DIF1CULDADES 1\10 CONHECIMENTO DO OUTRO
$1- 0 pruhleoia do signili~ario nnlropológieo d : ~Yerdn~leo
tlo Erro.

O mero facto da dualida,de re~-ela,tlana análise feiioi~icnolágic~
do conliecimento, da (1istiiiçEo ent're sirjeil;~e objcoiio, implica,
seg~iiidosiipoinos, as scgiiiiites conseyiiências princil)ais:

a) leva-nos >I,pressiipor, por iiin Ikado, uma, relaçiío de lieteronoinin eiit,re os dois t,winor;,pois, seili iiiria, separaçgo inicial
entre siijeito e ol~jeeton9Xo Iia,~oria.Iiigai. para o aoto de
co~ibe~isneilto
;
h)

mas obriga-iios 2% recoilhccer, 110sontro lado, que esse iuesmo
:hcto cle cosilieciineuto \-i%\ rima identificaçiio em que seja
miil,~il:bayirel:~cliialid>~de.

Sendo assim, - e podendo o inorinieiito identificador do neto
cognoscitivo efectuar-se, em principio, no correr cle rp%lqiieriim de
ùois sentidos opostos (quer no sentido de lima alienação do siijeito,
no da reduqrio
d a sua entiovevsüo no objecto, quer, in~~ersamente,
do objecto ao sujeit,o que o a-preende)- n questso qiie logo se

C) Cornuoicação lida na sesszo solene de clõusura da Assembleia fnlcrnacional dc
Estudos Filos+ficos realizada em Era@ de 29 9 31 de Oii(ubro de 1967.

lovii,i~t;~b
será precisaiiiente a de saber ein qual desses sentidos o
conheciiiicnto se efectua, oii seja, será, o chamado problema essencial
do coiiheciinento (que pretencle esclarecer se o objecto intencional
do coiilieciilieiito é iinsiiente o11 ti'a,nscendente :bo sujeito) aquele
que se r e ~ e s t eda mkxinm prioriclade gnoseológica.
L'a,fia qiieiii considerar o conheciiiiento 3, liiz I 'C atitude füosú~ica(9-que o iilesiiio 6 dizer, da toinada de coiisciência da cliialidade
Zii-AIiindo, oii ainda, se o preferirmos, iL liiz de lima diii'slidade
giioseológica que foi siirpreender-se no plano, «sempre presente)),
da espoiit~&.iiel~
experiência estema- será, essa, sem clú~~ida,,
a
priiiieirlb qiiestXo a enfrentar. l? certo que, se permanecermos,
1
como A nosso iiitento, rio plano de descriçáo fenoinenoló,'~ l C I a.ssuiiiido inicialinente - esclweca-se, desde jA, em breve parêntese,
qiio ti%lplano se i ~ á ojiistifice com a, mera intenção de ser mais
desprecoiiceitiioso e libert-ador do que o 111ario (li's experiência
espoiitâilea, mas carece cle ser fiincla~nentado,de iiianeii.;~posit i ~ a , coin
,
base iiiiin crit;erio inetoclológico espresso ( 3 ) - podeT&
levaritar-se iiina q~esi;Uoainda inWs radical: a de cliliicida~ o
l~ról)riosigiiificaclo &A rela,@Xognoseológica no seu cI11plo aspecto
de sepnreeZo e de iinificaçXo. Qiie significt~clot e r i para, o sujeito
a sua ignorância? Que biiscari verdac1eisii;nente no conheciiiieiito ? Qiie coiiseqiiêiicias terXo, para si, a Verdade e o Erro?
I'ensaiiios t o d a ~ ~ ser
i a l~referível,de iini ponto de vista heuríst~,ico,coiiiep~rpela prirneirtb das questões que le~~aiitiLinos,
oii seja,
ra de saber em p a l dos sentidos da relaqio cog.nitira o conheciiiieiito se efectiiari, e, cleiitro dela, considerar de inicio o moviineiito giiooseológico esl~onf-kneoqne vai do siijeito pari's o objecto.

3 L?.- Breve arválisi* 110 eoiilieeirncnlo enle~idiilo eomo visão
O coiiliecimento concebido como visco, como colztem,plação, além
de corresponder iL forina coiilo espont,âneamente se apresenta, -

Para rima consideração mais demorada da estrutura e do valor-.gnoseológico da
i?)
;atitude filosófica poderá ler-se o nosso estudo «O MJrodo Fciionienológicon, Porto, 1965.
;págn. 87-93.
(3) Vd. "OSSO estudo j6 citado, páss. 34-36. Adiante voltaremos a este ponto.

(noutro liigai. deisArnos esboqoc1a iima explicaç~Xoparsi, o facto de
ser o sentido da vista, ermo qualquer outro, o tacto ou o ouvido, por
exemplo, que nos surge investido da dignidade de paradignla do
próprio conhecimento (') -ieni ainda a seti f a m r a circimst&ncia de
a, estrutii~ecla consciência ser inteiicional. E este i.,sem d ú ~ ~ i d a ,
uin argiimento impressionante, pois, a consciêncin se nos revela
do que siibstantire, permaneilassim eoino se fora ~ n a i sadject,i~-a
temente aberta, &o objecto r ]?rosa, do seii fascínio. Esta npetê?zcia
de ser, contudo, esl;:a psedisl~osiçS,ol ~ t ~ i . aaderir
,
ao que lhe é dado,
leso é. defra~idsdanos seus riio\.iinontos espontâ~neospele nliiltiplicidade, contingência e l~oùrezados objectos que se oferecenl.
I? tal decepção, ou, pelo menos, t a l peiylexidade, qiie desdobra
em dois niomentos, e eili dois planos distintos, a, identificação
~~isacla
no inoviinento gnoseoló~icoespontâneo. Trata-se-á, priineiso, de ir ein bliscl~do Ser p a u Ih das apwências; Ser naturali~ieiite;%ntevistocomo edeqiindo a,o sujeito, o11 seja, se n,%o antevisto logo como absoluto (depois .irei'emos as razões pelas qiisis o
lloiileili ngo podei.& consi(1ei'nr-se coino iun sajeit:o absoluto), pelo
menos mltevisto coino iinitArio - o sujeito é iim;i, unidade -e
como fonte siificientenlente riee e gelierosa para não (Lefraridar a
intencionaSiclade da consciêiici:~, mosino qiiando no iiso cla sua
iuítsiina ainbição. Trat,a,r-ne-Rse$iiidairiente de lidar com iinx Ser
que lixo chega ti, desl~rendcr-sedas aparências por inteiro, que
perinanece eqtiivoco c esqui\-o, ora rerclaudo-se ora octiltanclo-se,
nuin jogo ein qiie TJerdade e Erro podem alternar miidando de
l)osi$% e ele iiome. Jogo clra,ni&ticoportanto, ainda que jogado
milita rez leviainente, pois é o Erro qiie podc abrir ao siijeito as
mil portas que cEo parn o Nads.
$ 3. - 0

Erro e ;I \;ei.tl:itle eoiiio iiietIi;iiieiros eiitre o Srijcito,
o Sada e o Ser.

E aqui uma l>ara,gernmilito breve para meditarinos uns rnoincntos sobre o significado da possibilidade de Erro na relação
cognoscitiva, ainda qiie para tanto tenhamos de saltar para a,
sogiinda das questões leraiitadas no início desta, conliinicaç%o.
i') Vd. nosso estudo já citado, págs. 175-77.
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Se bem observarmos, 6 precisaineirte o fecto de o Erro ser
possível que esclarece, c0111 um novo e iiieis profiindo significado,
aquela separaçào qne viilios existir entre siijeito e objecto, i10
conlieciiiieiito;portanto, relaçiio cle heteronoinia entre os dois termos
exactamente porqiie, illnis do que nina «clistância))clestinada a
ser a.niilada, entre r~uibosse levanta iiin visco, se entrepoe a ljossibilidade de ser r,io o iiiorimento iinificador <pie aiii~ila,a r c l a ~ i o
eogiiiti~~a.
Ora esse risco só ter& sentido se a alternativa qiie se
abro ao conllecilneilto for - rião diTei propriaillente a do Ser ou
do Não-Ser - iuas a est&beleciclaeutre os caininlros clue condiizeili
ao Ser e os oaininlios que coiicliizei~~
ao N a h . RepaBre-seqiie frblâmos eu1 caminlios para o Ser e para o Nada e 1150, directamente,
eiu Sei. c em Nada, e interessa.rS que vejaiuos clarai'amente o alceiice
dess:b distinçLLo. Coiueceinos, para isso, por lima ùrevissiina refiexno
sol~reas relações do sujeito com o Nada: a mera obser\,a$ão feiioinenológicn nos rex-ela que i. i1t-e&2~e?~in~e~rláve1táel e incoiicebi\-e1
uma adesão d i ~consciênciza ao Nada. Todevia, o aiijeito teu1 a
nopio de Nada e esta possiii 11111 sig~iiiioadoprópiio. A dificiildade rencer-se-á, como ~~ereiilos,
se insistkulos iiin pouco mais
cliliicidayio do signiiicedo giioseológico c10 Erro. a que este,
cori1eqaiid0, como acabimos de ver, por sublinhar L: separação
inicial eillre sujeito e objecbo ao atribiii-lhe u111 sigliificado de
risco, rex-el&-se-nosagora, em conseqriência, coino sendo a 1náIscal.a
do Kacla coino ilusão, como caminl~oqiie cond~iza 1xIrte neiilinin;i.
E coino n ocasiiio 6 rhzeda para coilsiderariuos o iilesino problema
relatisainente ao Absoliito, aproreiteino-Ia clesde já yergiintaiido-nos se o siijeito poderá, a,inda que confinado <L sua, modesta
fuiição de recept&ciilo, ter diinens60 para o abarcai.. Com ~ i s t a
a uiila resposta i~iioteinosprimeiro que, tal como acontece com o
Eada, o sujeito tem a noç,ã,o de Absoluto, ~fe~ecendo-lhe
essa
noção iiiu sentido positivo. Reparemos todavia qiie q r e s e n t a i ~ i
figura beiu diversa, no pbno da descriçXo fenomenológica, os factos
da, iinpossiùilidade de experiência directa do Nada e do Aùsoliito: a,
ausência da experiência do Nada deniincia lima iiiipossil~ilidade
de estrutura, ao passo que a ausência da experiência do Absoluto
se relaciona com uina imperfeipão ou insuoesso do conhecimento
humano qiie, pela siinples eirciinstânoia de ser experimentado ou
avaliado como imperfeito e ineficaz, autoriza a hipótes de que

I

se trata de limitações de facto. Parece-nos, nn verdade - e a,qui
iiiiia reserva a fazer i posiqão de Bergson (9 - qne o sujeito n6o

,

i

E ccrto que a filosofia de Bergson é considerada, cni úllinia aiiálise, conio uma
(j)
e.xpei'ié,rei~rNrregr~~I.
(Assi111o afirnia expressamente a filósofo no final da «li!riarlir~üoL
, ~ ~ e ~ o f i s i een »assim o confirmam também os seus expositores mais lúcidos -veja-se,
por exeiiiplo X. Zubiri, aCiirco Lecrio>ws de Filosofia», Madrid, 1963, pág. 21 1). E certo
tanibémentender-seauea «dui.éeuselina.sein
aiiebra de continuidade. à «eternidadeviva».
-.
ou seja, ao Absoluto (Bei-gsoii, H. - «Lrr Peirs6c er /e iMooiirr,rr», P . U. F., 1960, pág. 210).
Entendenios contudo qirç a gnasealogia bergsoniana, por ter pago um tribiito demasiadamcnre pesado a o seti inotivo inspirador (repensar o evolucionisnio spenceriano
à luz de Lima coiiccp@o dc tempo que, dcvcndo ser a dimensão de uni movimento vital,
náo podia ser entendida cm terinos rnccanicistas; dai uma espontancidade que se identifica com a liberdade, dai urna evolução cririrloiu), se desenvolveu n o interior de pcrspectivas limitadoras, coin adniirável virtuosisnio muita embora, e esbarraii com dificuldades tais que peiisanios poderá contestar-se a legitimidade daquela noção de experiência iiilegral e maiitei- a reserva que fizemos a Bergson. Tentareinos explicar-nos com
a brevidade possivei.
Os dois elctnentas C~iiidanientaisdessa gnoselogia s60, a nosso ser, os segiiintes:
< r ) a dilalidadc cogiioscitiva só se verifica e poderá aceitar-se ao nivel de uni conheiiniento espontâneamente pragniático, qucr emplrico quer cientifico (onde verdadeiranicnte n6o interessa conhecer as coisas, mas usi-Ias) e o autêntico conheciiiiento (só
possivel niediante iiiiia intiiiç2o esforçada e dificil quc nos liberte dessa espontânea
atitude prática) tcni Irigar ùnicarnenle quando conseguiinas deixa? dc ver as coisas canio
exteriores., e.. Deiielrando
na sua intiniidade. velar «con-viverinos»:
.
I>) sendo as coisa?, (os «dados iiiiediatosn) «durées», o conhecimento é possivcl
porque o siijeito é igrialnicnte «drirée», e dura enqiianto durar a sria convivència.
Ora bem. Eslas posições gnosealógicas só têni sentido dentro de unia concepç2o evoIi~cionistaqilc considere as coisas existentes como oduréesn que participani n u m niesmo
'qclaii» vital, e cujo inovimento sc encontra por isso orientado entrc unia toriira inferior
dc mera repetição, que poderianios dizer infra-temporal, e unia «eternidade viva» que,
está para além do tenipo. Daqui, pois, riiiia primeira objcc~iíode principio, inuilo séria:
as posições gnoselógicas, pai.* terem valor filosófico e se não confinarem a o âmbito
limitado das inetodologias cientificns, não deveni partir de concepções ou pontos de,
vista incorporados ciii conliccinientos já constiluidos e tidos por ve~xladciros(o reparo
podcria dirigir-se iambém ao Aiitor da 2." edição da «C~.ilico</r, R<ciro Pirinn), mas da.
atitude filosófica c da esti-iitiira essencial do conlieiniento. E duas objecções niais, deribadas do facto dc tct. sido, conci.ctaniente, o evalucianismo, a doutrina accite sem as.
necessárias cautelas criticas. A primeira sitiia-se no interior do próprio sistema e foi.
aliás vista por Bergson qiie procurou resolvê-la atenuando a distinção entre conliecimento
cientifico e iiietafisico e forqando a intuiMo a ser cntendida em ternios quc niitita se
afas1ain:do seitsentido inicial -na verdade, visto à lilz de um conlieciniento entendido.
como con\~ivéncia entre odiiréesu, o conlieciinenlo dac coisas materiais, oii seja, d a s
coisas cuja d i ~ r a ç i ose processa "uni plano quantilativo c consiste na mera repetiçáo

pode aderir a,os objectos coiitingontes o iiiúltil~losda experiêiicia
espoiii;ânea, pois & intencioii;iliclaclu da siia coiisciêiicia, B niiiitio
mais niiil~la,e iiáo se rê, no caso iiiesiiio de ser l~ossivei,raz.20
para resig1ia.r-se o srijeito a liinitnções sei11 'oriirapa,rti<la coin1)eiisadora. Por outro Iaclo, olliada &L perspectiva ciii qiie nos
eucontrai~~os,
;h hil~óteseC ~ cxistP1lci;a
I
escliisiva dos seres re1nt;ivor
parece insiistent&~-el.
De qiialq~iur~ilodocoiitiiilo, se: oii eirpruiilo
o Ahsoliito se náo rei-ola,r, u ~);ri.nlelaiiieuteao que se pass:i coi~io
Erro e o Xadii,, - ;i Verdade :%l~reseiita-sc-110s
coiiio medi:rLlora,
coi11o carninlio que conduz ao Ser.
$ 4. - 0 eoiilieeiiiieiilo erileiiditlo eoriio coiisisliii~lolia it~liiy2o
40 olrjeelo :io sujeilo.

E eis-nos assim chegados - iuiiito oiii especial clcpoix clns
obscrvaçoes sobre a iiatiireza do Erro, &as suas conseqiiêiicias
para o sujeito, e ainda sobre a cliilieiisáo transiinita (li&inteiiciomlidado da consoiência - a uma ~il-iiaçiioe111 qiie 1)odcroiios riiais
c1a~rsmeiit.eaiialisai' o outro seiilido 1)ossi~-e1
do iuovimeiit~ogiioscológico; nele ha~-eriapois, e111 vez de iiina relnçlío de Iieteronon~ia,
de uina ader:i'êiiciado sujeito :I, algo que iGo c! ele, iiiiia aproxiiua~iro
e reduçzo do objecto ao sujeito, (10 ot~troao ?»esi?ro.
Estes opostos sentidos do iiloriiiiento giioseológico têin iiispirado, coirio se compreenile; clist,intas fainilian de tooriss gnoseo-

do mesnio, nZio poderá deixar de ser «exterior» e «concepiual». (Por isso o sistenia
bergsoniano nos surge como iiin anti-kantisi>io-enquanto Kant tem a intuição
metafisica por impossivel, Bergson enlendc que não pode Iiaver int~ii$õesprol)rianicnte
ditas no campa das ciências da mat6ria). A segunda objecção consiste, como vinios, no
facto de este filósofo ler entendido o tenipo como dimçnsão do «elans vital e nào em si
mesmo, como dimenso imanente da consciência transcendenlal, o que, alérii d o nmis, o
revelaria como sendo constituido por uma sitcessão de «presentes» que incessantemente
caiem no passado e devoram o futuro, e impediria, em coiisequência, que a intencionaiidade da consciência pudesse anular-se num conheciniento que se continuaria e ampliaria
Indefinidamente no futura, pois tal conheciniento seria impossivcl.
E como esta última objec~ãonos parece suficiente' para justificar, contrn Eergson,
a tese de que o homem não pode ter consciência de uni Absoluto que não seja actual
e de que, portanto, a transfinita apetência de Ser da sua consciência r i o poder5 ser
satisrcita, por aqui nos ficamos.

!
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lógicas, ganhando o diferendo que as separa a sria ni&xininaciiidnde
ao apaccer o problema esseiicial c10 coiilieeiineilt,~no liozizonte cla
História da Filosoiiu~.I3 isso verificoii-se precisailiente qiiando o
pensamento filosófico se deisoii doininar pelo receio do E1.i.o; (9,
e siiiiiiltânesinente verificou que é mais fhcil evitar. o Erro clo
que atingii. a Verdade, oii, pelo inenos, qiie estando ao a,lcance
do homeiil eritaMro Erro, dereri sei. esse, priideiiteiiiente, o ]>rimeko iiioinento na iiiwclia pai'& :I Verdade. Conviri toc1:hvia avaliar-se 11em o preco desfia seçiwanqs: e eii penso qiie n sua eontrn#partida mais pesada seri n reclii$!iio clo siijeito ;L estreniadw.
configiiraçio de cogito prro, feita abstrscpio de cliineiisfies activas
esseiiciziliilente i própria, ilatiii'eza da rela$,5o
que, a estareiri li~a,cias
coanoseente - este o 1)reciso ponto ai esclarecer - irão poile~iio
ser :~iiiiladas,ein iioiiie qnc seja dos inais jiistificados iiill>epi%iii~os
metódicos. E s f ; ~ ,rel)elimos, iinu% qiiesl-Xo iniiito iiiiportaiite,
assim como a qiiest.50 oorrel:~ti\-ade 110s siirgir, deste modo, iini
objecto int,ehh e escliisi\-a,nieiile deterininado pelo sujeito.
13 óbvio qne u'Xo a.inl>icioua~nos
tratar aqui esses tcin:is de mnneirn
exaustiva eiios liiiiita~eiiios:I siigerir nlgiimns \-ias (le solii(.iio.Pensthmos qiie, para tnní:o, lia,reri, cle proceder-se a iiii-ia :iiiilise clo
conlieeirnento rcflexit-o qiie o siijeito tem de si niesino. Antes,
porém, irXo i irá fora clc propósito deixar wbliiil~adaa import,&ncin
da passagein da fase inicial da l~enoinenologia,ci~sact,erizadepelo
chamado aregresso i s c.oisass, ciii cliie se praticava só iiiiiii rcc11iyXo
das recliições feitas in:~clrertid~~iilente,
o ein qne iiiiicsmente se
visa\'a iima purificaqlio c l csperiênciih
~
espontânea, pa,rn,uiiia nova
fase inioiada pela rediiçiio trrhi~scendent~al,
pois é ele precisnmente
que ina,rca,,no seio &a iiiais feciincla corrente filosófica, contemporânea, o ponto de rotacão do mo^-iiiiento cognosaitir-o, priineiro c10
sujeito para o objecto, depois do objec1:o pai'& o siijcii:n.

(") Refcrimo-nos a Descartes e a siia <irii,i<l<i»,errirlicri; deixando de lado, por não
virem a propósito, outros aspectos miiita importantes dessa dúvida, diremos só qiieela
propõa, como psio infalivel para evitar o erro, a siispcnsão de todo o juizo qiic nua seja
evidente.

$ j. - O p;ipel da reileir50 iio coiilieeiriierit~.

E a primeira interrogaçâo a fazer, ;&o aùordarn~oseste novo
poilto, consistirá, ein perguntar se o conhecimento de si iilesrno 8
l)ossi\-e1 deiitro do esqiiema da diialidade sujeito objecto. Sem
d ~ i ~ i d qiie
: a essa diii~lidaiLese ateniia lia inedida ein que o conheciinento se reduz ii, siilil~lese espoutâ,nea consciêiicia actii;'l; repa;
?emos coiitiido em como a experiência inteiiia, ou seja, a zona em
qiic o sujeito se exl~erinieilt-;I;L si iiiesino, wão goza de qiialquer
1)rex-ilégiorelati\-aiileiit-e $L experiêilcin exterior, isto é, ao campo de
er]?eri@ncitbdeteri~~iiiiido
lmla percepçlio, dado que ai taiilbi.ni,
desig~iad:aiiiente 110 ;wto percepllivo, o siijeito se distrei de si
pióprio. Siirri caso conl« iio outro, I! u ~eflezicocliie torna iiitida a
d ~ ~ ~ l i d agiioseolhgic;~,
dc
e este facto origin;~uma nova lirilia de
iin-estiga,çdo, que riZo segiiireinos por falta cle teiiipo, iilas 1150
cpereiiios deixas de ;~l)onta.r:a qne leve n esclarecer o papel d i
reílex';ão no ooiilieciineiito. Tanto ina,is que esse papel é ailll~iguo,
L r
e i i-ista, pois a rellesão parece, por iiili la,do, reforçar a
concel~çâode conhecimeilto coiiio contempla@o, mas justificar, por
o~ilxo,iinxb configiirs@o estreit~amentcgnoseológica do cogito, ou
seja, parece justificas iiin cogito cuja liberdaclc se confine ao
exercício de u111a fiiny.âo critic:~.c fique sepa,rado, por isso, do c,iirso
do teillpo c (las exig&nci:\s (1% ida acti~ru.S ó s enliendeinos que
a reAex,Xo abre realmciite ao sujeito espaço para o exercício da sua
liberdade critica, e qiie esta é de alguma forma, a cont.fi~partids
da irresistivel forca de lireseiiq:b dn experiência einpkica, iilas
enteiidemos liao rediizíY&uecesskrianleiite o papel dessa liberdade
h mera pre\-eiipio do E ~ T o .Toclavia, este iileii enten(1imeiito
del~eiiderá,como se coiiipreende, clo qne venha a conc11iii.-se
quanto a sa,be~se é a ' estrutura do prólwio co~ilieciiilentoqu8
exige do sujeito innis aml>la liberdnde

Afigura-se-nos que o ponto nuclear dessa invcstigaçào consistirá numa,anáiise
(i)
da diversa man8iYa cbnio'o conh&cifientoc ' i &@ò ie artikiíidm &ó't&niP<(o primeiro
,ião uode deslisai:se
do dl.esente., 2 sekundi
ordena-si 'cdfuniio da fitúro) com vista
a esclàrecer se essa diveisidade .apela ou nãb tal. rediiçUa da liberdade db.siijeito ás

.

conhecimento.
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Poderio objectar-se qiie a reflexzo, no amo da experiência
externa, se limita a trazer a luz unia duiblidade j& existente, ao
passo qne, na coiisciência de si, é ela qiie prodiiz essa mesma
dualidade. A objecção lerantaria sei11 dúvida, problen~nsdelicados
aiiicla qiie :L possibilidade ele rediiqão da espcriência ext,eriia a
interna climiniia, u nosso ver, ,? importância da clistinylio. Mais
séria nos parece ser a contesta$âo d i z própria l~ossihilidizde da
co~isciêiiciaele si, coni base na verificaçiio de qiie a. consciência
se iGo esperimentn iiiinca esclasiroinente a si inesma? iilas
senlpre ligada a, iiin conteúdo heterónomo; ao iiienos inteiioionalineiite, oii, se prefe~i.ii.inos,
qiie o siijeito não pocle niinca conhecer-se
directaineiite a. si próprio, ma,r iiiiicamente aos seus estaclos ou
setos depois de objectivados; e, neste caso, nXo se l;rata,ria jé de
snber se o coiiùecimento elo si cont,raria oii não o csqiieiiia clicotóniico do conliecin~ento,]nas ele saber se o conhecimeiilo de si
é ou na0 possír-el.
Depois elas análises feita,s por IGaiit, iin (iCvLliea da B n z i o I'?irua,
orientadas no sentido de mostra,r qiie o conlieoiinento do ezi não
6 possi~~el,
(a), e das ext,raordináxias inr~estigagõesde Hiissesl na
meclitaç6o cni~tesia?ea(9orientadas no sentido contrái.io, afigiira-se-nos, qiie será, possível entrevei. aina soliiyXo, se
l3ai.a tauto nos atret-erii~osa interpretar as obser\,a$6es keiililmas
ein sentido in\-ei'so ao que lhe cleii o seu Autor, oii seja,, a cnteiider
qiie elas condiizein iiiu conlieciiilento do siijeito, ainda que nurn
plano iiieramente t~anscendental.Qiier dizer: o siijcito seria coguoscivel, não a titiilo de objecto, irias, precisaiiiente, a titiilo de siijcito
do coiilicciiiiehto, oii, se preferirnios, o objectit-idn(lc giioseológica do ~iijeitosó ~~ocleria
operar-se peli18sscgiiiutes e escliisivas
vias: a ) por \~irtii(lcdo adio de reflexão; h ) coiiio corre1;tto dos
objectos qiie conliece: c) e c01110 aiit,or, o11 co-:i.iitor, &L própria
objeclrividaclc qiie enfrenta. Repare-se, aiiickr, qiic iieirliiirna
destas íiltiinas formas ele objectit~aq,Xogiioseológic,a do siijeito
poderia efectiiar-se sem e reflesSo.

($1 Vd. KANT, E. - «Cririqrir de Ir, R<ri.so,iPtri.o>,trad. A. TreriicsaygneseB. Facaud,
i'. U. F., l965,págs. 278-327.
Vd. HUSSERL, E. - ~Corrcsioti iWcdir<i~ioi,sa,trad. Dorion Cairns, Martinus
1')
..
Nijholf, Haia, 1960, pági. 89-i51.
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5 (i. - Difieiilrlatles iio eorilieeirrieiilo iEo

oiilro e suas eoiise-

qiiêiiqias li1osófir;is.
Cliegiiilos iin&linente ao centro do tema que nos propusemos
abordar, depois de iim llerciwso bem mais longo do qiie era nosso
tlesejo, mas ineritável. Mais lixo l~odereniosagora (10 qiie a,l)oiita.r
ein breve t r a ~ oos probleinns e soliições, oii Iiip6t-cscs de soliir~Xo~
qiie o inesino temo eii\.olve.
13rimeirzh iiif-errog'~ç5o:poilerá o siijeito do conlieciincnto rediizir-se a mero cont;eiiiyl:rdor de iiin real lieterónomo, oii a coiitciiil)lador de si inesino ?
Pensainos q11e as in~-cstig:rqPes qlie acl~bain de ser feihs,
~)astieulasmc~~te
:rs qiie iiicidiraiii sohre :r ~)ossil)iliclaitce ooiiseqiiihicias do Erro e sobre a ilimeiisXo, pelo incnos I~~a7?,sn??t.?ic71r??n;
da al~etêiiciii,ile Ser do siijeit,~,al~oiitain11zbri1.í~
lima resl)ost,a negativa. E se o co~ilieciiiieiil-ose rerelor, de facto, coino a fonna luais
ele\-&da de realiza#çZo(10 siijcito (j& nos planos do conhociiiieiito
~ u l g a r ,o ;rt6 científico, a oficWciib e :a econolilia sXo a i n m w da,
rerdade) nXo 13odcr6 fazer-se abstfi~qXoila liberdade desse inesnio
sujeito, ao nírGl(li&filosoc~,sob lleim cle ela. se traiisforrnar na niais
exigente c reqiiintaiia das fiitilidades. Alas, em eontraparticla, se :L
liberdade for considerada coino iimm diiiieilsZo essencial do cogito,
talrez ;h sua dimens,Xo ~iibstant.i\~a,
levantar-se-ão 5 Gnoseologia
qiic, possi~~elinent-e,
só nina anhlise
toda iiina série de prol~leiiln~s
fenoinenológica. da \~ont,ailce clo sentiinento radica,l de si podcrXo
esclarecer.
Segiinda inteTroga$Uo: (pais as conseqiiências, llwa o probleiila
do conhecimento do o?ili.o, de qiianto acabara de ser exl~osto,
desigiiadameiite, do qiie se disse sobre as dificiildades do conlieciinento do 076, e se ohserroii a respeito da eslxiitiirn activtk clo
cogito ?
Entendeinos que esse prohleina, tWo difícil j%, (recorde-se o
inf?utifero ~~ii.tiiosismo
de Eiiisserl na .5.o nzedifaçcío carlesiawa) mais se coiiplicwá e agra\-a,rá, se for abordado - e parece náo.
podw deimr de sê-lo - atr;hr-és de iiina reflexão, qiie B pessoal,
por essência, e se a liberdade for iiiti'oduzida n a esfem do cogiio.
Não ser80 mais possi~~eis
oii, pelo iiienos, tão significativas, as
analogia,^ liilsea,tiA,siiuina idêntic& eorrelaç5o ao miindo, oii niiiuli

co-autoria mona,dológi.icl~
do inesino. E isso, porque, vendo bein,
Q a eoncepçiio de uina liberdade allieia que inais sugesti~aii~ente
nos &A u nocão do que é ozrtvo, do que 4 traiiscendeute, do que é
i~zcog~zosciuel.
Interroguemo-nos finalinente, par%teriniuar, sobre quais 110der50
ser as consequências filosóficas desse alargaiilento do cogito e da
eorresponclente dificiililade e pel.iqosidade rlo prob1ein;r do conliccimento do 0zrti.o.
Seriamos teiitados ri, responder, oin síntese e no segiiiiiiento das
considerações feitas, dizendo que por sua causa se poderi t~lteras
a ordein clas discil~linasfilosóficas geralmente seguida de fori11a a
que - sein cairinos na posiggo extreina de uni Levines, de iirn
Jankéleritch ou de uin Ricoeur, que partem de nine Ética - se
considerasse a Gnoseologia como prol~edêuticaniio de iiiiia Ontologia, ou inesnio de uine Antropologia, mas, precisamente, coino
propedêutica de iiinn Ética.

E D U A R D O ABIZrLhTC1-IES D E S O T ~ i ? I ? A / ;

