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RESUMO 

 

A presente pesquisa monográfica tem como principal objetivo apresentar o importante 
desenvolvimento dos conceitos de “transcendência” e “imanência” nas Cinco Lições de 1907 
de Edmund Husserl. A primeira parte concentra-se na definição dos termos no primeiro senti-
do em que são utilizados por Husserl. Os conceitos de “transcendência” e “imanência” são 
definidos, neste primeiro momento, em sua relação com o ato cognitivo. Denunciando a inge-
nuidade da atitude natural, Husserl apresenta o desafio que o enigma do conhecimento trans-
cendente impõe à filosofia. O exercício da epoché, adotado como uma estratégia metodológi-
ca, coloca sob o índice de “nulidade” o mundo transcendente à consciência do sujeito cognos-
cente. A segunda parte do trabalho concentra-se nos conceitos de “transcendência” e “ima-
nência” cujos sentidos, agora, foram modificados pelo exercício da epoché. Mesmo sob o 
exercício da epoché, a imanência, entendida como imanência psicológica, ainda abriga trans-
cendências. Faz-se necessária uma radicalização do exercício da epoché para que o objeto de 
conhecimento apareça como “fenômeno puro” na imanência da consciência. No uso da epo-
ché e da redução fenomenológica, Husserl apresenta-nos o domínio onde estão os “fenômenos 
puros”, os “objetos” de investigação da fenomenologia.  

 

Palavras-chave: Fenomenologia; Edmund Husserl; Transcendência; imanência. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre as principais correntes de pensamento da filosofia contemporânea destaca-se a 

fenomenologia inaugurada pelo filósofo alemão, de ascendência judia, Edmund Husserl 

(1859-1938). Como resultado de sua intensa produção intelectual surgiram obras importantes 

que marcaram a história da filosofia contemporânea, como por exemplo: Investigações Lógi-

cas (1901), A Filosofia como Ciência de Rigor (1911), Ideias Diretrizes para uma Fenomeno-

logia pura e para uma Filosofia Fenomenológica (1913), Lógica Formal e Lógica Transcen-

dental (1929), Meditações Cartesianas (1931). Dentre o acervo deste importante filósofo con-

temporâneo, encontram-se as Cinco Lições proferidas em Göttingen no período de 26 de Abril 

a 02 de Maio de 1907. No ano de 1950 as Cinco Lições foram editadas sob o titulo de A Ideia 

da Fenomenologia (Die idee der Phänomenologie) no segundo volume das obras completas 

de Husserl. Estas “Lições”, embora limitadas por sua concisão, ocupam um lugar de suma 

importância para a compreensão do desenvolvimento da fenomenologia husserliana. Embora 

os grandes temas da filosofia de Husserl sejam desenvolvidos pormenorizadamente em outras 

obras, como por exemplo em Ideias I, nas Cinco Lições de Göttingen, alguns destes importan-

tes temas já se encontram ao menos esboçados. Além disso, as Cinco Lições têm o mérito de 

serem o lugar onde pela primeira vez em público foram colocadas as ideias da “redução fe-

nomenológica” e da “constituição dos objetos na consciência”. Ideias estas que, devido ao 

valor que possuem para a fenomenologia, ganharam destaque, tanto nas Cinco Lições como 

em obras posteriores.  

 A presente pesquisa monográfica terá como objetivo trabalhar os conceitos de "trans-

cendência” e  “imanência”, tal como apresentados, por Husserl, nas Cinco Lições de 1907. 

Estes conceitos, considerados de fundamental importância para fenomenologia husserliana, 

serão aqui tratados conforme a variação dos sentidos que vão adquirindo no decorrer das “Li-

ções”. Do claro entendimento do significado que os conceitos de transcendência e imanência 

vão ganhando, no decorrer das aulas em Göttingen, depende o êxito na compreensão do pen-

samento de Husserl em geral.  

Nossa pesquisa será divida, nos seus capítulos e subitens, de uma forma que promova 

a compreensão da modificação que os termos “transcendência” e “imanência” vão adquirindo 

nesta obra aqui pesquisada. No primeiro capítulo, serão considerados os conceitos de trans-

cendência e imanência, no sentido inicial em que são tratados nas Cinco Lições. Para isto, no 
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primeiro subitem deste primeiro capítulo, será importante considerar o sentido que este par de 

conceitos possui, num primeiro momento, na sua relação com o ato cognitivo. Nesta relação, 

a transcendência, entendida como o que se encontra fora da consciência, se apresentará como 

algo enigmático para a compreensão da possibilidade do conhecimento. Este enigma consti-

tui-se na seguinte questão: como o conhecimento pode ir além de si mesmo a atingir algo que 

lhe é transcendente? Ficará demonstrado que caberá à teoria do conhecimento, enquanto dis-

ciplina filosófica, a elucidação desta questão sobre o conhecimento transcendente. No segun-

do subitem, deste mesmo capítulo, será considerada a elaboração de uma estratégia metodoló-

gica que responda ao desafio da transcendência. Partindo de uma relação meramente empírica 

com o mundo, considerando os limites que esta relação representa para a evidenciação das 

coisas, como fazer, do ponto de vista metodológico, para que as coisas pudessem se mostrar? 

Husserl resgata o conceito de epoché, com o objetivo de superar este desafio. Diferentemente 

do ceticismo pirrônico, a epoché servirá como uma estratégia metodológica. Guardadas as 

proporções, o uso da epoché será algo semelhante ao uso da dúvida metódica de Descartes, 

como veremos. 

No segundo capítulo, serão considerados os conceitos de “imanência” e “transcendên-

cia”, cujos sentidos foram modificados pela radicalização do exercício da epoché. Sobre este 

tema, concentrar-se-á o primeiro subitem do segundo capítulo.  Inicialmente, o exercício da 

epoché se deu sobre a transcendência, o que encontra-se fora da minha consciência. Em se-

guida a suspensão do juízo deverá, numa espécie de radicalização, ser exercida também sobre 

a minha imanência, no sentido de “imanência psicológica”. Esta imanência é, por ser a ima-

nência de um eu psicofísico, carregada de transcendências. Com a radicalização da epoché se 

abrirá um campo, em cuja imanência se mostrarão os fenômenos puros. O segundo subitem 

deste capítulo irá tratar deste campo: domínio onde as coisas se mostram elas mesmas. Neste 

domínio, aberto pela radicalização da epoché, encontrar-se-ão os fenômenos que são os “obje-

tos” de investigação da ciência fenomenológica. O transcendente passa,  após o exercício ge-

neralizado da epoché, a não ser mais o que está fora de minha consciência, mas, aquilo que 

não se permite mostrar na sua auto doação, ou seja, aquilo que resiste a uma evidenciação 

apodítica, aquilo que sofre o assédio de uma precarização.  
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1. TRANSCENDÊNCIA E IMANÊNCIA: CONSIDERAÇÕES DOS CONCEITOS EM 

SEU SENTIDO INICIAL NAS CINCO LIÇÕES. 

 

 Numa introdução escrita em 1947 para as Cinco Lições o editor alemão Walter Biemel 

chama-nos a atenção para a importância do seu conteúdo.  Para o editor alemão, um dos as-

pectos que marcam a importância das Cinco Lições é, justamente, a oportunidade que estas 

aulas nos oferecem para a compreensão da significativa viragem no pensamento de Husserl 

(uma mudança tão importante, que Biemel considera a época em que a mesma ocorreu, como 

o “momento da evolução espiritual de Husserl”). A importância das Cinco Lições, utilizadas 

como texto central da presente pesquisa, é justificada pelo fato de ter sido a ocasião em que 

Husserl fez, pela primeira vez em público, uma exposição da ideia de “redução fenomenoló-

gica”, assim como, da ideia fundamental de “constituição dos objetos na consciência” 

(BIEMEL, [1947] pp. 8-10). Estes dois temas, que depois foram desenvolvidos em detalhes, 

tornaram-se cada vez mais centrais no pensamento de Husserl. 

 As Cinco Lições, não só pelos temas citados acima mas em sua totalidade, marcarão o 

desenvolvimento ulterior da fenomenologia de Husserl. Numa leitura atenta das Cinco Lições, 

fica evidente a importância de mais dois pares de conceitos. São eles os conceitos de “ima-

nência” (Immanenz) e “transcendência” (Transzendenz). Estes dois conceitos, ao longo das 

“Lições”, vão adquirindo um notável desenvolvimento, indispensável para a compreensão da 

viragem no pensamento de Husserl a que Biemel se referiu. Diante disto, é imprescindível 

distinguir muito bem, os diversos sentidos que os termos “imanência” e “transcendência” vão 

adquirindo no decorrer da exposição de Husserl.  A relação fundamental que os conceitos de 

“imanência” e “transcendência” possuem com a redução fenomenológica justifica, por si só, o 

cuidado que se deve empregar no entendimento da modificação dos sentidos que os dois ter-

mos vão assumindo nas Cinco Lições. Neste primeiro capítulo da presente pesquisa, o nosso 

objetivo consiste em marcar a distinção dos conceitos no primeiro sentido nos quais são utili-

zados por Husserl. O primeiro subitem deste capítulo considera os termos “imanência” e 

“transcendência” no sentido inicial em que foram tratados nas “Lições” de Göttingen. Ou se-

ja, os conceitos de imanência e transcendência entendidos em sua relação com o ato cogniti-

vo. No segundo subitem será, por sua vez, considerado o conceito da epoché, usada como 

uma estratégia metodológica que se tornou necessária em face do enigma que a transcendên-

cia, entendida ainda em seu primeiro sentido, impõe à questão do conhecimento. Isto é, a 
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questão da correlação entre o ato e a objetividade do conhecimento, ou, o problema da vivên-

cia cognoscitiva e a sua correspondência com o objeto em si mesmo.  

  

1.1 Os conceitos de transcendência e imanência entendidos em sua relação com o 

ato cognitivo. 

 

Com o objetivo de fazer a distinção entre a ciência natural (Natürlicher Wissenschaft) 

e a ciência filosófica (Philosophischer Wissenschaft), Edmund Husserl, logo na primeira das 

Cinco Lições, chama-nos a atenção para o que se encontra nas origens destas ciências. A ci-

ência natural tem como sua origem a “atitude intelectual natural” perante o mundo, uma posi-

ção meramente empírica, ao passo que, na origem da ciência filosófica, no seu modo de con-

sideração do mundo, está uma atitude intelectual, igualmente, filosófica. Husserl tem, logo no 

início de suas lições, o objetivo de despertar seus alunos para o fato de a atitude natural im-

por, no seu modo de consideração dos objetos, uma precarização na fundamentação do co-

nhecimento para as ciências naturais. Essa precarização é, no entanto, ingenuamente ignorada 

pelas ciências positivas, cuja orientação encontrar-se-ia na atitude natural. Husserl está, 

igualmente interessado nos fundamentos sobre os quais a filosofia poderá constituir-se como 

uma ciência cientificamente rigorosa. Na atitude intelectual natural, da qual promanam as ci-

ências naturais, não há preocupação com a crítica do conhecimento. Simplesmente, voltamo-

nos, intelectual e intuitivamente, para as coisas que nos estão obviamente dadas; as coisas, 

que no mundo, estão diante de nossos olhos. Desta atitude natural de voltar-se para o mundo, 

no qual consideramos todas as coisas como obviamente dadas, é que nascem os nossos juízos. 

Partindo desta posição, meramente empírica perante o mundo, exprimimos o que nos é ofere-

cido através da experiência direta e imediata dos nossos sentidos (HUSSERL, [1907] 2017, p. 

37).  Com base nesta relação, proporcionada pela posição natural, aquilo que não nos é forne-

cido diretamente pela experiência é inferido a partir do que é diretamente experienciado. Fa-

zemos generalizações, e, como nos diz Husserl, logo o conhecimento universal é transferido 

para os casos singulares ou, partindo de conhecimentos universais, deduzimos, no pensamento 

analítico, novas generalidades. Os conhecimentos são confirmados, seguindo-se uns aos ou-

tros e concordando reciprocamente em suas relações lógicas. Mas, no que dependem desta 

relação, meramente empírica, os conhecimentos que daí advêm podem entrar em relações de 

“contradição e luta”. É claro que isto obrigará uma tomada de posição para que se resolvam 
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os dilemas e contradições e assim, seja concedido às ciências a possibilidade de continuarem 

sendo consideradas “ciências”, no sentido legítimo desta palavra:  

 

Por outro lado, entram também em relação de contradição e de luta, não se 
harmonizam, são abolidos por conhecimentos seguros, rebaixados ao nível de sim-
ples pretensões de conhecimento. As contradições nascem talvez na esfera da legali-
dade da forma puramente predicativa: sucumbimos a equívocos, cometemos paralo-
gismos, contamos ou calculamos mal. Se assim é, restauramos a concordância for-
mal, desfazemos os equívocos, etc. Ou então, as contradições perturbam a conexão 
motivacional que funda a experiência: motivos empíricos pugnam com motivos em-
píricos.  (HUSSERL, [1907] 2014, p. 38). 

 
 

 Ou seja, diante dos dilemas e contradições, há um “combate” de motivos empíricos 

com motivos empíricos. E neste combate, para nos desvencilharmos das contradições, os mo-

tivos mais fracos precisam ceder  aos mais fortes e, por sua vez, os motivos que persistem em 

resistir só valem enquanto não são vencidos por novos “motivos cognitivos” mais fortes que 

eles, em um novo combate lógico. Assim, nos dirá Husserl, desenvolve-se todo o conheci-

mento na atitude intelectual natural. No avançar do conhecimento natural, conforme descrito 

acima, surgem e desenvolvem-se, progressivamente, as distintas ciências naturais: as ciências 

da natureza, as ciências do espírito, assim como, as ciências dos números. Embora, no caso 

destas ultimas ciências, não se trate de realidades efetivas, mas, de realidades ideais conside-

radas válidas em si mesmas, elas também, dirá Husserl, são tratadas, pela atitude intelectual 

natural, como ciências aproblemáticas.  

Considerando o conhecimento das ciências naturais procedente da atitude natural, 

Husserl chama-nos a atenção para as dificuldades que delas advêm e como são resolvidas. 

Cada obstáculo, oferecido pelo conhecimento científico natural, é superado de modo lógico 

ou, partindo da mesma atitude intelectual natural perante o mundo, é superado “segundo as 

próprias coisas”: 

 

Em cada caso do conhecimento científico natural, oferecem-se e resolvem-se difi-
culdades, e isto de um modo puramente lógico ou segundo as próprias coisas, com 
base nos impulsos ou motivos cognitivos que justamente residem nas coisas, que pa-
recem, por assim dizer, sair destas como exigências que elas, estes dados, põem ao 
conhecimento (HUSSERL, [1907] 2017, p. 39).  

 

Assim, para o pensamento natural, a possibilidade do conhecimento é um fato obvia-

mente dado. Deste modo, as ciências naturais, na sua investigação habitual, observam e des-
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crevem todos os fatos como estão dados no mundo.  Partindo desta mesma atitude, o próprio 

pensamento será investigado como mais um fato, obviamente dado, entre outros fatos no 

mundo: 

 

Sem dúvida, como tudo o que ocorre no mundo, também o “conhecimento” se torna 
de certo modo para ele [o pensamento natural] um problema; torna-se um objeto de 
investigação natural. O conhecimento é um ato da natureza, é vivência de seres or-
gânicos que conhecem, é um factum psicológico. Pode, como qualquer factum psi-
cológico, descrever-se segundo as suas espécies e formas de conexão e investigar-se 
nas suas relações genéticas. (HUSSERL, [1907] 2017, p. 39). 

 

 Mas, em virtude do conhecimento, em sua essência, ser conhecimento da objetalida-

de, na correspondência entre “vivência cognitiva, significação e objeto” está a origem dos 

mais profundos e difíceis problemas referentes à possibilidade do conhecimento. A elucidação 

destes problemas que, advindos da atitude natural, trazem dúvidas e dificuldades sobre a pos-

sibilidade do conhecimento, caberá à disciplina, eminentemente filosófica, conhecida como 

“teoria do conhecimento”. Husserl afirma que a teoria do conhecimento é uma espécie de 

“arena”, onde se dão as infindas disputas concomitantes de teorias obscuras e contraditórias. 

Na “Primeira Lição” de A ideia da fenomenologia, Husserl dirá que, em todas as suas confi-

gurações, o conhecimento é uma vivência psíquica; trata-se de conhecimento de um sujeito 

que conhece, o sujeito cognoscente. É fonte de profundos e difíceis problemas, no que diz 

respeito à possibilidade do conhecimento, a correlação entre a vivência cognitiva de um sujei-

to cognoscente e objeto por ele conhecido (HUSSERL, [1907] 2017, p. 40). Logo no início da 

obra aqui pesquisada, numa parte intitulada “Encadeamento das ideias das lições”, Husserl 

nos chama a atenção para as perplexidades em que se enreda a reflexão sobre a possibilidade 

do conhecimento que diz respeito às próprias coisas; ou seja, como é possível o conhecimento 

estar certo de sua conformidade com as coisas existentes em si? Embora os objetos estejam 

perante o sujeito que conhece, como é possível o conhecimento estar plenamente seguro de 

sua conformidade com tais objetos conhecidos? Como é possível o conhecimento ir além de si 

mesmo e atingir os objetos de uma forma que seja digna de confiança? Embora, para o conhe-

cimento natural, a apreensibilidade do objeto seja uma certeza e não haja motivos para encon-

trar   aporias, basta refletirmos sobre a correlação entre conhecimento e objetalidade, para 

vermos surgir profundas dificuldades e incompatibilidades. Os problemas que advêm da re-

flexão sobre a correlação de conhecimento e objetalidade são de uma ordem que não é possí-

vel ignorar. São problemas que, se não resolvidos, obrigam-nos a admitir que a possibilidade 
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do conhecimento, no que diz respeito à sua apreensibilidade, torna-se um “enigma”  

(HUSSERL, [1907] 2017, p. 55). Embora a reflexão sobre como se ordena e se efetua o co-

nhecimento, no sistema do pensamento natural das ciências, apresente teorias capazes de nos 

atrair, Husserl afirma-nos que são teorias que terminam sempre na contradição ou no contras-

senso. O grande problema é que teorias contraditórias acabam evoluindo para o ceticismo de-

clarado.  

Para desfazer as perplexidades advindas do enigma do conhecimento e para a elucida-

ção sobre sua essência, faz-se necessário o nascimento de uma “nova ciência”. A teoria do 

conhecimento surge, em sua tomada de posição científica diante dos problemas aqui aponta-

dos, como uma disciplina científica capaz de resolver as dificuldades resultantes da reflexão 

acerca do conhecimento no sistema natural das ciências. Cabe à teoria do conhecimento for-

necer, através da elaboração de uma estratégia metodológica, uma compreensão clara acerca 

da essência do conhecimento, assim como sobre a possibilidade de sua realização. O proble-

ma agora é saber como é possível a instauração dessa ciência do conhecimento em geral. Ou 

seja, como uma ciência poderá fundamentar-se sobre algo que ela mesma põe em questão? Já 

que a crítica do conhecimento coloca primeiramente em questão o conhecimento transcenden-

te, essa nova ciência, fica impossibilitada de considerar qualquer conhecimento como previa-

mente dado, uma vez que todo conhecimento transcendente leva o índice da questionabilidade 

(HUSSERL, [1907] 2017, p. 56). Isto, obviamente, impossibilitaria tanto o começo como a 

continuação de uma tal ciência. Esta é, portanto, a primeira questão que a própria teoria do 

conhecimento precisa superar. 

 Husserl, no entanto, chama-nos a atenção para algo muito importante: o que está em 

questão é o seguinte: nenhum conhecimento pode valer, como conhecimento previamente da-

do, antes de ser examinado. Será examinando a legitimidade de um pretenso conhecimento 

que, dependendo do seu resultado, o mostrará habilitado ou não, para servir de fundamento à 

teoria do conhecimento. Dizer que o conhecimento em geral (transcendente) está posto em 

questão, não consiste no absurdo de dizer que não haja conhecimento algum. E o que está em 

questão é o problema que o conhecimento encerra sobre a possibilidade da sua apreensibili-

dade.  O que está em questão é o “como” do conhecimento, e não a sua possibilidade. Partin-

do desta reflexão mais atenta, a respeito da possibilidade do conhecimento, vê-se que a teoria 

do conhecimento, enquanto disciplina filosófica, precisa de fundamentos seguros para resol-

ver estes dilemas iniciais. 
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Nas aulas ministradas em Göttingen em 1907, Husserl dirá que a teoria do conheci-

mento só poderá começar se, partindo de conhecimento que ela mesma apresenta, o apresente 

como conhecimento indubitável. Importa que esse conhecimento seja livre de qualquer dúvida 

acerca de sua possibilidade, o que significa dizer que esse conhecimento não poderá conter 

absolutamente nada do enigma causador das perplexidades que conduzem ao ceticismo. O 

que qualifica esse conhecimento como um conhecimento apto a ser usado como “ponto de 

partida” da teoria do conhecimento, é a sua “imanência”. Ou seja, é a sua imanência que o 

apresenta como conhecimento livre de enigma, ou, o que significa o mesmo, dizendo de outra 

forma, conhecimento livre de todas as perplexidades das quais se alimenta o ceticismo. Hus-

serl chega mesmo a dizer, nas Cinco lições, que “a imanência em geral é o caráter necessário 

de todo conhecimento teórico-cognoscitivo” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 57).  

 Os conhecimentos com os quais deve, então,  começar a crítica do conhecimento, dirá 

Husserl, não podem conter nada de discutível e que esteja, de alguma forma, exposto à dúvi-

da. Mostrar certos conhecimentos que estejam privados de tal dúvida, é o primeiro passo que 

deve ser dado pela teoria do conhecimento, com o objetivo de suprimir, do conhecimento em 

geral, a dúvida sobre sua possibilidade e apreensibilidade. Ao se examinar de mais perto a 

questão da possibilidade do conhecimento, aquilo que é tão enigmático e implica em perple-

xidades, não é outra coisa senão a sua “transcendência”. Como o conhecimento pode ir além 

de sim mesmo e apreender, ou atingir, aquilo que lhe é transcendente? No desenvolver da 

pesquisa, aqui em curso, já é possível notar a importância que a teoria do conhecimento, como 

disciplina filosófica, assume no pensamento de Edmund Husserl. E, uma vez que a sua atri-

buição é elucidar o enigma da transcendência diante da possibilidade do conhecimento,  faz-

se necessário entender o par de conceitos “imanência” e “transcendência” na fenomenologia. 

Primeiramente, estes dois conceitos devem ser entendidos, como tratados por Husserl, no seu 

sentido inicial.   

Como nos dirá o padre jesuíta Júlio Fragata (1920-1985), que foi professor na Univer-

sidade Católica de Braga, a distinção real entre o objeto exterior e o objeto da consciência, ou 

seja, o objeto transcendente e o objeto imanente, com algumas notáveis exceções, sempre foi 

algo admitido pela filosofia. Assim como também sempre foi admitida a relação que existe 

entre o objeto imanente e o objeto transcendente à consciência. Embora não negando a “reali-

dade do objeto em si” e, ao mesmo tempo, não o identificando com o “objeto imanente”, Hus-

serl “pretende considerar o objeto imanente em si mesmo e, portanto ‘desligá-lo’ da relação” 

com o “objeto em si” (FRAGATA, 1959, pp. 83 – 84). O que Fragata pretende destacar, como 
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um profundo conhecedor da fenomenologia husserliana, é que, diante do modo de considera-

ção de Husserl, como consequência, surgem “duas espécies radicais de ser” ou “dois  mun-

dos”.  

A descrição da distinção fundamental entre estes “dois mundos”, do imanente e do 

transcendente, é feita por Husserl nas aulas ministradas aos seus alunos em Göttingen no ano 

de 1907. Embora considerada por alguns pesquisadores como uma descrição ainda um pouco 

obscura em alguns aspectos, isso de modo algum priva as Cinco Lições do seu grande valor. 

Ainda que Husserl tenha desenvolvido os termos com maiores detalhes e clareza em obras 

posteriores, como por exemplo em Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filoso-

fia fenomenológica (1913), é nas Cinco Lições que começa a ser demarcada a importante dis-

tinção entre estes dois campos, tão fundamentais para a compreensão do seu pensamento. O 

que se seguirá, na presente pesquisa, na tentativa de descrever estes conceitos capitais para a 

fenomenologia husserliana, terá como objetivo ir até onde as Cinco Lições nos permitem. Por-

tanto, vale observar que os conceitos que serão aqui considerados, foram anunciados numa 

fase, como destacado por Biemel, conhecida como “viragem” no pensamento do grande filó-

sofo alemão.  

Nas Cinco Lições, a imanência é, num primeiro momento, apresentada por Husserl 

como “imanência inclusa” (reelle Immanenz). Interpretada em sentido psicológico, pode ser 

também chamada de  imanência real (reale Immanenz) (HUSSERL, [1907] 2017, p. 22). Em 

sua explicação inicial, Husserl tem como objetivo mostrar que esta imanência, real ou inclusa, 

refere-se ao fato do objeto de conhecimento se encontrar contido na vivência cognoscitiva do 

eu psicológico: 

 

Na vivência cognoscitiva, como realidade efetiva que é, ou na consciência do eu, a 
que pertence a vivência, encontra-se também o objeto de conhecimento. Que numa 
mesma consciência e num mesmo agora efetivo o ato de conhecimento possa encon-
trar e atingir o seu objeto – eis algo que se considera evidente. (HUSSERL, [1907] 
2017, p. 22). 
 

 

Em oposição ao conceito de “imanência”, entendido neste primeiro momento, Husserl 

apresenta-nos o conceito de “transcendência” (Transzendenz). Se a imanência real refere-se 

ao objeto de conhecimento contido na vivência cognitiva, a transcendência refere-se ao objeto 

de conhecimento enquanto fora do ato cognitivo. O que significa, nos termos de Husserl, que 

o objeto de conhecimento “não está como ingrediente contido no ato cognitivo” (HUSSERL, 
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[1907] 2017, p. 58). O objeto, aqui caracterizado como transcendente, encontra-se no mundo 

exterior à consciência, mundo para o qual estamos naturalmente orientados. Entendidos os 

conceitos de “imanência” e “transcendência” neste primeiro sentido, segundo Husserl, o prin-

cipiante estará autorizado a dizer que o imanente é o que está “em mim”, ao passo que o 

transcendente, em oposição, o que se encontra “fora de mim”.  

A importância da compreensão dos conceitos de “imanência” e “transcendência”, no 

conteúdo das Cinco Lições, faz-se notar, uma vez que o objetivo da teoria do conhecimento é 

elucidar o enigma do conhecimento, ou seja, a sua transcendência. Como o objeto imanente 

do conhecimento, como parte ingrediente incluso na vivência cognitiva do sujeito, pode apre-

ender o correspondente objeto em sua transcendência? Como é possível a vivência cognosci-

tiva ir além de si mesma e atingir o seu objeto transcendente? São questões que, dada a sua 

importância para a atitude filosófica, precisam ser respondida. A teoria do conhecimento ja-

mais pode lançar mão de conhecimento algum vindo de qualquer ciência natural, ou seja, co-

nhecimento em cuja origem esteja a atitude intelectual natural. Esta interdição justifica-se, 

exatamente, pelo caráter de transcendência que marca todo o conhecimento advindo das ciên-

cias nascidas no solo da atitude intelectual natural:  

 

Se não nos é lícito aceitar ser algum como previamente dado, porque a obscuridade 
crítico-cognoscitiva faz com que não compreendamos que sentido pode ter um ser 
que “seja em si” e que, no entanto, seja conhecido no conhecimento, então deve po-
der mostrar-se um ser que devemos reconhecer como absolutamente dado e indubi-
tável na medida em que está dado justamente de um modo tal que nele existe plena 
claridade, a partir da qual toda a pergunta encontre e deva encontrar a sua resposta 
imediata. (HUSSERL, [1907] 2017, p. 52). 

 

 

Eis o desafio que a filosofia não poderá ignorar jamais, em sua aspiração por encontrar 

fundamentos inquestionáveis. Deparamo-nos com o desafio de apresentar conhecimentos cuja 

certeza não admitirá de modo algum, o assédio da dúvida. E, uma vez que a transcendência é 

o enigma do conhecimento, como ficou demonstrado, este enigma é uma questão que precisa 

ser considerada pela filosofia. Para isto, faz-se necessária a elaboração de uma estratégia me-

todológica que, considerando o enigma em questão, abrirá um campo onde as coisas possam 

se mostrar de uma forma onde o conhecimento, no que diz respeito à sua possibilidade e apre-

ensibilidade, seja livre de todo índice de questionabilidade. No próximo subitem, da presente 

pesquisa, será analisada a elaboração dessa estratégia metodológica que Husserl, nas Cinco 

Lições, começa a explanar de forma clara e direta pela primeira vez aos seus alunos. Trata-se, 
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no entanto, de uma estratégia que, dada a sua importância para a fenomenologia, será cada 

vez mais detalhada nos seus pormenores nas obras posteriores de Husserl.    

 

 

1.2 A elaboração da epoché como estratégia metodológica diante do desafio da 

transcendência.  

 

Impulsionado pelo anseio de estabelecer uma filosofia de espírito cientificamente rigo-

roso e considerando que, para alcançar o seu elevado objetivo, a filosofia precisava ser estabe-

lecida sobre bases incontestáveis, Husserl persegue incansavelmente a realização de seu pro-

jeto. Somente edificada sobre fundamentos inabaláveis a filosofia se constituiria como uma 

ciência livre da nociva ameaça do ceticismo. Para ser edificada sobre bases sólidas e se tornar 

livre de divergências, a filosofia precisa estar fundamentada em evidências absolutas. À filo-

sofia impõe-se, então, a necessidade da elaboração de uma estratégia que lhe assegure tais 

fundamentos. Em sua busca pelo rigor científico, jamais poderá utilizar conhecimentos pres-

supostos, ao modo das ciências naturais, uma vez que a atitude intelectual natural não conse-

gue, em sua ingenuidade, dar-se conta do desafio que o enigma da transcendência impõe ao 

conhecimento. As ciências naturais partem sempre, vale lembrar, de uma relação meramente 

empírica com o mundo. Na ingenuidade com que a posição natural lida com o conhecimento, 

ao modo de uma obviedade, não entra em questão o fato da relação empírica com o mundo 

impor limitações na evidenciação das coisas. Na relação empírica, sempre estamos numa po-

sição onde as coisas são percebidas por “perspectivas”. Embora tal limitação não seja levada 

em conta pela ingenuidade da atitude natural, sempre haverá uma precarização na evidencia-

ção dos objetos de conhecimento. É esta precarização que precisa ser trabalhada pela filoso-

fia. Husserl chegou a questionar a sua própria vocação como filósofo, numa espécie de “crise 

pessoal”, ao se ver pressionado pelo anseio de encontrar um caminho para a elucidação dos 

dilemas e mistérios que envolvem a possibilidade do conhecimento transcendente. 

 

Sem clarificar, em traços gerais, o sentido, a essência, os métodos, os pontos de vista 
capitais de uma crítica da razão; sem dela ter pensado, esboçado, estabelecido e de-
monstrado um projeto geral, não posso verdadeiramente viver. Os tormentos da obs-
curidade, da dúvida que vacila de um para outro lado, já bastante os provei. Tenho 
de chegar a uma íntima firmeza. Sei que se trata de algo grande e imenso; sei que 
grandes gênios aí fracassaram; e, se quisesse com eles comparar-me, deveria de an-
temão desesperar [...] (HUSSERL, 1906, p. 17 apud BIEMEL, 2017, p. 10). 
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Nesta espécie de desabafo, registrado  por Husserl em seu diário, nota-se a necessida-

de de claridade e certeza exigidas pelo conhecimento. Husserl fala, no texto citado, do anseio 

que tem por encontrar a claridade do “sentido” e dos “métodos” de uma crítica da razão. Che-

ga mesmo a dizer que já se sentira atormentado por estes temas. Com esta motivação intelec-

tual e interior, Husserl optou pelo prosseguimento de sua vocação filosófica. Sua meta é, co-

mo já observado aqui, a fundamentação da filosofia como uma ciência de rigor. À filosofia 

caberá encontrar então, em sua busca por clareza, uma estratégia onde todo o conhecimento 

transcendente receba o chamado “índice de nulidade”. O uso dessa estratégia terá como obje-

tivo fazer com que as coisas se mostrem elas mesmas, apareçam em seu sentido originário. A 

filosofia precisa estar fundamentada sobre um visar evidente do objeto de conhecimento. É 

diante deste desafio imposto à filosofia que Husserl decide pelo exercício da epoché (εποχή) 

como uma estratégia metodológica. É muito importante entendermos o papel fundamental  

que o exercício da chamada epoché adquiriu na fenomenologia de Husserl. Para isto, será im-

portante resgatar, nesta altura de nossa pesquisa, o significado do termo epoché na história da 

filosofia Antiga. 

O estudo do conceito de epoché, que significa “suspensão do juízo”, remete-nos para 

dois conhecidos pensadores da filosofia helênica. Trata-se dos filósofos representantes do ce-

ticismo Antigo: Pirro (c. 365 – 275 a.C.), também conhecido como o fundador do ceticismo, e 

Arcesilau (316 – 241 a.C.), fundador da “Nova Academia”. Atribui-se a Arcesilau a utilização 

do termo epoché com o objetivo de expressar o conceito de adoxía (αδοξια) do cético Pirro. 

Embora numa primeira acepção o termo adoxía signifique “falta de glória e de fama”, na con-

cepção de Pirro, o termo ganha o significado de “ausência de opinião”. No uso da adoxía, se-

gundo Pirro, diante da realidade o sábio deve “permanecer ‘sem opinião’ renunciando a todo 

juízo”, a despeito do que for asserido em tal julgamento. Por sua vez, Arcesilau afirma que ao 

sábio não caberia somente “o não opinar”, mas, “a suspensão do juízo” propriamente dita. 

Embora Pirro já falasse de “abstenção” do juízo ao não tecer nenhuma opinião, Arcesilau 

acabou, em suas polêmicas com os estoicos, desenvolvendo e aprofundando o conceito pirrô-

nico para “suspensão” do juízo estritamente falando (REALE, 1991). Sexto Empírico, conhe-

cido filósofo cético que viveu entre os séculos II e III d.C. e importante comentador da dou-

trina do ceticismo pirrônico, escreve o seguinte: 

 

Dado que todas as coisas são inapreensíveis [...], então, se o sábio der o seu assenso, 
terá meras opiniões: de fato, uma vez que nada é apreensível, se o sábio der o seu as-
senso a algo, dá-lo-á ao que é inapreensível, e o assenso ao que é inapreensível é, jus-
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tamente, opinião. Consequentemente, se o sábio é daqueles que dá o assenso, ele é 
dos que possuem simples opiniões. Mas, o sábio não é dos que possuem simples opi-
niões (com efeito, para os estoicos, a opinião é estultice por causa dos erros); portan-
to, o sábio deverá abster-se de dar assenso a todas as coisas. Mas abster-se de dar o 
assenso não é senão suspender o juízo: portanto, o sábio suspenderá o juízo sobre to-
das as coisas. (Sexto Empírico, Contra os matem., VII, 156s. apud Giovanni Reale, 
1992, pp. 422,423). 

  

Sexto Empírico dialoga, no texto citado, com o estoicismo. Na doutrina desta corrente 

filosófica, o “assentimento” consiste na “adesão que a alma humana dá às representações sen-

síveis provindas dos objetos” (REALE, 1992b, p. 32). Ou seja, o assentimento demonstra, se-

gundo o estoicismo, uma convicção positiva acerca do caráter não enganoso da evidência em-

pírica. Somente nos casos de ausência de evidências, o estoico recomendava a “suspensão do 

juízo”. Mas, para o ceticismo pirrônico, especialmente, em Arcesilau, uma vez que nunca há 

evidência absoluta, a suspensão do juízo é o que resta ao sábio. É importante também notar 

que, no ceticismo pirrônico,  com a suspensão do juízo, o filósofo almejava alcançar um esta-

do de espírito conhecido como ataraxia (Ἀταραξία), entendido como “ausência de perturba-

ção”, “tranquilidade da alma”: 

 

O cético queria primeiro que tudo atingir a imperturbabilidade ao resolver as contra-
dições do pensamento; não conseguindo chegar aí, deteve-se na suspensão, e a sua 
suspensão foi imediatamente seguida da imperturbabilidade, como um corpo o é da 
sua sombra (SEXTUS EMPÍRICUS, Adversus Mathem. Apud RENOUVIER, Philo-
sophie Ancienne, II, 315-316).  

 

Na citação acima, percebe-se que o ceticismo pirrônico do período helênico propõe o 

exercício da epoché  “como um modus vivendi”, ou seja, “como um princípio ético a ser prati-

cado como hábito virtuoso” (TOURINHO, 2012, p. 32). É preciso notar a diferença funda-

mental em que o conceito de epoché será utilizado por Husserl. No esforço da busca pela evi-

denciação da possibilidade do conhecimento, Husserl recupera o antigo conceito de epoché,    

entendendo que caberá à teoria do conhecimento deparar-se inicialmente com o enigma da 

objetividade transcendente do mundo. Todavia, o conceito de epoché é recuperado diferente-

mente da proposta do ceticismo pirrônico, conforme exemplificada acima. O exercício da 

epoché terá a tarefa de superar os entraves que a transcendência do conhecimento impõe à 

filosofia. A suspensão do juízo será adotada como uma estratégia metodológica pela filosofia 

com o objetivo de apresentar o conhecimento livre do assédio da dúvida. É a obscuridade so-

bre “como pode o conhecimento atingir o transcendente” que acolhe a dúvida (HUSSERL, 
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[1907] 2017, p. 23). A teoria do conhecimento se lançará na busca dessa claridade exigida 

pela filosofia, através do exercício da epoché. Husserl dirá, ainda no início da segunda das 

Cinco Lições que, “ao encetar a crítica do conhecimento importa adjudicar o índice da ‘ques-

tionabilidade’ a todo o mundo” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 51). Diante do índice de questio-

nabilidade com que é marcado o mundo em sua transcendência, no exercício da epoché, este 

mundo é, consequentemente, elevado a uma posição de nulidade. Não se tecerá sobre ele ne-

nhuma consideração sobre a sua existência ou não. Com o exercício da epoché a efetividade 

das coisas no mundo encontra-se totalmente sob questão.  

Assim, o exercício da epoché será, inicialmente, lançado sobre tudo o que é transcen-

dente, no sentido em que foi tratado no primeiro subitem deste capítulo de nossa pesquisa, ou 

seja, o transcendente entendido como tudo o que se encontra “fora” do ato cognitivo, tudo o 

que se encontra fora da própria vivência cognoscitiva. Nas palavras de Husserl, “o objeto de 

conhecimento não está como ingrediente contido no ato cognitivo” (HUSSERL, [1907] 2017, 

p. 58). Como resultado do exercício da epoché, a atenção será deslocada do que se encontra 

fora da minha vivência cognoscitiva, ou seja, de todo o mundo transcendente, para o que se 

encontra no interior da cogitatio, para o que é imanente, ou seja, o que está revelado dentro da 

minha própria vivência cognoscitiva.  

 

Há aqui uma espécie de “redução psicológica” que promove a passagem do que é 
transcendente (do que se encontra “fora de mim”) para o domínio de uma imanência 
que poderíamos chamar de “imanência real” (ou psicológica), ou seja, para o que se 
revela em mim, a partir das minhas vivências, enquanto sujeito empírico. 
(TOURINHO, 2012, p. 32). 

 

A passagem do que é transcendente para o que é imanente – entendidos ambos os con-

ceitos no sentido inicial – deve ser compreendida como de suma importância para o desafio 

que o enigma do conhecimento transcendente impõe à filosofia. Este deslocamento do olhar 

daquilo que é transcendente para o que é imanente já é uma importante conquista para a teoria 

do conhecimento. Husserl procurando por um conhecimento livre do referido enigma recorre 

à meditação de Descartes sobre a dúvida. A consideração sobre a numerosa possibilidade de 

engano e ilusão pode, ao modo cartesiano, levar a um desespero cético tão grande que nos fa-

ça pensar que “tudo é duvidoso” e que não há “nada de seguro”. É desta dúvida acerca da 

possibilidade do conhecimento transcendente que a filosofia precisa, no uso de seus métodos, 

nos livrar: 
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Mas, logo se torna evidente que, para mim, nem tudo é duvidoso, pois, ao julgar que 
tudo é duvidoso, é indubitável que eu assim julgo e, por conseguinte, seria absurdo 
querer manter uma dúvida universal. E em cada caso de uma dúvida determinada é 
indubitavelmente certo que eu assim duvido. E o mesmo se passa em toda a cogita-
tio. Sempre que percepciono, julgo, raciocino, seja qual for a certeza ou incerteza, a 
objetalidade ou a inexistência de objeto destes atos, é absolutamente claro e certo, 
em relação à percepção, que percepciono isto e aquilo e, relativamente ao juízo, que 
julgo isto e aquilo, etc. (HUSSERL, [1907] 2014, p. 52). 

 

Neste pensamento de Husserl, percebe-se a importância que o exercício da epoché tem 

em sua relação com os conceitos de “transcendência” e “imanência”. Uma relação que nos 

interessa muito na presente pesquisa. O que se faz necessário destacar da citação acima é que, 

no uso da suspensão do juízo sobre todo o transcendente, o nosso olhar desloca-se de tudo o 

que é duvidoso e inseguro para algo que começa a aparecer na imanência da consciência, de 

modo claro e evidente. No exercício da epoché, o campo de tudo o que é transcendente é tem-

porariamente “anulado”. Com o olhar deslocado para o que me é imanente posso me perceber 

como alguém que duvida. Neste caso, a primeira coisa de que me certifico é, na imanência de 

minha vivência cognitiva, a minha própria dúvida. Husserl diz que fica “evidente” que nem 

tudo é duvidoso porque é, ao menos, indubitável que estou duvidando, ao duvidar na imanên-

cia de minha consciência, ou seja, na minha própria vivência cognitiva. Esta “evidência” na 

imanência de minha consciência não se dá somente no caso da dúvida, mas em qualquer outra 

cogitatio. Ou seja, é uma evidência que sempre está diante de mim na minha própria vivência 

cognitiva, não só quando duvido, mas, também quando percepciono, raciocino, julgo, ou em 

qualquer outra cogitatio. Eis, então, uma clara e distinta descoberta que se tornou possível 

pelo exercício da epoché.  

A fenomenologia de Husserl é fortemente marcada pela filosofia de Descartes como já 

se notou. O uso que Husserl faz da epoché, observadas as distinções, o aproxima muito do 

percurso cartesiano da dúvida hiperbólica. Considerando os fins específicos para os quais  

Descartes usou sua meditação sobre a dúvida, Husserl deixa claro que irá emprega-la de ma-

neira modificada para os seus próprios fins. Entre o modo cartesiano e o modo husserliano de 

pensar encontramos similaridades e diferenças. Com o objetivo de se tornar livre dos “prejuí-

zos da infância” e das “opiniões preconcebidas”, Descartes se via diante do desafio de encon-

trar um método que assegurasse uma ciência edificada sobre novos fundamentos: 
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Há muito tempo me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera grande 
quantidade de falsas opiniões como verdadeiras e que o que depois fundei sobre 
princípios tão mal assegurados só podia ser muito duvidoso e incerto; de forma que 
me era preciso empreender seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de to-
das as opiniões que até então aceitara em minha crença e começar tudo de novo des-
de os fundamentos, se quisesse estabelecer algo firme e constante nas ciências 
(DESCARTES, [1641] 2011, p. 29). 

 

 Em suas Meditações Metafísicas, Descartes faz do exercício da dúvida a sua estraté-

gia metodológica para renunciar a todo conhecimento que não apresentasse fundamentos se-

guros. Tais conhecimentos deveriam cair sob o golpe da dúvida, caso não se revelasse ao pen-

samento com clareza e distinção. Qualquer conhecimento estabelecido sobre aspectos sensí-

veis deveria, através da dúvida metódica, perder temporariamente a sua validade. Descartes 

desenvolverá a chamada “dúvida hiperbólica” (sistemática e expansiva) sobre as opiniões e 

crenças até encontrar uma certeza indubitável: a certeza intuitiva do cogito: 

 

Mas o que é que sou então? Uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? Is-
to é uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não 
quer, que imagina também e que sente. Por certo não é pouco se todas essas coisas 
pertencem à minha natureza. (DESCARTES, [1641] 2011, pp. 47-48). 

 

O uso da certeza do cogito encontrada por Descartes é para Husserl o ponto de partida 

da teoria do conhecimento. Aliás, o estudo da fenomenologia husserliana deixa muito clara a 

similaridade que pode, em alguns aspectos, ser encontrada entre Descartes e Husserl.  

 

A meditação husserliana é, efetivamente, cartesiana na medida em que é, primeira-
mente, uma busca do ser apodítico, fundamento de uma ciência subjetivamente cer-
ta; pois o ser ao qual todo o resto é “reduzido” é “o ser do ego cogito” ou, melhor, 
da cogitatio, do vivido que, no momento em que é vivido, é, enquanto tal, um “dado 
absoluto” [...] (KELKEL & SCHÉRER, 1954, p. 37). 

 

 É na certeza do cogito que a teoria do conhecimento deve fincar o pé e dar o seu pri-

meiro passo seguro. Pois, com a indubitabilidade da cogitatio, achou-se o primeiro conheci-

mento seguro com o qual possa começar esta ciência que põe em questão qualquer conheci-

mento transcendente. No solo da vivência da cogitatio, encontrar-se-ia, num primeiro momen-

to, um lugar seguro. O ser da cogitatio como “solo firme” foi evidenciado pelo exercício da 

epoché. É apropriado dizer que, no exercício da epoché, a suspensão do juízo que obriga o 

deslocamento de tudo o que é transcendente para a imanência da vivência cognoscitiva, a co-
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gitatio ganha um lugar de muita importância para o percurso de Husserl em sua busca por 

fundamentos seguros. Na evidência do ser da cogitatio, a filosofia encontra-se numa etapa 

importantíssima deste percurso que visa encontrar clareza em como se dá, na consciência, a 

relação entre vivência cognitiva, significação e objeto. 

Conforme proposto pela presente pesquisa, nos dois subitens deste capítulo, foram 

considerados os fundamentais conceitos de “imanência” e “transcendência” em seu sentido 

inicial nas Cinco Lições de Husserl. Entendidos os conceitos de “imanência” e “transcendên-

cia” neste primeiro sentido, ficou claro que o desafio da crítica do conhecimento consiste em 

assumir uma posição “positiva” (que não fosse ingênua epistemologicamente, nem tampouco 

pudesse incorrer em um ceticismo manifesto) face ao enigma da transcendência. Diante deste 

desafio, Husserl resgata do ceticismo Antigo, o conceito de epoché, para utilizá-lo como es-

tratégia metodológica. No exercício da epoché, todo conhecimento carregado de dúvida rece-

be, em virtude do enigma de sua transcendência, o índice de nulidade. O olhar é deslocado, 

então, da transcendência de tudo o que é exterior a mim para a imanência da minha consciên-

cia enquanto homem efetivo (ente psicofísico). Com o olhar direcionado para a minha vivên-

cia cognitiva, encontro uma certeza: a cogitatio. A teoria do conhecimento partirá desta certe-

za. Já encontrou, pois, ao menos em princípio, um conhecimento seguro com o qual possa 

começar. Mas, ainda há um longo caminho pela frente a ser percorrido. Novas questões surgi-

rão neste percurso husserliano rumo ao conhecimento apodítico. E, neste campo descoberto 

pela epoché, novas demarcações se farão necessárias. Será sobre estes novos desafios que as 

considerações do presente trabalho se debruçarão a seguir. 
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2. TRANSCENDÊNCIA E IMANÊNCIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 

CONCEITOS EM SEU SENTIDO MODIFICADO PELA GENERALIZAÇÃO DA 

EPOCHÉ. 

 

Conforme já foi mencionado nesta pesquisa, Husserl trabalha, no desenvolvimento de 

seu pensamento, impulsionado pelo projeto de uma filosofia cientificamente rigorosa.  Com o 

desafio de alcançar os fundamentos necessários para que a filosofia fosse colocada sobre ba-

ses firmes e, com isso, se constituísse como uma ciência de rigor, em cada etapa do uso de seu 

método, vão-se evidenciando os dados imanentes que tanto interessam à teoria do conheci-

mento. Nas Cinco Lições, há como já ficou observado, uma importância fundamental no par 

de conceitos de “imanência” e “transcendência”. No decorrer das “Lições”, percebe-se uma 

importante variação no sentido destes dois conceitos. O que ocasiona a variação no sentido 

dos conceitos em questão é o exercício da epoché fenomenológica. Numa leitura atenciosa 

das Cinco Lições, percebe-se que o trabalho de Husserl caminha resolutamente na direção da 

evidenciação dos “dados absolutos” na imanência da consciência. Pois, será no domínio da 

evidenciação dos “fenômenos puros”, na imanência da vivência cognitiva, que a filosofia con-

seguirá finalmente dar respostas às perguntas referentes ao enigma do conhecimento trans-

cendente: como é possível o conhecimento atingir algo que lhe é transcendente? 

Conforme foi descrito no capítulo anterior do presente trabalho, alguns passos impor-

tantes foram dados na busca por um solo firme onde a teoria do conhecimento pudesse ser 

iniciada como ciência. Mas, como disse o próprio Husserl, o que se quer é clareza para que o 

conhecimento possa ser apreendido intuitivamente em sua essência. A filosofia tem como de-

safio, através da teoria do conhecimento, operar metodologicamente sobre o enigma do co-

nhecimento transcendente com vistas a reaver ou efetivar a autêntica objetividade do mundo 

livre do assédio deste enigma. Porém, a elucidação da apreensibilidade do objeto que é “em 

si” não poderá ser alcançada através de nenhum conhecimento que, em seu interior, oculte 

obscuridades, por menores que sejam. Até aqui, a crítica do conhecimento distinguiu, no 

exercício da epoché, dois domínios muito importantes: o domínio dos objetos transcendentes 

e o domínio imanente da vivência cognitiva na consciência psicológica. É preciso esclarecer 

que, o exercício da estratégia metodológica não implica em uma negação do transcendente (a 

despeito de Husserl empregar o termo “nulidade”). O que se pretende com o uso da epoché é 

algo que está para além de uma simples negação do mundo. Muito ao contrário, o que se pro-

cura alcançar com o uso desta metodologia na teoria do conhecimento é, mediante a renúncia 
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de um modo ingênuo de consideração, a elucidação de nossa relação cognoscitiva com o 

mundo. Neste sentido, o conhecido filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005) diz algo muito 

relevante:  

 

A redução fenomenológica que leva de volta ao “eu” não é [...] uma negação, mas é 
o ato global de ruptura aplicado à nossa relação com o mundo, [...]. Mas essa ruptu-
ra, por sua vez, não separa uma pretensa realidade interior da realidade dita exterior, 
como se distinguiria uma região de outra. Ela faz, ao contrário, surgir nossa verda-
deira relação com o mundo, nossa relação intencional, relação que permanece velada 
na atitude natural (RICOEUR, 2009, p. 155). 
 
 

 O que se busca com todo este empreendimento metodológico utilizado pela teoria do 

conhecimento é, como observa Paul Ricoeur, o desvelamento do sentido que está na base do 

nosso ato cognoscitivo em sua relação com o mundo transcendente. Embora não negando de 

forma alguma o mundo transcendente, Husserl se interessará pelo que está no domínio do 

mundo imanente à consciência. Nos termos do próprio Husserl, o enigma do conhecimento 

“é, sem dúvida, a sua transcendência, mas só no tocante à possibilidade desta; no entanto, a 

realidade do transcendente jamais deve ser tomada em conta” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 

67). Contudo, é fácil confundir os dois domínios já demarcados pelo exercício da epoché ou 

permitir que sejam admitidas transcendências no domínio da imanência. Para que isto seja 

rigorosamente evitado, são necessários outros passos igualmente importantes. Uma vez fir-

mada, na atitude intelectual filosófica, é preciso que seja garantida à teoria do conhecimento a 

possibilidade de atravessar um caminho sem se desviar para a ingenuidade da atitude natural. 

Husserl se vê ainda, mesmo tendo assegurado a evidência da cogitatio, diante da exigência de 

uma espécie de radicalização da epoché. Neste segundo capítulo de nossa pesquisa, será abor-

dada a modificação dos conceitos de “imanência” e “transcendência” nas Cinco Lições. Para 

isto, no primeiro subitem, será considerada a razão pela qual se faz tão necessária a generali-

zação da epoché, assim como serão observadas as condições em que se realiza esta radicaliza-

ção. Feito isto, o segundo subitem concentrar-se-á finalmente no conceito de “imanência”, 

considerado como o domínio alcançado através do exercício da epoché fenomenológica agora 

radicalizada.  
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2.1 A generalização da epoché exercida sobre qualquer resquício de transcendên-

cia.  

 

Acreditamos que no decorrer da presente pesquisa tenha ficado clara a fundamental 

definição dos conceitos de “imanência” e “transcendência” em seu sentido inicial. Estes dois 

conceitos são, entendidos no sentido preliminar, essenciais para se colocar o caminho através 

do qual a teoria do conhecimento começaria a trilhar. Seu objetivo como disciplina filosófica 

é operar metodologicamente sobre o enigma que, embora ignorado pelo modo natural de con-

sideração do mundo, se interpõe dificultando a compreensão do conhecimento no que se refe-

re à apreensibilidade do que é visado pela consciência. Pois, a teoria do conhecimento jamais 

poderá tomar como ponto de partida conhecimento algum que seja dado pelas ciências que 

objetivam transcendemente, uma vez que tais conhecimentos são marcados pelo índice de 

questionabilidade. A filosofia deverá seguir rigorosamente pelo solo do conhecimento “dado” 

imanentemente. A crítica do conhecimento precisa, numa espécie de objetivo inicial, no exer-

cício de sua tarefa crítica denunciar a posição compartilhada pelo senso comum, bem como, 

as ciências positivas da época. Uma vez exercida essa tarefa crítica, cabe à teoria do conheci-

mento buscar, através de sua atitude e método, um terreno “seguro e firme” em que a filosofia 

consiga superar os mistérios e o enigma aqui já demarcados. Da possibilidade deste caminho 

seguro depende a nossa disciplina filosófica, a teoria do conhecimento, para que finalmente 

consiga dirimir as dúvidas que assediam à questão da possibilidade do conhecimento trans-

cendente. 

Os passos dados por Husserl em seu itinerário nas Cinco Lições até aqui considerados, 

nos trouxeram ao domínio da vivência cognitiva, isto é, alcançamos a imanência da consciên-

cia, a imanência real (reale Immanenz). Na terceira das Cinco Lições, Husserl relembra, que 

no desenvolver do seu raciocínio nas lições antecedentes, já ficou assegurada a “esfera global 

das cogitationes”. A importância desta constatação encontra-se no fato do fenômeno cognos-

citivo, ou o ser da cogitatio, estar, ao menos em princípio, “fora de questão e livre do enigma 

da transcendência”. Foi no exercício da epoché que o olhar foi deslocado daquilo que se en-

contra fora de mim, do mundo transcendente, para o que se encontra na minha vivência cogni-

tiva. Da mesma forma, ficou patente que as cogitationes se mostravam, num primeiro mo-

mento, como “uma esfera de dados imanentes absolutos, seja qual for o sentido em que inter-

pretemos a imanência” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 67). Embora estes “dados absolutos” se-
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jam imanentes e a imanência aqui independa do sentido em que é interpretada, Husserl está 

interessado em uma imanência específica, uma imanência reduzida conforme veremos.  

Com o objetivo de recordar o quanto já se conquistou até aqui e observar o valor da 

conquista, é importante relembrar que, no ato do visar, “o fenômeno puro, o objeto não está 

fora do conhecimento, fora da ‘consciência’ e, ao mesmo tempo, está dado no sentido da ab-

soluta autopresentação de algo puramente intuído” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 67). Ou seja, 

o fenômeno puro que é visado não é transcendente à consciência, é um fenômeno puro justa-

mente por ser imanente. Temos, então, como resultado do exercício da epoché dois domínios 

muito bem demarcados: o domínio do que me é transcendente e o domínio do que me é ima-

nente. Na reflexão sobre a possibilidade do conhecimento do objeto do domínio transcendente 

percebemos um espesso enigma. No domínio do imanente, o objeto de conhecimento é encon-

trado incluso na vivência cognitiva. É impossível (não) exagerar ao se falar da importância 

que a delimitação destes dois “mundos” tem para a teoria do conhecimento. A demarcação 

destes dois conceitos é fundamental uma vez que se busca a elucidação do enigma que envol-

ve a correspondência entre o objeto de conhecimento visado na consciência e a sua apreensão 

pelo ato cognoscitivo. Em outros termos, a elucidação de como se dá, na consciência, a cor-

respondência entre a vivência cognitiva, o objeto significado e a apreensão deste mesmo obje-

to. Importa observar que obtivemos a conquista de parte do solo de uma terra segura com a 

demarcação dos domínios: do que é imanente e do que é transcendente.  

Contudo, mesmo neste solo que promete firmeza ainda faz-se necessária uma “prote-

ção”, através da “redução fenomenológica”, para evitar a fatal confusão entre a “evidência do 

ser da cogitatio” e “a evidência de que existe a minha cogitatio” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 

68). Pois, o ser da “minha cogitatio” entendida como parte de um eu psicofísico carrega 

transcendências de toda ordem (no sentido daquilo que insiste em não se deixar evidenciar em 

termos apodíticos). O eu empírico a quem pertence o vivido cognitivo, vivido imanente à sua 

consciência, é um eu interligado no mundo real e, por isso, a sua objetalidade já é um conhe-

cimento pressuposto pela posição natural. Olhando, a partir da atitude natural, para a percep-

ção vivenciada, é muito difícil ao homem que pensa não apercebê-la como percepção que lhe 

é própria. Pelo fato de pertencer a uma pessoa que pensa, esta percepção que é sua vivência 

está juntamente com esta pessoa inserida no tempo objetivo. Sendo apercebida desta forma, a 

cogitatio é um “fato psicológico”, entendido como um fenômeno a ser investigado pela ciên-

cia natural chamada de “psicologia”. O fenômeno entendido neste sentido como um fato psi-

cológico precisa sucumbir à lei da epoché agora radicalmente exercida sobre todo resquício 



 

                                                                                                                                         
27  

de transcendência (entendida não meramente como o que está “fora” da consciência, mas co-

mo o que não se evidencia plenamente, sofrendo, portanto, o assédio contínuo da dúvida). São 

transcendências neste “segundo sentido” tanto o eu enquanto ente psicofísico como as pró-

prias vivências do eu que as vive.  

 

Necessitamos aqui da redução, para que não se confunda a evidência do ser da cogi-
tatio com a evidência de que existe a minha cogitatio, com a evidência do sum cogi-
tans e coisas similares. Há que precaver-se da fundamental confusão do fenômeno 
puro no sentido da fenomenologia, com o fenômeno psicológico, objeto da psicolo-
gia científico-natural. (HUSSERL, [1907] 2017, p. 68). 

 

A atitude intelectual filosófica deve, através da fidelidade ao seu método, impedir que 

uma danosa confusão entre estas duas evidências torne todo o trabalho realizado um esforço 

inútil. Ao propor a generalização da epoché, Husserl está adentrando, cada vez mais profun-

damente, no campo que garantirá à filosofia a possibilidade de apresentar de modo indubitá-

vel a essência do conhecimento através de “dados absolutos”.  

Com a generalização da epoché – exercida não somente sobre a posição de existência 

do que está fora da consciência, mas também do próprio eu empírico, bem como de suas vi-

vências psicológicas – Husserl exerce uma espécie de superação do pensamento de cartesiano. 

Em suas Meditações Metafísicas (1941), no uso da dúvida metódica, embora tenha chegado à 

certeza do cogito, Descartes não foi capaz de explorar todas as suas magníficas oportunida-

des. É neste sentido que, em suas Meditações Cartesianas de 1931, Husserl criticará Descar-

tes: 

 

A evidência cartesiana, a da proposição “ego cogito, ego sum”, permaneceu infrutí-
fera porque Descartes não apenas descurou a clarificação do sentido puramente me-
todológico da εποχή transcendental, mas, descurou também uma consideração atenta 
do fato de que o ego pode explicitar a si próprio ao infinito e de um modo sistemáti-
co, através da experiência transcendental, e, com isso, está pronto como um campo 
de trabalho possível inteiramente peculiar e separado, na medida em que ele se cor-
refere ao mundo no seu todo e a todas as ciências objetivas, sem, contudo, pressupor 
a sua validade de ser, e na medida em que, com isso, está separado de todas as ciên-
cias e não está de modo algum em contiguidade com elas (HUSSERL, [1931] 2013, 
p. 69).  

 

  Descartes encerrou a radicalização de sua dúvida metódica na evidenciação do cogito 

e, com isso, foi impedido de “colher os frutos” que almejava. Não foi capaz de acessar o cam-



 

                                                                                                                                         
28  

po dos fenômenos purificados de qualquer transcendência, exatamente o campo em cuja ima-

nência encontram-se, segundo Husserl, as possibilidades inestimáveis para a filosofia. Os de-

safios ocultos no próprio cogito não foram notados por Descartes. E a superação destes desa-

fios depende do exercício da epoché de um modo ainda mais radical.  Como consequência da 

não realização do exercício da epoché “transcendental”, Descartes foi incapaz de dar atenção 

“ao imenso campo da subjetividade transcendental” (TOURINHO, 2012, p. 34).  

Conforme já observado, num primeiro momento, o exercício da epoché foi lançado 

sobre o que se encontrava fora mim. Com isto, o meu olhar foi deslocado das coisas em sua 

transcendência e lançado na direção da minha vivência cognitiva. Encontro-me agora na ima-

nência real (reale Immanenz) e, como Descartes, alcanço a certeza do cogito. Contudo, o meu 

olhar enquanto olhar de um “eu” psicológico dirigido para a minha percepção vivida neste 

exato momento fará, inevitavelmente, com que a percepção vivida seja apercebida em relação 

ao meu próprio eu. Trata-se aqui de uma percepção que se apresenta como vivência de uma 

determinada pessoa, como um ato e um estado de um eu empírico. Sendo assim, devido ao 

seu cariz “psicológico”, estamos diante de uma imanência que precisa ainda de uma redução. 

Caso contrário, o “fenômeno puro” (no sentido da fenomenologia) pode ser confundido com o 

“fenômeno psicológico”. Fenômeno que é objeto de consideração e investigação da psicologia 

enquanto ciência natural.: 

 

[...] o conteúdo sensitivo está aí como o que conteudalmente se dá a essa pessoa, 
como sentido e sabido por ela; e a vivência insere-se, juntamente com a pessoa, no 
tempo objetivo. A percepção, em geral a cogitatio, assim apercebida é o fato psico-
lógico. (HUSSERL, [1907] 2017, p. 68).    

 

Apercebida desta maneira, a cogitatio é visada como estando no tempo objetivo, uma 

cogitatio  que pertence a um ente psicofísico que está no mundo e perdura no tempo. “Tal é, 

pois, o fenômeno no sentido da ciência natural, que chamamos psicologia” (HUSSERL, 

[1907] 2017, 68). Pelo fato desta cogitatio ser uma vivência pertencente a uma determinada 

pessoa, encontra-se como coisa no mundo. Em suas considerações sobre este tema, Fragata 

dirá que a radicalidade da epoché não foi ainda absoluta, uma vez que o campo inteiramente 

seguro da apoditicidade não foi atingido ainda (FRAGATA, 1959). Mesmo sob o golpe da 

epoché, não podemos ignorar que uma certa existência mundana ainda é conservada nas vi-
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vências deste eu psicológico. Mesmo diante da evidência da cogitatio, na imanência da cons-

ciência, pelo fato de ser a cogitatio de um eu empírico, precisa-se ainda de depurações: 

 

O mundo da “atitude natural” não é só o exterior. Num novo grau de reflexão, dirijo 
a mente para mim mesmo e para a minha imanência. Então, também eu sou uma rea-
lidade concreta, “mundana”: Eu, com todas as minhas atividades [...] com todos os 
meus fenômenos conscientes considerados como realidades existentes concretamen-
te. Neste sentido, também o eu e as suas atividades se apreendem como transcenden-
tes, e portanto como relativas, como participantes do enigma da “transcendência” 
(FRAGATA, 1959, p. 111). 
 

Não podemos esquecer que o mundo, o tempo e o eu são transcendências sobre as 

quais irá operar o método da teoria do conhecimento. Husserl chama-nos a atenção para os 

resquícios de transcendências que a imanência real, ou psicológica, ainda abriga. Eis o desafio 

da imanência real: persistindo em manter o enigma da transcendência manterá também persis-

tentemente o enigma do conhecimento transcendente. Ou seja, como é possível no ato cogni-

tivo o conhecimento ir além de si mesmo e alcançar “o objeto em si”? Ou seja, teria até aqui a 

crítica do conhecimento percorrido um longo caminho para se encontrar diante do velho pro-

blema do enigma da transcendência agora na imanência psicológica? Para evitar que todo o 

êxito conquistado até aqui não seja perdido, faz-se necessária uma radicalização da epoché. 

Primeiro o mundo transcendente, no sentido do que se encontra fora de mim, caiu sob o seu 

golpe; como resultado o olhar foi deslocado para o interior da imanência inclusa, ou real, no 

sentido do que se encontra em mim. Contudo, em face dos resquícios de transcendências (no 

sentido do que ainda não se evidencia plenamente), agora toda a imanência que me é própria, 

ou seja, a imanência psicológica, precisa ser colocada também sob o golpe radicalizado da 

epoché:  

 

O fenômeno neste sentido sucumbe à lei a que devemos sujeitar-nos na crítica do 
conhecimento: à da εποχή a respeito de todo o transcendente. O eu como pessoa, 
como coisa do mundo, e a vivência como vivência desta pessoa, inseridos [...] no 
tempo objetivo: tudo isso são transcendências e, enquanto tais, gnoseologicamente 
zero. (HUSSERL, [1907] 2017, p. 68). 

 

Em sua investigação filosófica, no objetivo de desvelar a essência do conhecimento 

obscurecida pela atitude natural, Husserl procura pelo “dado absoluto”, ou seja, procura pelo 

“dado” que seja absolutamente livre de toda transcendência. A generalização da epoché sobre 

a transcendência residual identificada na imanência psicológica fará com que o olhar se des-

loque agora da imanência do eu psicológico, do eu empírico, para o domínio da subjetividade 
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transcendental. Para isto, será preciso “exercitar a epoché num grau mais elevado que me leve 

à inibição de todo o interesse existencial (Seinsinteresse), de toda a ‘mundanidade’, operando 

a transformação da subjetividade psicológica na subjetividade transcendental” (FRAGATA, 

1959, p. 110). Embora o termo “subjetividade transcendental” aqui abordado por Fragata não 

seja claramente desenvolvido por Husserl nas Cinco Lições, é muito importante notar que to-

dos os conceitos que são nelas desenvolvidos são conceitos imprescindíveis para abrir o ca-

minho para a compreensão, não só do “sujeito transcendental” mas de toda a fenomenologia 

de Husserl. Por isso, as Cinco Lições são, embora concisas, fundamentais pelo tratamento que 

dão a conceitos, tais como, os conceitos de epoché, de “redução fenomenológica”, etc. Aliás, 

é justamente neste ponto de sua argumentação, na terceira das Cinco Lições, que Husserl pas-

sa a chamar a  “redução gnoseológica” (erkenntnistheoretische Reduktion) de “redução feno-

menológica” (phänomenologische Reduktion). Este conceito tão importante para a fenomeno-

logia, embora tenha sido por Husserl colocado aqui pela primeira vez em público, será conti-

nuamente desenvolvido pormenorizadamente ao longo de suas obras posteriores. Somente a 

redução fenomenológica agora radicalizada garantirá que a cogitatio seja livre de qualquer 

resquício de transcendência. Nos termos de Husserl, “só mediante uma redução, que também 

já queremos chamar ‘redução fenomenológica’, obtenho eu um dado (Gegenheit) absoluto, 

que já nada oferece de transcendência” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 68). Este dado absoluto 

reduzido pela radicalização da epoché apresentará possibilidades novas à filosofia. “Deste 

modo atinjo o eu absoluto, o eu transcendental e, com ele, o âmbito da experiência genuina-

mente filosófica” (FRAGATA, 1959, p. 112). Assim, conforme ficou observado, não é pe-

queno o valor da generalização da epoché. O campo aberto pelo exercício desta radicalização 

é o domínio onde estão as verdadeiras possibilidades para a ciência dos fenômenos puros. 

 

2.2 A Imanência como o domínio onde as coisas se mostram elas mesmas. 

 

A redução fenomenológica abre-nos um campo onde o fenômeno se mostra absoluta-

mente puro. O que temos agora com o uso da redução é uma imanência, considerada em seu 

segundo sentido, qual seja,  “o dar-se absoluto e claro, a autopresentação em sentido absolu-

to” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 59). Uma vez que “o eu e o mundo e a vivência do eu como 

tal”, por causa da transcendência foram colocados sob o índice de nulidade através da  genera-

lização da epoché, a reflexão intuitiva desloca-se, exclusivamente, para o “dado na apercep-

ção da vivência considerada”. O olhar antes direcionado para a imanência real, ou seja, para 
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as vivências de um eu no sentido psicológico, agora através da redução fenomenológica, des-

loca-se para um eu puro cuja relação com os objetos é de outra ordem, como nos dirá Fragata: 

 
Este eu, assim depurado, torna-se apenas concebível na sua relação ao “objeto”, o 
qual também já não é um objeto mundano, existente no sentido vulgar da palavra, 
mas um “objeto” puramente “intencional”, [...] um “objeto” que é uma idealidade 
pura meramente significada, desprovida de qualquer caráter psicológico 
(FRAGATA, 1959, p. 112).  

 

 Eis um campo fenomenologicamente reduzido onde os fenômenos se mostram livres 

de toda transcendência. Com a reflexão simplesmente intuitiva virada para o “dado na aper-

cepção da vivência”, o que se mostra é o dado absoluto, uma vez que ficou omitida pela redu-

ção fenomenológica qualquer referência ao eu empírico. O que está diante dos olhos não é 

mais uma imanência psicológica carregada de transcendências. Com a radicalização da epo-

ché, agora o que é visado é simplesmente o fenômeno puro já “no sentido da fenomenologia”. 

Como dirá Husserl, “a toda a vivência psíquica corresponde, pois, por via da redução feno-

menológica, um fenômeno puro, que exibe a sua essência imanente [...] como dado absoluto” 

HUSSERL, [1907] 2017, p. 69). Husserl insiste em marcar muito bem a distinção entre a 

imanência psicológica como um objeto de investigação da psicologia científico-natural e a 

imanência dos fenômenos puros ou, dito mais acertadamente, dos fenômenos agora depurados 

pela redução fenomenológica. Estes fenômenos puros são os objetos de investigação da ciên-

cia fenomenológica: 

 
Se há possibilidades de converter tais fenômenos puros em objetos de investigação, 
é evidente que já não estamos na psicologia, esta ciência transcendentemente objeti-
vante. Nada inquirimos então acerca de fenômenos psicológicos, não falamos deles, 
nem de certas ocorrências da chamada realidade efetiva (cuja existência, pois, per-
manece inteiramente em questão) [...] (HUSSERL, [1907] 2017, p. 69).   

 

Os objetos da fenomenologia estão colocados como existentes, contudo, não são con-

siderados existentes “num eu, num mundo temporal”, mas existentes “como dados absolutos 

captados no ver puramente imanente”. Aqui já encontramo-nos com as âncoras lançadas na 

“costa da fenomenologia” como dirá Husserl. Uma vez obtido o “puramente imanente” atra-

vés da redução fenomenológica, “eu intento justamente isto aqui, não o que ele visa transcen-

dentemente, mas o que é em si mesmo e tal como está dado” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 70). 

Husserl dirá ainda que usa tais expressões apenas como simples auxílios com o propósito de 
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“levar a ver o primeiro que aqui importa ver, a diferença entre os quase-dado do objeto trans-

cendente e o dado absoluto do próprio fenômeno” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 70).  

A radicalização da epoché nos trouxe até este campo de grandes possibilidades para 

uma ciência como a filosofia que busca alcançar o rigor científico. Depurados de todo resquí-

cio de transcendência, os fenômenos puros são “objetos” livres de precarizações no seu modo 

de aparecer. As condições para a investigação fenomenológica são plenamente favoráveis. 

Todo o mostrar-se deste campo promissor de fenômenos puros foi viabilizado pela radicaliza-

ção da estratégia metodológica de Husserl. Os comentadores Kelkel e Schérer consideram a 

“redução fenomenológica transcendental” de Husserl, num certo sentido, menos radical do 

que a dúvida hiperbólica de Descartes: 

 

Menos radical, na medida em que Husserl limita a universalidade da epoché ao do-
mínio da transcendência, do ser em si, a fim de libertar a consciência do seu com-
promisso “no” mundo em si, que não cessa de estar aí para mim. [...] O pôr o mundo 
entre parêntesis retira o véu que escondia a subjetividade a si mesma, dando-lhe [...] 
a vista, pois a atitude natural é uma espécie de cegueira [...] (KELKEL e SCHÉRER, 
1954, p. 42). 

 

Por outro lado, dirão Kelkel e Schérer, a epoché husserliana atinge uma radicalidade 

maior que a dúvida cartesiana: 

 

Pois, se, primeiramente, afasta qualquer ser objetivo estranho à consciência – por 
conseguinte, todo o domínio transcendente da natureza e das ciências da natureza na 
medida em que têm por base o “pressuposto universal da existência do mundo em 
si” –, não dá maior crédito às ciências matemáticas – ainda que estas, dotadas de es-
tatuto eidético, pareçam escapar à contingência do empírico; mas os “objetos gerais” 
das ciências eidéticas, como as matemáticas ou a geometria puras e a lógica, são, 
também eles, de certa maneira, “transcendentes” à consciência pura ((KELKEL e 
SCHÉRER, 1954, pp. 42-43).  

 

 A radicalidade de Husserl ao superar a dúvida metódica de Descartes revela uma 

imanência onde os fenômenos reduzidos se mostram como dados absolutos para um puro ver 

e apreender. A imanência neste segundo sentido já constitui-se, nos dirá Husserl, numa “terra 

firme de dados”. Esta terra firme a que chegamos através da redução fenomenológica possui 

os “dados” que podem ser utilizados por serem justamente os dados necessários para que uma 

ciência do conhecimento seja possível. Tendo sido certificado o “campo do conhecimento pu-

ro” (HUSSERL, [1907] 2017, p.71), a fenomenologia está estabelecida como “ciência dos 



 

                                                                                                                                         
33  

fenômenos puros”. Ao estudar o campo do conhecimento puro, a fenomenologia poderá tor-

nar clara a essência do conhecimento, estudando-o imanentemente através de um visar puro 

do fenômeno reduzido. Em obras posteriores, Husserl mudará o uso do termo “imanência” 

pelo termo “transcendental”: “o mundo interior ou do ser imanente no seu sentido radical, pa-

ra o qual nos devemos orientar como filósofos, e que é chamado transcendental” (FRAGATA, 

1959, p. 84). Segundo uma nota de rodapé na página citada, Fragata nos diz que, no § 76 de 

Ideias I, Husserl afirma-nos: “mediante a redução fenomenológica abrira-se para nós o reino 

da consciência transcendental, enquanto ser ‘absoluto’ num determinado sentido” 

(HUSSERL, [1913] 2014, p. 165).  

A Transcendência após o exercício da redução fenomenológica também ganhará um 

novo sentido. Agora o termo transcendência se refere não mais ao que se encontra fora da mi-

nha cogitatio, mas a “todo conhecimento não evidente” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 59). 

Neste conhecimento, vai-se além daquilo que no “dado evidente” da cogitatio pode ser visto e 

captado diretamente. O objetal, ou seja, tudo o que é relativo ao objeto é intentado mas não é 

intuído ele mesmo pelo conhecimento. Isto é o transcendente: em sua relação com a imanên-

cia do eu puro trata-se de um conhecimento que, embora não evidente, é intentado na cogita-

tio reduzida. Percebe-se que, com generalização da epoché, o conceito de “transcendência” 

foi radicalmente modificado.  Não podemos esquecer que a transcendência do conhecimento 

continua sendo problemática. O ser da objetividade a que o fenômeno puro refere-se, “na me-

dida em que for transcendente, não me está dado e é justamente questionável como é que, não 

obstante, ela”, a objetividade, “pode pôr-se e que sentido tem e pode ter, se uma tal posição há 

de ser possível” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 71).  

No desenvolvimento da questão da transcendência (entendida no sentido do conheci-

mento não evidente), Husserl apresenta-nos um fato de suma importância sobre este campo 

aberto pela redução fenomenológica. O fenômeno puro permite-nos captar algo que tem, de 

algum modo, uma “referência” ao transcendente: 

 

Esta referência ao transcendente, no fenômeno puro, é algo evidente, ainda que a 
apreensibilidade do ser do objeto transcendente continue em questão pelo golpe da 
generalização da epoché. “O referir-se ao transcendente, o intentá-lo neste ou naque-
le modo, é um caráter intrínseco ao fenômeno” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 71).  
 
 

O que Husserl enfatiza aqui é o seguinte: onde existe, pela redução fenomenológica, o 

visar de um fenômeno puro tem-se também uma referência ao transcendente. No entanto, isso 
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já é suficiente para trazer dúvidas e inquietações, uma vez que até aqui ficou muito bem colo-

cado por Husserl o caráter problemático do transcendente.  

As pressuposições transcendentes já foram excluídas através da redução “teórico-

cognoscitiva” (erkenntnistheoretische Reduktion) uma vez que, em se tratando da possibilida-

de de seu sentido e de sua validade, a transcendência está em questão. Neste caso, como “a 

fenomenologia do conhecimento” poderia ainda averiguar cientificamente a referência a qual-

quer transcendência e fazer acerca desta qualquer tipo de afirmação? Husserl diz, que diante 

deste desafio, podemos ter a impressão de um pensamento circular: 

 

Mas se a εποχή gnoseológica exige – como poderia parecer – que não deixemos vi-
gorar nenhuma transcendência antes de termos fundamentado a sua possibilidade, e 
se a fundamentação da possibilidade da própria transcendência, na forma de funda-
mentação objetiva, exige posições transcendentes, parece haver aqui um círculo, que 
torna impossíveis a fenomenologia e a teoria do conhecimento; e as penas passadas 
seriam em vão (HUSSERL, [1907] 2017, pp. 73-74). 

 

 Tal círculo capcioso precisa ser rompido por “um passo” dado em frente. Na realida-

de, trata-se de um passo já dado no momento em que se distinguiu as duas transcendências e 

as duas imanências. Com a radicalização da epoché, a cogitatio foi apreendida de forma mais 

clara e profunda do que em Descartes:  

 

Descartes, como se recordam, depois de ter estabelecido a evidência da cogitatio 
[...], perguntava: “o que é que me assegura destes dados fundamentais?” Ora, a clara 
et distincta perceptivo. [...] Não preciso dizer que apreendemos aqui a coisa já com 
maior pureza e profundidade do que Descartes e que, assim, também a evidência, a 
clara et distincta perceptio, é por nós captada e entendida em sentido mais puro. 
(HUSSERL, [1907] 2017, p. 74). 
 
 

Aquilo que a dúvida hiperbólica revelou a Descartes, ou seja, a evidência da cogitatio, 

a radicalização da epoché  mostrou de forma mais profunda a Husserl. Pois, pelo método da 

dúvida, Descartes alcançou o “ego cogito que prescindia do corpo. Mas o seu ego, apesar de 

incorpóreo [...] era ainda uma realidade substancial, concretamente existente, identificada 

com a alma, por outras palavras, um eu natural ou mundano” (FRAGATA, 1959, p. 113). Nas 

suas Meditações Cartesianas, considerando os equívocos de Descartes, Husserl alerta para 

que a filosofia não caia novamente nos mesmos erros:  
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Ficaremos afastados de tudo isto se permanecermos fiéis ao radicalismo da reflexão 
e, com isso, ao princípio da pura intuição ou evidência, por conseguinte, se não con-
ferirmos aqui validade senão àquilo que nos foi desde logo e imediatamente dado no 
campo do ego cogito – que nos foi aberto pela εποχή – e se não fizermos asserções 
sobre aquilo que nós próprios não vemos. (HUSSERL, [1931] 2013, p. 63). 

 

A partir desta clareza da cogitatio, mais profunda inclusive, Husserl seguirá no seu ob-

jetivo por encontrar os dados de que precisa. Ainda não se compreende como é que a percep-

ção pode alcançar o transcendente, no entanto, está claro que é possível a percepção alcançar 

o imanente. Isto se dá na forma da “percepção reflexa e puramente imanente, na forma da 

percepção reduzida”. Se perguntarmos como alcançamos essa compreensão, dirá Husserl: 

“ora, vemos diretamente e apreendemos diretamente o que intentamos (meinen) intuitiva e 

apreensivamente” (HUSSERL, [1907] 2017, p.75). Husserl procura conduzir seus alunos ao 

interior do campo aberto pela radicalização da epoché, campo que será tratado, não aqui nas 

Cinco Lições, como um campo transcendental. A redução fenomenológica exercida num certo 

grau de radicalidade levou Husserl além do que a dúvida hiperbólica foi capaz de levar Des-

cartes. Este novo campo Husserl chamará de um “novo país”, no qual importa que coloque-

mos firmemente os pés.  

Neste novo campo está, conforme já vimos, a questão da referência ao transcendente 

captada no fenômeno puro. Husserl mostra, nas Cinco Lições, que, dos fenômenos puros re-

duzidos, brotam possibilidades que precisam ser exploradas: 

 

Ter diante dos olhos um fenômeno que visa algo, que nele não está propriamente 
dado, e duvidar de que esse algo exista e de como possa compreender-se que existe, 
tem sentido. Mas ver e nada mais intentar do que o que é intuitivamente apreendido 
e, ainda, perguntar e duvidar não tem sentido algum (HUSSERL, [1907] 2017, p. 
75).  
 

 

Na imanência reduzida, os fenômenos puros se mostram, de modo absoluto e claro, vi-

sando algo que não está propriamente dado. Husserl diz, na citação acima, não ter sentido al-

gum ignorar este dado absoluto: “um fenômeno que visa algo”. Nossa jornada não deve ter-

minar naquilo que nos fenômenos puros é “o absolutamente compreensível por si mesmo”. É 

um passo importante ir na direção do “intentar transcendente”, caso contrário “de nada nos 

aproveita, no entanto, constatar ai um dado absoluto, o dar-se do intentar”. Husserl pergunta 

se “não devia ter uma posição intuitiva de outros dados como dados absolutos”, como por 
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exemplo dados absolutos de “universalidades”. É um absurdo duvidar de um dado universal 

intuitivamente evidente, embora não esteja dado em si mesmo na consciência. “Seria estra-

nho”, dirá Husserl, “limitar-se aos dados fenomenológico-singulares da cogitatio”. Na clari-

dade da cogitatio, existe “algo de captável no fenômeno puro que tem esta referência ao 

transcendente” (HUSSERL, [1907] 2017, p. 71). A ciência fenomenológica não pode ignorar 

este “algo de captável”, que no fenômeno puro, refere-se ao transcendente. Este é o campo a 

que Husserl fez alusão dizendo que suas possibilidades “são esplêndidas”. Mas, para continu-

ar explorando este assunto, a presente pesquisa já estaria entrando em outro tema. Isto será 

reservado para um trabalho posterior.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Concentrando-se nas Cinco Lições, proferidas em 1907, este trabalho procurou apre-

sentar os conceitos de “transcendência” e “imanência” tal como aparecem nestas aulas de 

Edmund Husserl. A forma metódica com que Husserl dispôs os conceito em suas aulas de-

monstrou-nos o rigor do seu pensamento. Não satisfeito com uma evidência qualquer, em sua 

determinação por fundamentar cientificamente a filosofia, buscava as evidências apodíticas. 

Assim, nas Cinco Lições, foi possível acompanhar a sua ascensão que, partindo do solo da 

atitude intelectual natural, alcançou o eu absoluto, ou transcendental. Como nos diz Fragata, 

“o filósofo, que só descansa na ‘evidência apodítica’, não pode começar pela coisa exterior” 

(1959, p. 106). Fica patente, já nas Cinco Lições, a importância de toda a estratégia metodoló-

gica adotada por Husserl. Pois foi no uso da epoché e da redução fenomenológica que o autor 

superou, deixando o mundo “entre parênteses”, os enigmas e dúvidas que, se não resolvidos, 

dão azo à ameaça do ceticismo. Husserl entendeu, pressionado por uma espécie de “crise pes-

soal”, que da solução dos enigmas que afrontavam a filosofia, dependia a sua própria vocação 

filosófica. Numa leitura atenta de suas obras, fica claro que, na busca pela solução de tais di-

lemas, seu esforço não foi pequeno.  

A fenomenologia de Husserl é, como demonstram as “Lições” de 1907, fortemente 

marcada pela radicalização no uso dos métodos. Até mesmo a evidência do cogito, que para 

Descartes parecia ser o ponto de chegada, para Husserl era apenas um importante portal que 

precisava ser ultrapassado. Com a radicalização da epoché, estratégia fundamental para Hus-

serl, abre-se um campo fenomenal onde as coisas apresentam-se na sua evidência originária. 
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Nas palavras de Husserl, “em vez de possuirmos simplesmente o mundo, possuímos apenas a 

consciência do mundo” (HUSSERL, 1924, apud FRAGATA, 1959, p. 117). Na investigação 

deste novo domínio a fenomenologia será chamada, nos termos de Husserl, de “doutrina das 

essências dos fenômenos [...] puros”. Os fenômenos absolutos são as cogitationes que pode-

rão ser, na cogitatio reduzida, investigados fenomenologicamente. Como nos diz Husserl, na 

investigação feita pela fenomenologia no campo dos fenômenos puros “as perspectivas são 

esplêndidas” (2017, p. 72). A “viragem” que as Cinco Lições anunciam no pensamento de 

Husserl marca esta importante ascensão às alturas da fenomenologia transcendental. Neste 

sentido, justifica-se o mérito das Cinco Lições, como uma fonte de pesquisa fundamental, não 

só dos conceitos de “imanência” e “transcendência”, temas deste trabalho, mas da fenomeno-

logia husserliana em geral.  
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