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SUJEITO COGNOSCENTE E OBJETO COGNOSCÍVEL: UMA 
QUESTÃO ESPINHOSA DAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 1

Marisete Malaguth 2 

Resumo: A questão fundamental da filosofia é a tarefa de esclarecer a relação entre a consciência 
e a realidade objetiva. Este é o problema essencial dessa disciplina. Todos os outros assuntos 
dependerão do posicionamento em relação a essa questão crucial. Com esta afirmação, Triviños 
(1992) enfatiza a extrema importância da famigerada e nunca exageradamente refletida relação 
sujeito/objeto. Engels, afirma que esta questão espírito-matéria apresenta dois aspectos: um 
deles é o da indagação, que ela impõe, sobre a prioridade de um dos termos sobre o outro. O 
outro aspecto é, ainda segundo Engels, o de estabelecer se o mundo é cognoscível ou não, ou 
seja, o problema da possibilidade do conhecimento (que inclui a interrogação sobre o critério 
da verdade). Somente o primeiro tema nos interessa neste trabalho. Conforme respondiam à 
indagação sobre a primeira questão, os filósofos cindiram-se em dois grandes grupos: aqueles que 
viram o espírito (a consciência, a idéia ou o sujeito) como originante e constituíram os diversos 
tipos de Idealismo Filosófico e aqueles que viram como originante a natureza (a matéria ou o 
objeto), e constituíram as diversas escolas do Materialismo Filosófico. Triviños afirma que, 
diante desse problema fundamental, só é possível essas duas respostas: os idealistas que acham 
que a consciência ou o pensamento cria a realidade objetiva, e os materialistas que consideram 
que o espiritual, o pensamento ou a consciência derivam do material ou das condições materiais. 
O presente texto discorda dessa posição que defende duas únicas possibilidades de derivação 
epistemológica, remontando-se ao empreendimento fenomenológico de Edmund Husserl como 
uma alternativa filosófica consistente para esses dois pontos extremos. Justamente aí residiu todo o 
esforço da reflexão husserliana no pensamento moderno que, com o conceito de intencionalidade 
da consciência, coloca de forma inequívoca, todo o produto do pensamento humano, inclusive 
o próprio pensamento (ou a própria consciência) como oriundo da radical relação originária 
homem-mundo. Na conclusão deste trabalho, alongar-se-á um pouco mais sobre as próprias 
idéias da autora sobre essa relação criadora.

Palavras-chave: exterioridade e interioridade sujeito-objeto, conhecimento, relação originante.

A corrente positivista é considerada por Triviños como derivada do Idealismo 
Filosófico, e neste, representando o Idealismo Subjetivo. Foi fundada por Auguste 
Comte (1798-1857), autor da célebre lei dos três estados da evolução do pensamen-
to humano: teológico, metafísico e positivo. Surgiu como uma reação à filosofia es-
peculativa, representada pelo idealismo clássico alemão (em Kant e Hegel, especial-
1 Estudo apresentado em maio de 2006, no XII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica e I Encontro 

de Fenomenologia do Centro-Oeste, em Goiânia-GO.
2 Fundadora do Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-terapia de Goiânia (ITGT), onde é diretora 

acadêmica, professora e supervisora clinica. Coordenadora de textos produzidos ou utilizados pelo Ins-
tituto.



280 ITGT

Malaguth, M. v. XII: pp. 279-297, 2006

mente) que reinava na Europa na época de Comte. A filosofia positivista, como al-
ternativa, se colocou no extremo oposto da especulação pura, exaltando, sobretudo, 
os fatos. Esta corrente passou também por três momentos de evolução. A primeira 
fase corresponde ao positivismo clássico, de Comte; a seguir, no final do século XIX 
e início do XX, aparece o empiriocriticismo; a terceira etapa refere-se ao neopositi-
vismo, corrente à qual vincula o pensador pós-moderno, Karl Popper. Todos eles, se-
gundo o autor, conservam as características do pensamento de Comte: são idealistas 
e subjetivos. Afinal, isso nos parece bastante compreensível, já que desde Descartes, 
o critério de verdade do conhecimento foi desviado da ingênua crença na autorida-
de teológica para a certeza do cogito, ou seja, foi estabelecido o primado do sujeito 
como a fonte legítima do saber humano. E o empirismo não parece ter solucionado o 
problema do subjetivismo, visto que, embora colocando a verdade na observação dos 
fatos da experiência, esta observação era dada apenas via sensações do observador, o 
que torna o objeto conhecido unicamente através da perspectiva do sujeito, embora 
paradoxalmente, o empirismo pretenda o objeto em si, sem nenhuma impregnação de 
uma consciência contaminadora.

O positivismo (que inclui racionalismo e empirismo), fundado na noção de exte-
rioridade sujeito-objeto, tem dado ênfase a um conhecimento exato, objetivo e neutro, 
pretensamente conquistado pelas ciências naturais, através do método experimental, 
eleito como o único caminho válido para a investigação da verdade.

Esta noção da exterioridade sujeito-objeto adquire um caráter polêmico no posi-
tivismo quando esta abordagem se dirige às Ciências Sociais e Humanas com os mes-
mos princípios epistêmicos sob os quais trata as Ciências Naturais. O estudo dos fatos 
sociais e individuais como coisas cria uma extraordinária limitação, quiçá uma impos-
sibilidade, de verdadeiro conhecimento sobre as questões humanas. Habermas chega 
a afirmar que isso é que é não científico: tratar com os mesmos princípios da lógica 
formal aquilo que, por natureza, está sempre em movimento. Um argumento a favor 
da necessidade de outro referencial quando se trata dessas questões é que nas Ciências 
Naturais, sujeito e objeto são de ordem epistêmica diferentes. O sujeito do conheci-
mento pode conhecer, mas não o objeto. A relação sujeito-objeto é, assim, de ruptura, 
de externalidade nas ciências da natureza. O sujeito está diante de um objeto que não 
é cognoscente. Nas Ciências Humanas, a relação sujeito-objeto não pode ser de ruptu-
ra, nem de externalidade, pois o objeto é também cognoscente, assim como o sujeito 
é também cognoscível. Eles compartem a mesma ordem epistêmica e a relação se ca-
racteriza (quer seja assim reconhecida ou não) como uma relação de unidade. Sujeito 
e objeto se constituem reciprocamente (não só neste caso, como veremos mais adian-
te). O sujeito que se externaliza, simultaneamente internaliza a realidade transformada 
pelo seu próprio manifestar-se ao outro e se transforma, movimento pelo qual o outro 
é afetado de forma similar, configurando-se um processo de contínuo movimento e de 
constituição recíproca. Ambos são cognoscentes e cognoscíveis. Assim, a lógica formal 
fica muito complicada quando o sujeito e o objeto são da mesma ordem epistêmica.



281 Revista da Abordagem Gestáltica – Volume XII

Sujeito cognoscente e objeto cognoscível: uma questão espinhosa das ciências humanas e sociais

O fundamento do procedimento positivista é, naturalmente, a explicação, desde 
que a relação é de externalidade. Sua tarefa é analisar a composição das coisas, deter-
minar sua procedência, a época da sua formação sua causação etc. Nas Ciências Hu-
manas, o fundamento é a compreensão. Não se trata de explicar, mas de compreender 
o objeto. Como lembra Dartigues, a idéia de intenção está no fundamento do com-
preender. Diz ele: “convém falar de compreensão quando o fenômeno a compreender 
é animado por uma intenção” (p. 50). A começar pelo objeto cultural, como é o caso 
dos objetos do arqueólogo, ou de um artefato feito pelo homem, a compreensão já se 
dá, pois estes objetos precisam ser compreendidos, isto é, situados no meio humano 
que lhe dá seu sentido. Que dizer da conduta humana, que já não propõe a nosso en-
tendimento mais objetos, mas o próprio sujeito?.Daí a definição de compreensão de 
Dartigues: “compreender o comportamento humano é percebê-lo, por assim dizer, do 
interior, do ponto de vista da intenção que o anima, logo, naquilo que o torna propria-
mente humano e o distingue de um movimento físico” (p. 51).

Nesta perspectiva de unidade sujeito-objeto, não existe, ademais, neutralidade, 
embora exista objetividade. Mesmo nas Ciências Naturais, a neutralidade pode existir 
na produção do conhecimento, porém inexiste na sua utilização, que é determinada por 
fatores econômicos, políticos e sociais. Essa determinação pode incidir nas Ciências 
Naturais mesmo durante a própria produção do conhecimento, se alargamos o concei-
to de produção para o momento do recorte do objeto a ser pesquisado dentro das pos-
sibilidades ilimitadas da natureza. Porém pode existir neutralidade (ou honestidade?) 
do cientista na relação com o seu objeto no sentido – e unicamente neste sentido – de 
não direcionar ou alterar os resultados com vistas a atender as expectativas ou neces-
sidades suas ou do contexto no qual (ou para o qual) opera. Contudo, as pesquisas que 
visam transformar a natureza, poderiam admitir algum tipo de neutralidade? Isso evi-
dentemente é um contra-senso.

De acordo com Carvalho (Carvalho, 1999), o cogito cartesiano lançou o su-
jeito num locus vazio de presenças, no qual o dedutivismo solitário e o descaso pela 
experiência do mundo exterior formaram a ancoragem de toda meditação filosófica. 
Contra este solipsismo do homem dialogando consigo mesmo neste ambiente vazio 
de outros seres, num extremo subjetivismo, reagiu a escola empirista inglesa que, de 
Locke a Hume apenas admitia as sensações, que, via somatória indutiva (único pro-
cedimento permitido) nunca se poderia chegar à certeza de verdades universais, nem 
mesmo à unidade do eu pensante.

Para o pensador brasileiro, a escola empirista, assim, não resolve a questão do 
subjetivismo, como pode parecer à primeira vista. Ao enfocar os objetos do mundo 
exterior apenas como ocasião das sensações, o empirismo resulta na conclusão de 
que este objeto nunca é visto diretamente, mas somente pelo viés do sujeito. Assim, 
o subjetivismo está presente em toda a filosofia moderna, tanto racionalista como em-
pirista. Nenhuma vertente da filosofia moderna conseguiu destruir a prioridade ina-
balável do sujeito em relação ao objeto, sentencia Carvalho. Nem mesmo a tentativa 
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husserliana conseguiu restaurar o estatuto ontológico do objeto, segundo o filósofo. 
Afirma que, Husserl “ainda prisioneiro do cartesianismo, voltou a tomar como pon-
to de partida a consciência solipsista e nunca mais pôde se livrar das conseqüências 
inapelavelmente idealistas a que este enfoque conduz”. Propõe o autor um caminho 
radicalmente diverso à direção tomada pela filosofia moderna. Esse caminho consis-
te em negar a prioridade gnosiológica do sujeito mediante a constatação de que ele 
não poderia ser sujeito se não fosse também objeto. Para dar prosseguimento a estas 
considerações, ele define, de forma bastante simples, o que entende por sujeito e por 
objeto: “sujeito (do conhecimento) é o que recebe informações, objeto é aquilo que 
as emite, ao menos no entender do sujeito” (p. 2). E continua: “Assim, definidos os 
termos, compreendemos de imediato que o sujeito, considerado apenas e estritamen-
te enquanto sujeito, distinto e separado de todo objeto, nada poderia saber, pois não 
teria nem a si próprio como objeto do seu conhecimento. O ego cogitans cartesiano 
não pode ser, pois, puro sujeito, na medida em que algo sabe de si e tem portanto a si 
próprio como objeto” (p. 3). Dessa forma, é inconcebível um sujeito puro, pois este 
só poderia receber informações sem nunca emiti-las, e assim nada poderia saber a 
respeito de qualquer coisa, nem mesmo a respeito de si próprio. O autor, lamentavel-
mente, não entra em considerações mais detalhadas sobre esta afirmativa tão insti-
gante, de modo que o que se pode deduzir é que, recebendo informações sem jamais 
emiti-las, o sujeito não poderia sinalizar a si mesmo que aspecto do mundo é objeto 
do seu conhecer, e nem conhecer a si próprio. É igualmente inconcebível o puro ob-
jeto que apenas emitisse informações sem receber nenhuma, “pois isto equivaleria a 
um puro agir sem qualquer feed back, o que é contraditório com a noção mesma de 
continuidade da ação no tempo e só poderia cumprir-se na hipótese, intrinsecamente 
absurda, de uma ação sem duração” (p. 4). 

Como pode ser claramente percebido, o filósofo nega qualquer distinção entre 
sujeito e objeto, mesmo em se tratando do objeto das Ciências Naturais. Essa concepção 
me pareceu absolutamente original, dando um caráter de equidade epistêmica universal 
entre os dois termos da relação. Essa possibilidade “surpreendente” me chega como a 
atribuição de uma consciência à natureza que se assemelha à do homem, deslocando-
-a do patamar de objeto para o patamar da intencionalidade, no qual é eliminada a es-
truturação sujeito-objeto nas ciências em geral, substituindo-a pelo apenas processo 
função-sujeito e função-objeto, compartilhado pelos dois elementos, ambos geradores 
do conhecimento. O próprio autor, cônscio do impacto de tal postulado, finaliza seu 
texto de forma apocalíptica: “Que aqueles que têm olhos para ver consigam perceber 
as tremendas conseqüências filosóficas dessas constatações, e que compreendam resi-
dir aí o verdadeiro princípio de toda ciência” (grifos nossos).

Em coerência com a premissa posta acima, o pensamento do autor é o de que 
o sujeito cognoscente não pode ser o que é sem ser também objeto, e de igual maneira 
o objeto não pode ser um radical não-sujeito, possuindo cada um deles ambas as fun-
ções e só podendo ser sujeito e objeto um para o outro, porque cada um deles é em si 
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ambas as coisas. Ele não acredita ser possível qualquer tentativa de reunir sujeito e ob-
jeto – nem mesmo a da Fenomenologia – desde que estas tentativas sempre são feitas 
na relação entre um dado sujeito e um dado objeto. Para ele, é evidente que esta união 
jamais poderia se dar no plano da mera relação se já não estivesse dada na constituição 
mesma do sujeito – que é inseparavelmente objeto – bem como na do objeto – que é 
inseparavelmente sujeito. Ambos, sujeito e objeto são nomes de funções (todos os gri-
fos são nossos), que para serem exercidas se requerem mutuamente, não só no sujeito 
como também no objeto, como foi apontado acima. (Esta proposição de que sujeito e 
objeto se requerem mutuamente o aproxima tanto da Fenomenologia como da Dialé-
tica e é, ao mesmo tempo, distinta das duas correntes, naquilo em que expressa uma 
indiferenciação de ordem epistêmica entre os dois termos. Na conclusão deste trabalho 
também afirmo uma indiferenciação, porém anterior à categoria de sujeito e de objeto).

Dessa forma, a união de sujeito e objeto não deve ser buscada, segundo o autor, 
na relação e sim, antes dela, na constituição mesma de cada um deles (grifos nossos), 
que são inseparavelmente sujeito e objeto. A união que está na constituição mesma de 
um ente não pode ser desfeita pela simples relação que ele contraia com um outro ente: 
pelo contrário, “essa relação só pode fazer manifestar, pela reciprocidade das infor-
mações emitidas e recebidas, a união indissolúvel de sujeito e objeto, na inter-relação 
do subjetivo-objetivo de um com o subjetivo-objetivo de outro” (grifos nossos). A essa 
relação ele denomina de conhecimento, que é essencialmente união dos dois. Conside-
ra que esta reflexão que desfaz o hiato entre sujeito e objeto, anula toda dúvida cética 
com relação ao conhecimento humano, destruindo para sempre a “prisão subjetivista” 
presente na filosofia kantiana. E afirma que aí reside a verdadeira matriz de toda ciên-
cia, independente de se dirigir ao humano ou às coisas da natureza.

Theodor Adorno, por outro lado, considera a separação sujeito e objeto ao mes-
mo tempo como real e aparente. Real porque representa nossa cisão original com a 
natureza e falsa ou aparente diante da impossibilidade de o sujeito reconhecer-se sem 
“a impregnante mediação do objeto”. Aliás, ambos encontram-se mediados reciproca-
mente: o objeto, mediante o sujeito, e o sujeito mediante o objeto. Quando a separação 
é fixada sem mediação, como tem sido feita usualmente, torna-se ideologia. Neste caso, 
“o espírito usurpa então o lugar do absolutamente subsistente em si, que ele não é” (p. 
1). Em contrapartida, a imagem de uma identificação entre sujeito e objeto é românti-
ca e ingênua. A indiferenciação não é, certamente unidade; esta exige a diversidade 
que, segundo a dialética platônica, possa constituí-la. Contrariando, o pensamento do 
filósofo Olavo de Carvalho, Adorno enfatiza que o estado de reconciliação do sujei-
to com o objeto não poderia ser imaginado sob a forma de indiferenciada unidade de 
ambos (como nos mitos) nem sob a forma de hostil antítese entre eles; mas sob a for-
ma de comunicação do diferenciado. Somente aí, entre sujeito e objeto diferenciados, 
o conceito de comunicação ocupa um lugar de direito como algo objetivo. O atual 
conceito de comunicação é “vergonhoso” (e aqui, ele parece referir-se ao conceito no 
qual o sujeito é dominante) porque trai o potencial de um entendimento entre homem 
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e coisas, entregando-o à comunicação entre sujeitos, atendendo aos requerimentos de 
uma razão subjetiva. O conceito de comunicação estaria também no seu lugar de di-
reito na “relação entre sujeito e objeto não apenas entre os homens, como entre eles e 
o outro que não eles” (p. 2).

Adorno defende a idéia de primazia do objeto, o que, pode nos chegar, inicial-
mente, como uma chocante surpresa. Até o final deste trabalho referente a este autor, 
serão levantadas algumas questões tentando buscar clareza a respeito dessa afirmação 
surpreendente, para quem, entendia essa relação no Materialismo Dialético como um 
movimento de constituição recíproca. Isso porque esta primazia pode parecer estar 
afirmando o objeto como determinante ou condicionante da consciência; no entanto, 
a leitura atenta do seu texto vem dar alguma visibilidade de que esta primazia, não se 
refere à “servil confiança no ser-assim do mundo exterior... um estado antropológico 
desprovido de autoconsciência”, como belamente expõe (p. 3).

De volta à primazia do objeto, ele reforça seu pensamento sustentando que o 
sujeito é, por sua vez, “objeto num sentido mais radical que o próprio objeto, porque 
ele, não podendo ser conhecido senão pela consciência, é também sujeito”. (Certo. 
Mas por que “num sentido ainda mais radical”? Completa opacidade se dá no seu tex-
to nessa formulação em especial!) “Se o sujeito não é algo – e algo designa um mo-
mento objetivo irredutível – então não é nada”, sentencia, com uma lógica irrefutável. 
A primazia do objeto, a que ele se refere, aparece de novo, agora com um pouco mais 
de clareza, como o corretivo da redução subjetiva, como a intenção de correção do su-
jeito idealista, não a negação de uma participação subjetiva – fica claro para o leitor. 
Mas, por que primazia? Refere-se aí à concepção da matéria como dado primário na 
ordem temporal? Deve ser isso. O texto, porém, é hermético...

Dando continuidade à mesma interpretação feita há pouco sobre a matéria como 
dado primário, pode-se supor que ele se refere ao fato de a consciência não existir sem o 
objeto (afirmação idêntica à da Fenomenologia), enquanto o objeto não postula sempre 
uma consciência para existir, e neste caso ele é condição da consciência. Dito de outro 
modo, essa primazia refere-se ao “em si” como primeiro momento do objeto, sendo 
o “para uma consciência”, um momento segundo. E isso é afirmado literalmente, na 
formulação: “potencialmente, embora não atualmente, o sujeito pode ser abstraído da 
objetividade; o mesmo não ocorre com a subjetividade em relação ao objeto” (p. 3).

Buscando compreender melhor essa questão, se trata de mera ordem temporal 
ou de ontogênese, foi consultado um texto sobre a teoria marxista do conhecimento 
de autoria de Caio Prado Júnior (1997) no qual ele afirma que o traço fundamental e 
essencial desta teoria é a natureza “construtiva do conhecimento” (p. 4). Isso signifi-
ca que o conhecimento para Marx resulta da construção efetuada pelo pensamento e 
suas operações e consiste numa “representação” mental do concreto. E é num proces-
so de progressiva determinação de relações (descoberta pela análise das relações) que 
consiste a elaboração do conhecimento. O conhecimento não é de coisas, entidades, 
seres ou da sua essência e sim de tais relações ou mediações que se trata de descobrir, 
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apreender e representar mentalmente. “E são as representações assim formadas – que 
chamamos de idéias ou conceitos – que constituem o conhecimento em geral, e a Ci-
ência em particular, já que esta é apenas a parte do conhecimento melhor sistematiza-
do e deliberadamente elaborado” (p. 17).

No tocante à diferenciação sujeito-objeto, este aspecto de primazia é também en-
fatizado por Adorno, pela argumentação sustentada de que o objeto, conquanto também 
mediatizado, não está tão absolutamente referido ao sujeito como o sujeito ao objeto. 
Contudo, complementa: “Se quiser, entretanto, alcançar o objeto, suas determinações 
ou qualidades subjetivas não devem ser eliminadas; isso contradiria, precisamente, a 
primazia do objeto... pois o objeto torna-se algo somente enquanto determinado” (Isso 
não seria o mesmo que dizer que o objeto só o é para uma consciência ou um sujeito 
que o determina enquanto tal?).

Dessa complexa elaboração destinada a argumentar sobre a primazia do obje-
to (e pode-se perceber que essa elaboração se dá sem regredir à crua confrontação do 
realismo ingênuo), diante de tamanho engenho mental exigido do pensador, forçoso 
é declarar que não deve existir verdadeiramente questão mais complexa que essa em 
filosofia! É, com certeza, parodiando Martin Buber, um “andar sobre uma vereda es-
treita entre dois abismos”. O risco de se despencar no abismo do idealismo ou do em-
pirismo fica espreitando o tempo todo o caminhar desses pensadores geniais. Chega-
mos, às vezes, a ter a impressão de que Adorno escorrega no empirismo várias vezes, 
no idealismo mais raramente, retornando à dialética em seguida.

Continuemos com a fala do filósofo. Criticando a construção idealista do su-
jeito aponta que ela fracassa em sua confusão com algo objetivo como um ser-em-si, 
algo que ele precisamente não é. “O sujeito tanto mais é quanto menos é, e tanto menos 
quanto mais crê ser, quanto mais se ilude em ser algo para si objetivo. Por outro lado, 
eliminado o momento subjetivo, porém, o objeto se desfaria difusamente, da mesma 
forma que os impulsos e os instantes fugazes da vida subjetiva”. E reafirma: “O ob-
jeto... também não é nada sem sujeito. Se faltasse o sujeito como momento do objeto 
mesmo, a objetividade deste tornar-se-ia um contra-senso” Aqui, a despeito das am-
bigüidades, é onde realmente parece acontecer um ponto de cruzamento entre a Fe-
nomenologia e a teoria crítica de Adorno: “não existe sujeito sem mundo nem mundo 
(humanamente percebido) sem sujeito”, diz Husserl. Este postulado quer dizer que 
embora não haja “consciência pura” e sim uma consciência que para se constituir pre-
cisa de um objeto, o próprio objeto, por sua vez, se constitui no seu significado, pela 
consciência de um sujeito operante.

Adorno compara a antítese sujeito-objeto com a antítese entre universal e par-
ticular; e afirma que esta antítese é, igualmente, tão necessária quanto falaz. Nenhum 
dos dois existe sem o outro; o particular só existe como determinado e, nesta medida, 
é universal: o universal só existe como determinação do particular e, nesta medida, é 
particular. Ambos são e não são. Este é um dos motivos mais fortes de uma dialética 
não-idealista.
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Com sua linguagem metafórica, e ao mesmo tempo poética e radicalmente enig-
mática para os não iniciados, este autor é, neste texto, aquele pelo qual mais arduamente 
se sente o leitor penalizado pela ausência de conhecimento prévio do seu pensamento. 
Nenhum pressuposto foi esclarecido na argumentação. Verdadeiramente, o único ma-
terial encontrado após considerável pesquisa sobre a posição deste autor sobre o tema 
que interessa a este artigo, foi um material para uso exclusivo dos iniciados. A “herói-
ca” teimosia em interpretá-lo deve-se, ao final, ao enorme tempo que foi despendido 
enquanto ele era (?) para a intérprete pura obscuridade! Após exaustivo esforço inte-
lectual solitário, pode-se interpretar seu texto, com certo desalento, apenas na forma 
de algumas questões, com frágeis e fugidios nexos internos entre elas, tais como: para 
Adorno (e pelo que se pode ver, para o materialismo dialético), a primazia do objeto 
significa que o objeto tem autonomia, que ele é irredutível à subjetividade, e que é an-
terior na ordem temporal ou seja, que ele é um “em si” num primeiro momento, e que 
apenas num segundo momento ele é “para uma consciência”. Este respeito à autonomia 
do objeto e, sua não redutibilidade ao sujeito exige que a relação entre ambos se dê via 
uma internalização pela consciência do sujeito, que representa – e não reproduz ou re-
flete – a realidade objetiva, exercendo-se aí uma primazia ou determinação do real ou 
do material sobre a consciência. A primazia não se refere, dessa forma, simplesmente 
à anterioridade do objeto, mas à própria ontogênese da realidade.

A surpresa (e possivelmente resistência) da autora desse artigo em apreender 
essa formulação é que este termo primazia do objeto era, no seu entender, exclusivo 
do realismo ou empirismo filosófico. Esta relação atual, contudo, difere do empirismo 
positivista pela cisão que, nesta última doutrina, existe entre sujeito e objeto, enquan-
to aqui, o sujeito constitui o objeto e este constitui o sujeito numa relação antitética; 
a verdade está nessa relação, entendendo-se esta constituição recíproca como aquele 
movimento no qual o sujeito defronta-se com a realidade e a internaliza; depois a ex-
ternaliza subjetivada e nesse movimento contínuo ambos se constituem.

Essa posição é bem semelhante à tese husserliana de que não há sujeito sem 
mundo, nem mundo (ou objeto dado como algo percebido) sem sujeito, na qual o ob-
jeto é o correlato intencional da consciência. No final deste trabalho, pretende-se ex-
por os pensamentos que estão vindo do contato com este tema, e que parecem agora, 
ter um ponto de contato (de forma alguma idênticos) com essa idéia de primazia, que 
inicialmente tanto foi surpreendente.

Com referência ao primado do sujeito, que desde o início impregnou todas as 
vertentes da filosofia moderna, o filósofo filia-se aos que se engajam na revisão dessa 
posição relativa ao sujeito: “Como verdadeiramente não-idêntico, o objeto é tanto mais 
afastado do sujeito, quanto mais o sujeito constitui o objeto”. E, refere-se ao fato de 
o sujeito (positivista), ao independentizar-se, aliena-se de si ao alienar a sua condição 
também de objeto, esquecendo-se de como e por meio de que ele mesmo foi constitu-
ído. “Seu conteúdo de verdade é o bloco empilhado, de modo algum ontologicamen-
te, mas historicamente, entre sujeito e objeto”. Com relação à existência deste bloco 
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cultural dissociativo entre os dois, Adorno, consegue enfatizar com eloqüência o seu 
pensamento: “O sujeito o erige (o bloco) através de sua pretensão à supremacia... e, 
com isso, engana-se sobre o objeto”. E isso pode ser entendido como a não escuta ou 
não respeito à voz do objeto. Nada mais aparentado ao preceito categórico da Feno-
menologia de “voltar às próprias coisas”, para escutá-las...

Fica evidente que a tese afirma a diferença entre sujeito e objeto, colocando a 
possibilidade do conhecimento na relação de comunicação, com o objeto como pri-
mazia ou como condição determinante, porém este mesmo objeto entendido também 
como prenhe de determinações ou qualidades subjetivas as quais não podem ser eli-
minadas sem que se perca a sua própria primazia de objeto. E este objeto é sempre 
opaco até que sejam identificadas as relações. E este objeto é sempre opaco até que 
sejam identificadas as relações com que se articula; de modo que a feição da realidade 
considerada só será apreendida como elemento do sistema de relações que se totali-
zam e unificam em função deste sistema. É o que foi denominado por Marx como “a 
unidade na diversidade” e por ele entendido como o “concreto”. Sendo que a objeti-
ficação do homem é consumada no sistema de relações sociais, conclui que “somente 
a tomada de consciência social proporciona ao conhecimento a objetividade que ele 
perde quando obedece às forças sociais que o governam sem refletir sobre elas” (p. 3).

Nesse ponto, não se pode furtar à confissão do prazer que foi usufruir,durante a 
leitura do texto, da incontrolável vocação estética do Adorno que não se subordina nem 
às exigências de rigor lógico ou de compreensibilidade do seu pensamento. Pela pró-
diga doação de tão arrepiante beleza da forma, ele fica redimido do esforço extenuante 
de tentar compreendê-lo, adivinhando-o no que ele silencia, posto “impiedosamente”, 
como implícito no seu discurso. Não conseguir objetivá-lo totalmente, trazendo-o à 
tematização reflexiva, como pretendia, deixa um sabor de desafio. No entanto, sabe-
-se que o central se “advinha” no nível do pré-refletido, dada a comoção pela qual se 
é tomada no encontro com várias passagens do seu texto – vivência que denuncia uma 
forma primária de “conhecimento”, ainda sem objeto, radicalmente unitária.

Uma certa obscuridade persiste, portanto. A idéia de constituição recíproca de 
sujeito e objeto não é aparente no texto e nem é específica do materialismo dialético. 
Além da tese fenomenológica da intencionalidade, a doutrina heideggeriana do dasein 
ou do ser-no-mundo é justamente a afirmação dessa recíproca constituição, numa rela-
ção absolutamente dinâmica em que o homem é, simultaneamente, determinante e de-
terminado. Esta parte é finalizada com o certo sabor do incompleto, com o não acesso 
à síntese, mesmo provisória, da singularidade desse pensamento.

Com a fenomenologia de Edmund Husserl é mais accessível à autora conceber 
a superação da dicotomia sujeito-objeto com a tese de que toda consciência é intencio-
nal, tese radical que postula que não há consciência sem um mundo percebido e nem 
há mundo sem uma consciência para percebê-lo. Husserl distingue a intencionalidade 
de ato (a de nossos juízos e nossas tomadas de posição voluntárias) e a intencionalida-
de operante, “aquela que faz a unidade natural e anti-predicativa do mundo e de nossa 
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vida, que aparece em nossos desejos, em nossas aspirações, em nossa paisagem, mais 
claramente que no conhecimento objetivo” (Prefácio, p. XIII). Que toda consciência é 
consciência de alguma coisa não constitui propriamente uma novidade, como lembra 
Merleau-Ponty. O próprio Kant em sua Refutação ao Idealismo (citado por Von Zuben, 
p. 64) mostrou que “a percepção interior é impossível sem a percepção exterior, que 
o mundo, como conexão de fenômenos, está antecipado na consciência de minha uni-
dade, é o meio para mim de me realizar como consciência”. A intencionalidade deve, 
contudo, ser distinguida da relação kantiana com um objeto possível, pela “unidade 
do mundo antes de ser colocada pelo conhecimento, e que em um ato de identificação 
expresso é vivida como já feita ou ‘já aí’ (Prefácio, p. XII). A atividade de conheci-
mento dessa forma, não é mais a primeira, em sentido absoluto.

Seguindo-se a Merleau-Ponty, a intencionalidade operante identifica-se com 
toda atividade do sujeito que deixou de ser propriedade de uma consciência isolada e 
constituinte; é a própria abertura ao mundo de um sujeito corporal. Na verdade, a ca-
racterística primordial de nossa relação com o mundo não é a percepção predicativa, 
mas a percepção corporal. Consciência como intencionalidade é a aceitação de um ser 
consciente concebido irredutivelmente como um ente real, como uma consciência ra-
dicalmente encarnada. Inclusive, em Merleau-Ponty, a intencionalidade deixa de ser a 
propriedade da consciência para ser a característica de um sujeito voltado ao mundo. 
Esse retorno ao mundo da vida leva, como conseqüência, a rejeitar a relação cognosci-
tiva apresentada tanto pelo empirismo quanto pelo racionalismo. Tanto Descartes quan-
to Kant introduzem na relação cognoscitiva uma consciência testemunho desta mesma 
relação. Ambos libertaram o sujeito (ou a consciência) fazendo ver que não se poderia 
apreender nenhuma coisa como existente se primeiramente não se sentisse existente no 
ato de apreendê-la. Afirmar a supremacia da consciência sobre o objeto é reconhecer 
que o objeto aparece através da atitude sintética do sujeito. Isso é afirmar que a relação 
cognoscitiva parte da existência prévia de uma consciência da relação e que constitui 
o objeto. Admitir isso é negar a nossa abertura essencial ao mundo, o mesmo que ne-
gar a percepção. O mundo não é um objeto constituído (isso é feito pela ciência); ele é 
a base, o meio natural, o campo de todos os nossos pensamentos e de todas as nossas 
percepções. A importância dessa abertura ao mundo é crucial pois ela reverte na ne-
gação do solipsismo, negação expressa na formulação que se segue: “A verdade não 
habita o homem interior, ou antes não há homem interior, o homem está no mundo, e 
é no mundo que ele se conhece” (Prefácio, p. V). Antes de ser tematizado ou refletido, 
qualquer aspecto do mundo já foi vivido a nível pré-reflexivo, no qual sujeito e objeto 
constituem uma unidade só passível de separação no nível reflexivo, assim entendo. A 
reflexão ou conhecimento não é mais momento primeiro. Husserl afirmou: ”O retorno 
ao mundo da experiência é o retorno ao mundo da vida, isto é, ao mundo no qual nós 
já vivemos sempre e que constitui o solo de toda operação do conhecimento e de toda 
determinação científica” (citado por von Zuben, p. 60). A possibilidade de alcançar a 
exatidão através de um método físico-matemático é justamente onde se insere a crítica 
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de Husserl sobre as ciências européias. O cientista, na pretensão de ter descoberto um 
método a priori onicompreensivo que significa a verdadeira ciência da natureza “não 
se dá conta de ter aberto uma separação, aliás, um verdadeiro abismo, entre a experi-
ência e o mundo físico” (Valentini, p. 42). Para Husserl, a físico-matemática (assim 
como qualquer método que é absolutizado, que é tomado em si de forma tal que deixa 
esquecer o mundo realmente experimentado e experienciável) falsifica a verdadeira 
essência da natureza ou dos fenômenos estudados; ao invés de possuir o mundo no ní-
vel do conhecimento, o transforma e empobrece em símbolos. Assim, a ciência opera 
uma profunda redução da experiência, através de uma objetivação que subtrai qualquer 
conteúdo intuitivo e qualquer relação com o sujeito. A “exatidão” torna-se possível por 
um pensamento que se mantém no reino das formas puras e é negada pela prática em-
pírica. E é justamente o fato de querer substituir a experiência pelo discurso sobre ela, 
aquilo que é considerado pela reflexão fenomenológica de Husserl, como pelos atuais 
seguidores desse pensamento, um dos maiores problemas de toda história intelectual 
do Ocidente científico. “Fala-se do fenômeno, mas esquecendo-se dele, muitas vezes. 
Caímos na equação, na técnica, na estratégia, e desaprendemos a ler os sinais do per-
curso. E, a grande bandeira de toda a história do movimento fenomenológico é esta, a 
do retorno às coisas mesmas, ao vivido, ao plural e disperso, mas pulsante e fecundo 
universo da vida real” (Maciel, p. 8).

Esta posição do último Husserl, cujas investigações o conduziram ao Lebenswelt, 
ao mundo vivido, é pouco lembrada pelos críticos e até por aqueles que se intitulam in-
térpretes do seu pensamento. Estes se fixam surpreendentemente no Husserl das Medi-
tações Cartesianas e das Investigações das Idéias com conseqüências idealistas. Uma 
brilhante exceção é representada, a meu ver, pelo filósofo Merleau-Ponty, no qual foi 
baseado a parte deste trabalho referente à Fenomenologia. O segundo Husserl, longe 
de conduzir ao idealismo, contém os temas centrais de uma filosofia existencial. “Que 
é Fenomenologia?”, pergunta Merleau-Ponty (Prefácio, p. VIII). “É o estudo das es-
sências”, contudo é uma “filosofia que recoloca as essências na existência” uma filo-
sofia transcendental “que coloca entre parênteses, para se compreendê-las, as afirma-
ções da atitude natural”. É, todavia, uma filosofia para a qual o mundo é sempre dejá 
lá antes da reflexão, isto é, o mundo é experienciado antes de ser pensado. E, neste ní-
vel, segundo meu entendimento do pré-reflexivo, já se deu a relação homem-mundo, 
na qual a condição de sujeito e de objeto ainda é inexistente, só se tornando possível 
pela reflexão, quando se dá a experiência da separação. Merleau-Ponty foi seleciona-
do por mim justamente por esta fecunda vinculação entre fenomenologia e existência.

Este ponto de vista pode ser reforçado com a apresentação que Josemar de Cam-
pos Maciel (p.8), faz da atitude do pesquisador dessa abordagem ao divulgar os resul-
tados do seu trabalho. Afirma ele que “...ao comprometer-se assim oficialmente com a 
visão fenomenológica do trabalho ou do pensar psicológico, os autores já não podem 
apontar caminhos feitos e consagrados, seguros e indiscutíveis. Isso porque uma das 
conquistas mais importantes da fenomenologia é conclamar o leitor à tarefa do vivi-
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do: não atravessar o texto, como consumidor de idéias, mas deixar-se atravessar por 
ele, tomando posse do conceito enquanto experiência; não aprender conteúdos, mas 
desenvolver (ou integrar) uma maneira de olhar o mundo que sempre se deixa tocar 
ou desestabilizar pelo objeto (grifos nossos), um “olhar”, um “pensar” que já não se 
furta mais à tarefa de começar sempre de novo; não falar sobre a experiência mas, fa-
lando, refazê-la num discurso e, assim apropriar-se dela”.

O ininterrupto fluir do momento e do movimento na produção do conhecimento na 
perspectiva fenomenológica não poderia ter descrição mais simples, direta e apropriada.

Conclusão

– “Pintor, me diga por favor,
Que segredo você tem
Que você pinta bem?”
“O segredo está na tinta de quem pinta
O sucesso de quem pinta é a tinta...”

Seria forçar muito o raciocínio dedutivo se extrairmos desse singelo gingle co-
mercial um fundamento epistemológico positivista, no qual sujeito e objeto são con-
cebidos como exterioridades? O segredo está na tinta. Poderia estar no pintor, sem que 
se alterasse essencialmente a relação de exterioridade.

Ao fazermos essa rápida pesquisa sobre Sujeito e Objeto chegamos à conclusão 
de que a questão ainda não está resolvida, não apenas no âmbito das Ciências Humanas 
e Sociais mas, primordialmente, no âmbito da Filosofia que lhe serve de base. Parece 
longe a conquista filosófica e científica de um consenso. A questão continua sendo po-
lêmica. Quando se fala em unidade ou em identidade não se fala exatamente da mesma 
coisa, nem da mesma natureza de relação. Pelo menos disso pode-se ter alguma clareza.

A questão da relação sujeito-objeto encontra-se, é certo, em toda bibliografia 
sobre teoria do conhecimento, porém de forma completamente diluída, o que exige do 
estudioso um trabalho de interpretação solitário e bastante penoso, especialmente pela 
escassez de bibliografia com este título específico.

Forçoso é reconhecer que a natureza introdutória desse trabalho, carece de 
maior profundidade e de rigorosa consistência. Foi razoável dentro das contingências 
em que foi elaborado (às vésperas do XII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica).

A decisão de investigar a relação sujeito-objeto, na perspectiva não positivis-
ta – pois esta é claramente diferenciada – tomando como referência estes três autores 
(Adorno, Carvalho e Merleau-Ponty), embora unidos na crítica ao positivismo, perten-
cem a sistemas diferentes de pensamento – foi acessar as similitudes e diferenças de 
três concepções, já que todas elas asseguram a interioridade da relação entre os dois 
termos do conhecimento.E surgiu alguma clareza da diferença entre elas, (e de suas 
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similaridades) que foram expostas durante este trabalho. Assim como foi visto (nas en-
trelinhas e também nas linhas) que seus autores (e seus sucessores) estiveram intriga-
dos com este fenômeno e na busca apaixonada de compreendê-lo. Ademais, o próprio 
fascínio que esse tema continua mantendo após essa pequena pesquisa, foi o que moti-
vou a pesquisá-lo, na esperança de encontrar a chave do enigma, a centelha que faria o 
curioso visualizar e, por fim apreender, o fascinante e poderoso segredo dessa relação, 
engendrante e constituinte da própria natureza não só gnosiológica, mas até ontológi-
ca do ser humano. Sem esta relação não existiríamos como sujeitos pois, como lúcida 
e belamente afirma Adorno, referindo-se à ingênua crença na existência independente 
de cada um dos parceiros desse casal de geradores da humanidade: “o espírito usurpa 
então o lugar do absolutamente subsistente em si, que ele não é”.

Ao formular a expressão acima “casal geradores da humanidade” a autora ex-
põe, com uma metáfora, sua própria compreensão da natureza dessa relação. Sujeito e 
objeto são categorias posteriores ao mundo da vida, terreno no qual são engendrados 
“seus filhos”: o conhecimento ou qualquer outro fenômeno do espírito humano. Isso 
significa que anterior a essa relação predicativa, onde já está posta a distinção sujei-
to e objeto, a vivência pré-reflexiva, o mundo da vida, já se apresenta como estrutu-
ra subjacente à relação de conhecimento. Todas as ciências, conforme o pensamento 
de Husserl, sem distinção ente as ciências da natureza ou as humanas ou do espírito, 
devem ser fundadas na subjetividade transcendental que une o mundo da vida e a ex-
periência intersubjetiva, matéria e espírito, interior e exterior... A autoconsciência e a 
consciência do estranho são inseparáveis a priori (Martins & Dichtchekenian, 1984). 
Mas como isso se dá? Nesse ponto é se pode aventar que a constituição da subjetivi-
dade é anterior à exigência recíproca de sujeito e objeto (e é um anterior móvel, per-
mutante, pois o processo reflexivo-não reflexivo são momentos fundamentalmente al-
ternativos no ato da reflexão focada e são momentos essencialmente simultâneos no 
decorrer cotidiano da vida. Ninguém se afasta da vivência para refletir sobre ela, se-
não daquela sobre a qual se debruça momentaneamente a reflexão). O homem só co-
nhece (no sentido puramente racional do termo) quando se defronta com um objeto, 
mas perante isso a vivência antecipou-se. Já existe um mundo quando o sujeito se de-
fronta com ele, é certo. Porém este mundo como o vemos, em todas as suas múltiplas 
possibilidades de expressão, comporta duas propriedades incontestáveis: como objeto 
do conhecimento, é um mundo humanamente percebido, não havendo nenhuma pos-
sibilidade de apreensão humana de um mundo que não seja por uma consciência de 
homem que o apreenda; e, ao ser apreendido por uma consciência como algo, já está 
efetivada a união, da qual a forma da apreensão é originada (o que pode explicar tam-
bém as diversas modalidades sob as quais o objeto pode ser apreendido). Continuando 
com esse entendimento, pode-se propor que tornando-se natureza consciente, o homem 
vivencia ainda no nível pré-reflexivo esta unidade, isto é, a sua origem da natureza 
ou do mundo da vida, continua de forma ininterrupta. Isso quer dizer que existe sim-
plesmente uma união do homem – que não é cognoscente – com o mundo – que não 
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se põe como cognoscível – e dessa união é que surge o sujeito (as idéias, as emoções, 
as impressões sensoriais e afetivas, a imaginação, e tudo que constitui a subjetividade 
do homem, inclusive a sua consciência de que existe algo separado dele – consciência 
que só pode se pôr após essa vivência originária. 

Antes de escolher ou rejeitar eu estou na subjetividade, na minha própria sub-
jetividade e, no meu próprio corpo, na vida enraizada com o meu corpo da na-
tureza material e ambiental, na qual vivo como uma coisa e que experimento 
como resistência, como fadiga, como trabalho, como necessidade que condi-
ciona a minha vida, como ligação sujeito-coisa com as outras coisas das quais 
faço parte, como coisa. Há uma ligação, algo que me liga; me liga à corrente 
de uma complexa série de causas e de efeitos pelos quais sou circunstanciado 
(o princípio de causa não é originário, é derivado). As coisas reais, eu mesmo 
como corpo vivo, enquanto coisa real, coisa real inerte, estão ligadas a uma rede 
de ações e reações causais que eu, me colocando como coisa central, as sinto 
circundante e sinto que me tornam passivo... A causalidade e a materialidade 
das coisas entre as quais eu sou coisa, é, pois, pré-categorial e originária, com 
respeito à ciência, que é categorial e derivada”. (Valentini, citado por Martins 
& Dichtchekenian, 1984, p. 45). 

Este entendimento do pré-reflexivo pode parecer aproximar a Fenomenologia 
da tese da primazia do objeto. Não é, porém, na primazia do objeto, nem do sujeito 
que o conhecimento se fundamenta, é na união, quando ambos não se constituem ter-
mos do conhecimento. No entanto, após tomar posse de si como consciência, o sujei-
to adquire autonomia gerando sentidos, ou gerando conhecimento; este conhecimento 
está aqui proposto como uma maneira de pensar fundada no que não é pensado, mas 
que é subsídio de todo esse pensar. Assim, o sentido só tem sentido quando fundado 
no “sem sentido”. Daí, mais uma vez, a volta às próprias coisas, como preceito pri-
meiro e radical do método.

Essa é uma interpretação do pré-reflexivo como originante, que foi ganhando 
clareza no desenvolver desse trabalho, durante o qual o retorno ao vivido foi feito pela 
própria autora, por um esforço de retomada voluntária desse vivido. Até o momento 
das leituras e interlocução com pessoas conhecedoras do pensamento fenomenológico, 
não tinha alcançado um entendimento que claramente afastasse a relação sujeito-obje-
to para aquém da constituição recíproca de ambos como tais, para uma anterioridade 
originante da própria noção de si e do mundo, ou seja, da própria consciência reflexi-
va. A relação entre sujeito e objeto foi sempre referida como constituição recíproca, 
é certo; contudo, um sujeito e um objeto já postos, como pressuposição não sujeita à 
dúvida. Mas pode-se ver que é aquém disso que Husserl quis propor o originário. A 
consciência reflexiva, apreende o mundo como diferente de si, e é natural que se dis-
tinga do objeto, que se apreenda como separada, pois é de fato distinta (mesmo sem 
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primazia, como parceiros são distintos um do outro), esquecendo-se de como ela mes-
ma foi constituída; constituição que se deu na relação sem sujeito e sem objeto com o 
mundo, quando existia pura vivência. Este esquecimento é inevitável e jamais pode-
rá ser superado, no meu entender, pois apenas como consciência racional ou reflexiva 
podemos apreender a anterioridade da nossa própria constituição, momento originário 
inapreensível enquanto tal, apenas via um certo afastamento. Não é o sujeito que fun-
damenta o conhecimento, nem o objeto tampouco. Essas categorias são apreendidas a 
posteriori, no ato da apreensão pelo próprio sujeito. Vivemos um contínuo movimento 
dialético entre nossa união com o mundo e nossa separação dele. O que fundamenta o 
conhecimento é a relação. Radicalmente a relação, quando sujeito e objeto são indis-
tinguíveis. Fundamenta, não é o conhecimento consciente, racionalizado ou tematiza-
do. Todo conhecimento, quando acontece já é fruto dessa vivência originária anterior, 
e, como conhecimento, só se dá via relação sujeito e objeto. Antes da experiência da 
relação sujeito-objeto, existe a vivência, e esta vivência é a fonte do conhecimento. 
Quando falamos em sujeito e objeto, já estamos falando em conhecimento, não esta-
mos falando em vivência. A vivência não tem conhecimento. É uma experiência de 
unidade, que só se torna conhecimento quando objetivada pela racionalidade huma-
na. E ela é, em qualquer situação, anterior ao conhecimento, seja ele científico ou do 
senso comum. (Esta repetição que pode ser flagrada neste texto é oriunda da produção 
que vai-se dando durante o próprio discurso. E ele não se dá numa experiência de so-
lidez. Pelo contrário. A cada vez que os pés andantes pisam um terreno firme e come-
ça a andar confiante nele, se deparo logo adiante, de repente, com a areia movediça de 
onde pensava haver saído).

Prosseguindo: não tem como distinguir a contribuição do sujeito ou do objeto 
na produção do conhecimento. Não tem como falar de “primazia do sujeito” como quer 
o idealismo, ou de “primazia do objeto”, como quer o materialismo dialético. Ambas 
as afirmações se apóiam numa dualidade originária que, embora rejeite o pensamento 
cartesiano, ainda operam com aprioris do mesmo modelo epistêmico. O conhecimento 
só pode ser fruto dessa vivência do mundo, quando ela é tematizada ou refletida. Esse 
encontro, é onde não existe a menor possibilidade de distinguir até que ponto se dá a 
contribuição do sujeito e até que ponto se dá a do objeto, pois eles não são postos como 
tais. Toda distinção nesse nível é falsa e artificial. Esse nível não constitui, porém, uma 
categoria fixa, que foi vivida num tempo originário e evolutivo e daí em diante poderá 
ser sempre tematizado pela consciência reflexiva, da qual o homem tomou posse, sendo 
pois “proprietário”. Grande engano! A consciência não é uma propriedade do homem, 
mas da relação! A qualquer momento da existência no mundo, a própria existência é 
pré-reflexiva antes de ser tematizada, ou capturada pela consciência reflexiva, que então 
se torna consciência de, desse mundo vivido, tornando-o objeto do seu conhecimento. 
Dito em outros termos, continuamente estamos alternando o mundo da vida, onde não 
há separação sujeito-objeto e o mundo epistêmico ou gnosiológico,onde se dá a dualida-
de. E também não significa a inexistência da anterioridade do mundo. Significa apenas 
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que estamos nesse mundo como pura vivência, sem a distinção sujeito-objeto, que se 
dá sempre a posteriori. Nesse posterior, cabe ao sujeito a atribuição de sentido, e nessa 
perspectiva ele parece ter primazia sobre o objeto. Por isso, parece que pela atribuição 
de sentido – é que o sujeito foi erigido em toda a filosofia moderna, como nos lembrou 
Adorno e Carvalho, como prioridade na produção do conhecimento. Porém, essa atri-
buição de sentido, esse nomear a vivência, só tem valor heurístico, de descoberta, quan-
do esta vivência é fundamento da sua própria captação com um sentido nomeado. Essa 
anterioridade da vivência como fundamento do conhecimento se dá igualmente no ter-
reno das Ciências Naturais. Não é privativo do conhecimento produzido pelas Ciências 
Humanas o fundar-se anteriormente no vivido. O próprio das Ciências Humanas é, uni-
camente, a natureza ontológica e epistêmica idêntica do sujeito cognoscente e do objeto 
cognoscível. O conhecimento, a visão ou a construção que brota como produto cientí-
fico é oriundo da relação que, é da ordem anti-predicativa, de onde resulta, afinal, todo 
produto humano, cultural ou interpessoal, incluindo a própria consciência e a própria 
subjetividade. Essa vivência se torna conhecimento, deve-se repetir, quando posta pela 
consciência como seu objeto, quando objetivada. A união sujeito-objeto quando ambos 
estão já estabelecidos, quando o homem se torna cognoscente e como tal se dirige ao 
objeto cognoscível numa intencionalidade de ato, para usar uma expressão husserliana, 
é a ação de capturar o mundo da vida, via intencionalidade operante, para nomeá-lo. 
E ao nomeá-lo, torna-o objeto no sentido mais radical, criando categorias e entidades 
que, por sua vez, constituem a própria consciência do sujeito que o criou, pois é algo 
novo no mundo da vida (da cultura, social ou particular) do sujeito. O risco, de falsea-
mento, de acordo com Husserl, é essa nomeação substituir de forma cristalizada, logo 
alienada, a fluidez e o movimento dos processos da vida, e ademais atribuir um caráter 
de totalidade ao aspecto recortado do mundo percebido. Este conhecimento é neces-
sariamente parcial (relativo), pois seu sentido sempre é atribuído sob a perspectiva na 
qual foi visado, incluindo as contingências de tempo e espaço (ou sócio-históricas) do 
vivido. Daí o preceito categórico do método, a epoché, a redução, e o retorno às coisas 
mesmas como a possibilidade de garantir o completo rigor do conhecimento da reali-
dade. Tratando do método, defende Merleau-Ponty, inclusive, a estrutura da reflexão 
radical ou fenomenológica, que busca servir como meio de tomar consciência de nossa 
relação ao mundo, de fazer aparecer o mundo, assegurando que não é a finalidade da re-
dução a de nos retirar do mundo para uma consciência pura, mas afirmar enfaticamente 
a pré-existência do mundo sobre a reflexão. A reflexão reconhece no irrefletido o seu 
fundamento. E a redução é a única forma de reflexão que não anula o irrefletido, mas 
o manifesta. Este rigor de modo algum pretende um caráter absoluto do conhecimento 
da realidade, cuja essencialidade é estar em eterno movimento, “desesperada com suas 
múltiplas possibilidades de ser” (Petrelli, comunicação oral).

O segredo do sucesso é, pois, a união do pintor com a tinta. Uma união em 
que a natureza do gesto do pintor se adapta às exigências da natureza resistente da 
tinta e de sua maleabilidade, numa permuta dinâmica na qual pintor e tinta contri-



295 Revista da Abordagem Gestáltica – Volume XII

Sujeito cognoscente e objeto cognoscível: uma questão espinhosa das ciências humanas e sociais

buem, cada um a seu modo próprio, na elaboração da obra final (a obra não se faria 
sem a colaboração do objeto; imaginemos a água ou outro objeto qualquer ocupan-
do o lugar da tinta!).

Quanto à relação de conhecimento, aquela que envolve sujeito e objeto e é de-
senvolvida nestes termos, tendo como fundo a vivência anti-predicativa, deve ser um 
esforço de retomada desse vivido com o qual se estabelece uma colaboração ou um 
diálogo, entre um que é sujeito e outro que é objeto, na qual é “restaurado o esquecido 
estatuto ontológico do objeto”. A relação autoritária, cujos termos afirmam a primazia 
do sujeito e a subjugação do objeto a seu arbítrio, configura-se como uma relação de 
violência contra o próprio homem, seja em Ciências Sociais e Humanas, seja em Ci-
ências Naturais, seja nas outras esferas do existir humano onde essa relação sempre 
se apresenta. A relação é de violência (ou de violação) porque ignorante da própria 
constituição do sujeito, de denegação da sua própria natureza originária, o que, para-
doxalmente, destrói a si ao se afirmar. Recorro de novo a Adorno quando ele sentencia 
que “o sujeito tanto mais é quanto menos é, e tanto menos quanto mais crê ser, quanto 
mais se ilude em ser algo para si objetivo” (Adorno, 1969). E essa relação alienada, 
“tornada senhorio”, paradoxalmente, é destrutiva de si mesmo (transmutando-se num 
si mesmo metafísico, esvaziado de ancestralidade experiencial). Pois é no encontro 
com a natureza, com a realidade ou com a materialidade do contato inter-humano que 
o sujeito se constitui; dessa “materialidade” ele é gerado. Adorno também, anatemiza 
esse pensamento dicotomizador, que ergue uma barreira, ou um muro entre sujeito e 
objeto, com sua serena autoridade: “O sujeito o erige através de sua pretensão à supre-
macia... e, com isso, engana-se sobre o objeto”.

Quanto às Ciências Sociais e Humanas, – tendo o homem por escopo – sua pe-
culiaridade está exclusivamente em reconhecer, de forma irrecusável, no seu objeto 
de estudo, o mesmo estatuto ontológico e epistêmico do estudioso, passando a condu-
zir suas pesquisas e sua metodologia fundamentadas neste novo nível de consciência 
ontológica, realizando aquilo que Carvalho chama de “inter-relação do subjetivo-ob-
jetivo de um com o subjetivo-objetivo de outro”. Este reconhecimento tem que levar 
à eleição do diálogo como o procedimento mais legítimo e adequado à investigação 
ou seja, aquele que permite a interação intersubjetiva e de parceria na produção de 
sentido sobre a realidade. É certo que o pesquisador não se confunde com o pesqui-
sado, pois é diferenciada sua função: é dele a escolha e o recorte daquilo a ser estuda-
do, é ele quem faz a colheita das informações e vai rastreando as seguintes orientado 
pelas anteriores, dando assim, rumo metodológico ao processo; é certo também que 
ele sistematiza as informações dando-lhe um formato conceitual tanto mais legítimo 
e verdadeiro quanto mais fiel for à experiência descrita pelos pesquisados ou colhi-
da deles. Por esse proceder, pode lhe ser atribuído o papel de produtor solitário desse 
conhecimento. Mas esta atribuição tão usual, é enganosa. Seu mérito, contudo, ainda 
conta com mais um determinante: é na fase da comunicação,– a qual fecha o círculo 
da produção daquele conhecimento – que o investigador social se torna (ou deveria 



296 ITGT

Malaguth, M. v. XII: pp. 279-297, 2006

se tornar) o porta-voz dos seus parceiros; porém, o conteúdo e o sentido produzido é, 
sem dúvida nenhuma, uma construção intersubjetiva. Eles, pesquisador e pesquisado, 
têm funções diferentes nesse processo de construção do conhecimento. Em funções 
diferentes, suas subjetividades se comunicam (aliás, a teoria do contato da Gestalt, há 
muitos anos, desde a década de 1940, postula que o contato só se dá com o diferente; 
é impossível o contato com o igual; e ainda há muito mais tempo, continua valendo a 
dialética platônica que afirma que a unidade exige a diversidade que, dialeticamente, 
possa constituí-la). Produzido o conhecimento nesse processo intersubjetivo, momento 
em que, nas Ciências Humanas podemos dizer que o objeto é compreendido, se cons-
trói uma categoria e assim se constitui (e institui) o objeto do conhecimento científico. 
E aí, nesse mundo modificado, vai-se configurando um novo sujeito. Sujeito e objeto 
se constroem, nesse segundo nível. Quando se faz uma teorização sobre algo, interfe-
re-se nessa realidade, e a realidade recriada, recria o sujeito e a subjetividade social. 
A verdade está nessa relação.

O anunciante da descoberta é, de fato o pesquisador, que, como foi dito, lhe dá 
a forma adequada à compreensão social; ao nomear o objeto descoberto, o cientista 
social dá origem à construção de nova consciência humana do mundo e de si mesma. 
Ele altera o mundo da vida.

Tal tarefa, contemplada socialmente com a força da autoridade científica, mes-
mo se fosse a única do pesquisador, tornar-se-ia, por si só, de uma responsabilidade 
de dimensão imensurável.
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