 74.
55.  Husserl 1962: 50.
56.  “E, assim, a coerência comunicativa a partir da discordância, ou seja, como possibilidade de correção 
mútua, e de chegar então a uma verdade em comunidade – isto desempenha à partida um papel constante. 
O mundo, como horizonte comum com permanente validade de ser das coisas que são, tem sempre e de 
antemão a validade de ser das coisas que são, tem sempre e de antemão a validade de ser algo de corrigível 
em coerência, coerentemente experienciável e corrigível omnilateral e mutuamente. Esta descrição, decer-
to muito grosseira, mostra que o mundo da vida, num movimento constante, é de tal modo que está num 
movimento de permanente relatividade de validade e de referencialidade aos que vivem em relação mútua, 
os detentores-de-mundo que estão em relação mútua como os portadores da sua validade, os efetuadores 
de validade, aqueles que visam ou os experienciadores em relação mútua e uns frente aos outros, mas como 
sempre de novo corrigíveis e podendo corrigir os outros.” (Husserl 1976: 482).
57.  “Vivendo despertos no mundo, estamos constantemente conscientes do mundo, quer prestemos ou 
não atenção ele, dele consciente como um horizonte da nossa vida, como um horizonte de coisas (objetos 
reais), dos nossos interesses e atividades reais e possíveis. Sempre permanecendo contra o mundo-hori-
zonte, está o horizonte dos nossos companheiros, quer esteja presente algum deles ou não. Antes mesmo 
de notá-lo, ao todo, estamos conscientes do horizonte aberto do nosso companheiro com o seu núcleo 
limitado seus/nossos vizinhos, aqueles conhecidos por nós. Estamos, assim, co-conscientes dos homens 
no nosso horizonte externo em cada caso como outros; em cada caso Eu estou consciente deles como meus 
outros, como aqueles com os quais eu posso entrar em relações de empatia real e potencial, imediata e 
mediata; isto envolve um conviver com outros, recíproco; e, à base destas relações, eu posso tratar com 
eles, entrar com eles em modos particulares de comunidade, e, então, saber, num modo habitual, do meu 
ser assim relacionado. Como eu, todo o ser humano – e isto é como ele é compreendido por mim e por 
qualquer um de nós – tem o seu companheiro e, sempre contando para si próprio com a civilização em 
geral, na qual ele sabe estar vivendo.” (Husserl 2006: 9).
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lar próprio (Heimwelt), como mundo alheio ou de outros sujeitos ou 
culturas (Fremdwelt). Nunca deixa, porém, de ser inevitavelmente um 
mundo intersubjetivo.58

3.2. Retorno à estrutura eidética omni-inclusiva do mundo ex-
periencial pré-dado

Até agora, apresentámos uma descrição do mundo natural, de 
acordo com a experiência que dele fazemos na atitude natural. Debru-
çámo-nos sobre o mundo experienciado na nossa experiência de mun-
do e, nesse sentido, questionámos pelo modo como aparece o mundo 
experiencial atravessado por uma tipicidade omni-inclusiva. Mas, por 
mais que a investigação verse sobre o que pertence universalmente a 
qualquer realidade mundana, não nos livramos de permanecer num re-
gisto de descrição empírica, pois imaginámos a possibilidade de os 
entes individuais serem como são no mundo, assim como apreendemos 
o universal típico exigido pelo estilo factual da vaga, mais ou menos 
determinada, antecipação da experiência do mundo.59 Tanto este mun-
do experiencial como as coisas nele experienciadas aparecem com ca-
raterísticas universais, apreendidas por nós como necessárias, tal como 
até ao momento presente já apareceram em virtude daquele estilo, de 
modo que nós podemos prever mais ou menos como poderá ocorrer o 
seu processo experiencial. Todavia, embora o mundo futuro indeter-
minado possa ser projetado no estilo universal do passado, aquilo que 
esperamos empiricamente não tem de ser assim e não de outro modo: 
por outras palavras, não tem caráter necessário e apodítico.60 Como 
podemos nós ver, a priori, a universalidade incondicionada da forma 
estrutural omni-inclusiva do mundo? Libertando-nos do facto de que 
o mundo é, atualmente, com as suas coisas factuais, experienciado por 
nós. Mas voltamos a perguntar: como? Recorrendo a um método pecu-
liar, a saber, a redução eidética. 

Assim como qualquer outra redução, não está em causa nenhu-
ma negação ou eliminação do conteúdo reduzido, neste caso, a coisa-
-factual e o mundo-factual; pelo contrário, conduzimos a investigação 
para a consideração das mesmas coisas enquanto coisa-ficção e mun-
do-ficção.61 No fundo, a redução eidética é uma re-condução dos factos 
em direção às puras essências concretas, porquanto é precisamente a 
região eidética a que se aporta que fundamenta aqueles na sua possi-

58.  Husserl 1976 [Hua Vol. III]: 76.
59.  Husserl 1962: 52.
60.  Husserl 1962: 52.
61.  Husserl 1962: 53.
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bilidade de ser. Explicitemos como pode este caminho ser percorrido, 
perpetrando na configuração do método da variação livre na imagina-
ção. Também chamado método de ideação, nada mais é do que uma 
certa atividade mental, com o seu encadeamento de produtos mentais, 
que resulta numa pura visão da essência, ora específica, ora genérica. 
Esta essência não é de natureza psicológica, porquanto, tomada como 
universal puro, vai para além da experiência de toda a factualidade da 
existência. Não confundamos a natureza psicológica do ato de julgar 
com a natureza eidética do conteúdo julgado.62 Neste caso, o ato de 
variação livre de imaginação não tem a mesma natureza que o visado 
universal puramente eidético, o concebível como tal. Por meio da sus-
pensão da atualidade factual, as coisas existentes passam a ser perspeti-
vadas como meros exemplos guiadores, puras possibilidades.63 Ou seja, 
a redução eidética garante a passagem do reino da factualidade para o 
reino da livre possibilidade. Após esta peculiar condução, imaginamos 
uma multiplicidade opcional aberta, portanto, infinda, de variação das 
variantes singulares, ou, o que é o mesmo, dos exemplos opcionais, 
para um facto assumido como pura possibilidade. De seguida, compa-
ramos os variantes e, a partir do que comungam imprescindivelmente, 
extraímos um ou mais do que um invariante, também, evidentemente, 
com caráter de pura possibilidade. 

Dêmos um breve exemplo muito rudimentar. À minha frente vejo 
esta cadeira, mas imagino-a como uma cadeira possível. Pergunto, o 
que faz de uma cadeira uma cadeira e não um armário? Ora, posso ima-
ginar uma cadeira feita de mogno ou de carvalho, com quatro ou cinco 
pernas, assim como outras tantas propriedades acidentais; no entanto, 
sem ter pelo menos uma perna e servir de assento, por exemplo, já não 
é possível para aquele objeto imaginado ser uma cadeira, independen-
temente das cadeiras que vejo por aí no mundo fáctico. Portanto, entre 
outras passíveis de serem descobertas, as invariantes “ter pelo menos 
uma perna” e “servir de assento” perfazem o conteúdo determinante da 

62.  “Este processo de projetar e de realizar em sucesso ocorre, antes de tudo, puramente dentro do sujeito 
do inventor e, assim, o significado, como originador presente com o seu conteúdo todo, jaz exclusiva-
mente, por assim dizer, no seu espaço mental. Mas, a existência geométrica não é psíquica; ela não existe 
como algo pessoal, dentro da esfera pessoal da consciência; ela é a existência do que está objetivamente 
lá, para “qualquer um” (para geômetras reais e possíveis, e para aqueles que compreendem geometria.). 
Deveras, ela possui do seu estabelecimento primeiro, uma existência que é peculiarmente supertemporal 
e que – disto estamos certos – é acessível a todos os homens, antes de tudo aos matemáticos de todos os 
povos, de todas as épocas, reais e possíveis; e isto é verdade para todas as suas formas particulares. E todas 
as formas produzidas de modo novo por alguém à base de formas pré-dadas adquirem, imediatamente, a 
mesma objetividade. Esta é, nós notamos, uma objetividade “ideal”. É própria a toda uma classe de produ-
tos espirituais do mundo cultural, ao qual, não apenas todas as construções científicas e as próprias ciências 
pertencem, mas, também, por exemplo, as construções da literatura.” (Husserl 2006: 6 – 7).
63.  Husserl 1962: 64.
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essência concreta “cadeira”, podendo esta ser intelectualmente vista, 
ou contemplada, enquanto algo comum e universal a todos os exempla-
res singulares de cadeiras possíveis.64

 Para além da redução eidética existem outros tipos de redução, 
distintos daquela quanto à sua natureza – constituem modos fenomeno-
lógico-transcendentais. Só a redução transcendental contém três cami-
nhos, a saber, a via cartesiana, a via ontológica e a via psicológica. A 
principal diferença entre a redução eidética e a redução transcendental 
é que, enquanto aquela fundamenta um sistema das ciências a priori 
acerca das diferentes regiões da existência positiva e fáctica, natural 
ou psicológica, esta garante a passagem para o campo da experiência 
transcendental. Porém, combinando a redução eidética com a redução 
transcendental, podemos erigir uma fenomenologia transcendental que 
se apresenta como uma ciência apriorística da região não-natural da 
consciência pura.65 Relativamente à redução transcendental, indepen-
dentemente dos caminhos que se escolham percorrer, reduzir pressu-
põe um começo num âmbito implícito, um operador da passagem e um 
descobrimento de um novo campo, o mesmo que o do ponto de par-
tida, mas reduzido. Por outro lado, todas as reduções comungam uma 
motivação, a saber, tematizar algo que nos é dado irrefletidamente no 
campo natural da experiência.66 Como já caraterizámos propriamente 
a redução eidética, cabe-nos agora fazer o mesmo para as três vias ou 
caminhos caraterísticos da única redução transcendental. 

 A redução transcendental, ao contrário de partir de factos na-
turais ou psicológicos, como o faz a redução eidética, incide sobre a 
experiência direta do mundo, em ordem a obter a região não-natural 
da vida concreta da consciência, tal como se dá a si mesma. Em qual-
quer tipo de redução transcendental, opera a epoché ou a suspensão 
das ciências positivas e da tese do mundo, em ordem à efetuação da 
mudança da atitude natural para a atitude transcendental. Suspender, 
significa, por um lado, desconectar ou desconsiderar a existência em 
si dos objetos, por outro, abster-se das suas tomadas de posição acer-
ca dessa existência.67 Vejamos então a diferença entre os caminhos 
redutores. De acordo com a via cartesiana, a redução transcendental 
opera uma suspensão da validez na crença do mundo, separando-a da 
subjetividade transcendental e comparando os tipos de evidência deste 
e daquela. Segundo a via ontológica, analisamos a correlação entre a 
subjetividade e o mundo da vida, descrevendo os modos subjetivos-re-

64.  Husserl 1962: 64.
65.  Alves 2021: 1.
66.  Alves 2021: 4.
67.  Alves 2021: 6.
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lativos do dar-se e, de seguida, reduzimo-la à correlação “intersubjeti-
vidade transcendental – mundo enquanto fenómeno”. E, por fim, ainda 
podemos abstrair das várias regiões ontológicas a região do mental, 
caraterizar a sua relação intencional com outrem e com o mundo, para 
depois purificar esta subjetividade mundana e naturalmente manifesta-
da.68 Deixaremos o aprofundamento da redução transcendental através 
da via do mundo da vida para o momento em que a nossa reflexão 
assim o exigir e, por agora, fiquemos com as palavras de Thomas R. 
Giles sobre esta tópica: “A redução fenomenológica é a resolução não 
de suprimir e, sim, de colocar em suspenso e, como que fora de ação, 
todas as afirmações espontâneas nas quais vivo, não para negá-las, mas 
precisamente para compreendê-las e explicitá-las.”.69

3.3. Fundação das ciências em geral

 O mundo da vida nunca se confunde com o mundo científico.70 
É indispensável o questionamento do mundo da vida, a fim de se elu-
cidar a possibilidade de um fundamento das ciências em geral. Com 
efeito, escreve Husserl, “Dito correlativamente: este mesmo mundo, 
pré-cientificamente existente para nós como o mundo (originário) pu-
ramente a partir da experiência, fornece-nos de antemão, na sua tipolo-
gia essencial invariável, todos os temas científicos possíveis.”.71 Com 
vista à compreensão da fundação das ciências positivas numa ontolo-
gia do mundo da vida, reflitamos sobre como se relacionam as ciências 
em geral com o mundo natural e com as reduções acima abordadas.

 Qualquer ciência é uma configuração espiritual72 que implica, 

68.  Alves 2021: 14.
69.  Giles 1979: 44 – 45.
70.  “Não nos podemos deixar induzir em erro. É preciso diferenciar o “domínio” [o mundo da vida] que 
precede todos os fins e a ideia de fim unitária superiormente orientadora [a ideia da edificação de uma 
teoria universal e da existência humana, dos fins e obras da humanidade], como aquilo que ela [a filoso-
fia] visa, de que ela trata, que ela tem unitariamente de antemão em vista, para em referência a ele atuar 
teleologicamente e criar configurações de obras; e, por outro lado, o domínio das metas, do que já se tem 
em mira e a ter em mira na sua universalidade própria, o horizonte das efetividades, pensado prévia e 
retrospetivamente como suscitado em particular e por suscitar pelas ciências.” (Husserl 1976: 382).
71.  Husserl 1976: 183.
72.  “A Geometria necessariamente possui a sua mobilidade e tem um horizonte de futuro geométrico 
precisamente neste estilo; este é o seu significado para qualquer geómetra consciente (que tenha o conhe-
cimento implícito constante) de existir dentro de um desenvolvimento compreendido como o progresso do 
conhecimento construído num horizonte. A mesma coisa é verdadeira para qualquer ciência. Também, toda 
ciência é relacionada a uma cadeia aberta de gerações daqueles que trabalham uns para os outros e uns com 
os outros, pesquisadores que são conhecidos ou desconhecidos entre si e que são a realização subjetiva 
de toda a ciência viva. A ciência, em particular a Geometria, com o seu significado ôntico, deve ter tido 
um começo; este significado, ele próprio, deve ter tido uma origem numa realização: primeiro como um 
projeto e depois como uma execução bem sucedida.” (Husserl 2006: 5 – 6).
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quer a abstração do mundo da vida circundante, quer a remissão a 
este, no que diz respeito ao fundamento da possibilidade do seu ence-
tamento. Com efeito, tanto o cientista se encontra em regime de práxis 
vital no mundo natural, como a sua atividade e teoria científicas se 
desenvolvem teleologicamente sobre o mesmo.73 Mas, por mais que 
ele esteja dirigido para objetos científicos, tais como as leis da acús-
tica, por exemplo, por sua vez rodeados de horizontes mais ou menos 
determinados, estes só estão aí para ele caso se tenha instruído nes-
sas leis e delas se ocupe. Ao contrário, o mundo da vida continuou 
e continua sempre permanentemente aí, porquanto sempre se presen-
ta direta e indiretamente através de uma experiência real e possível. 
No mesmo sentido, todas as questões da ciência são inexoravelmente 
questões sobre o conteúdo do mundo pré-dado, com o seu respetivo 
conhecimento pré-científico.74 Dito de outra maneira, todas as ciências 
factuais são ciências do mundo: referem-se ao mundo originalmente 
doado pela experiência, na medida em que o assumem como substrato 
para as suas atividades teoréticas e pragmáticas.75 Assim, como evitar 
questionar, segundo um novo tipo de cientificidade, radicalmente dife-
rente da cientifista lógico-objetiva, o modo como o mundo da vida atua 
permanentemente como “plano de fundo” ou. o que é o mesmo, como 
as suas múltiplas validades pré-teoréticas fundamentam as verdades 
teoréticas? De que maneira é caraterizada esta cientificidade ultima-
mente fundamentadora? 76

O cientista começa, incontornavelmente, com a intuição “mera-
mente relativa ao sujeito” da vida, no mundo pré-científico, no mundo 
das evidências77 originárias. Um dado evidente ou é experienciado per-
cetivamente em presença imediata, “em carne e osso”, ou é recordado 
como assim experienciado. Todos os restantes modos de intuição são 
modificações da presentação originária e, portanto, qualquer conhe-
cimento mediato ou indutivo tem o sentido de uma indução do que é 

73.  “O mundo científico – a teoria sistemática – e os entes com verdade científica neles contidos (na ciên-
cia da natureza, a teoria universal, a sua natureza, válida como substrato nas proposições, nas proposições 
formais) “pertencem” pois, como todos os mundos de fins, eles mesmos ao mundo da vida, assim como 
pertencem a ele todos os homens e comunidades humanas em geral e os seus fins humanos, fins comuns 
e singulares com todas as configurações de obras correspondentes. (…) Cada um destes “mundos” tem a 
sua universalidade particular determinada pelo fim profissional, cada um o horizonte infinito de uma certa 
“totalidade”. Todas estas totalidades inserem-se, todavia, no mundo, que abarca todo o ente e todas as 
totalidades existentes, assim como todos os seus fins, e homens e humanidades que têm os fins. Todos nele 
se inserem e, – todos o pressupõem.” (Husserl 1976: 382).
74.  Husserl 1976: 98 – 100.
75.  Husserl 1962: 41.
76.  Husserl 1976: 100 – 110.
77.  “Evidência significa nada mais que perceber uma entidade com a consciência do seu estar lá (selbst-
-da) original.” (Husserl 2006: 6).
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possível percecionar como “ele mesmo” ou recordar como tendo-sido-
-percebido “ele mesmo”. Sendo assim, um conhecimento objetivo fun-
damenta-se numa intuição do que pode ser experienciado “em carne e 
osso” e intersubjetivamente confirmado.78 É com todo o propósito que 
escreve Husserl, 

“O substrato final de todos os pensamentos e de todas as outras formações ideais 
que nascem da atividade mental é encontrado no mundo experiencial. Se nós di-
zemos algo sobre ele ou sobre objetos desenhados a partir dele, se estabelecemos 
essas asserções através de argumentos ou teorias, então nós criamos assim deter-
minações predicativas de uma certa forma metódica para o que é primeiro simples-
mente experienciado (ou experienciável) pré-teoreticamente; essas determinações 
são então formações teoréticas, existindo no reino do irreal. A verdade nada mais é 
senão um predicado peculiar desse tipo de formações irreais e assim, tal como elas, 
pressupõe o que é relativamente pré-teorético, o mundo percetivo e experiencial.” 
(Husserl 1962: 43).

Não se tornará indispensável reivindicar o tratamento essencial da 
camada donde brotam as evidências originárias, para aceder cientifica-
mente ao mundo da vida e fundamentar todas as ciências fácticas que 
nele radicam?

 As ciências fácticas somente ultrapassam o vago procedimen-
to empírico indutivo do mundo da vida recorrendo à sua fundamenta-
ção em ciências apriorísticas. Se as ciências fácticas são ciências do 
mundo, uma ciência mundana da forma estrutural omni-inclusiva do 
mundo experiencial como tal, enquanto sistema formal genérico que 
atravessa todas as concreções variantes, prescreveria um contexto sis-
temático a todas as ciências possíveis que, por sua vez, estruturariam 
aprioristicamente as ciências das formas individuais concretas.79 Por 
outras palavras, uma ciência eidética do mundo subjazeria todas as 
outras ciências eidéticas particulares que, por sua vez, regeriam o pro-
ceder empírico das ciências fácticas correspondentes. Ora, por meio 
da redução eidética, efetuamos a passagem do universal típico em cada 
realidade individual possível no mundo, para o a priori, apoditicamen-
te universal e necessário a qualquer mundo experiencial que possamos 
imaginar.80 Enquanto domínio da experiência possível, o mundo as-
sume formas estruturais necessárias, invariantes essenciais, que atra-
vessam, quer a natureza, quer a mente, de maneira que uma ciência 
genuína tem de se guiar pelos seus objetos e sistema de objetualidades, 

78.  Husserl 1976: 100 – 110; Husserl 1962: 42 – 43.
79.  Husserl 1962: 47 – 48.
80.  Husserl 1962: 52.
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vistos em pureza essencial81. Regida pela sua essência concreta, cada 
ciência estará então apta para desenvolver um método em função do 
que distingue, necessariamente, a sua região de atuação das restantes, 
assim como das articulações necessárias entre os problemas que po-
derá resolver. Sendo assim, perguntemos pela tipologia invariante do 
mundo experiencial, que se mantém, através e para além do conteúdo 
da existência real e dos acontecimentos reais em contextos particula-
res, assim como predelineia normas, sem as quais o encetamento de 
uma qualquer ciência particular não é possível. 

Ora, uma estrutura eidética incontornável do mundo experiencial é 
precisamente a espácio-temporalidade. O tempo e o espaço abrangem 
todas as coisas reais, na medida em que apenas existem num ambiente 
mundano espácio-temporal e se nos presentam através da síntese pas-
siva da experiência. Sem o espaço e o tempo, os entes não poderiam 
ser melhor determináveis nos seus horizontes, nem existir como coisas 
individuadas num mundo circundante. O mundo apenas é concebível 
com as estruturas abstratas do espaço-tempo e, por conseguinte, cada 
coisa é necessariamente uma realidade espácio-temporal.82 

Outra estrutura eidética do mundo experiencial consiste em ser 
causal, ou estar relacionado originariamente com os outros. No mundo 
experiencial encontramos, por um lado, indivíduos concretos reais e, 
por outro, seus modos, modificações e conjuntos: por exemplo, esta 
guitarra com estas cores, esta forma, etc.; este livro, inserido neste gru-
po de livros, etc.83 A experiência dos segundos pressupõe a experiên-
cia dos primeiros e, por isso mesmo, aqueles são não-autosuficientes, 
ou hetero-suficientes, e estes auto-suficientes, ou seja, só precisam de 
si para serem experienciados como uma realidade unitária. Por outras 
palavras, uma coisa é e não pode não ser de tal maneira que as suas de-
terminações internas conservem uma unidade universal, quer sejam ou 
não afetadas pelas condições a que se podem submeter. Por exemplo, 
verifico que, se agarrar um pedaço de resina pelas pontas e o puxar em 
direções opostas, ele é elástico; caso não o faça, ele não deixa de ser 
elástico. Daí Husserl escrever, ser coisa significa ser “um todo que é 
um substrato idêntico de propriedades causais, que tem um estilo está-
vel, reconhecível pela abertura da experiência, de se comportar causal-
mente nas respetivas condições da sua existência”84.

Adiantamos ainda duas ou três palavras sobre uma ciência aprio-
rística da ordem das realidades mundanas. Debrucemo-nos, de for-

81.  Husserl 1962: 67.
82.  Husserl 1962: 73.
83.  Husserl 1962: 75 – 76.
84.  Husserl 1962: 77.
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ma concisa, sobre as diversas camadas dos seres reais: as coisas reais 
podem ser coisas vivas, ou seja, animadas, sujeitos psiquicamente vi-
ventes e atuantes, e coisas não-vivas, sem vida psíquica, tais como os 
entes materiais e as obras de arte.85 Para além desta distinção essencial, 
podemos também compreender que existem entes físicos, psíquicos e 
mentais, tais como os entes naturais, as obras de arte e os animais e 
homens, respetivamente.86 

3.4. Fundação da ciência psicológica em especial

Enquanto as ciências objetivas têm que ver com a região da na-
tureza material, as ciências subjetivas estudam a região da natureza 
sociocultural e psíquica. Por isso, também a psicologia, como ciência 
da subjetividade que é, incide sobre o psíquico, conquanto apenas inda-
gue uma parte deste, a saber, o anímico (seelisch) – o que também não 
quer dizer que possa abstrair totalmente do físico, tal como as ciências 
objetivas o fazem do psíquico87. Um homem aparece sempre adjungido 
ao seu corpo88. Ora, a psicologia lida com homens e animais, enquanto 
seres mentais, com os seus acontecimentos e suas vidas mentais.89 Des-
de já, referimos que somente nos concentraremos na psicologia antro-
pológica, enquanto “experiência fenomenológica”90, e reservamos uma 
possível abordagem fenomenológica da psicologia animal, ou etologia, 
para outra investigação. Ora, como todas as ciências empíricas, tam-
bém a psicologia requer uma ciência eidética que limite formalmente 
os factos, neste caso, mentais, se quer de todo ser concebível, isto é, 
possível a priori91. Escusado será dizer que, portanto, só se pode en-

85.  Husserl 1962: 78.
86.  Husserl 1962: 79.
87.  “ (…) A Psicologia no seu sentido costumeiro enquanto ciência empírica de matérias factuais não 
pode, como a paralela deveria exigir, ser uma pura ciência de factos mentais purificada de tudo que é físico, 
da mesma maneira que a ciência natural empirica é purificada de tudo que é mental.” (Husserl 1962: 304).
88.  Schütz 1953: 7-10.
89.  Husserl 1962: 39.
90.  “’Experiência fenomenológica’ – esta é, claro, nada mais do que aquele tipo de reflexão na qual o 
mental se nos torna acessível na sua essência especial própria. É uma reflexão levada a cabo consistente-
mente e com um concernimento puramente teorético, de maneira que a vida egóica, vivente, específica, a 
vida da consciência, não é apenas vislumbrada oscilantemente, mas vista explicitamente nos seus compo-
nentes eidéticos próprios e, como dissémos em cima, na omnilateralidade dos seus horizontes.” (Husserl 
1962: 307).
91.  “é claro que uma investigação sobre o puramente mental é, em todo o caso, em certa medida possível, 
e tem um papel em qualquer psicologia empírica que se esforce por obter um caráter rigorosamente cientí-
fico.  Como de outro modo pode alcançar conceitos rigorosamente científicos do mental em termos da sua 
própria essência e a despeito de todo o seu entrelaçamento concreto com o físico? Se nós refletimos sobre o 
facto de que a esses conceitos também têm necessariamente de pertencer conceitos que abrangem a forma 
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cetar a única psicologia que autofundamenta, através de um esclareci-
mento radical, o seu método e sistema interrelacionado de problemas, 
por sua vez procedentes do seu tema visto em pureza essencial.92 Com 
vista à edificação de uma psicologia puramente a priori, cujo conteúdo 
se prenda com a compreensão essencial da mentalidade, indaguemos 
em que consiste esta ciência das formas e leis mais universais dos fac-
tos mentais ou, o que é o mesmo, a psicologia eidética.93 Cabe a esta 
ciência eidética particular delinear a essência da região mente, desco-
brindo uma série infinita de noções e leis essenciais, cuja precedên-
cia ontológica ante os factos presentados na sua contingência garante, 
deste modo, a configuração da psicologia como uma ciência rigorosa. 
Portanto, se a psicologia eidética, por um lado, não é uma ciência em-
pírica, pois obtém as suas essências sob a condição de perspetivar os 
factos no seu caráter de pura possibilidade, por outro, também é uma 
ciência mundana, na exclusiva medida em que, embora seja “teoria 
essencial pura do mental”, também constitui conhecimento a priori do 
mundo, em prol da referência à mentalidade factual.94 Valerá a pena in-
sistir neste ponto – incumbida da tarefa de forjar um método empírico, 
destinado a investigar as leis empíricas, respeitantes à mente factual, 
está a psicologia fenomenológica empírica, cujo fundamento deve re-
pousar na, e retro-referir-se à, psicologia eidética.95 Também Thomas 
R. Giles destaca a importância do método da ideação para a psicologia 
eidética, fundamentadora de uma psicologia fenomenológica empírica: 

“O ser ideado é o adequadamente, absolutamente apresentado, na medida em que 
a intuição é pura, e não abrange nenhuma opinião acessória, transitória. Por con-
seguinte, o campo da intuição pura abrange também a totalidade do campo que o 
psicólogo considera seu, como o dos “fenómenos psíquicos”, desde que se limita a 
considerá-los puramente em si, na imanência pura. (…) Todos os termos psicológi-
cos, tais como os de “perceção” ou “vontade”, são termos de um campo máximo da 
“análise da consciência”, isto é, de investigações de seres.” (Giles 1979: 39 – 40). 

eidética, universal e necessária, do mental no seu mais próprio caráter essencial – que concernem tudo sem 
o qual algo como o mental simplesmente não seria concebível – então abre-se a prospetiva de uma ciência 
possível a priori das essências pertencentes ao mental puramente como tal. (Husserl 1962: 305).  
92.  Husserl 1962: 66.
93.  Husserl 1962, 39.
94.  Husserl 1962, 35.
95.  Husserl 1962: 36.
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4. A crise da psicologia empírica e o despontar do 
propósito transcendental na fundamentação da psicolo-
gia fenomenológica 

4.1. Influência da ciência físico-matemática da natureza na 
psicologia 

Aliado ao esquecimento da necessidade de se fundar uma ciên-
cia eidética apropriada ao seu objeto fundamental, a saber, a mente 
enquanto fenómeno psíquico, a psicologia deixou-se ficar à mercê da 
onda de cientismo, que vigora desde a época de Husserl até à atual, e 
ainda, aniquilou a possibilidade de lhe garantir uma fundamentação 
rigorosa96. Três influências da tradição97 filosófica donde irrompe a 
ciência físico-matemática da natureza foram decisivas para a formação 
do estado de desenraizamento ontológico em que se encontra a psico-
logia dos dias de hoje, nomeadamente: 1) o naturalismo psicofísico, 
diretamente relacionado com o desenvolvimento do método científico 
de objetivação; 2) o dualismo psicofísico ou, o que é o mesmo, a di-
96.  “Os fundamentos [das Princzipielle] do naturalismo mental como tal (e, inclusive, o sensualismo mais 
comumente concebido dos sentidos interno e externo) apenas se tornam verdadeiramente compreensíveis 
no que consistem e esvaziados do seu poder sedutivo quando uma experiência fenomenológica pura é 
seriamente levada avante, por outras palavras, uma experiência na qual a essência própria da vida inten-
cional é então descoberta numa omnilateralidade consistente e em evidência, e pode concordantemente ser 
trazida a uma descrição pura.” (Husserl 1962: 309); “Tal experiência [fenomenológica] não tem em vista 
a experiência individual, mas a Gestalt mais imediata a todos como Auto-Experiência. Apenas nela são 
a consciência e o ego da consciência dados no seu caráter original plenamente próprio, tal como quando 
eu reflito sobre o meu visar. Eu como fenomenólogo então descubro o meu próprio viver (na atitude da 
fantasia, dirigida para a possibilidade concreta), o meu viver possível concreto nestas ou naquelas formas 
concretamente possíveis. Cada um pode facilmente ver que isso está lá, com base na imediaticidade da 
sua auto-experiência, que toda a outra experiência do mental (sempre compreendida como intuição expe-
rienciadora) é encontrada, experiência pura do que é estranho ou outro [Fremderfahrung], assim como da 
comunidade.” (Husserl 1962: 310).
97.  “A nossa existência humana move-se dentro de inumeráveis tradições. O mundo cultural todo, em 
todas as suas formas, existe por meio da tradição. Estas formas surgiram como tal não apenas casualmente; 
também já sabemos que a tradição é precisamente tradição, tendo surgido dentro do nosso espaço humano 
através da atividade humana, isto é, espiritualmente, mesmo embora geralmente nada saibamos, ou quase 
nada, da proveniência particular e da origem espiritual que as trouxeram. E ainda lá jaz nesta falta de co-
nhecimento, em qualquer lugar e essencialmente, um conhecimento implícito que pode, assim também, ser 
tornado explícito, um conhecimento da evidência inacessível. Começa com lugares comuns superficiais, 
tais como: que tudo tradicional surgiu da atividade humana, que de acordo com isto homens passados e 
civilizações humanas existiram, e entre elas seus primeiros inventores, que modelaram o novo a partir de 
materiais à mão, quer fossem brutos ou já modelados espiritualmente. Da superfície, contudo, é se levado 
às profundezas. A tradição é aberta deste modo geral a inquérito contínuo; e se se mantiver consistente-
mente a direção do inquérito, uma infinidade de questões se descortinam, questões que levam a respostas 
definidas de acordo com o seu sentido.” (Husserl 2006: 4 – 5); Para mais informações sobre os assuntos da 
tradição, cultura e história pensados por Husserl, consulte-se A Origem da Geometria, p. 22 – 34).
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cotomia entre substância mental e substância extensa; e, finalmente, 
3) o paralelismo psicofísico, ao nível da experiência interior e exte-
rior, e seus concomitantes modos de acesso. Como negar que a crítica 
filosófica deve questionar o modo como se pratica ciência, quais os 
seus propósitos implícitos, qual o sentido das suas construções para 
nós, sujeitos coetâneos de uma comunidade científica?

Relativamente a 1), talvez a principal tese do naturalismo psico-
físico seja a de que, quer a mente, quer o corpo, consistem em seres 
físicos, materiais, em si, ou seja independentemente de um sujeito que 
os conheça e valide. Mas, sem dúvida, estes seres advêm dum processo 
de objetivação, levado a cabo por um peculiar pensar científico com 
vista à sua naturalização98. É, com efeito, segundo o método da ciência 
físico-matemática da natureza que se substitui o mundo da vida por uma 
“substrução idealizante”, isto é, por uma estrutura idealizada de uma 
natureza quantificável e assumida como objetivamente verdadeira, que 
se anuncia através das aparições, tidas como meramente subjetivas e 
ilusórias. Abstrai-se de todos os predicados vitais e qualidades dos en-
tes efetivamente experienciados e cede-se o seu lugar a ideias hipotéti-
cas de entes naturais, postas e reificadas. Tal como revela o movimento 
reflexivo de Husserl, é o método científico, aquele mesmo que deveria 
estudar os fenómenos, que todavia “recobre”, ou melhor, “encobre” 
de idealizações o seu próprio solo de fundamentação, inventando suas 
teorias e fórmulas “exatas”, apenas criadas precisamente para elucidar, 
“exatamente”, os entes perspetivados à luz daquela mesma “substru-
ção idealizante”.99 Constitui o naturalismo psicofísico, portanto, um 
dos preconceitos100 que compromete a possibilidade de encontrar um 
caminho para realizar a psicologia genuína, a ciência do psíquico, 
na medida em que sustenta uma cientificação no psíquico, olvidan-
do a sua natureza experiencial própria. É bastante manifesto que uma 
psicologia naturalista gire sempre em torno da mesma metódica, como 
que revigorando o seu próprio núcleo de pressupostos, sem produzir 
grandes avanços, sem rumo e sem sentido.101 Não é o enriquecimento 
do conhecimento científico do homem que está em jogo nesse tipo de 
psicologia, mas a sua instrumentalização. Em todo caso, com todo o 
apropósito, questiona-se Husserl: por que motivo o psicólogo nunca 
98.  Consulte-se Filosofia como Ciência Rigorosa (F.C.R.).
99.  Husserl 1976: 179 – 181.
100.  “Os preconceitos que fazem as pessoas não-responsivas àquilo que nós propomos alcançar despon-
tam, primeiro que tudo, da maneira como as ciências naturais têm servido como modelos do nosso pensa-
mento. De facto, a naturalização do mental prevalecente que tem durado até aos dias-de-hoje, assim como 
a identidade essencial dos métodos em psicologia e as ciências naturais, assumida como auto-evidente, 
despontam disto.” (Husserl 1962: 308).
101.  Consulte-se F.C.R.
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assumiu a experiência psicológica como uma experiência do mundo da 
vida, mas, em vez disso, a concebe como uma experiência interior con-
tra uma experiência exterior?102 É que pressupor que o mundo carrega 
consigo quer uma estrutura naturalmente cindida em dois tipos de na-
turezas, corpos e mentes, quer a propriedade, nele embutida, de ser em 
si, independentemente de uma subjetividade, de acordo com uma de-
terminada figuração geométrica, implica, primeiramente, fundar uma 
conceção fisicalista da natureza, assim como idealizar, de uma forma 
particular, o aspeto como ela é por nós vivida, obscurecendo, assim, a 
referida “experiência psicológica como uma experiência do mundo da 
vida”. Questionando os seus pressupostos, notamos que o cientista tem 
os olhos postos, até mesmo “imersos”, numa natureza abstrata, por ele 
próprio concebida, ignorando a sua situação fáctica e, portanto, o sen-
tido primacial da sua tarefa científica103. Neste sentido, escreve Thomas 
R. Giles, a respeito do naturalismo que perturba a psicologia: 

“O encanto da orientação naturalística, a que todos começamos por estar sujeitos, 
e que nos impossibilita de abstrair da natureza e de fazer do psíquico objeto da 
investigação intuitiva da orientação pura, em vez de psicofísica, obstruiu o cami-
nho para uma ciência de culto que é a condição fundamental de uma psicologia 
plenamente científica. O encanto do naturalismo reside também em nos dificultar o 
ver “seres”, “ideias” ou, antes, como não obstante, constantemente os vemos, reco-
nhecermos a sua índole, em vez de absurdamente os naturalizar.” (Giles 1979: 39).

Com respeito a 2), o dualismo psicofísico, há desde logo a dizer 
que ele caminha a par do naturalismo, isto é, da ideia de que a mente 

102.  Husserl 1976: 179 – 181.
103.  “Aqui há, outra vez, algo que faz confusão: todo o mundo prático, toda a ciência pressupõe o mundo 
da vida; como configuração teleológica, esta é contrastada com o mundo da vida que sempre já e em con-
tinuidade, é “por si mesmo”. Por outro lado, tudo o que surge e surgiu pelo homem (individualmente e em 
comunidade) é também uma parte do mundo da vida: assim, o contraste anula-se. Mas, isto só faz confusão 
porque precisamente os cientistas, como todos aqueles que vivem em comunidade com um fim profissional 
(“fim vital”), não têm olhos para mais nada a não ser para os seus fins e o horizonte da sua obra. Tanto 
quanto o mundo da vida é aquele onde vivem, a que pertencem todas as suas “obras teoréticas”, e tanto 
quanto fazem uso do que é próprio do mundo da vida que está precisamente “na base” do tratamento 
teorético, como aquilo de que se trata, assim tão-pouco é o mundo da vida justamente o seu tema, como o 
que lhes é de cada vez pré-dado, e como o que assume posteriormente a sua obra, e assim tão-pouco, numa 
panorâmica completa, o universo do ente que para nós é num movimento incessante da relatividade, e solo 
para todos os propósitos, fins, horizontes finais e horizontes operativos de fins de grau superior particula-
res. (…) O ser universal completo do mundo da vida – e, principalmente, na sua “função possibilitadora” 
do seu mundo teorético e da doação prévia que em cada caso lhe pertence – está total e completamente 
fora de causa. (…) não se pode, numa atitude alterada, querer olhá-lo numa panorâmica universal, e não 
se pode querer conhecê-lo, no seu que e como é, na sua mobilidade e relatividade próprias, torná-lo tema 
de uma ciência universal que, no entanto, não tem de modo nenhum a meta da teoria universal, no mesmo 
sentido em que o buscuram a filosofia histórica e as ciências?” (Husserl 1976: 479).
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“anda ao lado” do corpo, que ela está fora dele, em virtude de suas na-
turezas inteiramente diversas: a mente é pensante, o corpo, extenso104. 
No entanto, posteriormente, são ambos concebidos como tendo o mes-
mo modo de funcionamento, permanecendo um tão naturalizado como 
o outro. De acordo com esta conceção, temos dois corpos, o primeiro 
acede-se pelo interior, e o segundo pelo exterior, sendo então o homem 
um ser duplamente estratificado.

Questionemo-la, porém! Desde logo, toda a ciência funciona como 
“práxis de uma certa teoria”, dado que, enquanto atividade do cientista, 
remete para uma subjetividade que, sem dúvida, empreende os seus 
modos peculiares de explicitação, com as suas caraterísticas relativi-
dades, limites e motivações investigativas. No caso da ciência físico-
-matemática da natureza, notamos que a sua epistemologia pressupõe 
o afunilamento da realidade natural da vida, até a um em-si abstrato, 
cindido e reificado, decorrente da prática científica da idealização geo-
métrica e da teorização matematizante. Correlativamente ao “querer” 
ver apenas corporeidades no mundo da vida, reivindica-se para cada 
ente que “tem”, exclusivamente, uma corporeidade. Concomitantemen-
te, equipara-se o sentido de “ter corporeidade” com o de “ser incorpo-
rado”, devido à redução do mundo a uma natureza abstrata-universal, 
sendo esta o tema da ciência pura da natureza.105 São, assim, os homens 
concretamente experienciados radicalmente alterados na sua vigência 
de ser, em função do impacto colateral da “abstração universal” que 
transforma o mundo da vida em mundo de corpos abstratos – o ho-
mem é alvo de uma “abstração complementar”. Em concordância com 
a ciência matemática da natureza, o objetivo da psicologia seria aplicar 
o mesmo método no campo universal do mental e, deste modo, funda-
mentar uma ciência dualista do homem, sobreposta à típica estrutura 
regional do mundo da vida, atuando como seu substituto. É, então, se-
gundo esta peculiar abstração, que o homem se torna numa entidade 
duplamente escalonada, ou seja, numa mente encapsulada num corpo, 
sem que um se imiscua, a partir de dentro, com o outro. Assim, a men-
te, enquanto incorporada numa substância extensa, mantém com ela 
relações de exterioridade mútua, configuradas num domínio abstrato. 
Para além disso, após a redução do corpóreo à abstração fisicalista, 
e a consecutiva incorporação do mental no corpóreo, quer a mente, 
quer o corpo, são perspetivados como seres abstratos, paradoxalmente 
com uma textura real, não tendo coerência epistemológica esta mesma 
operação de reificação. Em virtude da coincidência de suas naturezas, 
abstratas, formais, quantificáveis, o mental é como que aglutinado ao 

104.  Husserl 1976: 297 – 317.
105.  Husserl 1976: 183 – 186.
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corpóreo. Portanto, também o cientista conserva uma metafísica da na-
tureza abstrata, na qual a substância mente depende inteiramente da 
substância corpo, sem notar que “abstrações justamente não são ‘subs-
tâncias’” e, que, assim, desaba o fundamento ontológico da sua ciência. 
Dito isto, a psicologia naturalista limita-se a ser uma psicologia indi-
vidual, uma ciência da generalidade das mentes singulares, e incide o 
foco investigativo sobre o modo como são determinadas em relação à 
natureza em geral na qual se inserem.106 Em jeito de conclusão deste 
ponto segundo, o cientista não pode ignorar que a separação abstrata 
e a posterior equivalência entre as naturezas do corpo e da mente, de 
acordo com o método naturalista e fisicalista, pressupõe a coexistência 
e a equivalência mais fundamental entre as mesmas naturezas relativa-
mente à sua doação empírica, pré-científica e até mesmo antepredicati-
va, no mundo da vida.107

Se o mundo da vida era assumido como uma realidade duplamente 
estratificada e governada por leis causais “exatas”, então também as 
mentes nada mais seriam do que entidades anexadas a corpos cientí-
fico-naturais, cujo funcionamento seria também determinado por leis 
causais “exatas”. Deste modo, teorias similares às da física matemática 
serviriam como modelo para explicar, quer processos corporais, quer 
processos mentais, isto de acordo com o paralelismo psicofísico a nível 
metódico, mencionado em 3)108. Tal como a ciência psicológica deveria 
imitar o modelo metodológico da ciência físico-matemática da nature-
za, também a mente deveria ser equiparada àquele corpo idealizado se-
gundo o ditame naturalista. Sob as rédeas do cientismo, desenvolve-se 
um estreito paralelismo entre ambas as ciências, na medida em que as 
duas investem o seu esforço em explicar relações de causalidade natu-
ral (o procedimento metodológico é o mesmo), entre corpos abstratos 
(o sentido do ser dos entes é o mesmo), mas acredita-se que cada qual 
se move na sua respetiva região de ser – pressupõe-se que a psicologia 
está voltada para um “espaço” interior, e que a físico-matemática o 
está para um domínio exterior (os campos de experiência são diferen-
tes). Advogando a autoridade da “experiência”, a mente aparece como 
uma unidade real e fechada num espaço de “consciência” que, por sua 
vez, alberga dados psíquicos. Devido à ingenuidade de considerar os 
referidos dados como do mesmo tipo que os da experiência corpórea, 
acaba-se por coisificá-los. Com os olhos postos no modelo da ciência 
da natureza, apreende-se o material psicológico, como se fossem partí-
culas, ou somas de partículas mentais. Daqui decorre a analogia entre 
as disposições psíquicas e as forças físicas, ambas títulos diferentes 
106.  Husserl 1976: 183 – 186.
107.  Husserl 1976: 174 – 177.
108.  Husserl 1976: 297 – 317.
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para as mesmas propriedades meramente causais da mente, indepen-
dentemente de lhe serem propriamente essenciais ou acidentalmente 
provenientes do seu laço etiológico com o corpo somático.109 O psi-
cólogo pode, assim, dirigir o seu interesse unilateralmente, quer para 
a corporeidade, quer para a mentalidade do homem, de maneira que a 
cisão da experiência em interior e exterior, em harmonia com a divisão 
do homem em dois estratos reais, toma-se como óbvia. Focado o lado 
mental, o psicólogo dirá sobre o que pertence a este estrato, asserido 
como puro dado da perceção interna, que se prende com uma pessoa, 
um substrato de propriedades pessoais, de disposições psíquicas (fa-
culdades, hábitos), inatas ou adquiridas.110 Todavia, este tipo de descri-
ção não deixa de ser possível apenas com base num fluxo de vivências 
psíquicas, experienciado independentemente da atitude que abstrai o 
mental do corpóreo. É, em todo o caso, nesta vida de consciência, tem-
poralmente fluente, que se desenha o traço dos atos do eu sobre um 
plano de fundo de modos de estar passivos.

4.2. Crítica da corporeidade

Para além dos três pressupostos inquestionados pela psicologia 
mimética do modelo das ciências objetivistas, não há como contornar 
a reflexão acerca do hiato que se abre entre uma conceção do corpo 
cientificado, segundo a qual a espácio-temporalidade e a causalidade 
que o permeiam são postuladas pelo próprio método científico, e uma 
outra conceção do corpo originariamente somático, dotado da espácio-
-temporalidade e da causalidade caraterísticas do mundo onde e para 
que se vive, o mundo da vida. 

De acordo com Husserl, a experiência da “incorporação das men-
tes originariamente em si” está literalmente à mão de cada indivíduo. 
Através do vigorar imediato e permanente do corpo cinestésico, expe-
riencia-se a sua somaticidade, ou o seu ser um organismo vivo.111 Em 
que consiste esta experiência fundamental? Ao contrário desta mesa, 
destes móveis, etc., e outros corpos inertes que me rodeiam, o meu cor-
po é-me dado originariamente no seu sentido orgânico, na medida em 
que se move por meio de sua articulação em vários órgãos, por essência 
diferentes uns dos outros, mas concatenados num todo coeso, coeren-
te e, acima de tudo, unificado. Sendo assim, eu posso imediatamente 
vigorar, somaticamente, num dos meus membros corporais e reunir o 
esforço necessário para perceber algo, segundo as minhas disposições 
cinestésicas, tais como o ver dos olhos, o tocar dos dedos, etc. É as-
109.  Husserl 1976: 186 – 188.
110.  Husserl 1976: 186 – 188.
111.  Husserl 1976: 120 – 123.
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sim também que, através do domínio da motricidade, se desencadeia 
a atuação do corpo somático pelo qual posso perceber e, consequen-
temente, experienciar os entes em quaisquer outras modalidades para 
além da perceção. Logo, enquanto eu corpóreo, estou constrangido a 
não poder referir-me ao mundo sem este tipo de vigorar mediador, que 
fundamenta todos os outros vigorares. Husserl escreve, “Por meio do 
“vigorar” corpóreo, sob a forma de chocar, levantar, resistir e seme-
lhantes, atuo, como eu, a distância, primariamente sobre o elemento 
corpóreo dos objetos do mundo. Só experiencio o meu ser eu em vigor 
como efetivamente ele mesmo, essencialmente próprio, e cada um so-
mente o seu.”.112 Por mais que este vigorar corpóreo se reja por modos 
de “movimento”, não se reduz o “eu movo” do vigorar a um movimen-
to espacial semelhante ao da deslocação de um mero corpo físico. Se 
é certo que o meu corpo se move no espaço exterior, já não é plausível 
nele enquadrar o agir em vigor da “cinestesia”, que perfaz uma uni-
dade com o movimento corpóreo, mas que, por esse mesmo motivo, 
só pode aí estar indiretamente co-localizado. Por outro lado, caso não 
fundamente a experiência da somaticidade no meu vigorar original-
mente experienciado, não poderia nunca compreender um outro corpo 
somático, a partir do qual um outro eu se corporaliza, à medida que 
vigora cinestesicamente, ou seja, de acordo com a sua sensibilidade de 
movimento. Com efeito, a apreensão de outros sujeitos a vigorar nos 
seus corpos, localizados espácio-temporalmente, implica que as suas 
mentes coexistam, ou existam impropriamente, em uma corporeidade, 
determinada e integrada na espácio-temporalidade do mundo da vida. 

Também a causalidade está, sem dúvida, ancorada no mundo da 
vida, fundador do sentido originário do ser da corporeidade. Qualquer 
corpo, enquanto determinado como tal, consiste num substrato de pro-
priedades “causais”, por essência espácio-temporalmente localizado. 
Logo, um corpo deixa de ser identificável e diferenciável como in-
dividualidade física, a partir do momento que dele abstraímos a sua 
conatural causalidade. Devido à estrutura mais geral do mundo da vida, 
um corpo ou é conhecido, tendo em conta os seus hábitos de ser de 
uma maneira e não de outra, ou é cognoscível, devido ao fato de as 
suas propriedades assumirem nele um pertença típica, passível de ex-
plicitar. Para além disso, os corpos relacionam-se mutuamente, dado 
que coexistem num campo percetivo particular, e sucedem-se uns aos 
outros. Em conformidade com uma tipologia espácio-temporal, expe-
rienciável na sua universalidade, qualquer corpo é experienciado em 
típica co-pertença com outros. Desta forma, podemos nós averiguar 
que cada corpo só existe coexistindo com outros seres numa proxi-
midade circunstancial, no interior da qual se desenvolvem encadea-
112.  Husserl 1976: 174 – 177. 
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mentos indutivos, isto é, reenvios de sentido entre possíveis alterações 
das suas propriedades, cuja concordância e discordância são atestadas 
numa experiência intersubjetiva. Portanto, não pertence ao mundo da 
vida, tomado na sua essencial relatividade, a causalidade “exata”, en-
quanto mais uma das substruções idealizadoras da ciência; muito me-
nos corpos isolados mantendo entre si relações à maneira de partes 
extra partes.113

4.3. Crítica da psique humana

A par da moldação da configuração do corpo vivo, à luz de um 
pensamento que o torna abstrato, para, de seguida, lhe atribuir uma 
existência concreta, também uma peculiar idealização da mente a reifi-
ca ou coisifica, de acordo com o método experimental das ciências mo-
dernas. Portanto, se, em cima, se empreendeu uma crítica da corporei-
dade, exige-se, de momento, que critiquemos duas conceções distintas 
da mente, uma que faz desta uma mente cientificada, isto é, mais um 
ente material entre os outros, equiparando a sua espácio-temporalida-
de e causalidade com a dos corpos cientificados, e outra que parte do 
questionamento da espácio-temporalidade e da causalidade, próprias 
da mente humana, no mundo da vida114. Orientemos, portanto, o nosso 
pensar para a simultaneidade e a sucessividade manifestas no mundo 
da vida. Enquanto “forma universal do mundo real, na qual e pela qual 
todo o real no mundo da vida é determinado mais além”115, a espácio-
-temporalidade abrange, quer os corpos, quer as mentes – mas, será 
que determina indiferenciadamente a existência de cada um? Por mais 
que não participe diretamente de extensão ou de localização temporal, 
a mente é sempre mente de um corpo inscrito num mundo espácio-
-temporal e, assim, também é indiretamente codeterminada, tanto pelo 
espaço como pelo tempo mundanos. O modo como a mente tem cor-
poreidade faz com que esta possa, na esfera espacial, estar impropria-
mente aqui ou ali (inexistir, existir intencionalmente, ou coexistir per-
tencendo a um corpo) e formar uma unidade co-extensiva ao corpo116, 

113.  Husserl 1976: 174 – 177.
114.  “O ser das coisas é em si um ser a partir de e em correlação com o ser da omni-subjetividade, como 
correlação dos que imediata ou mediatamente estão entre si em conexão. O ser-sujeito, como ser-homem 
no mundo, com todas as determinações humanas que constituem o seu ser mental, o seu ser pessoal no 
mundo, está sob a mesma correlação, por mais estranho que isto possa parecer.” (Husserl 1976: 486).
115.  Husserl 1976: 174 – 177. 
116.  “Não importa o quão longe a pura experiência mental possa chegar, e não importa o quão longe 
através do puro teorizar possa ser afetada, é certo desde o começo que o puramente mental a que [a pura 
experiência mental] conduz continua a ter as suas determinações espaciotemporais no mundo real, e que 
na sua concreta faticidade, como tudo que é real como tal, é apenas determinável através determinações 
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assim como, na esfera temporal, ter indiretamente o seu ter sido e o seu 
ser futuro conjuntamente com o corpo117. 

No entanto, para um determinado eu, o seu sentido de ser uma in-
dividualidade é haurido em e a partir de si mesmo. Por mais que a sua 
somaticidade corpórea lhe permita posicionar-se, impropriamente, no 
espaço e no tempo objetivos, em prol do modo de vigorar no seu corpo 
somático, não é o caráter de diferenciabilidade e identificabilidade no 
espaço-tempo e, em referência aos restantes entes, que contribui para 
o seu ser como ente por si. Por outro lado, o eu, único e singular, tam-
bém não se individualiza com base na influência do espaço e do tempo 
caraterísticos de uma causalidade natural determinística (não querendo 
isto dizer que esteja separado da espácio-temporalidade, pois, como já 
foi referido, ele atua e vigora, imediatamente, no seu corpo somático e, 
mediatamente, sobre os restantes corpos). A questão é que o mental se 
distingue inteiramente de qualquer abstração pressuposta pela ciência 
físico-matemática. Tal como escreve Husserl, 

“O mental, considerado pura, própria e essencialmente, não tem uma natureza, e 
tampouco algum em si pensável em sentido natural ou um em si espácio-temporal-
mente causal, idealizável e matematizável, não tem nenhuma lei à maneira das leis 
da natureza; dele, em contraste com a ciência da natureza, não há quaisquer teorias 
com uma semelhante retro-referencialidade ao mundo da vida intuível, quaisquer 
observações e experimentos de função para uma teorização, semelhante à ciência 
da natureza – não obstante, todas as autocompreensões erróneas da psicologia 
empírico-experimental.” (Husserl 1976: 180).

Convém, ainda, adiantar que, não só o psíquico somente existe, 
coexistindo com o organismo vivo, como também apenas se expressa 
através deste, como que indicando a sua manifestação através de ges-

espácio-temporais. Espácio-temporalidade como um sistema de lugares [Stellensystem] é a forma [Form] 
de tudo que é atual, ser factual, do ser dentro do mundo de matérias de fato. E, então, segue-se que a deter-
minação dos fatos concretos é fundada nas determinações espácio-temporais de lugar. Espácio-temporali-
dade, de qualquer modo, pertence primordial e imediatamente à natureza como natureza física. Tudo fora 
do físico, em particular qualquer coisa mental, pode pertencer à situação [Lage] espácio-temporal apenas 
através de uma fundação [Fundierung] na corporalidade física. Em concordância, é fácil apreender que 
dentro da psicologia uma inquirição completamente psicológica não pode nunca ser isolada teoreticamente 
do psicofísico.” (Husserl 1962: 304 – 305).
117.   “ (…) a fim de estudar o que, por um lado, respeita à essência da mera matéria, que em parte tem 
uma realidade que em si própria lhe falta vida psíquica e em parte tem de funcionar como o suporte para 
a alma, como o seu corpo. Seria, sem dúvida, óbvio aqui que toda a matéria do mundo está situada num 
único nexo corporal no qual pode ser considerada em si própria e é governada pela unidade fechada de 
uma causalidade omni-inclusiva. Seria igualmente óbvio que a espacialidade e a espácio-temporalidade 
pertence de uma maneira distinta à matéria e que tudo que é psíquico participa numa extensão objetiva 
apenas mediatamente, em virude da sua matéria e da espácio-temporalidade que a esta pertence. (Husserl 
1962: 83).
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tos, de palavras, etc.118

Todavia, não nos basta pensar negativamente o mental e, por isso, 
cabe-nos agora o esforço de o caraterizar positivamente. O que importa 
para a vida mental é, 1), a intencionalidade, enquanto estruturante da 
atividade experienciadora numa panóplia de funções de níveis distin-
tos. Segundo Pedro Alves, o fundo pré-intencional da vida pode ser 
quer estésico, quer oréxico, quer tímico – portanto, sensitivo, apetitivo 
e emocional respetivamente. A intencionalidade começa por ser per-
cetiva (seja introcetiva, isto é, recebendo elementos estésicos do inte-
rior, seja extrocetiva, recebendo-os do exterior) e telemática ou volitiva 
(abarca os elementos oréxicos e tímicos), sendo que, nas mentes hu-
manas, estende-se até ao domínio do lógos, do verbo, formando, deste 
modo, a intencionalidade linguística. Citando Alves, 

“talvez uma boa divisão da intencionalidade seja entre aquela que tem um Sinn, 
mas não carece de Bedeutung (embora possa ser expressa), por exemplo, percep-
ção, fantasia, recordação, vontade, etc., e a que está baseada na estrutura lógico-
-sintáctica e para a qual uma Bedeutung, uma significação de uma expressão actual 
ou possível, lhe é essencial. A vida animal, stricto sensu, não tem intencionalidade 
da esfera do lógos. A vida mental humana, sim. Poderíamos delimitar a psique 
animal reconhecendo-lhe intencionalidade telemática (de thelema, vontade) e per-
ceptiva, assentes na vida estésica, oréxica e tímica.” (sem referência bibliográfica, 
proferido em 2022). 

Outra peculiaridade da psiqueidade prende-se com a sua intercom-
preensão imediata, 2). Entre sujeitos, decorre, inexoravelmente, uma 
mútua experiência direta da vida mental e, em conformidade com a 
dinâmica própria do mundo experiencial com a qual se relaciona, tudo 
menos estática e estagnada, a experiência psíquica muda incessante-
mente e necessariamente, “como se fosse uma corrente com ondas que 
oscilantemente despertam e voltam a fluir outra vez”, embora possam 
algumas caraterísticas psíquicas “manifestar-se como permanentes ao 
longo da múltipla mudança do fazer e viver psíquico”119. A estas unida-

118.  A ideia de que o físico indica o psíquico está especialmente patente na intropatia: “O organismo 
alheio experimentado anuncia-se continuamente, como verdadeiro organismo, apenas no seu comporta-
mento, variável mas sempre convergente, o que se verifica devido ao facto deste comportamento ter um as-
peto físico onde se apresenta indicado o psíquico” (Husserl 1952: 320); mas, não só se revela na perceção 
do outro: “Na leitura experienciante da panóplia de caraterísticas, de gestos, de tons de voz pronunciados, 
etc., não é apenas algo meramente físico que é experienciado, mas o físico animado: e essa é precisamente 
a maneira de uma expressão, de uma expressão que continuando concorda e confirma. Como tal, é claro 
que não é capaz de fazer o funcionamento psíquico por si percetivamente dado, como é o caso de uma 
auto-perceção da nossa própria unidade corporal-psíquica; mas pode fazê-lo à maneira de uma indicação 
adequada e originariamente vivente, como o que é expresso na expressão.” (Husserl 1962: 84).
119.  Husserl 1962: 79.
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des experienciais típicas que atravessam a vida volitiva, a vida sensiti-
va, a vida emotiva, a vida pensante, etc., e se sedimentam no eu psico-
lógico, atribui Husserl o nome, precisamente, de disposições habituais 
ou habitus psicológicos (Habitualitäten)120. 

Orientando o nosso olhar para o puramente psíquico, abre-se uma 
dimensão englobante dos mais diversos problemas que dizem respeito 
à vida mental: quais são as caraterísticas descritivas fundamentais de 
tudo que é psíquico, os seus tipos elementares, as suas formas conetan-
tes de unidade, o que faz com que uma mente seja uma mente humana 
e não outra coisa qualquer e, ainda, como várias mentes estabelecem 
uma unidade através de relações psíquicas interconectadas e como é 
possível a associação mental, “uma unidade pessoal de ordem eleva-
da” entre homens e entre homens e animais.121 Vista de acordo com 
um panomarama mais analítico, a vida mental pode ser escalonada 
em dois níveis, um passivo e outro ativo, embora se sobreponham e 
se interpenetrem. Não só esta vida vigora em atos irradiantes do eu 
psicológico, os quais abrangem, desde os relacionados com o fazer e 
com as atrações, até àqueles reflexivos, como também vigoram as suas 
respetivas habitualidades. No que se refere aos primeiros, Husserl es-
creve que “este alto nível inclui a vida pessoal inteira e, baseada nesta, 
o viver e o produzir socio-histórico inteiro que transcendem as pessoas 
singulares”122, sendo que o conceito de pessoa deve designar “um ser 
que é ativo ou afetado em espontaneidades referentes a um eu e como 
tal tem propriedades-eu duradouras”123. Ora, todos estes atos podem 
permanecer inatualmente conscientes ou fora de vigilância, exercendo, 
assim, uma influência passiva no eu, do foro orgânico ou somático, 
sem que o mesmo perca a oportunidade de os enfocar atentamente124. 

Em jeito de resumo, muito esclarecedor, da experiência intuitiva 
120.  Para uma explicação mais detalha do conceito de habitus, tendo em conta as transformações necessá-
rias para pensar o seu significado psicológico, em virtude do paralelismo psicológico – transcendental, ver 
(Husserl 1950 [Hua Vol. I]: 104 – 106; “Mentalidade na forma de vida psíquica e habitualidade psíquica 
de sujeitos animais é a forma básica, sem dúvida a forma original na qual a mentalidade tem existência no 
mundo, seja na forma de singularidade ou de comunidade” (Husserl 1962: 84). 
121.  Husserl 1962: 83.
122.  Husserl 1962: 99.
123.  Husserl 1962: 99 – 100.
124.  “No que diz respeito à vida psíquica dos níveis mais baixos, passivos, está omnipresente a pressu-
posição da personalidade. Já a mera recetividade, nomeadamente, cada “Eu noto, eu apreendo, eu consi-
dero” que desponta do centro-eu, pressupõe o que é para ser apreendido como já estando previamente por 
apreender no campo de consciência de um eu apreensor e, exerce uma afeção, uma atração sobre o eu, 
para que este se dirija atentivamente para o inapreendido. Como tal, vemos, anteriormente à experiência 
de atenção, que já há uma experiência inatentiva, com sínteses de concordância e eventualmente de dis-
cordância apropriadas, antes da participação de um eu. Como por exemplo, um sentimento passivo em 
contraste com cada prazer ou desprazer, querida devoção ou aversão, e outros tais, que irradiam do centro-
-eu.” (Husserl 1962: 100).
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da animação, escreve Husserl, 

“Manifestamente, também se pode apreender o assunto desta maneira: há dois 
conceitos de animação de acordo com os quais os níveis desta pertencem juntos 
como camadas. 1) A animação que faz um corpo ser um corpo, um sistema de 
órgãos subjetivos inerentemente interligados; ou num todo um ser de duas-faces, 
no qual algo psíquico é corporalizado ininterruptamente. 2) A animação de grau 
mais elevado, da sua parte anima num sentido elevado este corpo de duas-faces. 
Este momento de animação elevada é sobretudo a subjetividade pessoal, a mente, 
que vigora através dos seus atos egóicos no corpo e através dele no seu mundo 
circundante, e manifesta-se como co-existindo com o corpo, em expressão corpo-
ral. Portanto, no primeiro caso o corpo físico é dito animado e nesta animação é 
chamado um organismo. No segundo caso o organismo ele próprio é dito animado 
pelo eu-sujeito governador. Animação designa a maneira pela qual a mente adquire 
uma localidade no mundo espacial, a sua espacialização tal como era, e juntamente 
com o seu suporte corporal, adquire realidade. Realidade, somente no sentido em 
que o mental na sua co-doação com o fisicamente natural não apenas co-existe com 
este mas é com ele unido por causalidade real.” (Husserl 1962: 101).

Dito isto, põe-se a seguinte questão, será que o funcionamento da 
subjetividade mental, naquele último nível, se reduz ao regido por uma 
casualidade indutiva? Não vigorará, essencialmente, na vida mental, 
outro tipo de causalidade mais adequada ao seu fluxo consciente em 
constante devir? Independemente daquilo que unifica a mente numa 
conexão interna com o corpo físico, neste caso, um organismo, um 
corpo vivo (Leib), a que apelida Husserl de “animação unitária de um 
corpo”, não haverá uma unidade que encerra as relações patentes entre 
os diversos momentos do fluir mental, captável por conceitos puramen-
te essenciais125? Com efeito, a vida mental apenas vigora unitariamen-
te, de maneira que os seus atos ou estados psíquicos se submetem à 
estrutura temporal do presente vivo126, no qual confluem a ressonância 

125.  Husserl 1962: 107. 
126.  “O tempo objetivo é a forma extensional das realidades objetivas e, sem dúvida, primeiramente e 
autenticamente da natureza física, que se estende pelo mundo real como a sua base estrutural. As expe-
riências mentais vividas [die seelische Erlebnisse], em e de si próprias, sejam isoladas, sejam combinadas 
em todos, não possuem então nenhuma forma unificadora concretamente real [reale Einheitsform] de 
coexistência e sucessão do tipo que se encontra na espácio-temporalidade concreta e real. A forma do 
fluir, ou o ser em fluxo na unidade da corrente de consciência que é própria às suas naturezas, não é bem 
uma forma paralela à desta espácio-temporalidade (…); cada analogia material genuína entre a análise da 
consciência e a da natureza, seja física, química, ou até mesmo biológica, cai por terra, tal como o faz toda 
a analogia entre a maneira de ser da consciência e o “eu” consciente, por um lado e, por outro, a maneira 
de ser da natureza. Os conceitos de coisa e de atributos físicos, de todo e de parte, de unir e de separar, de 
causa e de efeito, e semelhantes, que são lógicos quando aplicados à Natureza, estão todos enraizados no 
originariamente real, a saber, na Natureza e, assim, na sua determinação básica, res extensa. Quando eles 
são transpostos para o reino do mental [zum Psychischen], isto é, como psico-lógicos, esses conceitos 
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do “já passado” e a antecipação do “ainda por vir”127, desde logo men-
cionada na introdução deste estudo. Ora, através desta torrente tem-
poral de consciência, constituem-se incessantemente novas habituali-
dades, percetivas, emotivas, memorativas, intelectuais, etc., passíveis 
de variação, mas que se referem, inexoravelmente, à “unidade de um 
eu idêntico como substrato para habitualidades respeitantes especifi-
camente a um eu, para caraterísticas pessoais que são variáveis e de 
facto nunca descansam, e que, eventualmente, num colapso, podem 
mudar totalmente; entre elas estão os estritamente chamados traços de 
caráter”128. Que garante então a permanência da unidade da individua-
lidade mental, através das mudanças de caráter? Que princípio carate-
riza, essencialmente, a vida mental e permite pensar o estado fluente 
real, as caraterísticas reais, o processo real, a realidade que dura, apesar 
da causalidade de alterações reais129? Completamente distinta da cau-
salidade indutiva, pois a função desta prende-se com o possibilitar a 
encarnação da mente, na unidade do mundo espácio-temporal, disposto 
em relações empiricamente indutivas130, é a causalidade de motivação 
(Motivation als psychische Kausalität) aquela que carateriza especi-
ficamente a vida mental. Todavia, em que consiste propriamente essa 
peculiar relação causal? A motivação é, primeiro e acima de tudo, uma 
lei de essência da compossibilidade, uma regra do “ser-um-com-outro-
-simultaneamente-ou-subsequentemente e do poder-ser”, que rege o 
conteúdo do fluxo de vivências intencionais, em vista da manutenção 
da sua compossibilidade, precisamente na “forma de unidade universal 
do fluir, na qual todas as singularidades se inserem elas próprias como 
aí defluindo”131. Sobre a causalidade motivacional, Husserl escreve, 

Portanto, já esta forma generalíssima de todas as formas particulares de vivências 
concretas e das formações que, no seu fluxo, se constituem como fluentes, é a 
forma de uma motivação que a tudo enlaça e que domina, em particular, cada 

perdem o que é fundamentalmente essencial aos seus significados, e o que resta são apenas cascas vazias 
de conceitos lógico-formais de objeto, atributo, composição, e por aí diante.” (Husserl 1962: 309); “A ex-
periência de algo “externo” (mais claramente: de algo “físico”) é ela própria uma experiência mental, mas 
relacionada com o físico através da nossa experiência intencional. Naturalmente, a coisa física ela própria 
experienciada, que é pressuposta como o que é fisicamente atual no mundo – o coisamente real com todos 
os seus momentos reais – de necessidade não pertence ao inventário de essências próprias a nós no nosso 
processo-vital experienciador. O mesmo é válido para qualquer e cada consciência na qual o ser de algo 
real no mundo é significado e aceite, assim como para qualquer atividade de consciência na minha vida 
natural e prática.” (Husserl 1962: 310).
127.  Husserl 1962: 107. 
128.  Husserl 1962: 107.
129.  Husserl 1962: 108.
130.  Husserl 1962: 108.
131.  Husserl 1950 [Hua Vol. I]: 113.
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singularidade, a qual também poderíamos enunciar como uma legalidade formal 
de uma génese universal, e de acordo com a qual se constituem unitariamente, 
sempre de novo, passado, presente e futuro, numa certa forma estrutural noético-
-noemática de modos de doação fluentes. No interior desta forma, decorre, porém, 
a vida, como uma marcha motivada de operatividades particulares constitutivas, 
com uma pluralidade de motivações particulares e de sistemas de motivação que 
produzem, segundo as leis gerais da génese, a unidade da génese universal do ego. 
O ego constitui-se para si mesmo na unidade de uma história” (Husserl 1950 [Hua 
Vol. I]: 113 – 114).

4.4. Inauguração de uma psicologia fundamentada pela feno-
menologia transcendental

Até ao ponto em que nos encontramos, discutimos o desenvolvi-
mento de uma teoria eidética das regiões “mundo natural” e “mundo 
psíquico”, e a motivação foi pensada como sendo a responsável pela in-
tegração da vida mental num todo interiormente concatenado, dinâmi-
ca e nunca inteiramente pré-determinado – uma vida que intencional-
mente se faz. Portanto, talvez se esperasse, agora, que localizássemos 
a região “mente” por relação à região “corporalidade”, operação de 
acordo com a qual a mente apareceria como uma nova região, fundada, 
porém, na proto-região “natureza física”, segundo o motivo condutor 
(Leitmotiv) “natureza física, corporalidade  somaticidade, corpos or-
gânicos, psico-físicos  psique pura, como região deslocalizada rela-
tivamente à vida corpórea, mas nela fundada”132. Ora, como o nosso in-
tuito principal prende-se com a fundamentação da psicologia, e não da 
somatologia e da estesiologia, apesar de constituírem, a nosso ver e na 
esteira de Husserl, disciplinas estreitamente interrelacionadas, em prol 
do próprio imbricamento intímo entre o aparecer dos fenómenos “or-
ganismo físico” e “vida mental”, não vamos entrar na problemática das 
difíceis relações de coexistência entre corpo e alma133. Antes optámos 
por seguir, daqui em diante, uma abordagem genética da pré-doação 
da mente humana no mundo da vida, com vista a podermos pensar uma 
psicologia empírica fenomenológica, também ela assente no mundo da 
vida, assim como a função do psicólogo nela iniciado e, ainda, algumas 
possíveis relações entre uma tal psicologia, a psicologia eidética e a 
fenomenologia transcendental.    

De acordo com esta nova abordagem, não será talvez esta questão-

132.  Contributos de Pedro Alves.
133.  Optámos por suspender o tópico “relação de corpo e alma”, a fim de podermos, num futuro próximo, 
pensar melhor o seu sentido através de um estudo mais profundo e apurado, que deveria abarcar a “filo-
sofia de corpo e alma” elaborada desde os pré-socráticos e a escola hipocrática, e continuada por Ludwig 
Feuerbach e Maurice Merleau-Ponty e, é claro, pelo próprio Husserl.
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-chave a decisora para compreender a possibilidade de fundamentar 
uma ciência psicológica? Nas próprias palavras de Husserl:

“por que motivo não figura todo o mundo da vida corrente, desde o início de 
uma psicologia, como “psíquico” e, com efeito, como o psíquico primeiramente 
acessível, como o primeiro campo da explicitação em tipos de fenómenos psíquicos 
imediatamente dados? E, correlativamente, por que não se chama experiência psi-
cológica a experiência que traz à doação este mundo da vida efetivamente como 
experiência e – em especial no modo originário da perceção – que apresenta as 
coisas meramente corpóreas, mas, num pretenso contraste com a experiencia psi-
cológica, é chamada antes de “experiencia exterior”?”  (Husserl 1976: 178). 

Subjugadas pela mesma conceção da natureza enquanto objeti-
vidade em si, torna-se expetável que as várias ciências positivas ela-
borem conhecimento científico, distribuindo cada tipo de objetos em 
campos de atividade particulares, associados a técnicas especiais de 
tratamento e de explicação dos dados empíricos, que sempre aparecem 
tal como são concebidos pelo enquadramento teórico premeditado. 
Não está em questão refutar a necessidade de especialização própria 
de cada ciência, dirigida à sua específica região da realidade. Contudo, 
nota-se o seguinte: por mais que se revelassem avanços na configura-
ção dos métodos de indução e de análise, com nítidas repercussões na 
produção de novas equações explicativas e na manutenção da previ-
são exata do decurso dos fenómenos, trabalhados por esses métodos, o 
questionamento e a elucidação da história da metodologia técnica das 
ciências positivas não bastariam para compreender o sentido das suas 
atividades e resultados.134 Não se pode ignorar que qualquer ciência 
objetiva, quer queira, quer não, se enraíza no mundo da vida, assim 
como nunca aparece feita definitivamente – pelo contrário, segundo 
o sentido mais íntimo da sua realização, faz-se historicamente, num 
movimento de aperfeiçoamento.135 A partir desta forma específica de 

134.  Husserl 1976: 155 – 160.
135.  “dito universalmente, o mundo destas coisas que são obviamente compreensíveis e documentáveis 
como verdadeiras e efetivas à maneira da doxa, constitui o solo sobre o qual toda a ciência objetiva se 
pode desdobrar; numa palavra, o mundo da vida, este “meramente” subjetivo e relativo, no seu fluxo de 
validades do ser jamais paralisado, cujas transformações e correções são – por mais paradoxal que possa 
parecer – o solo sobre o qual a ciência objetiva constrói as suas configurações de verdades “definitivamen-
te válidas” e “eternas”, dos juízos absolutamente válidos de uma vez por todas e para toda a gente. 

É certo que a própria ciência objetiva sabe que isto é um mero ideal e, admite, talvez, que a 
meta reside no infinito. Ela possui, contudo esta ideia diretora, que pertence à sua essência própria, e tanto 
quanto as suas teorias estão num movimento histórico de aperfeiçoamento, como que numa relatividade 
própria da validade, estes são juízos feitos sobre o fundamento do mundo da vida, isto é, sobre o fundamento 
de uma validade universal do ser que se produz na permanente mobilidade da vida da validade do sujeito, 
com a correspondente certeza confirmadora – por meio da experiência e da confirmação da experiência 
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cientificidade dogmática, a fundamentação da validade dos produtos 
teóricos das ciências positivas move-se num círculo vicioso, na medida 
em que, insistentemente, se orienta para a verificação e corroboração 
do que era posto e permitido, desde início da investigação, por uma 
ontologia naturalista e dualista, uma epistemologia positivista e uma 
metodologia técnico-científica. Em conformidade com a tecnicização 
da mundanidade e a trivialização da historicidade, própria a qualquer 
instituição científica, também o espírito de autocrítica e de confronto 
dialógico acerca da renovação do modo científico de proceder nas suas 
atividades e campos específicos, e de integrar os seus resultados numa 
unidade coesa de conhecimento universal, foi substituído pela mera 
tendência para a contraposição ocasional de teorias sem um solo co-
mungado. Ora, será possível erigir uma ciência rigorosa e radicalmente 
fundada, senão sustentada pelo mundo no qual vivemos, em vez de por 
alicerces prontos a desabar perante uma crítica universal sobre a funda-
mentação da sua possibilidade? Quer o pensamento científico assentar 
num solo por esclarecer, mas inapercebido como óbvio, e mover-se 
numa metafísica repleta de conceitos míticos?136

O propósito transcendental137 atua na reformulação dos fundamen-
tos da psicologia, na medida em que permite questionar o sentido da 
correlação estrutural e constitutiva “objetividade intencional – sujeito 
intencional”, decorrente no mundo da vida. São, portanto, as possibili-
dades de preparar a reflexão sobre o seu método, exercício e conteúdo, 
que conduzem a psicologia a uma investigação fenomenológica. Com 
efeito, este mundo funciona como solo fundamentador da psicologia, 
pois também o psicólogo é um eu que recebe e realiza (leisten) sentido 
no decorrer incessante das experiências que vive, em função do que o 
mundo lhe acena ou lhe oferece numa experiência efetiva e possível. 
Este eu toma consciência do mundo de que se ocupa138 e questiona 
pelo que e como das suas maneiras de doação, dos modos de validade 
e dos modos de dirigir o seu olhar para si mesmo, apercebendo-se da 

quotidianas. ” (Husserl 1976: 482).
136.  Husserl 1976: 161 – 165.
137.  “O problema transcendental designa um problema omni-englobante [universales] que está relaciona-
do com o cosmos e com todas as ciências que lidam com o nosso mundo, mas aponta para uma dimensão 
inteiramente nova em contraste com o problema natural universal, cuja solução teorética se ramifica nas 
ciências positivas.” (Husserl 1962: 325).
138.  “A natural imersão no viver ingénuo é o prosseguir desta atividade “sobre o solo” da atividade 
universal, que continua a valer sinteticamente, e continua agora válida, na medida em que se trata de uma 
orientação anterior da vontade. Este todo de validade, o todo como aquisição na pré-delineação do futuro e 
a pré-validade que nele avança, tem sempre já uma forma ontológica – precisamente, a forma do mundo. É 
o mundo que é a minha validade e no qual eu agora sou, que eu sou, que sou como o “efetuador” ingénuo 
desta validade universal, e sou duravelmente o mesmo eu, como sendo na volição universal, conservando-
-a, em sentido ontológico, na sua continuação e, no entanto, prosseguindo.” (Husserl 1976: 489).
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função intencionalmente realizadora de uma intersubjetividade, per-
tencente ao mundo da vida, que, por sua vez, se alimenta desse sentido 
e validade de ser que já foi assumido, se assume e se assumirá por toda 
a comunidade de viventes139. Portanto, o ser mental e a ciência psico-
lógica, o primeiro enquanto ser no mundo, a segunda enquanto institui-
ção científica, perfazem alvos de um questionamento transcendental.140

Por mais que se encete uma psicologia segundo a atitude ingénua-
-natural, todo o domínio que diz respeito às auto-objetivações humanas 
da intersubjetividade transcendental, com o seu horizonte intencional, 
escapa ao olhar do psicólogo. Deste modo, o que pertence essencial 
e necessariamente ao conteúdo do mundo, tal como é pré-dado para 
uma totalidade de sujeitos que o restituem no seu sentido e validade 
de ser, também não é entrevisto por aquele que não descobre o signi-
ficado transcendental que a sua autoaperceção e aperceção do outro 
comportam e, assim, se queda encerrado na sua vigência natural de 
ser141. Será, então, “pela rutura da ingenuidade segundo o método da 
redução transcendental que se pode questionar retrospetivamente a his-
toricidade transcendental, a partir da qual deriva em última instância 

139.  “ponho “fora de ação” toda esta vida no mundo – entro numa atividade de uma nova espécie, num 
estudo universal, num auto-estudo, em lugar de prosseguir diretamente a viver como vivia, de continuar 
a ser o que era, em vez de continuar a andar sobre o solo do mundo válido, válido desde antes, em vez de 
estar interessado por aquilo que nele é pré-dado como ente, de ser afetado por isso, de ser motivado pelas 
aquisições para novas aquisições, definindo novas metas, promovendo ou transformando as antigas, etc., 
tudo isto, na posse permanente do solo – do solo universal do mundo, – sem questionar por esta posse, 
pelo como desta posse: isto é, manifestamente, sem me estudar a mim mesmo, como a estrutura universal 
de validade – não só aquilo que por meio desta estrutura está patente nos meus atos despertos, nas minhas 
vivências-despertas, mas aquilo que é a ocupação que continua válida na forma de sedimentação, – es-
trutura de validade que, na sua totalidade e, obviamente, numa totalidade infinita fluente, constitui o meu 
ser como eu, o qual tem permanentemente mundo, e que no mundo, apercebido como eu humano, leva 
uma vida mundana, ele mesmo co-pertencente ao mundo, ao mundo a partir da minha atividade e do pano 
de fundo do meu ser, que ele pode pressupor como aquisição de validade, como o mundo que eu conti-
nuamente tenho, e que tenho agora apercebido como este mundo presente a mim, que me aparece deste e 
daquele modo.” (Husserl 1976: 490). 
140.  Husserl 1976: 165 – 169.
141.  “o eu (…) adquire uma nova vontade de vida (…) , a vontade de se conhecer a si mesmo em todo 
o seu ser até então (toda a sua maneira de volição e posse até então) que, a partir daí, delineia para o 
futuro: perante o querer conhecer-me em sentido habitual do eu como pessoa humana, que tem como solo 
o horizonte do mundo que é válido como ente, está o conhecer-me transcendental, a mim, o ego concreto 
em última instância verdadeiro. O conhecer humano [de si] é ele próprio uma ocorrência do mundo – no 
seu ser, neste ser como atividade humana, este conhecer é uma resultado muito longínquo da validade, é 
uma parte da posse do mundo, cujo sistema criativo de validade é da tarefa transcendental desvendar. O 
tema fundamental, que é simultaneamente fundamento para todo o esclarecimento da maneira de ser dos 
temas naturais, é o ego como ente na sua vontade, infinitamente enredado em infinitas volições imediatas 
e mediatas, o ego no movimento infinito de transformação destas volições, nos atos que criam sempre 
nova validade que, no entanto, também deverá ser alguma vez abandonada, etc., o ego no movimento das 
transformações da sedimentação permanente e discreta, e das transformações que os atos sofrem, sob o 
título de associação, fusão e etc.” (Husserl 1976: 491).
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a realização de sentido e de validade destas aperceções.”142. Tal como 
nos ensina a experiência ingénua do mundo da vida, vivemos concen-
trados em e entre objetos constituídos, já repletos de significações se-
dimentadas, mais ou menos conhecidos e cognoscíveis, mas sem os 
compreender no seu como. Sem dúvida, a psicologia está referida ao 
mundo da vida, pois é uma ciência fáctica, pelo que deve ser esclareci-
da a sua ligação ao solo universal, de antemão já dado, e que pode ser 
desde logo acessível, descritível, nomeável, julgável, etc., na lingua-
gem que comungamos. Cada língua como que nos permite exprimir 
psiquicamente alguma coisa, em consonância com o que a sua comu-
nidade linguística lhe possibilita.143 Também o exercício da psicologia 
se move no mundo para todos nós, o mesmo mundo que alberga a 
possibilidade de ser por nós expresso e linguisticamente explicitável. 
Enquanto psicólogo, posso nesta comunidade e neste mundo, refletir 
sobre a minha vida mental e a dos outros ou, o que é o mesmo, sobre as 
minhas aperceções mutáveis e as dos outros. Concomitantemente, pos-
so perceber as minhas perceções e as minhas recordações, assim como 
dirigir-me empaticamente ao outro e atribuir valor ao que ele percebe 
das suas aperceções. E, assim, caso decida romper com a ingenuida-
de, o psicólogo-fenomenólogo volta o olhar para a aperceção universal 
que constitui as aperceções particulares, à medida que dela recebem o 
sentido e validade de ser, precisamente enquanto vivências psíquicas 
determinadas de homens determinados. Podemos, deste modo, dizer 
com Husserl, que se descobre “o novo horizonte temático que a psi-
cologia recebe unicamente pelo afluxo do transcendental ao ser e vida 
mentais, pela fenomenologia transcendental, ou seja, somente pela ul-
trapassagem da ingenuidade.”144

A psicologia destina a sua investigação à subjetividade concreta 
integral e, como tal, abre, necessariamente, dimensões transcenden-
tais-subjetivas, à medida que retrocede à explicitação (Auslegung) 

142.  Husserl 1976: 169 – 171.
143.  “Neste sentido, a civilização é, para qualquer homem cujo nós-horizonte ela é, uma comunidade 
daqueles que podem reciprocamente expressar-se, normalmente, num modo plenamente compreensível; e 
dentro desta comunidade, qualquer um pode falar sobre o que está dentro do mundo circunvizinhante da 
sua civilização como existindo objetivamente. Tudo tem o seu nome, ou pode ser nomeado no sentido mais 
amplo, isto é, linguisticamente expressável. O mundo objetivo é, de início, o mundo para todos, o mundo 
que “qualquer um” tem como mundo-horizonte. O seu ser objetivo pressupõe homens, compreendidos 
como homens com uma linguagem comum. A linguagem, por sua parte, como função e capacidade exerci-
da, está correlativamente relacionada ao mundo, ao universo de objetos que é linguisticamente expressável 
no seu ser e no seu ser-tal. Assim, homens enquanto homens, companheiros, mundo – o mundo do qual 
homens, do qual nós, sempre falamos e podemos falar – e, por outro lado, a linguagem, são inseparavel-
mente entrelaçados; e de que se está sempre certo da sua unidade relacional inseparável, embora de modo 
usual, apenas implicitamente, na maneira de um horizonte.” (Husserl 2006: 9 – 10).
144.  Husserl 1976: 171.
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das maneiras de pré-doação próprias das mentes no mundo da vida. 
Qualquer psicologia deve começar por questionar: que é uma mente no 
mundo da vida, como anima o seu corpo somático, como se localiza na 
espácio-temporalidade, como vive sendo consciência do mundo onde 
vive.Tal como vimos na seção anterior, a psicologia empírica natura-
lista nunca poderia tornar-se ciência do efetivamente mental, enquanto 
algo que recebe originariamente sentido a partir do mundo da vida, 
aquele único mundo a que está intrinsecamente ligada. Não será pro-
pício começar por indagar a essência própria do espírito como ser em 
si e para si, e acessível ao eu que reflete sobre a sua autoaperceção?145 
Com efeito, a explicitação da totalidade do subjetivo experiencial, em 
modos relativos de doação, consiste, precisamente, na temática central 
da psicologia enquanto ciência universal.

É exigido ao psicólogo que exerça determinadas operações 
fenomenológicas, tais como a suspensão fenomenológica dos contri-
butos das vigentes ciências objetivas e do conhecimento práxico da 
vida quotidiana. Contudo, ao contrário do fenomenólogo, o psicólo-
go somente empreende a passagem da atitude natural para a atitude 
transcendental com vista ao retorno daquela, já fenomenologicamente 
compreendida. Portanto, exige-se ao psicólogo ingénuo que se torne 
fenomenólogo transcendental, para, de seguida, exercer o seu interesse 
de acordo com o escopo práxico do psicólogo fenomenológico. Para-
lelamente, a suspensão e a redução transcendental, depois de operadas 
e meditadas, cedem lugar à suspensão de validade e à redução feno-
menológica-psicológica. Há que sublinhar a significância decisiva da 
redução transcendental para a psicologia fenomenológica, pois dando 
esse passo torna-se impossível reviver a ingenuidade natural, podendo 
agora apenas compreendê-la na sua orgânica transcendental fenomeno-
lógica ou conetividade intencional imanente. 

 Pensar a autoconsciência transcendental obriga a uma reflexão 
mais vasta acerca da consciência intersubjetiva transcendental, pois 
também o problema da perceção do outro só pode ser acedido por um 
autoquestionamento da minha experiência intropática, através da qual 
alcanço e tenho outrem, assim como, num panorama mais amplo, a 
co-humanidade em geral. Fazendo jus ao propósito transcendental que 
nela atua, a psicologia fenomenológica deve preocupar-se com a ques-
tão acerca de como posso distinguir em mim o eu e os outros, atri-
buindo-lhes o sentido de “meus semelhantes”. No mesmo sentido, se 
pretende ser uma “psicologia genuína”, a mesma deve albergar a pos-
sibilidade de perscrutar “um conceito científico da nossa razão humana 
e das realizações humanas, assim como da humanidade”, que garanta a 
aquisição de “um conceito científico de uma razão absoluta e das suas 
145.  Husserl 1976: 171 – 173.
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realizações”.146 
Dito isto, levamos avante o esclarecimento das quatro relações, 

que talvez sejam as mais salientes, entre a psicologia fenomenológica 
e a fenomenologia transcendental, uma vez que são as mesmas que per-
mitem ao psicólogo levar a bom porto uma psicologia na qual aflua o 
atrás chamado propósito transcendental. Entre outros tantos possíveis, 
destacamos os seguintes tipos de relacionamento: 1) o paralelismo ou 
a geminação entre si; 2) o funcionamento da primeira como uma via 
de acesso para a segunda; 3) a estrutura reversível entre as atitudes de 
uma e de outra; e, finalmente, 4) o reconhecimento da primeira como 
encerrando em si a dimensão aberta pela segunda. Tenhamos presente 
o facto de que, é claro, todas estas relações pressupõem-se e, até mes-
mo, se sobrepõem umas às outras.

Podemos compreender que a psicologia e a filosofia transcendental 
encontram-se, na expressão de Husserl, 1) “geminadas”, em virtude da 
diversidade e identidade entre a vida experiencial do eu psicológico e a 
vida transcendental enquanto realização do eu transcendental – segun-
do a sua autoconsciência ingénua, o homem, orientado naturalmente, 
apercebe-se de que vive no mundo enquanto todo do ente válido para 
si, mas permanece “cego para a gigantesca dimensão transcendental de 
problemas”. O mesmo ego natural é o ego transcendental, embora sem 
o constatar conscientemente, devido à sua veiculação de interesses e 
tarefas dirigidos para a natural concretude da vida no mundo. Contudo, 
nada impede a abertura da “universalidade transcendental”, a partir da 
qual se compreende a atitude natural, como uma atitude transcenden-
tal “particular”, isto é, disposta segundo “a unilateralidade habitual da 
vida completa dos interesses”.147 De acordo com a mudança de atitude, 
descobre-se um novo horizonte de interesses e, um novo âmbito de 
cientificidade, a saber, a vida transcendental em vigor numa correla-
tividade fundamental. O mesmo tópico sobre o qual incidem a psico-
logia, a psicopatologia148, a psicoterapia, etc., isto é, a mente humana, 
consiste já numa temática transcendental: 

“Apercebo-me de imediato de que todos os intuitos que tenho de mim mesmo são 
oriundos de autoapercecões, de experiências e juízos que eu – dirigido reflexiva-
mente para mim mesmo – adquiri e vinculei sinteticamente com outras apercecões 
do meu ser, as quais, em conexão com outros sujeitos, deles tomei. As minhas 
sempre renovadas autoapercecões são, pois, aquisições continuadas das minhas 
realizações na unidade da minha auto-objetivação, tornadas aí, continuamente e 

146.  Husserl 1976: 164.
147.  Husserl 1976: 167.
148.  Consulte-se a secção A de A Fenomenologia das Psicoses (1979), de Arthur Tatossian.
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sempre de novo, aquisições habituais. Posso questionar transcendentalmente esta 
realização inteira, cujo polo egóico eu mesmo sou como “ego”, e perseguir a sua 
construção intencional de sentido e validade.” (Husserl 1976: 167).

Por conseguinte, como o conteúdo do campo de experiência da 
vida fáctica do psicólogo não difere daquele do campo de experiência 
da sua vida transcendental, em última instância intersubjetiva, o esco-
po de problemas do primeiro, nomeadamente, conhecer-se a si mes-
mo e ao outro, também é comungado com o do segundo, desde que 
se tenha em conta as devidas alterações, particularmente as prescritas 
pela própria operação da passagem da atitude natural para a atitude 
transcendental. Na primeira, está em questão a compreensão dos eus 
mundanos, objetivados com um sentido real particular. Na segunda, a 
compreensão, entre outros temas, dos eus transcendentais, objetivados 
com um sentido intencional determinado. Assim, justifica-se a possibi-
lidade de a psicologia constituir uma 2) via de acesso até às profunde-
zas da vida transcendental, a partir do 1) paralelismo entre a psicologia 
fenomenológica e a fenomenologia transcendental149.

 É indispensável enfatizar que não está em questão para a 
fenomenologia tratar problemas cognoscitivos de modo psicológico 
– um dos objetivos de uma reflexão fenomenológica prende-se com 
garantir a possibilidade de a psicologia abordar problemáticas do foro 
psicológico e, portanto, restritas ao seu respetivo campo de ação, de 
um modo fenomenológico. É, assim, a psicologia “o verdadeiro campo 
de decisões”, na medida em que constitui uma 2) via de acesso para 
a fenomenologia – apesar das atitudes de uma e de outra serem dis-
tintas, o mesmo tema é por elas comungado, a saber, “a subjetividade 
universal que, nas suas possibilidades e efetividades, é só uma”.150 Por 
consequência, 3) a atitude natural e a atitude transcendental apresen-
tam uma estrutura relacional de reversibilidade. Por um lado, reencon-
tro nas aperceções do mundo e nas minhas autoaperceções humanas, 
provenientes da análise psicológica, “a realização transcendental a 
partir da qual e na qual tenho “mundo”, mas “apercebida como real-
-mental, referida realmente ao corpo somático real” – escreve Husserl, 
“se aquilo que o meu esclarecimento transcendental fornece a respeito 

149.  “A descoberta deste sentido duplo que conjunge a subjetividade psicológica e a subjetividade trans-
cendental e, sem dúvida, que não o faz acidentalmente, é trazido à tona quando o divórcio entre a psico-
logia fenomenológica e fenomenologia transcendental é alcançado – a primeira como ciência racional 
fundamentadora psicológica e a segunda como ciência racional fundamentadora filosófica na sua forma 
necessária de filosofia transcendental. Em conexão com isto, também parece ser justificada a ideia de uma 
psicologia fenomenológica ser projetada como uma guarda-avançada para a, e avaliada enquanto via de 
acesso à, fenomenologia transcendental.” (Husserl 1962: 325).
150.  Husserl 1976: 169.



Rodrigo Luís Ribeiro108

das auto-objetivações transcendentais dos outros, tenho de atribuir ao 
seu ser humano, ao seu ser a apreciar psicologicamente”.151 Por outro 
lado, posso partir da reflexão sobre a minha vida psíquica, em ordem à 
explicitação do “como” do seu aparecer particular enquanto realidade 
psíquica fáctica – esta não podia “deixar de assumir de imediato um 
significado transcendental (…) para a aperceção objetiva, a realização 
doadora de sentido a partir da qual o representar do mundo tem o senti-
do do ente real, do humano mental, da vida psíquica minha e de outros 
homens, da vida, onde cada um tem as suas representações do mundo, 
e se encontra como sendo no mundo, como nele representante e nele 
agindo segundo fins.”152.

Em virtude da reversibilidade entre a atitude natural e a atitude 
transcendental, torna-se possível a exigência, no campo da psicologia, 
em 4) reconhecer a atitude natural como uma atitude transcendental 
encerrada, assim como o regresso ao mundo da vida, no qual vigora a 
relação psicólogo-paciente e a consequente reavaliação da vida fáctica 
em função dos conhecimentos obtidos na esfera da vida transcenden-
tal. Com efeito, nada me impede de regressar ao domínio da simples 
efetivação dos meus interesses vitais, sejam teóricos, sejam práxicos, 
embora, em concomitância, as minhas próprias inteleções e posição 
de fins transcendentais se tornem “inatuais”, fora de vigência, longe 
do foco de interesse. A partir do reconhecimento desta reversibilidade, 
quer a minha vida mental já não permanece indiferente relativamente 
à aperceção do “seu plano de fundo intencional recém-explicitado de 
realizações constitutivas”, quer o meu eu apercebido como homem não 
pode não admitir a sua “contraparte constitutiva”, que “produz a minha 
concreção plena”. Antes vedada, agora aparece translúcida “esta di-
mensão em funções transcendentais que se estendem ao infinito, com-
pletamente entretecidas entre si”. Husserl escreve: “eu homem, com 
a dimensão transcendental que me é então atribuída, estou algures no 
espaço e no tempo. Cada nova descoberta transcendental enriquece, 
assim, no retorno à atitude natural, a minha vida mental e (apercetiva-
mente, sem mais) a de cada um.”.153 

Cabe, então, ao psicólogo, a tarefa de empreender uma explicita-
ção pura da consciência como tal, desvelando a problemática universal 
da intencionalidade. O primeiro passo consiste, talvez, em afastar o 
preconceito ingénuo de que a vida da consciência, na qual e pela qual 
o mundo é para nós enquanto universo de experiência efetiva e pos-
sível, consiste fundamentalmente numa propriedade real-corpórea do 

151.  Husserl 1976: 168.
152.  Husserl 1976: 168.
153.  Husserl 1976: 171.
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mundo, numa coisa inteiramente exterior a outras que se experienciam, 
conhecem racionalmente, etc.154 Ao invés de abraçar cegamente aque-
le pressuposto naturalista, impõe-se tomar a vida da consciência, tal 
como se dá na experiência de si reflexiva imediata – ou seja, propõe-se 
pensar a “consciência de”, a intencionalidade, como título de todos os 
problemas de sentido dos atos humanos, e isto se, querendo cumprir 
a sua destinação própria, a psicologia pretende fundamentar-se como 
uma ciência objetiva da subjetividade em vigor no solo do mundo pré-
-dado.155 

5. Psicologia fenomenológica: mais do que uma mera via de 
acesso à filosofia transcendental fenomenológica

5.1. A possibilidade de encetar uma psicologia fenomenológica 

Antes de mais, não há como não conceder algumas palavras à in-
fluência poderosa da psicologia descritiva de Franz Brentano156, uma 
ciência completamente inovadora no seu tempo, dado o seu caráter 
distinto e autónomo das psicofísicas elaboradas segundo o movimento 
da psicologia genética experimental, talvez principalmente conduzido 
por Wilhelm Wundt157 e Gustav Fechner158. Husserl reconhece, sem dú-
vida, o “extraordinário mérito” de Brentano por ter reformado a ciência 
psicológica no sentido de a pensar como uma psicologia intencional, 

154.  Pelo contrário: “O mundo é-me doado, como doado a todos. Explicitá-lo no seu que e nas suas ma-
neiras de representação, é explicitá-lo naquilo em que é mundo para todos, como o que para cada homem 
é cognoscível e em cada caso válido na conexão das maneiras de representar de todos (que psiquicamente 
pertencem ao mundo). A forma ontológica do mundo é a do mundo para todos. Cada um pode reconhecê-
-lo como mesmo para cada um, quando o explicita numa atitude teorética.

Posso, porém, elucidar-me de que toda esta validade do mundo, na qual eu de antemão sou 
homem entre os homens, representador entre os que representam, é de antemão possivelmente mundo teo-
rético dos conhecedores entre os conhecedores, e toda esta forma ontológica do mundo, na qual o mundo 
existe para todos – é para mim, antes de tudo o mais, a minha validade do ser, permanentemente válido 
pela minha validade.” (Husserl 1976: 486 - 487); “Se digo “o mundo é a minha validade universal”, então 
deve-se compreender agora que existe sempre já um universo de todas as validades como validade da 
unidade, nas quais sou positivamente, universo de validades sedimentadas e parcialmente em curso atual 
e num curso também de re-inauguração. E esta síntese universal de validade é síntese de intenções que 
apontam no movimento do ter em vista, de habitualização ou de fracasso, e temos então o movimento dos 
atos e da sua sedimentação como um só com as suas aquisições sedimentadas, nas quais temos os mesmos 
atos num novo modo de conservação.” (Husserl 1976: 489).
155.  Husserl 1976: 188 – 190.
156.  Husserl 1952 [F.C.R.]: 22 – 25.
157.  Husserl 1976: 186 – 188. A fim de aprimorar a compreensão do paralelismo psicofísico pensado por 
Wundt, consulte-se a obra do mesmo autor, Princípios da Psicologia Fisiológica (1893).
158.  A fim de aprimorar a compreensão do descobrimento da relação logorítmica entre estímulo e sensa-
ção por Fechner, consulte-se a obra do mesmo autor, Elementos da Psicofísica (1860).
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respeitadora das caraterísticas específicas do psíquico, abstraindo das 
físicas, cuja principal tópica seria a intencionalidade descoberta na evi-
dência da experiência interna – a problemática, já várias vezes aponta-
da, de que a consciência é sempre consciência de algo159. No entanto, 
sob pena de ter caído no naturalismo, em virtude, precisamente, da 
naturalização dos dados intencionais, assim como da pressuposição 
da conceção dualista de que seria preciso construir uma psicologia ao 
lado de uma física, ambas assentes na classificação e análise descritiva 
dos fenómenos, ora psíquicos, ora físicos, respetivamente, Husserl não 
seguiu os ditames da psicologia intencional de Brentano160. Escreve o 
filósofo moraviano sobre os caminhos não seguidos por Brentano, mas 
que poderiam evitar o malogro da sua psicologia (primeira citação), e 
sobre os contributos da mesma (segunda citação): 

Nada disto teria sido possível se Brentano tivesse alcancado o verdadeiro sentido 
da tarefa, ou seja, o de pesquisar a vida da consciência como intencional e, com 
efeito, antes de tudo mais, uma vez que estava em causa a fundamentação da psi-
cologia como ciência objetiva sobre o solo do mundo pré-dado. Assim, só formal-
mente definiu como tarefa uma psicologia da intencionalidade, e não teve para a 
mesma absolutamente nenhum ponto de aplicação. (Husserl 1976: 189).

Portanto, descritivamente, a relação-objeto pertence ao experienciar vivido, quer 
o objeto exista atualmente ou não. Tal como por exemplo, se eu imagino um cen-
tauro, o experienciar vivido de uma ficção é em si próprio uma fantasia deste ou 
daquele centauro; o experienciar vivido a que chamamos relembrar inclui a relação 
ao passado; amar, a relação ao amado; odiar, ao odiado; querer, àquilo que é que-
rido, etc.” (Husserl 1962: 23).

Ora, a possibilidade de fundar uma psicologia empírica, segundo 
os ditames da fenomenologia husserliana, depende, quer do seu enrai-
zamento numa psicologia eidética, como já foi mencionado, quer do 
procedimento correto de certas operações fenomenológicas fundamen-
tais. Indispensável ao psicólogo é: 1) o exercício da suspensão de va-
lidade, de acordo com a qual não se “coefetua” os carateres dóxicos (a 
certeza, a negação, a dúvida, a suposição) inerentes aos atos experien-
ciais do paciente; assim como, 2), o estabelecimento do “espectador 
desinteressado” ou seja, o alargamento da anterior suspensão aos atos 
experienciais do próprio psicólogo; e ainda, é claro, 3), o empreendi-
mento da redução fenomenológica-psicológica, após a compreensão da 
redução transcendental, pela qual somente é reduzido o noema, deixan-
159.  Husserl 1976: 188 – 190; Husserl 1962: 22 – 24.
160.  Husserl 1976: 188 – 190; Husserl 1962: 22 – 24.
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do fora dos parênteses a existência dos atos experienciais do paciente. 
Também destacamos, nesta seção, o principal alvo de compreensão da 
psicologia fenomenológica, uma psicologia inteiramente descritiva, a 
saber, a vida ativa das pessoas, que se desenrola em prol da dinâmica 
correlação noético-noemática, inerente a qualquer vivência intencional 
no mundo da vida.

Relativamente à primeira, a suspensão de validade, podemos as-
serir o seguinte. Se o psicólogo deve incidir o olhar sobre a experiência 
mental do paciente, decorrente em vivências intencionais determina-
das, é mister concebê-la como uma experiência de um homem no mun-
do, isto é, de um homem estando e podendo estar intencionalmente 
referido, seja a objetos, seja a pessoas, que o afetam consciente ou 
inconscientemente, por meio da sua volição, perceção, recordação, re-
flexão, entre outras modalidades do visar algo. Ambos situados num 
terreno intuitivamente pré-dado, o psicólogo tenta explicitar concreta-
mente o ser espiritual ou mental vivido pelo seu paciente. Essenciais 
a este ser são as suas vivências intencionais, independentemente do 
seu percecionar vigorar enquanto “ato observador-explicitador”, ou de 
“ter passivamente consciência do plano de fundo inadvertido do que é 
diretamente observado”. Ora, exige-se do psicólogo que não ponha em 
questão a validade do ato de percecionar do paciente, levado a cabo no 
mundo real, a fim de não a adulterar. Por exemplo, se o paciente perce-
cionou um filho a cometer matricídio, com a “simples certeza que per-
tence à essência do percecionar, precisamente a da simples existência”, 
o psicólogo não pode descrever esse perceber como sendo dúbio ou 
provável, mas como sendo certo para o paciente. O mesmo vale para 
alucinações, memórias, emoções, etc. Escreve Husserl, 

“Assim, toda a asserção efetiva e imediatamente descritiva sobre pessoas, sobre 
eus-sujeitos, tal como são dados simplesmente à experiência, ultrapassa necessa-
riamente o que é puramente próprio à essência destes sujeitos. Só por via do méto-
do característico da epoché podemos alcançá-lo puramente. Esta é uma epoché da 
validade, abstemo-nos, no caso da perceção, da coefetuação da validade efetuada 
pela pessoa que perceciona. Somos livres de fazê-lo. Não se pode, sem mais, e 
arbitrariamente, modalizar uma validade, não se pode transformar a certeza em 
dúvida, em negação, ou tampouco o agrado em desagrado, o amor em ódio ou o 
desejo em aversão. Mas podemo-nos abster, sem mais, de toda a validade, ou seja, 
podemos, para todos os efeitos, não a levar a cabo.” (Husserl 1976: 191).

Convém ainda mencionar que a certeza, a dúvida, a probabilidade, 
a nulidade, etc., dos atos experienciais, não só podem ter uma con-
sistência ontológica, como também uma consistência de outros tipos, 
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por exemplo, axiológica (referente ao valor) ou práxica (referente a 
propósitos); assim como, podem diferenciar-se as validades dos atos 
“por implicação” de outros atos, com as suas respetivas validades im-
plícitas, tal como acontece na consciência de horizonte que envolve 
quaisquer atos experienciais. 

Inibida a convalidação dos carateres dóxicos ou, por outras pa-
lavras, interdita a tomada de posição relativa à validade dos atos ex-
perienciais do paciente, seja este dela consciente ou não, seja esta du-
radoura ou ocasional, o psicólogo deixa de “estar cointeressado” nos 
interesses do seu paciente, tomando-os, no entanto, em conta, para 
efeitos descritivos. Que justifica esta operação? A própria aquisição do 
seu tema específico, a saber, as intencionalidades nas quais o paciente 
é em e para si mesmo aquilo que é. Com efeito, a suspensão caraterís-
tica da ciência psicológica obsta a que o “referir-se a si” e ser referido 
imanentes, próprios do paciente, não sejam perspetivados como refe-
rencialidades reais entre si e os objetos mundanos. No mesmo sentido, 
esta operação viabiliza a descrição do que é puramente essencial ao 
paciente, enquanto sujeito de uma vida mental cuja conexão intrínseca 
é puramente intencional, mantendo inclusivamente com outros sujeitos 
relações intencionais de cariz intersubjetivo. 

Segundo a atitude natural, deparam-se161 ao psicólogo intencio-
nalidades reais (das mais primitivas, tais como “os modos de conduta 
do homem no agir e no conter-se”, até às mais elevadas, tais como a 
judicação e a inferência, por exemplo), de maneira que cabe ao pró-
prio abster-se ou “pôr como sem efeito a totalidade das covalidades 
nas validades que explícita ou implicitamente as pessoas tematizadas 
efetuam”, e, assim, nelas apreender um “interior”: uma “pura mente”. 
Ora esta epoché da validade não só abrange a vida mental do paciente, 
como também a do psicólogo, o que significa que também este último 
deve abster-se da coefetuação das suas próprias validades, durante a 
sua atividade profissional de psicólogo, estabelecendo, deste modo, o 
que Husserl apelida de, 2), “espectador desinteressado”. Retomando 
o exemplo anterior, o psicólogo não só não pode modificar a validade 
caraterística do ato do paciente, a certeza do percecionar, como tam-
bém não pode asserir nada a respeito dessa mesma validade, dizendo 
que duvida desse experienciar, ou que não é racionalmente aceitável, 
ou seja o que for. Valerá talvez a pena citar uma longa passagem de a 
Krisis, na qual se explica muito claramente em que consiste o “espec-

161.  Com todo o propósito, “deparam-se ao psicólogo” ou “aparecem ao psicólogo”: “Sempre que nós 
falamos de aparecer, somos reconduzidos a sujeitos a quem algo aparece; ao mesmo tempo, de qualquer 
modo, também somos levados a momentos das suas vidas mentais nas quais uma aparição toma lugar 
como aparecer de algo, daquilo que nesta está a aparecer.” (Husserl 1962: 307). 
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tador desinteressado” e o domínio psicológico de investigação por ele 
descoberto:

“O psicólogo, porém, repetimos, enquanto tal, e no interior da sua pesquisa, não 
pode tomar nem ter posição, nem assentir, nem recusar, nem se manter proble-
maticamente em suspenso, etc., como se também tivesse algo a dizer quanto às 
validades das pessoas por ele tematizadas. Até ter adquirido esta posição como 
séria e conscientemente estabelecida, não alcançou ainda o seu tema efetivo, e, 
logo que a infringe, já o perdeu. Só nesta posição tem ele o mundo “interior” es-
sencial unitário, absolutamente encerrado em si dos sujeitos, e a unidade completa 
universal da vida intencional como o seu horizonte de trabalho: na originalidade 
primordial da sua própria vida e, a partir dela, ele tem os coviventes e as suas vidas, 
e, assim, cada vida se estende intencionalmente, com a sua intencionalidade pró-
pria, até à vida de cada um dos outros e todas, de maneiras diversamente próximas 
e distantes, estão entrelaçadas numa vida comum. Ao psicólogo, no meio desta 
vida, mas na sua atitude de “observador desinteressado”, é tematicamente acessí-
vel cada vida intencional, conforme a vive cada sujeito, ele mesmo e cada comu-
nidade particular de sujeitos são tematicamente acessíveis, as efetivações dos atos, 
agir percetivo e de qualquer outro modo experienciador, os intuitos cambiantes 
do ser, os da vontade etc. Assim, ele tem em geral como o seu tema mais próximo 
e fundamental a pura vida ativa das pessoas e, logo, em primeiro lugar, a vida da 
consciência em sentido estrito. É, por assim dizer, o lado superficial deste mundo 
do espírito que se lhe torna inicialmente visível, e só progressivamente se abrem 
as profundezas intencionais; mas, por outro lado, é também somente no trabalho 
prévio da experiência que se abre o método e a conexão sistemática das coisas.” 
(Husserl 1976: 194).

Em consonância com 1), a suspensão de validade, e 2), o estabe-
lecimento do “observador desinteressado”, vigora 3), a redução feno-
menológica-psicológica como uma redução incompleta, uma vez que 
somente incide sobre o noema, isto é, o sentido do objeto intencional 
enquanto tal. De acordo com esta redução parcial, o sentido percetivo 
da vida mental do paciente, o objeto intencional para o psicólogo, tor-
na-se fenómeno transcendental. O psicólogo, decidido a empreender 
uma descrição psicológica-fenomenológica, deve ter em vista o que 
possibilita a análise efetivamente intencional, a saber, o estar contido 
aí dentro intencional (Darinnensein), o ter-algo-no-sentido (Etwas-
-im-Sinn-haben).162 Ora, convém, talvez, relembrar que “um sentido 
não arde”, pois consiste, após a redução fenomenológica-psicológica, 
num irreal ou ideal, vigorando na imanência da experiência transcen-
dental e, por consequência, não estando realmente (realiter) contido no 
ato experienciador do paciente. Permanece, então, obscura qualquer 

162.  Husserl 1976: 196.
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problemática psicológica, caso o psicólogo não exercite o seu pensar, 
de forma sistemática e coerente, acerca das unidades noemáticas per-
tencentes à vida mental do paciente, cujo sentido particular é, inexora-
velmente, devedor da “concreção universal da vida doadora e detentora 
de sentido”, “na sua síntese omniabrangente de todas as doações de 
sentido e de todos os sentidos”.163 Deste modo, com todo o propósito, 
escreve Husserl que quaisquer objetos no mundo da vida, “para o ob-
servador psicológico absolutamente desinteressado, tornam-se “fenó-
menos” num sentido específico novo – e esta transformação chama-se 
aqui redução fenomenólogica-psicológica.”.164

 Ora, que se almeja, então, significar com a expressão “vida ativa 
das pessoas, que se desenrola em prol da sua correlação noético-noe-
mática, no mundo da vida”? Pondo o extrapsíquico fora de circuito, 
ganho a pura vida do eu, enquanto vida intencional afetada por objetos 
intencionais válidos nessa mesma vida, em vigor na imanência trans-
cendental pura. Com efeito, é precisamente o sentido do psíquico ma-
nifesto nos “modos de comportamento”, por meio dos quais o homem 
se relaciona com o mundo circundante real, que é necessário captar. 
Sob o título “modos de comportamento”, entende-se todas as represen-
tações, perceções, recordações, expetativas, intropatias, associações, 
modificações dos atos, instintos e impulsos, com as suas sedimentações 
e horizontes.165 Portanto, o sentido da vida ativa no mundo é o princi-
pal objeto de perscrutação da psicologia fenomenológica. No entanto, 
a consciência não tem apenas consciência de si como consciência de 
algo particular, mas também como consciência no e do mundo – caso 
contrário, como seria possível dirigir o olhar reflexivo para a vivência 
do mundo, ou seja, questionar o conhecimento do mundo, em vez de 
nele viver imerso e absorto em objetos mundanos? Inexoravelmente, 
aparecem, tanto os sujeitos, como os objetos, “como” sendo no mundo, 
num campo originário de perceção. É, então, exigido a priori, para a 
boa prática da psicologia fenomenológica, que se exerça a redução fe-
nomenológica-psicológica, quer sobre a consciência da coisa singular, 
quer sobre o seu respetivo horizonte de mundo, uma vez que ambos, 
psicólogo e paciente, nada mais são do que “homens na consciência 
do mundo que, simultaneamente, é autoconsciência: consciência de si 
mesmo como sendo no mundo.”166. Qual contéudo da consciência do 
mundo como horizonte, na sua particularidade e historicidade fluente, 
deve ser reduzido? Husserl responde-nos: 

163.  Husserl 1976: 196.
164.  Husserl 1976: 197.
165.  Husserl 1976: 199.
166.  Husserl 1976: 203.
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“Faz parte disto a aperceção de si de cada um, com o sentido das validades, com as 
habitualidades, os interesses, as maneiras de pensar, etc., que cada um a cada vez 
atribui a si próprio, com as suas experiências, os seus juízos que a cada vez leva a 
cabo etc., cada um destes segundo a maneira como a si mesmo aparece e é visado, 
e ao mesmo tempo visado também como sendo no mundo.” (Husserl 1976: 204).

 Caso seja exercida a redução fenomenológica-psicológica, até 
às suas últimas consequências, já com base em intuitos puramente 
transcendentais, torna-se possível tematizar puramente, de acordo com 
a transformação da validade e do que é válido em fenómeno, os ho-
mens enquanto puros sujeitos do conhecimento, “eus-sujeitos de aper-
ceções de si e do mundo”. Por outras palavras, executa-se a redução 
transcendental ao mundo da vida pela via psicológica. Com efeito, 
por meio do “comércio com os outros”, do lado noético as intenciona-
lidades de cada um estendem-se até às de todos os outros, e, do lado 
noemático a validade do ser própria e alheia imbrica-se em modos con-
cordantes e discordantes, que, através da correção recíproca, se torna 
válida, segundo o modo da certeza do ser, uma consciência transcen-
dental intersubjetiva concordante no e do mesmo mundo comum. Ora, 
esta aperceção comum do mundo é fundamentalmente dinâmica, pelo 
que se transforma continuamente, em função da concomitante transfor-
mação da referida correção. Segundo as palavras de Husserl, 

“cada um de nós tem o seu mundo da vida, visado como o mundo de todos. Cada 
um tem-no com o sentido de um polo de unidade de mundos subjetivo-relativos 
visados que, na transformação da correção, se transformam em meras aparições do 
mundo, do mundo da vida de todos, da unidade intencional continuamente conser-
vada, num universo de singularidades, de coisas. Este é o mundo, um outro mundo 
não tem para nós de todo nenhum sentido.” (Husserl 1976: 206). 

5.2. Caraterísticas de uma psicologia fenomenológica

Com vista à caraterização da psicologia fenomenológica, alega-
mos que se trata de 1) uma ciência, por um lado cuja fundamentação 
numa psicologia eidética deve ser rigorosamente assegurada e, por 
outro cuja atividade clínica se desenrola empiricamente no mundo da 
vida. Outra peculiaridade de uma tal psicologia prende-se com 2) o 
assumir, como ponto de partida, o imediatamente experienciável, em 
direção aos fenómenos psíquicos mais indiretamente acessíveis.167. Re-
167.  Husserl 1976: 193.
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ferimos, ainda, que 3) o proceder práxico desta ciência depende intei-
ramente da experiência unitária na e pela qual o mundo da vida apare-
ce, através de vivências intencionais diversas, tanto para o psicólogo, 
como para o paciente.168

Ora, uma psicologia fenomenológica, na medida em que é uma 
ciência na qual atua o propósito transcendental, implica necessaria-
mente o operamento da suspensão fenomenológica, da redução feno-
menológica e da análise eidética, e, é claro, a descrição das vivências 
intencionais.169 Já referimos que a epoché nada mais é do que a sus-
pensão da aceitação da crença na certeza, quer da existência em si do 
mundo natural, quer dos resultados das ciências objetivas e, portanto, o 
psicólogo abre mão do seu tema específico170, a mente humana, caso a 
considere enquanto naturalmente existente no mundo, como mais uma 
coisa entre as outras coisas, ou encete o seu tratamento fenomenoló-
gico pressupondo uma conceção determinada do que faz uma mente 
ser uma mente, com base em métodos e teorias das ciências positivas 
atualmente vigentes. Em concomitância com a suspensão fenomenoló-
gica em geral, digamos, deve ser exercida pelo psicólogo a suspensão 
de validade, assim como o estabelecimento do observador desinteres-
sado, ambos anteriormente mencionados. Também caraterizámos a re-
dução transcendental como uma recondução da tese da atitude natural 
em direção ao domínio da subjetividade transcendental. No entanto, já 
sabemos que esta redução não pode ser completamente exercida pelo 
psicólogo, como já foi amplamente discutido. A redução empreendida 
pelo psicólogo-fenomenólogo é a redução psicológica-fenomenológica 
e, portanto, uma redução que só abrange o lado noemático da correla-
ção transcendental. Por outro lado, a análise eidética, enquanto permite 
alcançar as essências concretas a partir dos factos, por meio do método 
da livre variação imaginária, possibilita ao psicólogo encontrar estru-
turas de conteúdo de sentido, exprimido fenomenalmente pelo seu pa-
ciente, através das suas manifestações, quer gestuais, quer discursivas. 
Como foi referido, este método de ideação, agora aplicado na esfera 
noemática das unidades de sentido do paciente, foi o que, em primeira 
instância, possibilitou a fundamentação da psicologia empírica numa 
psicologia eidética. No que diz respeito ao caráter descritivo do méto-

168.  Husserl 1976: 197 – 208.
169.  Giorgi; Sousa 2010: 65.
170.  “Assim, se eu, enquanto fenomenólogo, desejo lidar com a experiência mental pura e apenas com ela, 
se eu desejo tomar a vida da minha consciência [Bewusstseinsleben] na sua essencialidade própria pura 
como o meu tema universal, e torná-la campo para uma experiência puramente fenomenológica, então 
eu devo certamente deixar em suspenso a totalidade do mundo concreto que foi e é continuamente aceite 
no seu ser por mim no meu viver natural diretamente dirigido; eu tenho tematicamente de excluí-la como 
sendo fora do ser do mental.” (Husserl 1962: 312).
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do fenomenológico, notamos que este pressupõe, como o próprio nome 
indica, uma descrição dos fenómenos, tal como são visados pela cons-
ciência intencional e, no caso da psicologia fenomenológica, quem 
deve levar a cabo essa mesma descrição é, precisamente, o psicólogo.

Apresentemos um sumário sistemático acerca do método da psi-
cologia fenomenológica, tal como é concebida em Método Fenome-
nológico de Investigação em Psicologia, por Daniel Sousa, profun-
damente inspirado na fenomenologia de Husserl, e na concomitante 
interpretação da mesma, dada a lume por Amedeo Giorgi171. 1) O alvo 
temático de uma descrição aturada é o sentido vivido pelo paciente e, 
esta mesma descrição só é executável dada a possibilidade, garantida 
pela teoria fenomenológica, de se analisar reflexivamente o que apa-
rece à consciência daquele. 2) O principal objetivo do psicólogo pre-
tende-se com a obtenção de sínteses dos significados [transcendentais] 
essenciais da experiência172 do paciente visado durante um tratamento. 
Relativamente à 3) metodologia propriamente dita da psicologia fe-
nomenológica, duas operações são incontornáveis, a saber, a redução 
fenomenológica-psicológica e a análise eidética ou variação livre ima-
ginativa. De acordo com Daniel Sousa, o sentido da primeira operação 
“é de que os objetos, as situações, i. e., tudo o que surge à consciência 
dos sujeitos, passa pela redução, mas não os actos de consciência, aos 
quais esses objetos e situações estão correlacionados”.173 É de subli-
nhar, tal como viemos fazendo, que o passo de reduzir totalmente a 
correlação “sujeito intencional – objetividade intencional”, necessário 
para ascensão até à fenomenologia transcendental, não é dado. No que 
diz respeito à análise eidética ou livre variação imaginativa, posterior 
à redução fenomenológica-psicológica, a sua função consiste em fazer 
ver, intelectivamente, as essências concretas, portanto as invariantes 
eidéticas, a partir das várias estruturas de significado obtidas pela des-
crição do psicólogo, e, é claro, perspetivadas na sua pura possibilidade 
transcendental. 

Em jeito de resumo, a psicologia fenomenológica ocupa-se da 
descrição de outros sujeitos, empreende a redução fenomenológica-
-psicológica, e obtém unidades de sentido transcendental, através da 
análise eidética. Nesse sentido, o psicólogo deve: recolher relatos de 
experiências vividas por outros sujeitos; reduzir os objetos e as situa-
ções descritas, mas não os atos de consciência; indagar o modo como 
o objeto intencional se dá à consciência, com que conteúdo e em que 

171.  Saliente-se o seguinte, aproveitámos o que foi possível do método fenomenológico, pensando-o no 
contexto de um tratamento psicológico, e não no de uma investigação psicológica.
172.  Giorgi;Sousa 2010: 76.
173.  Giorgi Sousa 2010: 76.



Rodrigo Luís Ribeiro118

modalidades de atos; e, por fim, sujeitar os fenómenos de sentido trans-
cendental ao método da ideação.

5.3. A psicologia fenomenológica como um dos caminhos pos-
síveis de alcançar a filosofia transcendental fenomenológica 

Após esta breve caraterização de uma possível psicologia empíri-
ca fenomenológica, levada a cabo em ordem a familiarizar o leitor com 
a metodologia de uma ciência fáctica da vida mental, reincidemos o 
nosso movimento reflexivo sobre um dos veios da problemática princi-
pal da nossa tese: a psicologia fenomenológica como um dos caminhos 
possíveis de alcançar a filosofia transcendental fenomenológica. 

Que poderá significar a afirmação de Husserl de que “Só existe uma 
psicologia transcendental, que é idêntica à filosofia transcendental”?174 
À semelhança da fenomenologia, a psicologia trata do subjetivo, sen-
do que, enquanto a primeira se move reflexivamente na subjetividade 
transcendental, assumindo o ego puro como título de correlações trans-
cendentais, a segunda implica o reconhecimento desta esfera infinita 
de conhecimento, em ordem a retornar à consideração da subjetividade 
psíquica, tal como a prática profissional do psicólogo assim o exige.175 
Por outras palavras, asserimos que a psicologia fenomenológica é uma 
filosofia transcendental em potência – aquela, a qualquer momen-
to, pode fazer-se totalmente transcendental, em virtude da passagem 
completa da atitude natural para a atitude transcendental e, assim, esta 
enriquece-a desmesuradamente. Enfatiza Husserl que “De facto a filo-
sofia transcendental desempenha o papel da ciência a priori para uma 
genuína psicologia e para a exatidão que lhe é essencialmente própria, 
ciência a que a psicologia tem de recorrer em todos os seus conheci-
mentos efetivamente psicológicos, e cujos conceitos estruturais a prio-
ri ela tem de utilizar para a sua empiria mundana.”.176

No mesmo sentido, o psicólogo fenomenológico, enquanto ho-
mem natural almejando desenvolver um conhecimento do ser da vida 
mental do paciente, através da sua ciência fáctica específica, a psico-
logia fenomenológica, experiencia a “hipótese” mundo como base de 
todas as restantes “hipóteses da positividade”. Questionar o sentido da 
“hipótese” mundo radica na própria possibilidade de encetar uma psi-
cologia fenomenológica, na medida em que, nós, enquanto psicólogos 

174.  Husserl 1976: 208.
175.  Husserl 1976, 208 – 209.
176.  Husserl 1976: 210.
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fenomenológicos, somos os mesmos sujeitos transcendentais177, fun-
cionais ou realizadores de sentido, “em cujo funcionamento e a partir 
de cujo funcionamento há para nós mundo”178, com a diferença de que 
vigoramos de “olhos fechados” para a transcendentalidade dos nos-
sos atos experienciadores. Abri-los para essa nova dimensão, após a já 
executada redução fenomenológica-psicológica, é somente o que falta 
para questionar pelo sentido e validade de ser da intersubjetividade 
transcendental no mundo da vida. Procedendo à redução transcenden-
tal completa, descobrimos uma subjetividade transcendental, “que se 
objetiva a si mesma na subjetividade humana”:

 “a correlação transcendental entre o mundo, na vida transcendental constituinte da 
subjetividade, e o próprio mundo em constante delineamento e verificação como 
ideia-polo na comunidade de vida da intersubjetividade transcendental, não é a 
correlação enigmática que decorre no próprio mundo. Na concreção da intersubje-
tividade transcendental, no seu vínculo universal da vida, residem o polo e o siste-
ma dos polos singulares a que se chama mundo, incluído, como representatividade 
intencional, do mesmo modo como numa qualquer intenção se encontra incluída 
a sua representatividade, como simplesmente inseparável da sua concreção relati-
va.”  (Husserl 1976: 212). 

Libertando-se, deste modo, o mundo da sua “anonímia”, adquire-
-se um novo campo de trabalho, o campo da subjetividade total e uni-
versal. Segundo os termos de Thomas R. Giles, 

“Quando opero a redução fenomenológica, não me reporto do mundo exterior ao 
eu considerado como uma parte do ser, não substituo a perceção interior à perce-
ção exterior; tento fazer aparecer e explicitar em mim essa fonte pura de todas as 
significações que em torno de mim constituem o mundo e que constituem o meu 
“eu” empírico”  (Giles 1979: 45).

 
Em contrapartida, para o psicólogo está em jogo a vida mental 

dos homens reais, que decorre realmente e possivelmente no mundo, 

177.  “Como eu transcendental, sou, é certo, o mesmo que na mundanidade e o eu humano. O que na 
humanidade me estava encoberto, descubro na pesquisa transcendental. Ela mesma mostra-se como um 
processo mundano-histórico, porquanto não só enriquece a história da constituição do próprio mundo com 
uma nova ciência, como enriquece também o conteúdo do mundo em todos os aspetos; todo o mundano 
tem o seu correlato transcendental, com cada nova descoberta existem para o pesquisador do homem, o 
psicólogo, novas determinações do homem no mundo. Nenhuma psicologia positiva que não disponha 
da psicologia transcendental já em operação pode descobrir jamais tais determinações do homem e do 
mundo.” (Husserl 1976: 213).
178.  Husserl 1976: 211.
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haurindo o seu sentido da intersubjetividade transcendental. Os seus 
pacientes vigoram na atitude natural, “no seu agir e abster-se huma-
nos”, dirigem-se intencionalmente à realidade para si válida, enquanto 
o psicólogo se abstém de covalidar quaisquer atos experienciais, até 
mesmo os seus próprios. Assim, se o psicólogo iniciado na psicologia 
fenomenológica, exercendo a sua redução incompleta, vive com um pé 
na atitude natural e o outro na atitude transcendental, por assim dizer, 
é porquanto essa operação parcial lhe permite, por um lado, visar os 
atos reais experienciadores do paciente no mundo da vida e, por outro, 
atentar ao “como dos modos de doação” da sua vida mental, ao sentido 
enquanto tal a que correspondem aqueles atos, o qual, em última ins-
tância, remete para a constituição do mundo da vida na e pela intersub-
jetividade transcendental. 

5.4. Crítica da viabilidade de uma psicologia fenomenológica 

 A psicologia que abraça os ditames da fenomenologia dispõe-
-se em duas formas, intimamente imbricadas: como psicologia eidética 
e como psicologia fenomenológica empírica. À luz do que até aqui 
viemos esclarecendo, a redução eidética tanto ocorre antes da redução 
transcendental, na medida em que obtém o conhecimento essencial da 
mente humana, como também é exercida após a redução transcenden-
tal, com vista à visão intelectiva das essências concretas, enquadradas 
no domínio noemático transcendentalmente reduzido. Portanto, esta 
operação não só garante a fundamentação rigorosa de uma psicolo-
gia eidética, como a boa prática de um método fenomenológico-psi-
cológico. Ora, como toda a validade universal, apodítica e necessária, 
das essências concretas obtidas, quer na psicologia eidética, quer na 
psicologia fenomenológica, repousa na operação da redução eidéti-
ca, impõe-se-nos a tarefa de a criticar. Nomeadamente são capitais as 
seguintes questões:

Não incorre a psicologia eidética no perigo do psicologismo?

Não sucumbe a psicologia fenomenológica a uma espécie de 
empirismo transcendental?

Poderão, talvez, objetar que essas essências concretas, obtidas por 
redução eidética, não têm nada de eidético, universalmente apodítico 
e necessário, mas são de natureza inteiramente psicológica, em con-
formidade com os atos psíquicos através dos quais as obtenho e, logo, 
revelam somente uma validade relativa.
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1) Ao psicologismo empírico, tal qual o formulamos aqui, con-
trapomos uma interessantíssima comparação que Husserl faz, nas li-
ções de 1925 sobre Psicologia Fenomenológica179, entre a prática do 
matemático da natureza e a do psicólogo da mente humana: tal como 
o estabelecimento do a priori do espaço, que governa a natureza fac-
tual, fornece uma infinidade de leis absolutamente necessárias para a 
pensar além da sua contingência, assim acontece com qualquer ciência 
experiencial que pretenda ultrapassar o nível do procedimento empíri-
co vago indutivo, inclusive a da mente humana.180 E, ainda, podemos 
contrapor a ideia seguinte à objeção do psicologismo. Desenho um 
triângulo no meu caderno, um cateto tem o comprimento de 8 cm e o 
outro de 6 cm. Em concordância com o teorema de Pitágoras e, com 
os ditames da geometria euclidiana, a hipotenusa é 10 cm. Mas eu não 
enuncio o teorema da seguinte maneira: 82 + 62 = 102. De outro modo, 
reduzindo cada número factual a puras possibilidades, obtenho c1

2 + c2
2 

= h2. Posso substituir a letras por valores reais tal como me aprouver, 
mas há uma condição, invariável, que devo respeitar, para que esta lei 
eidética funcione de maneira que a soma do quadrado dos catetos seja 
e não possa não ser igual ao valor do quadrado da hipotenusa. Ora, tal 
como esta lei geométrica permanecerá sempre a mesma, independente-
mente dos factos numéricos que lhe atribua, assim pode acontecer com 
leis e conceitos psíquicos, cujo estatuto ontológico não se reduz à mera 
efetividade psicológica. Há aqui, porém, que distinguir o valor destas 
leis, em função da sua província específica: enquanto o valor daquelas 
leis, erigidas numa região objetiva é axiomático181, pois delas se dedu-
zem outras tantas fórmulas; o valor destas, estabelecidas na região do 
psíquico, é morfológico pois permite conduzir a investigação de acordo 
com intuições essenciais imediatas, ilimitadas e incessantemente ex-
ploráveis.182

 Também será possível fazer outra objeção, porém, desta vez 
destinada à validade eidética, universalmente apodítica e necessária, 
das unidades de sentido intencional obtidas na esfera noemática da 
consciência transcendental. Que garante, após a redução fenomenoló-
gica-psicológica, que o psicólogo não lida com uma esfera noemática 
repleta de factos transcendentais, incorrendo, assim, num empirismo 
transcendental183? Explicitemos melhor esta problemática. Não se evo-
la na contingência o facto transcendental, caso não seja visto em in-

179.  Husserl 1962.
180.  Husserl 1962: 35 – 36.
181.  Husserl 2006: 17 – 22.
182.  Husserl 1962: 36 – 37.
183.  Ricoeur 2004: 9.
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tuição eidética? Não será preciso fazer variar, em livre imaginação, 
as unidades de sentido, já reduzidas, a fim de perspetivarmos cada um 
destes factos transcendentais como se fossem meras possibilidades 
puras de uma realidade transcendentalmente experienciada e, logo, 
apreendermos o “algo” de que se é consciente como possibilidade a 
priori? 

2) Ora, respondemos que qualquer objeto intencional, em vigor 
na experiência transcendental, não tem nenhum sentido de natureza 
empírica transcendental, mas eidética transcendental, uma vez que, 
precisamente, a redução eidética transpõe-no para uma dimensão de 
pura possibilidade. Como? No noema não estão em questão “os tipos 
fácticos de acontecimento do ego transcendental”184, uma vez que, rea-
lizando a abstração das suas validades de ser, contemplamo-los intelec-
tivamente como possibilidades puras de sentidos enquanto tais. Dando 
o exemplo da perceção, Husserl escreve:

“Lançamos, por assim dizer, a perceção efetiva no reino das inefetividades, do co-
mo-se, que nos fornece puras possibilidades, purificadas de tudo o que as vincula 
tanto a este como a todo e qualquer facto. Neste último aspeto, também não man-
temos estas possibilidades numa vinculação ao ego fáctico que é conjuntamente 
posto, mas antes como uma ficção totalmente livre da fantasia, de tal modo que 
nós, desde o início, poderíamos ter tomado como exemplo inicial a fantasia de uma 
percepção, fora de qualquer relação com o resto da nossa vida fáctica. (…) Assim 
destituído de toda a facticidade, ele [“o tipo geral perceção”] tornou-se o eidos 
perceção cuja extensão ideal é constituída por todas as perceções idealiter possí-
veis enquanto concebilidades puras. As análises da perceção são, então, análises 
de essência.” (Husserl 1950 [Hua Vol. I]: 109).

Ora, no caso da redução fenomenológica-psicológica, apenas a 
esfera noemática é transcendentalmente reduzida e, portanto, as suas 
unidades de sentido transcendental “vale[m] em absoluta generalidade 
de essência e numa necessidade de essência para qualquer caso singu-
lar”. Estas irrealidades são, deste modo, pensadas na sua possibilidade, 
purificada de, e não condicionada por, qualquer facto intuído185, preci-
samente na medida em que se submetem a uma variação eidética, exe-
cutável por um qualquer sujeito possível. O sentido transcendental, que 
aparece através da vivência intencional do paciente, não tem, de todo, 
um estatuto factual, mas eidético: usando as expressões de Husserl, 
se de todo nos é lícito, este sentido intencional “paira no ar, por assim 

184.  Husserl 1950 [Hua Vol. I]: 108.
185.  Husserl 1950 [Hua Vol. I]: 109.
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dizer – no ar da concebilidade absolutamente pura”186. 

6. Recuperação do sentido global de A Fundamentação da Psi-
cologia

Estamos convencidos de que mostrámos, de forma sistemática e 
coerente, que uma psicologia empírica tanto requer uma circunscri-
ção eidética da sua região específica, a mente humana, como recebe o 
seu sentido ultimamente fundador apenas na medida em que abraça o 
propósito transcendental surdamente contido na subjetividade natural 
que vigora no mundo da vida. Portanto, sem pensarmos a afluência da 
psicologia eidética e da fenomenologia transcendental na configuração 
de uma psicologia empírica, obstruímos a descoberta da possibilidade 
de uma fundamentação rigorosa desta ciência fáctica. 

Como qualquer ciência fáctica somente é se for no mundo em que 
vivemos, afigurou-se-nos indispensável discorrer, em primeiro lugar, 
sobre o mundo da vida enquanto solo sustentador das ciências positi-
vas. Desvelando a estrutura “experiência de mundo – mundo experien-
ciado” nas suas múltiplas componentes, acabámos por reencontrá-la 
na sua essencialidade concreta e, assim, pudemos pensar a ontologia 
eidética do mundo, na qual se fundam todas as ciências em geral, inclu-
sive a ciência psicológica em especial. 

Apartada do subjetivo desde que o transformou numa reificação 
abstrata, devido à conceção do mundo físico como sendo uma “subs-
tração idealizante” duplamente cindida, a ciência matemática obstou 
a fundamentação da psicologia empírica em conformidade com a sua 
região eidética, a saber, a subjetividade concreta da vida mental. Com 
isto, corpos sem mentes e mentes com corpos foram ambos naturaliza-
dos e confundiram-se completamente, para o infortúnio da psicologia 
que se pretendia erigir como uma ciência ciente de seus fundamentos 
e de sua raíz no mundo da vida. Contudo, após uma reflexão fenome-
nológica acerca do que é mais propriamente essencial à vida mental, 
nomeadamente, a intencionalidade e a causalidade motivacional, pro-
curámos abordar geneticamente a sua pré-doação no mundo da vida, 
traçando, assim, um caminho que caraterizasse a orientação do interes-
se específico de uma psicologia fenomenológica, em comparação com 
a da fenomenologia transcendental. 

Por fim, questionámos as operações que têm obrigatoriamente que 
ser levadas avante pelo psicólogo iniciado na psicologia fenomenológi-
ca, a saber, a suspensão de validade, o estabelecimento do observador 
desinteressado e a redução fenomenológico-psicológica, para depois 

186.  Husserl 1950 [Hua Vol. I]: 109. Os itálicos são nossos.
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oferecer uma visão muito geral sobre a metodologia de uma psicolo-
gia empírica fenomenológica. Não pondendo não destacar o papel da 
redução eidética, quer na psicologia eidética, quer na psicologia feno-
menológica, assim o fizémos com vista a submetê-lo, posteriormente, 
a um questionamento crítico radical. 
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