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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo apresentar o cenário da “crise das ciências”, 

a qual se refere Husserl nos seus textos mais tardios, e, consequentemente, apresentar o 

projeto da Fenomenologia Transcendental, como alternativa às correntes naturalistas, 

situando-a num contexto que exigia urgentemente a elaboração de uma ciência capaz de 

dar rigor aos demais saberes científicos. Em seu desenvolvimento, destaca-se a relação 

entre a crise teórica dos fundamentos e o colapso da cultura ocidental, mostrando, como, 

para Husserl, a crise dos sentidos estava intimamente ligada ao advento da ciência 

moderna. A descrição das definições dadas pelo autor na exposição sobre a gênese do 

espírito europeu, a qual ele atribui parentesco com o nascimento da Filosofia, servem ao 

movimento de compreensão sobre os aspectos negativos da Crise. Articularemos, então, 

a tarefa da Filosofia, enquanto produção cultural grega, com o projeto fenomenológico. 

Finalmente, o presente trabalho busca clarificar o componente ético da filosofia 

husserliana, vinculado à ideia que situa a Fenomenologia Transcendental como 

responsável pelo resgate da Filosofia em seu lugar de guia da humanidade. 

Palavras-chave: crise, ciência, Husserl, Fenomenologia. 
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ABSTRACT 

The present study aims to present the scenario of the "crisis of the sciences", 

which Husserl refers to in his later texts, and, consequently, to present the project of the 

Transcendental Phenomenology as an alternative to naturalistic currents, situating it in a 

context that required the elaboration of a science capable of conferring rigor to other 

scientific knowledge. In his development, the relationship between the theoretical crisis 

of fundamentals and the collapse of Western culture, showing how, for Husserl, the 

crisis of the senses was closely linked to the advent of modern science. The description 

of the definitions given by the author in the exposition on the genesis of the European 

spirit, which he attributes to the birth of Philosophy, serve the movement of 

understanding about the negative aspects of the Crisis. The reflexive exercise here 

expressed, therefore, is linked to the idea that places the Transcendental 

Phenomenology as responsible for the rescue of Philosophy in its place of guide of 

humanity, through a new type of attitude 

Key-words: crisis, science, Husserl, Phenomenology. 
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INTRODUÇÃO 

A Europa, assim como todo o Ocidente Cultural no qual se refere Husserl em 

sua coleção de artigos sobre Renovação, viveu uma crise terrível nos séculos XIX e XX. 

Os fundamentos mais sólidos que orientavam o sentido daquela humanidade estavam 

em ruínas. Quando, portanto, Husserl afirma, em toda sua obra fenomenológica, a 

necessidade de uma fundamentação rigorosa, aqui, na discussão sobre questões éticas, 

tal fundamentação tem, por exigência, um resgate da fé na humanidade em seus 

próprios valores fundadores.  

Numa tentativa de compreender os textos tardios de Husserl, que tocam, mais 

profundamente, problemas de ordem ética e cultural, debruçamo-nos sobre a crise dos 

fundamentos, a qual ele se refere, e buscamos construir um panorama da situação crítica 

pela qual, em especial, as ciências passavam. Se, para Husserl, o colapso espiritual que 

assolava o Ocidente tinha por sintoma a perda de sentido nas finalidades do agir e do 

criar da humanidade, a máxima de renovação deveria ser direcionada para a produção 

de uma ciência rigorosa que tivesse por tarefa constituir um conhecimento sólido com 

base nas necessidades humanas. Assim, tais considerações são expressas no primeiro 

capítulo, com ênfase no tom de manifesto que Husserl imprime nos artigos sobre Crise e 

Renovação e na conferência A Crise da humanidade européia e a filosofia. Portanto, 

considerada a urgência de resgate da lídima existência espiritual daquela humanidade, a 

primeira parte do trabalho foca em traduzir a relação entre a crise teórica dos 

fundamentos e a crise ética, evidentemente expressa na Primeira Guerra Mundial.  

Ora, é a partir dessa relação que o conceito de “renovação” espiritual dialoga 

com a concepção de uma nova ciência e, não a toa, a segunda parte do primeiro capítulo 

aborda o projeto positivista em atuação, nos períodos narrados por Husserl. Por meio de 

uma pesquisa panorâmica dos movimentos científicos da modernidade, apontamos o 

contrassenso no modelo das Ciências do Espírito, enquanto executoras de uma 

metodologia científico-natural. Ou, dito de outro modo, parte do projeto positivista 

seria, justamente, estabelecer uma dependência metodológica das ciências do espírito 

diante das ciências naturais, que, por sua vez, gozariam de total prestígio e autonomia. 
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Husserl entendia a Filosofia, logo, as ciências, como parte integrante da gênese 

e da teleologia da humanidade européia. Essa mácula no projeto racionalista, portanto, 

que desde sua fundação guiou a humanidade enquanto nação espiritual, foi manifesta na 

Crise através do esquecimento da Filosofia. Sobre isso, o capítulo dois aborda, 

possuindo como referência, principalmente, os textos da Conferência de 1935. Em 

Husserl, a vida espiritual da Europa, seu agir e criar espirituais, a finalidade coletiva dos 

povos vizinhos que compartilham um vínculo parental está manifesta nesse espírito com 

gênese, remontada pelo autor, nos gregos antigos. Através da produção de metas 

infinitas, e orientadas por uma atitude inédita na humanidade, as comunidades humanas, 

ao passo da Filosofia, se estabeleceram virtuosamente.  

Uma das mais significativas articulações que Husserl faz, no texto, é com 

Galileu, um dos principais representantes do advento da ciência moderna. A última 

parte do segundo capítulo, desse modo, aborda a reflexão husserliana acerca do 

objetivismo, que, em Galileu, substitui o solo originário das significações por conceitos 

geométricos idealizados. O autor estabelece, com isso, sua crítica, ao denunciar as 

ciências que, por ingenuidade naturalista, abrem mão das questões subjetivas e ignoram 

o mundo real. 

Após, portanto, ter apresentado, no cenário da Crise, seu diagnostico e a 

relação de cura que a Filosofia deveria estabelecer no processo de Renovação, o terceiro 

capítulo se concentra em explicitar o projeto husserliano da Fenomenologia 

Transcendental. Dividido em dois tópicos, a primeira parte descreve o mundo-da-vida 

como pano de fundo de qualquer significação e ponto de partida para uma 

fundamentação do conhecimento absoluta. O exercício da atividade fenomenológica 

consiste, necessariamente, no retorno do mundo-da-vida. Logo, na segunda parte, está 

descrito o processo de inversão de atitude para uma posição mais adequada diante do 

mundo. A atitude fenomenológica é, para Husserl, a única atitude que poderia motivar a 

ciência na sua função de orientadora da humanidade. Ao sugerir a Fenomenologia como 

alternativa ao projeto de naturalização e, consequentemente, como resposta à crise, 

Husserl sugere que ser filósofo não é mais sair da facticidade para atingir a ideia. Ser 

filósofo está mais em compreender nosso passado espiritual, em virtude do vínculo 

existente entre ele e nós, e, assim, resgatar os valores que, em nome de um progresso 

deliberado, são substituídos por contingências vazias de sentido. 
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Capítulo 1 - DA CRISE TEÓRICA DOS FUNDAMENTOS À CRISE 

ÉTICA DA HUMANIDADE  

1.1. Crise e retorno à autêntica humanidade 

No ano de 1935, na conferência de Viena, Edmund Husserl abordou com 

vitalidade o tema da crise da humanidade européia e trouxe reflexões pontuais sobre sua 

suposta origem ao sugerir a necessidade de uma discussão através de uma nova 

perspectiva. Assunto de diversos teóricos, a temática da crise européia se proliferou em 

larga escala, sobretudo, após a Primeira Grande Guerra, inaugurando questões 

referentes aos valores da humanidade européia e sua ruína. Oswald Spengler advertiu 

em tom fatalista, em 1918, na sua obra intitulada A Decadência do Ocidente. Esboço de 

uma Morfologia da História Mundial, sobre a inevitável decadência do ocidente como 

um “desenlace absolutamente inalterável” (SPENGLER, 1964, p. 52). Contemporâneo 

das discussões acerca da falência cultural e dos valores europeus, o historiador holandês 

Johan Huizinga, em 1929, no seu livro Em torno da definição do conceito de História, 

refutou a ideia de que as bases metódicas e os fundamentos da história devessem ser 

substituídos por conceitos científicos positivo-naturalistas, mas vinculados a uma 

ciência que não nega o elemento subjetivo na formação do conhecimento. Husserl, 

portanto, contemporâneo e partícipe das questões mais elementares referidas ao 

problema da Europa, na conferência de 1935, A Crise da Humanidade Européia e a 

Filosofia, apresentou uma de suas últimas reflexões, refazendo os passos da tradição e 

da cultura européia na busca pela causa da falência estrutural do espírito, trazendo a 

tona temáticas pontuais como a crítica ao positivismo, a naturalização das Ciências do 

Espírito e a superação ética da humanidade por via da Filosofia.  

O interesse pelo declínio do Ocidente e as reflexões sobre a cultura, em 

particular, apareceram tardiamente na obra de Husserl, nas décadas de 20 e 30, 

evidenciando uma preocupação legítima em discutir a crise; deslocando para fora do 

problema as soluções reformistas exaltadas que, até então, não tocaram no âmago do 

problema-Europa de maneira eficiente. A Primeira Grande Guerra foi miserável para a 

Europa como um todo e, especificamente, para Husserl que enfrentou o mais duro dos 

tormentos, após perder seu filho mais novo Wolfgang no campo de batalha de Verdun, 

em 1916, e receber seu primogênito Gerhart gravemente ferido no ano seguinte. O 

cenário de desgraça que acometeu o continente de 1914 a 1918 revelou uma ausência de 
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sentido na cultura européia e colocou em jogo a força impulsionadora que mantinha 

aceso o espírito daquela humanidade. Em 1923, no primeiro dos artigos publicados pela 

revista japonesa Kaizo, sob o título de Renovação: seu problema e seu método, Husserl 

afirmou a prioridade de “reconhecer como uma exigência ética absoluta uma disposição 

para o combate em direção a uma humanidade melhor e a uma autêntica cultura.” 

(HUSSERL, 2012, p.5). A decadência do Ocidente não deveria ser observada com 

passividade e é justamente sobre a falência do espírito europeu que a ideia de 

Renovação (Erneuerung) deveria se desenvolver. 

Aos olhos de Husserl, a crise que assolou indigentemente a nação européia e 

que, na guerra, se revelou nos “meios mais refinados das torturas da alma” exigiria, para 

sua recuperação, uma reforma racional que tivesse a tarefa de constituir uma genuína 

humanidade vinculada pelo espírito. A definição que Husserl usou para descrever a 

situação da Europa, na conferência de 1935, é de uma nação doente que precisaria 

urgentemente de uma reforma ou, seguindo seu raciocínio clínico, de uma cura: “as 

nações européias estão doentes, a própria Europa, diz-se, está em crise.” (HUSSERL, 

2012, p.116).  Não seria impreciso afirmar, portanto, que a noção de crise se aproximou 

do estado crítico de uma disfunção cujo sintoma atingiu a humanidade na sua própria 

experiência e relação com o mundo ao redor. A Europa adoecida revelou-se uma nação 

desprovida das forças essenciais para se manter vigorosa e, por consequência direta, 

exercer a lídima humanidade com valores cada vez mais elevados, acima das suas 

preocupações e infortúnios individuais. Logo, é bastante elucidativo pensar na proposta 

husserliana de uma comunidade ética tendo a guerra que mais mudou o mapa da Europa 

como pano de fundo. Afinal, conforme declarou Husserl, se uma cultura e uma 

verdadeira vida comunitária têm, como condição de possibilidade, valores singulares 

que estão fundados no trabalho dos indivíduos, compete, assim, à vida ética de cada 

homem o desejo de alcançar bons valores não apenas para si, mas para o conjunto da 

comunidade humana da qual faz parte. Na verdade, no artigo “Renovação: seu problema 

e seu método”, Husserl chega a convidar o indivíduo singular a efetuar sua 

racionalidade e excelência sem abandonar o combate ético, ao mesmo tempo em que 

confronta todos aqueles que supostamente negarão a “possibilidade de um progresso 

continuado sob a direção do ideal da razão” (HUSSERL, 2012, p.4). 

Para Husserl, no artigo Renovação e Ciência, de 1922, aquilo que nos torna 

sujeitos de um valor absoluto é a disposição em efetuar o melhor possível sob 
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circunstâncias dadas para conferir, desse modo, inalienavelmente, um sentido mais 

elevado à vida. Quanto maior o número de homens partilhando a mesma disposição, 

maior a possibilidade de uma verdadeira vida comunitária em geral e, dessa forma, um 

mundo com valor superior e uma vida mais bela se realizam. Não obstante, a Primeira 

Grande Guerra representou nesse contexto a manifestação de um desvio ético na 

maneira do Ocidente dirigir seu olhar para o mundo, acentuando a constituição de um 

mundo circundante com valores divergentes da efetiva racionalidade que outrora havia 

promovido o espírito daquela comunidade. Mas, o que seria “mundo circundante?” A 

definição dada pelo autor na conferência de 1935 para o conceito é apresentada da 

seguinte maneira: 

Mundo circundante é um conceito que tem o seu lugar 

exclusivamente na esfera espiritual. Que nós vivamos no nosso 

mundo circundante respectivo, que vale para todos os nossos 

cuidados e esforços, tal designa um facto que se passa puramente 

na esfera do espírito. O nosso mundo circundante é uma formação 

espiritual em nós e na nossa vida histórica. Para quem toma como 

seu tema o espírito enquanto espírito, não há aqui, por conseguinte, 

qualquer razão para exigir outra explicação para ele que não seja 

uma explicação puramente espiritual. (HUSSERL, 2012, p.119) 

Antes da noção objetiva de um mundo que é universalmente válido para 

qualquer indivíduo, o mundo circundante é a representação desse mundo, coberto de 

significados e acepções, diferente para cada um de nós, conforme atribuímos sentidos 

para a realidade que nos rodeia. Em outras palavras, é uma realidade espiritual 

construída sobre elementos espirituais próprios com sentidos específicos segundo sua 

validação subjetiva e, dessa forma, a constituição do mundo circundante europeu, sua 

variedade de sentidos e representações singulares, foi comprometida por valores éticos 

defeituosos, apoiados em fundamentos teóricos de evidenciação inadequados. Ou seja, o 

início do século XX, auxiliado pela guerra, anunciava a urgência de uma reforma de 

caráter ético na cultura, que, segundo Husserl, deveria resgatar o espírito da humanidade 

européia através de uma autêntica Ciência do Espírito e que, só assim, haveria 

fundamentos para uma técnica política racional. A ruína dos valores exaltantes da 

comunidade ocidental e a desarmonia entre as nações antes vinculadas por um espírito 

comum refletiam o sentido do mundo circundante atravessado por uma Ciência do 

Espírito digressiva e distante do caráter espiritual que antes havia unido a humanidade 
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européia. Daí o lamento de Husserl em “Renovação: seu problema e seu método” ao 

reconhecer que “a Ciência que nos deveria servir, procuramo-la nós em vão.” Trata-se, 

portanto, de recolher a ideia de homem, da sua comunidade e cultura, e edificá-las sobre 

os conceitos que lhe pertencem, enquanto determinações de mundo circundantes 

comunitários possíveis; distinguir teórica e sistematicamente as formas possíveis de 

humanidades para que, à vista disso, se possa elaborar cientificamente as 

correspondentes ideias normativas. Ou seja, em Husserl, naquele contexto no qual 

ganhava contornos mais nítidos o projeto de naturalização do pensamento, cada vez 

menos abriam-se caminhos que permitissem a Europa sair vitoriosa do combate ético, 

produzindo uma nação orientada pela luz da racionalidade efetiva, realizando uma 

Ciência do Espírito purificada dos “preconceitos naturalistas” que atravessasse a prática 

científica do início do século XX e que divergisse da realidade circunmundana 

característica do estágio no qual se encontrava a humanidade européia. 

1.2. O projeto positivista 

Se considerarmos o espírito europeu como uma extensão da cultura da Europa 

que transcende o critério geográfico e territorial, devemos, então, reunir no conjunto 

qualquer sociedade que possui um modo de agir com finalidades e esforços 

influenciados pela cultura hegemônica europeia.O espírito europeu surge desse modo 

em nações de outras partes do mundo com ideias de pertencimento cultural e histórico 

como, por exemplo, os Estados Unidos, os domínios coloniais ingleses e, inclusive, em 

nações como a japonesa que, conforme assinalou Husserl, “nos tempos mais recentes se 

juntaram ao trabalho da cultura européia” (HUSSERL, 2012, p.1). Em outras palavras, 

tratava-se do Ocidente cultural. A crise, em vista disso, atingiu as finalidades para qual 

o Ocidente se dirigia e, para superá-la, recorrendo a uma cura mediante fundamentos 

teóricos, dependeria essencialmente da derrocada da novidade positivista. Se, por um 

lado, Husserl predica a crise européia como uma crise da ciência, ou crise do espírito, 

que atinge especificamente as chamadas Ciências do Espírito, como afirma na 

conferência de Viena, ao dizer que “as reflexões precedentes sobre a Filosofia do 

Espírito fornecem-nos a atitude correta para captar e tratar o nosso tema da Europa 

espiritual como um problema puro das Ciências do Espírito, desde logo, por 

conseguinte, histórico-espiritualmente” (HUSSERL, 2012, p.119-120), por outro lado, 

em vista do auge do positivismo científico, atravessado pelo naturalismo, seu 

diagnóstico parece ser a primeira vista paradoxal. No entanto, ao olhar mais 
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profundamente o colapso, manifesto no problema teórico dos fundamentos e, 

consequentemente, na crise ética como um todo, percebe-se um esquecimento dos 

valores espirituais efetivamente racionais justamente por meio de uma apropriação de 

premissas cientifico-positivistas. Vale lembrar, desse modo, que o início do século XIX 

foi emblemático para a Europa no que se refere ao desenvolvimento das ciências e do 

nascimento da sociedade industrial que, com novas tecnologias de produção, trouxeram 

consigo novos rumos para a humanidade. Nesse cenário frutífero para a expansão de 

correntes de pensamento que ganhavam força ao englobar as perspectivas filosóficas e 

científicas, o positivismo de Augusto Comte (1798-1857) surge na França, a partir do 

desdobramento sociológico do Iluminismo,trazendo premissas que estruturam um 

sistema operacional no qual o conhecimento científico é a única forma de conhecimento 

verdadeiro. Tal doutrina filosófica anuncia, em definitivo, a possibilidade das Ciências 

do Espírito explicarem a sociedade seguindo o modelo naturalista, compreendendo a 

vida social como que regida por leis fixas e imutáveis e que, portanto, podem ser 

analisada através dos processos de observação empregados pelas Ciências da Natureza. 

Independente da relação de consciência ou da percepção subjetiva, o mundo continua a 

existir em sua realidade própria e a conexão direta do ser humano com essa realidade se 

dá através dos sentidos. O valor das coisas pertence às próprias coisas e é capturado 

pelo sujeito, que pode ter um conhecimento objetivo pelo processo de formação de 

conceitos. Sua forte assimilação pela humanidade européia dos séculos XIX e XX, 

reduzindo a experiência cognitiva a uma “unilateralidade ingênua”, indica o motivo de 

Husserl dedicar uma parcela considerável de seus primeiros textos fenomenológicos a 

critica aos fundamentos das Ciências como nas suas Investigações Lógicas – 

Prolegômenos para uma Lógica Pura de 1900, ao dizer que as leis gerais pelas quais a 

universalidade objetiva das Ciências da Natureza caminha, não são mais que “leis 

empíricas”, de validade circunstancial, confinadas ao ponto de vista metodológico. 

Segundo Comte, no entanto, a sociologia, chamada por ele de “física social”, deveria 

estudar os fenômenos sociais à maneira dos “fenômenos astronômicos, físicos, químicos 

e fisiológicos, isto é, como submetidos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta é o 

fim especial de suas pesquisas.” (COMTE, 1972, p. 140). As Ciências do Espírito, 

incumbidas da tarefa de investigar o espírito, a cultura e o comportamento humano 

individual ou coletivo, sua atividade cognitiva e epistemológica, nesse contexto, foram 

influenciadas em sua grande maioria pela razão científica na qual prevaleceu o projeto 
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de naturalização do espírito, resultado da falsa noção de que a consciência seria um 

“anexo externo” das realidades físicas e, assim como elas, deveriam ser consideradas. 

Tomando emprestados os termos naturalistas, aos quais se referem ao homem 

como um “fato natural” cercado de outros fatos, constituindo a realidade como um 

conglomerado de dados objetivos, as ciências positivas partem do princípio de que todas 

as coisas seriam, dessa forma, explicáveis pelas ciências empíricas, incluindo aí a 

consciência e a cultura dos povos, lançando, assim, “uma cortina de opacidade sobre a 

vida do espírito”, como coloca o filósofo Aquiles Côrtes Guimarães em seu artigo de 

2011, Para uma teoria fenomenológica do Direito. Ao inferir uma lei universal no 

estudo das sociedades a partir de casos particulares em sua regularidade, as ciências 

positivas substituem a probabilidade por verdades factuais explicativas e, diante disso, a 

mentalidade do homem europeu é formada desconsiderando as distinções entre o 

aspecto natural e espiritual da realidade; o que leva Husserl a concluir que uma Ciência 

do Espírito fundada segundo o modelo cientifico-naturalista seria um contrassenso, por 

conta dos seus fundamentos deslocados para uma dependência substantiva diante das 

Ciências Naturais, no qual o privilégio do método pertence, decididamente, a um 

objetivismo naturalista - cuja ingenuidade se manifesta como um perigo crescente para a 

cultura - enquanto estudo da realidade cognoscível.  

Uma Ciência do Espírito liberta da ação positivista deveria evocar, consoante a 

análise de Husserl, um sistema científico próprio desenvolvido do racional puro a partir 

de uma verdade assentada na essência do homem. Assim, como ocorre com a 

possibilidade de produzir leis gerais na física e na química a partir da matemática pura 

da natureza que, nas suas disciplinas apriorísticas, ou seja, nos princípios que 

independem da constatação fática dos fenômenos empíricos, desenvolve as bases 

racionais de uma natureza em geral, as ciências que têm por estudo o homem e a 

comunidade humana precisariam, necessariamente, de um autêntico lógos para a 

estrutura do método, uma racionalidade “principial”, que permitisse um desdobramento 

em seus próprios termos. Nas palavras do autor, “falta aqui, precisamente, tal ciência 

apriorística paralela, por assim dizer, a mathesis do espírito e da humanidade” 

(HUSSERL, 2012, p.7). No entanto, o tratamento positivo-naturalista de igualar os 

diferentes tipos de essência das realidades naturais e espirituais, resulta numa Ciência 

do Espírito incapaz de racionalizar a experiência empírica adequadamente, em virtude 

dos fundamentos que, para cada uma das esferas, se distinguem.  



16 
 

Se em Husserl, natureza é, por essência, “simples existência factual”, a 

matemática, ciência apriorística fundamental que ordena e regula a experiência externa 

das Ciências da Natureza, deve ter por tarefa conduzir a uma racionalidade das 

exterioridades com precisão a partir de sistematizações do espaço, do tempo, do 

movimento, das forças motrizes, etc. Todavia, a esfera espiritual contém determinações 

completamente diferentes da noção de existência factual da realidade natural. O 

cientista do espírito deve considerar que cada realidade espiritual singular é delimitada 

pelo elemento subjetivo que escapa à análise naturalista. Dito de outra forma, a 

realidade espiritual não é meramente um fato observável, podendo ser explicado com 

precisão através de seus dados sensíveis, mas uma “vida de consciência” em si mesma 

fechada, referida às motivações particulares, compreendendo, assim, que, mesmo dentro 

do território espaço-temporal objetivo da natureza, existem realidades singulares 

separadas correspondentes às subjetividades que com elas se relacionam. No entanto, 

Husserl constata, na conferência de 1935, a negligência teórica no que diz respeito às 

diferentes essências por parte dos cientistas do espírito de sua época e a questão que 

surge de imediato é a recusa de tais teóricos em buscar fundamentos sólidos, 

dissociados das bases naturalistas, para as Ciências do Espírito, pois, à maneira dos 

positivistas, abdicam da tarefa racional e infinita proposta pela filosofia substituindo-a 

por um naturalismo funesto. Se, por um lado, as Ciências da Natureza possuem um 

mundo substantivamente fechado que permite a realização de seus fins investigativos 

“numa aproximação sistemática segundo os seus elementos e leis incondicionadamente 

gerais” (HUSSERL, 2012, p. 116), em contrapartida, as Ciências do Espírito não gozam 

de uma autonomia que as torne capaz de investigar o espiritual puramente como 

espiritual. 

Obcecados pelo naturalismo (por mais que o combatam 

verbalmente), os cientistas do espírito têm descurado, total e 

completamente, até o próprio levantamento do problema de uma 

Ciência do Espírito, universal e pura, e o questionamento do espírito 

puramente enquanto espírito segundo uma doutrina eidética, doutrina 

que indagasse o incondicionadamente universal da espiritualidade, de 

acordo com os seus elementos e leis, com a finalidade de obter, por aí, 

explicações científicas num sentido absolutamente conclusivo. 

(HUSSERL, 2012, p.119) 
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A virada do século, portanto, carregava uma variedade significativa de teorias e 

métodos naturalistas que surgiam em divisões das ciências espirituais, como, por 

exemplo, na Psicologia Experimental de Wilhelm Wundt (1832-1920) que, vinculada à 

influência positivista, acreditava ser capaz de se fundamentar no modelo da Física em 

termos de quantificação, combinando os papéis do filósofo e do cientista de laboratório. 

Ao seu lado, Theodor Lipps (1851-1914) com sua Psicologia Associativa, trazia na 

bagagem as concepções da ciência de seu século, aplicando à alma modelos 

mecanicistas influenciados pela física newtoniana, de modo que a vida psíquica seria, 

assim, um sistema de forças. No direito, conjuntamente, a Escola da Exegese, na 

França, representa o auge do positivismo jurídico em resposta às abstrações do Direito 

Natural. Como consequência da criação do Código de Napoleão(1804), um dos 

primeiros códigos legais a ser estabelecido numa nação européia, a Escola da Exegese 

partia de uma interpretação mediante privilégio dos aspectos gramaticais e lógicos. 

Dentro da nascente tradição antropológica que começava a dar seus primeiros passos, 

fruto da teoria da seleção natural proposta por Darwin, em 1859, o evolucionismo e o 

difusionismo, representados por Lewis Morgan (1818-1881), Edward Tylor (1832-

1917) e James Frazer (1854-1941), eram correntes antropológicas que pressupunham 

uma unidade psíquica do ser humano, onde todos os povos passariam por estágios 

civilizatórios de desenvolvimento social em uma progressão unilinear, tomando por 

base a sociedade européia. Seu postulado básico era de que toda humanidade deveria 

percorrer os mesmos estágios, numa direção ascendente do simples para o complexo, ou 

do mais indiferenciado ao mais diferenciado. E, ainda, sob a sombra da novidade que o 

darwinismo representava para as Ciências do Espírito, Herbert Spencer (1820-1903) 

aplica à sociologia ideias como seleção natural, luta pela vida e sobrevivência do mais 

apto: um sistema determinista como tentativa de explicar a natureza humana, sua 

moralidade e a finalidade de seus atos. Não a toa as concepções de Comte e de Spencer 

convergem quanto à gradação dos estados de progressão da ação humana em uma 

generalização do processo evolucionário, como podemos perceber no texto Progress: its 

Law and Cause, de 1857, em que Spencer afirma: 

O avanço do simples para o complexo, através de um 

processo de sucessivas diferenciações, é igualmente visto nas mais 

antigas mudanças do Universo que podemos conceber 

racionalmente e indutivamente estabelecer; ele é visto na evolução 

geológica e climática da Terra, e de cada um dos organismos sobre 
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sua superfície; ele é visto na evolução da Humanidade, quer seja 

contemplada no indivíduo civilizado, ou nas agregações de raças; 

ele é igualmente visto na evolução da Sociedade com respeito a 

sua organização política, religiosa e econômica; e é visto na 

evolução de todos os infindáveis produtos concretos e abstratos da 

atividade humana. (SPENCER, 1996, p.136) 

A ideia de uma “unilinearidade” na corrente evolutiva das sociedades se 

tornaria o pilar estrutural do período clássico evolucionista, tanto na antropologia, 

quanto na sociologia, servindo de base para uma noção de que o homem, em sua 

máxima capacidade, poderia fazer uma história cada vez mais grandiosa. O próprio 

panorama histórico europeu do início do século XIX fortaleceu a ideia de progresso 

com o crescimento da produção, dos conhecimentos e da concentração demográfica. 

Logo, o entendimento de uma formalização do pensamento social das Ciências do 

Espírito, a partir de premissas positivistas, significava historicamente uma emancipação 

das ideias impostas pela igreja e, consequentemente, pela intervenção religiosa ou 

metafísica de explicar a existência e a totalidade das coisas.Se, na modernidade, Deus 

morre enquanto referência de uma verdade sólida e indubitável, a primeira candidata 

para ocupar o posto de predicadora da realidade cognoscível é a ciência positiva. 

Com vistas a cessar o projeto metafísico da tradição do pensamento filosófico, 

Comte, pai do positivismo,articula, como ponto de partida de seu parecer, três estados 

fundamentais na compreensão do desenvolvimento da inteligência humana: o estado 

teológico, que corresponderia à infância da humanidade, caracterizado pela forma 

mitológica de pensar e explicar os fenômenos ao redor; o estado metafísico, ou 

ontológico, determinado pela ausência de forças sobrenaturais na explicação da 

realidade, as quais são substituídas por forças abstratas inerentes aos diversos seres do 

mundo e que, apesar de não predominar mais a chamada “imaginação”,ainda carregava 

a ideia de uma modificação do estado teológico por não pertencer ao domínio da pura 

observação; e, por fim, o terceiro e último estado, em uma linearidade progressiva, seria 

o estado positivo, ou científico, que representaria o ideal da inteligência humana: o 

homem abre mão de conhecer as causas dos fenômenos da realidade natural para 

estudar, mais adequadamente, as leis que explicam as relações que surgem entre eles na 

realidade observável. Logo, em Comte, a evolução da inteligência do homem é 

caracterizada pela noção de um progresso que verá seu apogeu no momento em que a 
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razão humana já tenha amadurecido o suficiente para empreender grandes investigações 

científicas e seu único fim possível seja “descobrir as leis dos fenômenos, pelo simples 

desejo de confirmar ou infirmar uma teoria.” (COMTE, 1996) 

Para Comte, no entanto, a evolução do saber não era distribuída 

harmonicamente nos casos particulares de cada ciência. As Ciências da Natureza, tais 

como a física, a química e a biologia, seguiam na vantagem do desenvolvimento de seus 

métodos sendo necessário aplicar, ainda, a leitura positiva no entendimento da 

sociedade que, por sua vez, ainda eram influenciadas por uma Ciência do Espírito 

amparada por termos metafísicos. Em outras palavras, se as Ciências da Natureza 

tinham o poder de interpretar a natureza segundo leis intrínsecas que explicavam a 

relação dos fenômenos naturais, uns com os outros, porque não aceitar a existência de 

leis sociais? O resultado inevitável foi o de uma profusão das mais variadas Ciências do 

Espírito que traziam, em sua definição, o homem e as realidades circundantes como 

fatos naturais. De acordo com Husserl, para remediar tal crise, que surgiu da ausência 

de uma ciência racional da comunidade humana, seria necessário, mais do que nunca, 

denunciar tais ciências como ciências “simplesmente empíricas”, ausentes de um 

fundamento apriorístico que captasse a essência do que é estudado nas Ciências do 

Espírito, a saber, o elemento espiritual do homem e da comunidade humana.  

Por intervenção das ciências positivas, a naturalização do espírito provocou 

reações significativas em expoentes intelectuais da época, a partir das quais se percebeu 

a necessidade de dividir em esferas metodológicas diferentes os reinos do espírito e da 

natureza. A noção de um mundo circundante próprio (que antecede à ideia de um 

mundo de fatos objetivos) desloca a realidade da humanidade para um campo 

ontológico espiritual incapaz de ser apreendido pela pura observação ou explicado por 

meio de um método científico simplesmente empírico. Não se poderia, por exemplo, 

ampliar o conceito de ciência a ponto de incluir a dimensão espiritual do sociólogo ou 

do historiador sem refletir sobre como a objetividade no método de análise operava na 

formação do conhecimento. Consoante a isso, Husserl, herdeiro do movimento crítico à 

teoria positivista do conhecimento, foi acompanhado de pensadores contemporâneos de 

sua época na militância por uma Ciência do Espírito emancipada dos meios de 

validação naturalistas. Wilhelm Dilthey (1833-1911), longe de ser anticientífico, 

acreditava que uma ciência interessada na investigação daquilo que é meramente 

espiritual não deveria tomar emprestado o método das Ciências da Natureza. Sua 
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atenção se volta para a ação humana livremente escolhida e, portanto, passível de ser 

investigada somente “de dentro”, a partir de suas intenções e crenças. Para ele, a 

compreensão interpretativa possibilita acessar as estruturas mais íntimas dos indivíduos 

no mundo, distanciando, assim, as ciências espirituais, que buscam compreender e 

apreender o sentido, das ciências naturais, que procuram explicar o fenômeno pelo 

esclarecimento das conexões causais. Em outras palavras,a explicação exterior, aplicada 

no caso da cultura, é insuficiente se não houver uma compreensão do significado. 

Todavia, apesar das afinidades, as críticas de Dilthey e Husserl não são homólogas, pois 

atuam em campos diferentes e o que suscita interesse aqui é fundamentalmente destacar 

o cenário reformista que Husserl contracena, e, em certa medida, protagoniza. Por 

exemplo, Johan Huizinga, citado anteriormente, historiador e proeminente defensor do 

elemento subjetivo na análise das Ciências do Espírito, em seu discurso O elemento 

estético das representações históricas, se diferencia das correntes predominantes da 

historiografia européia ao afirmar que o ato de compreender a história comporta 

características distintivas que o aproxima mais da Arte do que da Ciência, chegando ao 

ponto de constatar em sua pequena autobiografia de 1942, My path to history,que o 

conhecimento histórico estava sob uma crise sem precedentes, desde sua constituição 

como ciência moderna na virada do século XVIII para o século XIX. Henri Bergson 

(1859-1941), filósofo francês que, assim como Husserl, possuía ascendência judia, 

recusa o positivismo filosófico e, consequentemente, a física social de Comte ao mesmo 

tempo em que combate o evolucionismo spenceriano. Para Bergson, o mundo é um 

fluxo contínuo, uma “duração” que mistura continuidade e novidade (BERGSON, 2006) 

enquanto que a ciência positiva só apreende a repetição e enquadra os fatos numa certa 

ordem, ignorando as demais ordens possíveis. 

Logo, é possível, e extremamente relevante, comparar através das semelhanças 

a conexão da reforma husserliana com a dos demais pensadores de seu tempo, mas a 

reflexão sugerida, pela qual Husserl se destaca, não fere apenas a premissa de que o 

conhecimento para alcançar legitimidade apodítica precisa, necessariamente, ser 

científico, mas evoca uma alternativa ao projeto de naturalização da consciência, em 

vistas de captar a essência fundamental do espírito nas suas intencionalidades e edificar, 

assim, uma analítica do espírito consistente. Desde os primeiros textos do período de 

1900 a 1911, Husserl já afirma que todo e qualquer pensamento que tenha como base a 

doutrina do naturalismo, incorre, inevitavelmente, em um contrassenso teórico, o que 
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leva o autor, nos períodos de 1923 a 1935, sobretudo, nos artigos sobre renovação, a se 

concentrar nos impactos negativos da doutrina positivista sobre a constituição espiritual 

do homem europeu e, consequentemente, de sua comunidade. Uma humanidade 

fundada a partir de uma consideração do mundo como um mundo de fatos estaria 

confinada, por meio de inumeráveis sintomas de desagregação da vida, a conclusões 

contingentes da realidade e a generalizações empíricas e insuficientes. Para Husserl, 

enquanto não se colocar em evidência a ingenuidade do objetivismo, dissociar as esferas 

da natureza e do espírito, assim como seus meios de abordagem, a crise que se 

manifestou desde o contrassenso teórico dos fundamentos, até a própria realidade da 

guerra na Europa, perpetuaria o esquecimento da filosofia que, desde o seu surgimento 

expressou, enquanto forma cultural peculiar, o sentido originário da humanidade 

européia.  
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Capítulo 2 – O ESPÍRITO EUROPEU E O DESVIO DO 

RACIONALISMO 

2.1. A origem do espírito europeu 

A existência da crise é um fato que, para Husserl, deveria ser levado, com 

vigorosa importância, à consciência de todos os indivíduos que compartilham do 

espírito europeu. O filósofo austríaco Stefan Strasser, proeminente conhecedor da 

fenomenologia husserliana, no prefácio da edição francesa da conferência de 1935, 

chama o texto da crise da humanidade européia de “um manifesto no verdadeiro sentido 

da palavra” (HUSSERL, 1977). Nota-se claramente a importância de que, além de 

conscientizar o homem ocidental sobre o colapso que sobrevém à nação espiritual da 

Europa, dever-se-ia produzir uma mentalidade de inconformidade sobre a ruína de 

valores que antes amparava a existência de uma humanidade repleta de virtudes. O que 

leva Husserl a questionar: “Deveremos considerar a „decadência do Ocidente‟ como um 

factum que se abate sobre nós?” (HUSSERL, 2012, p. 4). A comunidade européia, 

vinculada por um espírito comum que, nos tempos de guerra, e no avanço do 

positivismo das ciências, perdeu o seu vigor transformando a racionalidade que a cingia 

em uma completa ausência de sentido, deveria naufragar em uma maré de esquecimento 

sobre aquilo que a constituiu enquanto nação exaltante em seus valores 

incondicionadamente racionais? 

De qualquer forma, em Husserl, essa conscientização deveria partir de uma 

noção histórica da formação cultural européia com o objetivo de chegar a uma gênese 

possível do momento em que o espírito da Europa, o modelo de ser e de existir da 

humanidade européia, teve sua formação. Daí Husserl reconhecer que “cada forma 

espiritual está, por essência, num espaço histórico universal ou numa unidade particular 

de tempo histórico segundo a coexistência e a sucessão” (HUSSERL, 2012, p.121). Fica 

claro, portanto, que a identidade cultural da Europa, assim como qualquer outra, é 

constituída por um mundo circundante próprio, através de uma realidade histórica 

fechada em si que, ao carregar um sentido sobre o horizonte que a cerca, regula o agir, o 

pensar e o criar para fins específicos. Se, portanto, a crise representa a ruína dos valores 

espirituais do ocidente, quando foi que se deu a constituição desses valores, através dos 

quais se formou o mundo circundante da Europa, e o que deveria ser resgatado para 

conservar naquela comunidade humana os seus princípios originários?  
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A questão segue um honesto encadeamento a partir do diagnóstico dado por 

Husserl, na conferência de Viena e nos artigos sobre a renovação para a revista japonesa 

Kaizo, para quem a crise das ciências foi o sintoma da turbulenta doença que atingiu a 

humanidade européia, através do esquecimento de valores racionais norteadores da 

cultura. Logo, para remediar a lamentável condição do Ocidente, os meios de 

compreensão da realidade do mundo vivido deveriam se libertar da ingenuidade do 

naturalismo que, por meio das ciências positivas, reduziu o mundo a um “mundo de 

fatos” deslocando, assim, a legitimidade factual do mundo para a objetividade empírica. 

O projeto de Husserl na superação do naturalismo se deu, por conseguinte, no retorno da 

genuína racionalidade da Filosofia, que, para ele, configuraria o espírito da humanidade 

européia. 

Para esclarecer sua tese, por via de uma análise histórica, Husserl regressa aos 

gregos antigos e, não coincidentemente, ao surgimento da própria filosofia, destacando 

que Filosofia, enquanto “Ciência Universal, ciência do todo mundano, da unidade total 

de tudo aquilo que é” (HUSSERL, 2012, p.123), é o título para uma classe singular de 

formações culturais: a determinação essencial para a formação das organizações e 

instituições européias. Consoante Husserl, o continente espiritual Europa começa a 

ganhar contornos a partir da inserção da atividade filosófica. E nisso consiste a real 

distinção entre o espírito europeu e as demais culturas, com seus valores e 

complexidades: a gênese de um novo modo de pensar, uma atitude (Einstellung
1
) de um 

tipo inédita dos indivíduos para com o mundo circundante. Como sustenta Husserl, por 

mais paradoxal que possa soar, é na irrupção da filosofia, que se vê o “protofenômeno 

da Europa espiritual”. 

A Europa espiritual tem um lugar de nascimento. Não 

quero dizer com isto um lugar de nascimento geográfico num 

território, se bem que também isso suceda, mas antes um lugar de 

nascimento espiritual numa nação, ou seja, nos homens individuais 

e grupos humanos dessa nação. Essa nação é a Grécia Antiga dos 

séculos VII e VI a.C. Nela surge uma atitude de tipo novo dos 

indivíduos para com o mundo circundante. Como sua 

consequência, verifica-se a irrupção de um tipo de formações 

                                                           
1
 O termo Einstellung é traduzido tradicionalmente por atitude e em seu significado amplo refere-se a 

noções como regulagem, ajuste, focagem ou, ainda, contratação, recrutamento e modo de pensar. 
Embora a tradução brasileira de Idéias I, feita por Márcio Suzuki, opte por traduzir tal termo como 
“orientação”, seguir-se-á aqui a tradução por “atitude”, já mais amplamente consagrada. 
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espirituais completamente novas, crescendo rapidamente para uma 

forma cultural sistematicamente fechada sobre si; os Gregos 

denominaram-na Filosofia. (HUSSERL, 2012, p.123) 

A tese de Husserl é, portanto, a de que a filosofia, enquanto aspiração de um 

conhecimento sobre a totalidade das coisas por via de uma racionalidade sistemática da 

realidade natural, das causas, das ações humanas e do próprio pensamento é um 

fenômeno tipicamente grego. O que não exclui, de maneira alguma, que povos 

espalhados pelo globo, contemporâneos ou anteriores aos os gregos antigos, tenham 

desenvolvido meios de explicar a realidade em seus próprios termos, ou que não 

houvesse em suas comunidades alguma sabedoria para interpretar, através da 

linguagem, os fenômenos do mundo cognoscível. Porém, como concorda o filósofo 

brasileiro Danilo Marcondes, apesar de os diferentes povos da Antiguidade, como os 

assírios e babilônios, chineses e indianos, persas e hebreus possuírem suas próprias 

visões e explicações da realidade, “só os gregos, entretanto, fizeram ciência, e é na 

cultura grega que podemos identificar o princípio deste tipo de pensamento que 

podemos denominar, nesta sua fase inicial, de filosófico-científico.” (MARCONDES, 

1998, p.19). De fato, a profusão de conhecimentos oriundos da sabedoria dos povos 

antigos empalidece o teor inédito da Filosofia grega que, como nos lembra Husserl, 

referenciava os sábios egípcios, babilônios, etc., e assumia muitas de suas bases para a 

constituição da estrutura teórica de seus saberes. Tudo isso é ponderado. No entanto, 

nos lembra Husserl, as semelhanças não devem ser tomadas como absolutas a fim de 

tornar idênticas as construções teóricas de cada cultura, desconsiderando, assim, as mais 

essenciais diferenças de princípio. Para o classicista escocês John Burnet, os povos 

orientais eram consideravelmente mais ricos em fatos acumulados que a comunidade da 

Grécia Antiga, porém, não os observavam com qualquer finalidade científica e nunca 

inspiraram uma revisão da concepção primitiva do mundo, ao contrário dos gregos que 

viram neles algo de que se podia extrair proveito. Em vista disso, defende Burnet, é 

necessário insistir no caráter científico da filosofia, pois é aos homens gregos “que 

devemos a concepção de uma ciência exata que acabaria por compreender o mundo 

inteiro como seu objeto” (BURNET, 1994, p. 34). Finalmente, para o italiano Giovanni 

Reale, não restam dúvidas que a filosofia surge como uma produção grega num 

deslocamento do conhecimento para a esfera teórica: 
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A filosofia foi criação do gênio helênico: não derivou 

aos gregos a partir de estímulos precisos tomados das civilizações 

orientais; do Oriente, porém, vieram alguns conhecimentos 

científicos, astronômicos e matemático geométricos, que o grego 

soube repensar e recriar em dimensão teórica, enquanto os 

orientais os concebiam em sentido prevalentemente prático. 

Assim, se os egípcios desenvolveram e transmitiram a arte do 

cálculo, os gregos, particularmente a partir dos Pitagóricos, 

elaboraram uma teoria sistemática do número; e se os babilônios 

fizeram uso de observações astronômicas particulares para traçar 

as rotas para os navios, os gregos as transformaram em teoria 

astronômica orgânica. (REALE, 1990, p.23) 

Husserl, portanto, indica que é nesse momento específico da história do 

Ocidente que surge uma nova forma de comunidade duradoura, rompendo com a 

tradição humana até então prefigurada. Enquanto possibilidade de reflexão e produção 

de ideias, a atividade filosófica se vincula à humanidade, constituindo, assim, uma 

comunidade filosófica, uma nação espiritual capaz de produzir e se relacionar não 

apenas com objetos reais no espaço, mas com ideias, que, a rigor, formam os sentidos e 

guardam em si infinitudes intencionais. Surgem as primeiras concepções de ideias, 

reformando a antiga humanidade fadada ao espírito da finitude e da realidade 

circunstancial de suas culturas, e, dessa forma, o homem torna-se, gradualmente, um 

novo homem que vive agora, incondicionadamente, sob um novo tipo de atitude diante 

do mundo. Nas palavras do autor, a comunidade humana se torna amante das ideias, 

unindo seus membros pela normalização ideal de uma vida que traz em si a infinitude 

como horizonte de futuro. O filólogo alemão Hermann Diels, contemporâneo de 

Husserl, ilustra o desejo pelas ideias e o amor à sabedoria presente naquela inédita 

humanidade como a “infância da especulação grega” e, em seus próprios termos, 

afirma: 

[...] Os homens esquadrinhavam com olhos dilatados, 

plenos de curiosidade infantil, as maravilhas da natureza que estavam 

em seu redor e tratavam de encontrar nas ciências naturais a solução 

para o enigma da existência. Naquele tempo a filosofia era 

principalmente a corporização, das investigações científicas e 

matemáticas, vale dizer era o que hoje chamamos ciência. (DIELS, 

1952, p. 17) 
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A atitude que brota a partir do desenvolvimento da atividade filosófica, por 

meio dos “filósofos”, é levada como herança espiritual dos gregos aos demais povos 

ocidentais. Em sua situação histórica, toda comunidade fechada, seja em uma tribo ou 

em uma nação, vive conforme orientações de uma ou de outra atitude. A nova relação 

epistêmica desenvolvida pelos gregos através dessa sistematização científico-teórica 

refletiu naquela cultura um tipo novo de posição diante do mundo e a exigência que 

aparece como consequência da arqueologia husserliana é a de destacar a inovação de 

atitude que a filosofia promove enquanto forma cultural. 

Em termos gerais, Husserl entende atitude como “um estilo habitualmente fixo 

na vida volitiva de uma comunidade em direções da vontade ou interesses por ela 

prefigurados, em fins últimos, em realizações culturais cujo estilo de conjunto fica, 

portanto, deste modo determinado” (HUSSERL, 2012, p.129). Dito de outra forma, é o 

tipo de atitude diante do mundo que regula e orienta as determinações de uma 

comunidade cultural, para este ou para aquele desejo, sendo continuada pelas próximas 

gerações, simplesmente pela normatividade de um modelo ético. Logo, essa nova 

humanidade, impulsionada pelos ditames da atividade filosófica, é conduzida para a 

atitude teórica: não mais realizadora de ações essencialmente práticas voltadas para a 

vida fugaz, deslocando seu o olhar do imediato e distanciando seu pensar e agir de 

objetivos finitos, na figura do filósofo (enquanto “observador desinteressado”), a 

comunidade abre mão de certezas circunstanciais relativas aos seus próprios mundos 

circundantes, suas representações culturais e espirituais da realidade, para almejar a 

teoria, o interesse pela verdade presente no universal e na totalidade das coisas. Só com 

os gregos o interesse universal da vida surge em uma categoria puramente teórica, 

assumindo relevância para uma classe de homens que, coletivamente, “almejam e 

alcançam a teoria e nada diferente da teoria” (HUSSERL, 2012, p.128). A comunidade 

dos indivíduos que se reúnem e, uns com os outros, investem no interesse desenvolvido 

pela teoria, assumem uma tarefa que, ao passo do surgimento da filosofia, se torna 

comum a todos. Hans-Georg Gadamer define o conceito de teoria como algo que não se 

reduz mediante a participação, como é o caso de todos os bens úteis. Quanto maior a 

cooperação, mais elevada a teoria se apresenta, de modo que somente a atitude liberta 

de fins imediatos e pragmáticos, como a atitude teórica, pode visar fins racionais e 

infinitos. Dessa forma, a humanidade grega produz a classe do filósofo que, segundo a 

própria etimologia da palavra theoria (do grego “contemplação, especulação, olhar para 
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algo”) metamorfoseia o homem prático em um espectador descomprometido com um 

olhar teórico sobre o mundo, sendo auxiliado e, simultaneamente, superado pelas 

gerações futuras na produção de ideias. 

A teoria, peça chave no desenvolvimento dessa nova sistematização de 

conhecimento, transcendeu o regionalismo das fronteiras territoriais e culturais 

alterando revolucionariamente a perspectiva dos gregos. Foi determinante na superação 

da tradicional visão mítica que os outros povos permaneciam vinculados, constituindo, 

dessa forma, tarefas críticas e autorreflexivas que, acima de tudo, deixariam de 

universalizar o conhecimento singular. Os primeiros filósofos, especialmente, são 

caracterizados pela recusa de explicações míticas da origem do mundo e, segundo Jean-

Pierre Vernant, esse processo de abrir mão das tradicionais interpretações já estava 

sendo construído materialmente na literatura pré-filosófica, nas obras de Homero e 

Hesíodo. A partir do desenvolvimento da escrita, em sua modificação gráfica da 

composição e da transmissão dos relatos, os poetas gregos clássicos teriam causado uma 

“distorção literária do mito”, fazendo surgir uma deformação em sua estrutura mediante 

uma ficcionalização de seus elementos. Em sua leitura, Vernant afirma que a filosofia 

teria retido a ética mítica “como meio de exprimir ao mesmo tempo o que está além e o 

que está aquém da linguagem propriamente filosófica.” (VERNANT, 1999, p.187). A 

superação da tradição oral, portanto, criou as condições de possibilidade para que os 

primeiros intelectuais trouxessem a tona o discurso racional para ocupar o lugar da 

verdade e, por consequência, compreender o mundo por intermédio de um 

conhecimento teórico conceitual, deslocando para fora do terreno de validade o 

conhecimento mítico. Essa nova concepção, reformulada pela literatura e pelos filósofos 

sob as premissas da racionalidade, é a base da tradição filosófica herdada pelo Ocidente 

A Europa, herdeira do movimento filosófico, como apresenta Husserl, trazia 

consigo o espírito da crítica livre, um olhar inédito que abria caminhos para a 

determinação própria daquela nação espiritual através da sua atualidade política, 

científica e social, possibilitando novas formas de compreender o mundo e produzindo 

uma comunidade espiritual como nenhuma outra incorporada, portanto, nas ações da 

vontade com um sentido de tarefas infinitas. Com a inserção da atividade crítica 

filosófica, por meio da atitude teórica, uma infinitude de tarefas se estabelece no 

processo do conhecimento e, onde antes havia uma resposta adequada e suficiente para 

explicar os fenômenos, na nova humanidade tudo aquilo que é obtido não esgota sua 
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interpretação, mas serve de passagem para finalidades sempre novas. Nas palavras de 

Husserl, no interesse teórico, uma parte finita do conhecimento já está acabada e é 

conservada como uma validade persistente e, portanto, essa parte forma, ao mesmo 

tempo, o fundo de premissas para um horizonte infinito de tarefas. Ora, desse modo, é 

possível vislumbrar as atividades infinitas como resultadas de um conhecimento que 

não se encerra ou se limita ao tempo de vida dos indivíduos, sendo continuado 

comunitariamente, independente do tanto que já se atingiu em sua evidenciação objetiva 

e na descrição de suas características. O conhecimento pode, assim, progredir 

sucessivamente, jamais perdendo seu fôlego. Se antes as ações orientadas pela vontade 

coletiva impulsionavam a humanidade a pensar e criar visando fins práticos e finitos, 

segundo a necessidade objetiva da comunidade, com a atitude teorética, os fins alargam 

suas possibilidades, não se esgotam como consequências dos investimentos intelectuais 

e, em síntese, ultrapassam os indivíduos singulares, se perpetuando na busca incansável 

por teorias. Nos termos de Husserl, pelo fato de conceber ideias, o homem se torna um 

novo homem, que, vivendo na finitude, se orienta para o pólo do infinito. A nova forma 

cultural, portanto, reposiciona o olhar próprio da vida cotidiana imanente a um mundo 

circundante para infinitas tarefas referentes à totalidade das coisas. Afinal, a 

universalidade de uma atitude simplesmente prática não pode, de maneira alguma, se 

ocupar com todas as particularidades que se encontram presentes no mundo, como 

almeja, a rigor, a Filosofia.  

A atitude teorética é puramente ideal. Não tem relação direta com o objeto real 

porque que não é prática, ignorando, assim, fins utilitaristas e imediatos. Debruçamo-

nos sobre o contraste que Husserl destaca entre a Filosofia, enquanto Ciência Universal, 

e determinadas formas culturais pré-cientificas existentes no globo terrestre, como os 

ofícios, a cultura do solo, a cultura doméstica, etc. para concluir que a distinção mais 

evidente entre ambas as formas espirituais da ação humana é a da temporalidade. 

Segundo Husserl, as aquisições científicas, produzidas por uma atitude teórica, não se 

desgastam, são imperecíveis. Noutras palavras, a ação mediante tarefas infinitas não 

contem em sua duração uma conclusão que as exaure, posto que deslocando a ação para 

um campo teórico qualquer pessoa pode, no melhor dos casos, produzir identicamente o 

mesmo. Ou seja, o contínuo aperfeiçoamento através de normas da razão que, com o 

aumento de colaboradores e com a chegada de novas gerações, incorporam a vontade 

dos homens, produziu uma humanidade orientada por interesses ideais em comum. 
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Interessados no conhecimento, esses homens direcionam suas vidas de investigação e 

aperfeiçoamento da razão em vista de uma tarefa de refinamento teórico. Dito de outra 

forma, a finalidade das ações espirituais do homem grego, precursor do homem 

ocidental, situa-se no vir-a-ser, no campo das idealidades, onde agora, sob direção de 

normas racionais, ao construir coletivamente teorias sucessivas, inicia-se uma nova 

forma de evolução. Entra aqui em cena uma racionalização do empírico, trata-se de um 

interesse puramente teórico, uma consagração à teoria, produzindo “conhecimento 

teorético sobre conhecimento teorético in infinitum” (HUSSERL, 2012, p. 136). Aquilo 

que o saber científico obtém não é algo real, mas sim ideal, como acabamos de 

observar, podendo, portanto, destacar o que é legitimamente obtido para produzir 

idealidades sempre novas, de níveis superiores, rumo a um infinito que não tolera 

censuras. Nas palavras do autor: 

Nesse interesse teórico desenvolvido, tudo o que é obtido conserva de 

antemão o sentido de uma finalidade simplesmente relativa, torna-se ponto de 

passagem para finalidades sempre novas [...] numa infinitude prefigurada 

como campo de trabalho universal, como „domínio‟ da Ciência 

(HUSSERL, 2012, p.126). 

Uma humanidade configurada a partir de uma cultura empenhada na promoção 

de tarefas infinitas tem, por isso, na sua essência o idealismo, sobretudo quando, ao 

abrir mão das atitudes práticas circunstanciais, buscam a teoria que aperfeiçoe seus 

modelos normativos para, mediante uma produção de ideias, normalizar a vida. 

Para Husserl, são os gregos os primeiro a buscar a teoria e, através dela, 

libertarem-se dos condicionamentos regionais que as comunidades humanas padeciam 

nos tempos antigos. O peso das tradições e os preconceitos míticos que afastavam os 

povos são colocados em xeque pela atitude crítica e a humanidade recebe, em uma das 

mais revolucionárias mudanças de paradigmas espistemológicos, não só uma nova 

atitude, mas tarefas infinitas que os orientariam na produção do conhecimento. A 

referida atitude teórica, portanto, que tem origem na gênese da atividade filosófica, 

apesar de ser “totalmente não-prática”, orienta a práxis da nova humanidade servindo-a 

de maneira inteiramente nova. Uma práxis que se estabelece, a partir da atividade 

filosófica, em torno da crítica universal, com objetivo de elevar a humanidade através 

de normas da razão, “capacitada para uma auto-responsabilidade absoluta com base em 

intelecções teoréticas absolutas” (HUSSERL, 2012, p.132). A síntese de ambos os 
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interesses, os que se referem à vida prática e os que fazem menção a atitude teorética, se 

desdobra em uma alteração significativa na vida da humanidade, produzindo uma 

comunalização inédita na qual as ações dos indivíduos, agora apaixonados pelas ideias e 

pela proposta de tarefas ideais, são vividas e assumidas conjuntamente. Não cabem 

aqui, portanto, restrições sobre quem pode assumir esse modelo orientado pela atitude 

transformadora da teoria, pois mesmo aqueles que, distantes da atividade filosófica 

enquanto fim em si mesmo e que compartilham a sua existência na comunidade dos 

filósofos sem sê-los, tornam-se atentos a um tão singular fazer e agir. Nas palavras de 

Husserl, a filosofia se difunde de uma maneira dupla: enquanto ampliação da 

comunidade de vocação dos filósofos e enquanto ampliação conjunta do movimento 

comunitário. Portanto, aqui cabe destacar o modus operandi da irrupção da filosofia sob 

o ponto de vista formativo, alterando substancialmente as necessidades daquela 

comunidade de uma realidade carente de ações práticas para uma humanidade decidida 

a consagrar sua vida à tarefa da teoria. Segundo Claudino Piletti (2012), a 

especificidade que distinguia o legado educacional da Grécia Antiga é a do primado da 

valoração do desenvolvimento filosófico, pelo menos para os habitantes gregos livres, já 

que a maior parte deles eram escravos, sem acesso a educação. É, desse modo, relevante 

considerar a educação como veículo de inserção da atividade teórica, sobretudo pela 

novidade pedagógica que brotava da nação grega, mesmo antes dos primeiros filósofos. 

No entanto, a práxis da nova humanidade, da crítica universal de toda a vida e de todas 

as finalidades da vida e, com isso, também uma crítica da própria humanidade e dos 

seus valores reitores, se diferenciava de todas as obras culturais já produzidas, pelo seu 

caráter difusionista. Não apenas os jovens educados na polis, mas homens de nações 

estrangeiras eram tomados pela “violenta transformação cultural” que irradiava da 

filosofia. É importante ter em mente ao se pensar sobre o surgimento e difusionismo da 

filosofia que a Grécia na Antiguidade possuía uma extensão territorial que ia do sul da 

Itália, a chamada Magna Grécia, às colônias da Ásia Menor. O conhecimento filosófico 

do mundo, portanto, não tem relação restrita com a nação grega, mas uma nova 

humanidade vinculada pelo espírito começa a surgir ao passo que outros povos passam 

a adotar a postura da atividade crítica em todo o restante de sua vida prática. Nos termos 

do autor, “edifica-se entre os homens uma comunidade nova e íntima, uma comunidade 

de puros interesses ideais – homens que vivem a Filosofia, entre si ligados pela 

dedicação às ideias que não são apenas úteis a todos, mas que são próprias de todos 

eles” (HUSSERL, 2012, p. 138). Assim sendo, a atitude teorética e as tarefas infinitas se 
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conectam em essência para, dessa forma, permitir o avanço filosófico na medida em que 

os conhecimentos podem ser reavaliados e as verdades absolutas substituídas por 

verdades flexíveis. Esse processo é continuado e infinito. Logo, impulsionado pelo ideal 

dessa racionalidade que o espírito europeu, trazendo consigo as demais ciências e 

agregando novas comunidades humanas, se estabelece.  

As metas infinitas e a produção incessante de teorias cada vez mais elaboradas 

direcionam a Europa enquanto nação espiritual e seu telos é orientado para um pólo 

eterno, configurado pelo amor às ideias. Todas as nações regimentadas pela cultura 

singular da filosofia, portanto, possuem um parentesco interno, no plano do espírito, que 

as atravessa e sobreleva as diferenças nacionais. É pela evidente existência dessa 

irmandade entre as nações européias que devolver o status da filosofia, opondo-se às 

ciências positivas e estabelecendo-a como ciência de rigor, significaria reunir no 

conjunto a humanidade européia, como pontua Husserl ao dizer que a evolução 

espiritual que seguiria a partir disso unificaria a Europa não pela simples justaposição de 

diferentes nações, influenciando-se mutuamente apenas por lutas comerciais e de poder 

– mas por um novo espírito, procedente da Filosofia e das ciências particulares, de livre 

crítica e de instituição de normas para tarefas infinitas. 

2.1. O objetivismo Galileano 

O que é, no entanto, a Europa? Segundo Husserl é o lugar onde a humanidade 

oferece à filosofia um lugar de existência. A Europa enquanto mundo circundante, isto 

é, como um conjunto de práticas e criações culturais que vinculam seus indivíduos 

através de laços parentais, seria constituída por um espírito cuja atividade e modo de ser 

foi determinado pela Filosofia. A gravidade da crise das ciências européias está 

justamente no esquecimento do espírito constituinte daquela cultura que, desenvolvendo 

as bases para tarefas infinitas, produziu a humanidade Ocidental. É assim que a filosofia 

revogaria sua responsabilidade de guiar a humanidade em uma direção de valor 

superior. Em seu terceiro artigo para a revista Kaizo de 1924, intitulado “Renovação 

como problema ético-individual”, Husserl destaca que o “autenticamente humano” seria 

o estágio ideal no qual a “Filosofia, enquanto sabedoria do mundo, tomou a forma da 

Filosofia enquanto Ciência Universal estrita, na qual a razão se enformou e objetivou na 

forma do „logos’”(HUSSERL, 2012, p. 66). Desse modo, se os valores da humanidade 

européia colapsaram, sobretudo a partir da Primeira Guerra, a circunstância 



32 
 

encorajadora da crise foi o esquecimento da própria filosofia como critério de 

orientação para atividades infinitas e sua redução ao objetivismo das ciências naturais 

na análise do espírito. 

 Neste contexto, pensemos sobre o termo renovação. Para Husserl, a crise não 

foi o momento de constatar a falência de um projeto entregue inevitavelmente a um fim, 

mediante a trajetória de sua cultura, mas um abandono de rumo e um esquecimento de 

premissas necessárias à ontologia do espírito. Renovação consiste, dessa forma, no 

regresso, em recuperar o fio condutor que foi deixado de lado, substituído por um 

naturalismo insuficiente, afinal, as ciências dos fatos puros e simples produzem homens 

que só vêem puros e simples fatos. Esta análise deve considerar as realizações do 

passado e admitir que a filosofia caiu em um estado de desgraça. A crise européia tem, 

por sua vez, muitos sintomas e um destino claro, tornando essencial para sua superação 

a ideia de que a Europa é o produto do espírito filosófico. Assim, o núcleo da crise pode 

ser compreendido como um processo inteiro que atingiu a Europa devido ao fracasso do 

racionalismo ou, pelo menos, a expressão de sua má interpretação que está embutido no 

naturalismo e no objetivismo. Nas palavras de André Dartigues, “uma fórmula poderia 

resumir o que Husserl pensa ser a causa do mal: a objetividade das ciências se perverteu 

em objetivismo”.  

Como, no entanto, se deu esse esquecimento da matriz racional da cultura 

autêntica? Quando Husserl indica o ponto em que a crise se originou, refere-se ao 

transvio da racionalidade, de uma interpretação estreita sob o padrão das ciências 

matemáticas da natureza e relaciona-o com Galileu (1564-1642), que aqui representa 

não o pensador singular, mas o advento da ciência no início do século XVII, abrindo o 

período da modernidade. Para um melhor entendimento da análise da crítica 

husserliana, julgo importante destacar, ainda que brevemente, certas considerações 

sobre aquele que é considerado o verdadeiro fundador da ciência moderna. O seu nome 

está associado com importantes contribuições em dinâmica e astronomia, sobretudo 

com a conclusão do telescópio, permitindo assim, para a ciência, a capacidade de 

realizar observações astronômicas importantes. O primeiro princípio de seu método é a 

observação dos fenômenos da maneira como eles ocorrem, sem que o cientista seja 

interposto por preconceitos religiosos e metafísicos. Seguido pelo princípio da 

experimentação, no qual nenhuma afirmação que se pretenda científica pode abster-se 

da evidenciação de sua legitimidade através da produção do fenômeno em determinadas 
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circunstâncias. O método experimental científico, muitas vezes chamado de método de 

Galileu é aplicado, sobretudo, no terreno da física para comprovar as teorias científicas. 

O fato empírico abre espaço para uma lei que determina sua estrutura para, dessa forma, 

atingir a necessidade de um saber matemático. Segundo Husserl, “a matemática como 

reino de um conhecimento autêntico e objetivo estava para Galileu, ou mesmo antes 

dele, no centro de interesse por um conhecimento filosófico do mundo e uma práxis 

racional que movia os homens modernos” (HUSSERL, 2008, p.43). Finalmente, o 

último princípio do método de Galileu estabelece que o conhecimento genuíno da 

natureza se revelaria ao desvelar sua regularidade matemática.  

Consoante Galileu, as regras e leis científicas deveriam se expressar em 

termos e fórmulas matemáticas, edificando, dessa forma, a física moderna sobre o 

terreno da geometria que, por sua vez, já havia se constituído na Antiguidade. Como 

escreve em seu conhecido texto “O Ensaiador”: 

“[...] A filosofia encontra-se escrita neste grande livro 

que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é o universo) 

que não se pode compreender antes de entender a língua e 

conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito 

em linguagem matemática, os caracteres são triângulos, 

circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é 

impossível entender humanamente as palavras; sem eles nós 

vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. [...] (GALILEI, 

1973, p. 119). 

As formas geométricas puras, como o quadrado, o círculo e a reta foram 

concebidos inicialmente com uma finalidade técnica: medir as formas reais cujas 

particularidades não podiam levar em conta, como as extremidades de uma mesa 

retangular de madeira ou o formato circular do sol. O princípio da matematização da 

natureza efetuada por Galileu era que o interesse prático poderia se desdobrar em 

interesse teórico, já que esses objetos ideais utilizados como representação possuíam 

propriedades e leis próprias que podiam ser estudadas em si mesmas, transmitindo, 

ainda, exatidão aos entes reais quando aplicados à medição. No entanto, pelas formas 

ideais serem as únicas intermediárias na apreensão de leis rigorosas sobre os fenômenos 

reais, constituindo, desse modo, uma aproximação teórica mais eficiente de suas 

propriedades, habituou-se a considerar tais formas puras com realidades autônomas e 

mais “objetivas” que a realidade sensível. A partir da hipótese de que não apenas as 
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figuras, as relações espaciais e dinâmicas, mas toda a natureza em sua realidade material 

e concreta, com suas propriedades e qualidades particulares, pode ser interpretada 

mediante a linguagem matemática, Galileu construiu e sustentou suas pesquisas, 

afirmando no Diálogo que “é forçoso confessar que querer tratar as questões naturais 

sem a geometria é tentar fazer aquilo que é impossível de ser feito” (GALILEI, 2011, p. 

284). 

O que antes ilustrava uma utilidade metodológica, com o advento da ciência 

moderna adquire estatuto de definição material tornando clara a relação de identidade 

entre as formas ideais e os objetos sensíveis. Para Galileu, como podemos notar nas 

Duas Novas Ciências, o mundo material deveria ser considerado determinantemente 

inalterável sendo sempre, evidentemente, o mesmo para que, a partir disso, possa-se 

produzir demonstrações tão rigorosas quanto às demonstrações matemáticas. As 

imperfeições que doravante surgirão na análise dos fenômenos sensíveis reais devem ser 

descontadas na aplicação dos cálculos, conservando sua essência ao passo que as 

representações geométricas consigam ser repetidas e demonstradas com exatidão. Esse 

impulso matematizador que reverbera na ciência moderna se opõe à concepção 

aristotélica de que os sentidos seriam instrumentos suficientes na tarefa do 

conhecimento do mundo sensível. Em Galilei, ao contrário, os sentidos possuíam o 

privilégio no estabelecimento do conhecimento, mas apenas a linguagem matemática 

teria o rigor necessário para decifrar a organização da natureza. 

Ora, se o instrumental matemático ajusta e reconfigura o sensível, os sentidos 

perdem seu papel fundamental na instância do conhecimento e, consequentemente, são 

superados pela objetivação da natureza física numa supervalorização do método 

científico. Nas palavras da pesquisadora Angela Barros, “Galileu separou o objetivo do 

sensível, já que este não tinha valor para a ciência.” O objetivismo de Galileu, portanto, 

que carrega em sua premissa o naturalismo científico, simplesmente reduziu o homem e 

as demais coisas ao universo dos fatos objetivos, substituindo, assim, o mundo-da-vida 

(Lebenswelt) pela natureza representada idealmente em caracteres matemáticos. Como 

explica André Dartigues, em O que é a Fenomenologia: 

“Assim se esboçava o projeto de uma natureza inteiramente matematizada 

compondo um conjunto racionalmente construído sobre um número restrito 

de princípios ou de axiomas e na qual não mais haveria "causalidades 

isoladas", mas uma "causalidade exata universal" ou determinismo universal. 
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Em tal concepção o mundo é teoricamente dominado pelo pensamento puro e 

pode também vir a sê-lo praticamente por uma técnica de possibilidades 

ilimitadas.” (DARTIGUES, 1992, p.77)  

No momento que a modernidade, herdeira de Galileu, abre mão das bases 

sensíveis que homologaram a criação das formas ideais, seguindo seu rumo ao passo de 

uma prática e de um método matemático rigoroso, ela rompe o vínculo consciente entre 

o mundo da ciência, fechado em si mesmo, e o mundo-da-vida que, segundo Husserl, 

“constitui o solo de toda operação de conhecimento e de toda determinação científica” 

(HUSSERL, 1970, p.48). Em Galileu, por exemplo, podemos perceber uma retomada da 

doutrina de Demócrito e dos atomistas, aderindo firmemente às hipóteses reducionistas 

quando no Ensaiador ele afirma que os corpos externos, para excitar em nós os sabores, 

os odores e os sons, não exigem outra coisa a não ser “grandezas, figuras, 

multiplicidades e movimentos lentos ou velozes”, ou seja, conclui que estas são 

essencialmente as propriedades fundamentais dos corpos, denominando-as 

“propriedades objetivas”. O objetivismo das ciências, denunciado por Husserl, se 

caracteriza pela sobreposição de idealizações diante das determinações pré-científicas, 

tomando, nessa nova fase, “pelo ser verdadeiro o que é método” (HUSSERL, 2008, 

p.60). Uma vez que a objetividade idealizadora da realidade foi consagrada 

historicamente como realidade objetiva, o mundo da vida recebe uma diminuição de 

seus valores, sendo levado em conta apenas como um resultado psicológico do mundo 

que de fato é real em suas propriedades matemáticas. Dito de outra forma, a idealização 

da natureza mundana exclui da ontologia do mundo os predicados práticos e culturais 

que transmitiam sentido e valor aos objetos e, dada a necessidade husserliana de fixar a 

função do mundo da vida como origem de toda objetividade, o primeiro passo é declarar 

manifestadamente que o mundo da ciência é, decididamente, um mundo sem vida. 

Diante da análise histórico-teleológica da crise, feita por Husserl, seguindo 

uma descrição da compreensão genealógica até uma constituição de sentido que, em 

síntese, orientaria o espírito da Europa, a proposta de renovação perpassa a formulação 

racional e rigorosa de se recuperar o mundo-da-vida enquanto terreno originário da 

experiência pré-científica. De uma objetivação idealista dos elementos da natureza, no 

advento da modernidade científica, até uma avalanche positivo-naturalista na 

fundamentação das Ciências do Espírito, Husserl situa o esquecimento da filosofia, 

seguido, por consequência, por um esquecimento do mundo da vida, ou seja, da relação 

mais evidente e original que implica a experiência da subjetividade e uma antecipação 
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de qualquer idealização possível. Nas palavras da psicoterapeuta Virginia Moreira, 

mundo-da-vida é “o segmento da existência mundana vivida pelo indivíduo em sua 

unicidade. Os conteúdos podem variar de uma sociedade a outra, mas a forma de 

lebenswelt é única” (MOREIRA, 2009, p.62). Nesse sentido, a proposta husserliana de 

renovação consiste em um retorno a essa unicidade a qual se refere Virginia Moreira, 

buscando, a partir disso, recuperar metodologicamente o momento originário de todas 

as experiências próprias à subjetividade. Resgatar o mundo do primeiro contato, o 

refúgio das experiências intocadas pela predicação científica, é constituí-lo em alicerce 

para uma ciência universal que não dispensa a herança filosófica na formação de um 

conhecimento rigoroso, pois, apenas no mundo-da-vida situam-se as evidências 

originárias. Como nos atualiza Gadamer: 

 

“[...] A introdução do conceito de „mundo da vida‟ reluz entre uma mera 

descrição da intervenção fenomenológica originária de Husserl e a renovação 

autocrítica expressa, que faz com que a meta infinitamente aspirada da 

„filosofia como ciência rigorosa‟ se torne finalmente visível como, se não já 

atingida, ao menos atingível.” (GADAMER, 2012, p. 200) 

 

Aqui reside, porém, a questão capital da crise das ciências. Toda descrição 

científica extrai suas premissas do mundo-da-vida: o terreno fértil no qual brotam todas 

as ciências, incluindo a própria matematização galileana que, no contexto, representa 

apenas um aspecto proporcionado por esse mundo enquanto procedência de sentidos. É 

a partir da vida subjetiva que se criam as abstrações da ciência, não o inverso. Tomar o 

rigor matemático como linguagem ideal e objetiva para compreender um mundo de 

fatos objetivos significa, portanto, abrir mão dos sentidos possíveis para o homem e sua 

importância para a ciência, favorecendo, desse modo, somente as ciências positivas no 

que se refere ao progresso.  

Em suma, para Husserl a recuperação do mundo-da-vida implica um retorno ao 

ideal teleológico da filosofia, uma regeneração gradativa da saúde espiritual da Europa e 

uma recuperação do sentido da ciência. A crise se constitui na evidência do afastamento 

da ciência com o mundo das necessidades reais dos sentidos, tornando-se uma ciência 

que nada tem a comunicar com a humanidade acerca de suas necessidades vitais. O 

modo pela qual a concepção espiritual de homem e comunidade humana foi tratada pela 

modernidade, sobretudo no advento do positivismo na segunda metade do século XIX, 

foi marcado por uma indiferença aos problemas autênticos da humanidade, sendo 
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estabelecidas verdades objetivas que cerceavam a liberdade humana em suas escolhas e 

condutas. Uma ciência que, segundo Husserl, nada significa para nós. Como concorda o 

filósofo Marcus Sacrini:  

“A proposta de retorno ao Lebenswelt não equivale a um desmentido da 

ciência e apelo a uma instância mágica salvaguardada do poder destruidor da 

razão instrumental. Trata-se de parte do projeto de revelar a fonte subjetiva 

do logos, combatendo o reducionismo positivista e reafirmando a teleologia 

racional, estabelecida por meio de normas absolutas racionais definidas pela 

subjetividade transcendental como um aperfeiçoamento infinito do saber e do 

convívio humano.” (SACRINI, 2004, p.371) 

Somente a filosofia, estabelecendo sua posição de orientadora espiritual da 

humanidade através de metas infinitas, tem o poder e a função de superar a crise ao 

interessar-se, mais uma vez, pelos homens, suas questões éticas, sua cultura, seus signos 

e valores. A superação da ciência positivo-naturalista que se estende ao passo do 

objetivismo científico deve resultar num regresso à tarefa da filosofia de direcionar as 

ações da humanidade européia, constituindo, assim, um horizonte teleológico de metas 

racionais voltadas para a construção de um saber científico que, por sua vez, fundar-se-á 

na experiência originária e imediata do mundo-da-vida. O retorno da forma cultural que, 

desde seu surgimento, culminou na supranacionalidade européia só será manifesto 

quando, na comunidade dos homens, a Filosofia deter sua a função de guia. Ou, como 

conclui Husserl na primeira parte da conferência, “numa humanidade europeia, a 

Filosofia tem constantemente de exercer a sua função, enquanto arconte de toda a 

humanidade” (HUSSERL, 2012, p.140). 
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Capítulo 3 – O RENASCIMENTO DA EUROPA A PARTIR DO 

ESPÍRITO DA FILOSOFIA 

3.1. A Fenomenologia Transcendental e o mundo-da-vida 

A Crise teórica dos fundamentos das Ciências do Espírito teve na Primeira 

Grande Guerra uma expressão material mais que suficiente para atrair o olhar em 

direção aos riscos iminentes da noção de progresso positivo das ciências e seu forte 

impacto na cultura européia. Para Husserl, os desdobramentos éticos provenientes de 

um naturalismo positivo problemático, que desenvolve a ideia de que o progresso é um 

processo deliberado e racional, foram nocivos para o Ocidente como um todo, sobretudo 

na produção de uma humanidade que se reduz a um dado em meio a tantos outros e, por 

conseqüência, de uma ciência completamente alheia às necessidades mais vitais do 

homem. Husserl aqui afirma de início a necessidade de uma ciência a priori que 

determine o sentido válido da essência humana e que ancore rigorosamente as Ciências 

do Espírito, libertando-as das ondas contingentes do naturalismo. Afinal, a Europa 

deveria submeter-se a um conjunto de Ciências do Espírito que considera apenas a 

camada da realidade daquilo que é concreto e que se estabelece como um fato 

observável, seja ele natural, psicológico ou social, e, portanto, resignar-se a uma 

primazia de método que instrumentaliza a realidade, já reduzida aos fatos naturais, com 

ferramentas apriorísticas matemáticas? A flagrante declaração husserliana da crise não 

efetivaria seu tom de manifesto se a renovação surgisse espontânea a partir da própria 

cultura “num mero jogo de sorte entre suas forças produtoras e destruidoras de valores”. 

Seria necessário reverter essa inversão na qual a Filosofia, outrora dirigente da 

humanidade e ciência primeira, foi substituída por uma epistemologia cientificizada 

que, aos poucos, foi deixando de se apresentar como um solo comum dos saberes das 

comunidades humanas. Se, na evidenciação cético-positiva com respeito à metafísica e 

seus fundamentos, a crise afeta a própria Filosofia enquanto saber universal, a 

humanidade, consoante isso, é conduzida a uma ausência de perspectiva: uma crise de 

sentido em relação a si mesma, mediante a falta de fé na razão e numa filosofia 

suficiente e universal capaz de guiar o agir e o criar humanos. Em suma, a crise 

significou para o homem o desaparecimento da crença em si mesmo e naquilo que 

fundamentalmente lhe constitui. A restituição da humanidade em sua lídima existência 

deveria, portanto, vir ao passo da elaboração de um método efetivo para apreender a 

essência espiritual e, a partir disso, produzir uma Ciência que sedimente o caminho de 
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recuperação da subjetividade a partir do mundo-da-vida. Diante desse imperativo, surge, 

em Husserl, a Fenomenologia Transcendental. 

Nos cinco artigos e, mais explicitamente, no final da segunda parte da 

conferência de Viena, o diagnóstico de adoecimento espiritual da Europa se mostra 

articulado com a proposta husserliana que, desde as Investigações Lógicas (1900-1901), 

move seu projeto: o de constituir a filosofia como uma “Ciência de Rigor”. Partindo da 

premissa de que na Filosofia se encontra o fenômeno espiritual originário do ocidente, 

uma Ciência do Espírito rigorosa, capaz de dar continuidade ao desígnio da 

racionalidade autêntica em suas tarefas infinitas, deveria superar o psicologismo e 

qualquer outra pseudofilosofia irracionalista caracterizada por um método de 

causalidade natural, objetificação e naturalização da realidade. Segundo Husserl, a 

necessidade de se pensar em uma mathesis universalis
2
 do espírito, uma ciência 

apriorística na qual as demais Ciências do Espírito encontrariam sustento, se transforma 

na principal responsabilidade que a modernidade deveria enfrentar. Há aqui, para 

Husserl, um terreno bastante fértil para a realização de uma ciência de um tipo 

completamente novo que, embora não se utilize de métodos de matematização pode, 

ainda assim, obter conhecimentos genuinamente rigorosos e, por conta desse horizonte 

possível, a Fenomenologia se apresenta, portanto, como uma reconciliação entre as 

Ciências e a Filosofia. Logo, a função da filosofia, especialmente a filosofia 

fenomenológica, é dar rigor científico à evidência, estabelecendo-se como fundamento 

primeiro para que, assim, ofereça amparo metodológico para as demais ciências. 

A fenomenologia nasce, portanto, como uma teoria crítica e como uma 

reflexão acerca da possibilidade de fundamentação de um método investigativo rigoroso 

para a ciência, ou, segundo Hans Kockelmans (1965), uma “ciência da ciência”. Se, em 

última instância, é sobre a evidência que as ciências estabelecem sua legitimidade, 

Husserl questiona a validade do método científico que ignora o elemento subjetivo na 

tarefa do conhecimento, pois, seguramente, toda evidência envolve um sujeito que a 

percebe e a identifica. A diretriz espiritual que produziu historicamente o conhecimento 

científico e deu as bases materiais para os infinitos campos teóricos, seja ele manifesto 

na psicologia ou nas Ciências da Natureza, deveria ser compreendida a luz de uma 

                                                           
2
Mathesis universalis (grego μάθησις, mathesis "ciência ou aprendizagem", universalis "universal") é 

uma hipotética ciência matemática universal, descrita por Descartes e Leibniz , dentre vários filósofos e 
matemáticos dos séculos XVI e XVII. 
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ciência essencialmente espiritual e subjetiva, que considerasse não só o método de 

evidenciação e o objeto de análise, mas em larga medida o cientista que analisa. Como 

concorda o pesquisador Érico de Lima Azevedo, “todas as ciências estão fundadas na 

intencionalidade produtiva da subjetividade” e para alcançar uma objetividade radical, a 

investigação deveria necessariamente partir de uma subjetividade radical.  

A prática fenomenológica, por sua vez, é a busca pelo caráter originário das 

coisas no mundo e sua tarefa não se trata de rejeitar a ciência, mas antes, reintegrá-la ao 

mundo da vida. Conforme defende Marcus Sacrini, “a retirada da vestimenta científica 

do Lebenswelt não nos condena a um mundo caótico ou mágico. O mundo-da-vida não 

é antilógico ou anticientífico; é, antes, a pátria de toda atividade racional.” (SACRINI, 

2004). Não se pode concluir, portanto, que a refutação do arcabouço epistemológico da 

ciência em Husserl signifique uma rejeição do valor próprio das evidências científicas. 

No entanto, a Crise tem gênese no contrassenso do racionalismo clássico que por abrir 

mão do mundo da vida, deixou de reconhecer seu protagonismo no mundo científico e 

caiu no objetivismo. A responsabilidade da fenomenologia enquanto atitude filosófica é 

a de reconfigurar o juízo último das ciências com o propósito de torná-los seguramente 

apodíticos. Com isso, Husserl pretende edificar um conhecimento que acompanhe o 

itinerário da ciência, a fim de evitar que ela se afaste do propósito que a originou e a 

mantém em exercício. Conforme declarou no texto de 1936 sobre a Crise, o desejo da 

Fenomenologia consiste em “englobar na unidade de um sistema teorético todas as 

questões providas de sentido sem exceção de uma maneira rigorosamente científica, em 

uma metodologia racional apodítica e em um progresso infinito de investigação" 

(HUSSERL, 2008, p. 13). 

Husserl, deste modo, retorna ao conceito de mund- da-vida que, como visto no 

capítulo anterior, se contrapõe ao mundo objetivo das ciências por conter, 

inerentemente, o resgate da subjetividade. O termo foi utilizado pela primeira vez em 

seus manuscritos de 1917, apesar de não dar nenhum tratamento extensivo do seu 

significado fenomenológico até a publicação de A Crise das Ciências Européias e a 

Fenomenologia Transcendental em 1936. Para ele, mundo-da-vida seria o único mundo 

de fato real, que nos é dado através da percepção. Como Maria Fernanda Saiani Vegro 

descreve em seu artigo O acordo entre o sensível e o inteligível, “o conceito „mundo da 

vida‟ husserliano [...] conta com o sujeito encarnado no mundo que antes de um „eu 

penso‟ revelará um „eu posso‟”. Seria dizer que as possibilidades e determinações 
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científicas surgem na experiência do mundo-da-vida, o campo frutífero que, em sua 

imanência, deriva a intuição daquilo que pode, posteriormente, ser verificado e 

predicado. Ao longo de toda a produção de Husserl o tema “mundo-da-vida” aparece 

em referência ao “mundo da experiência”, lugar da fundamentação do método 

fenomenológico. Mais elucidativamente, em seus últimos escritos, a definição traz a 

ideia de um retorno ao antepredicativo, ao momento da percepção inominada que, para 

Husserl, constitui a evidência primordial do mundo. Em sua exposição do termo na 

Crise das Ciências, afirma: 

O “mundo-da-vida” é o terreno a partir do qual tais abstrações [da ciência] 

derivam, é o campo da própria intuição, o universo do que é intuível, ou 

ainda, um reino de evidências originárias, para o qual o cientista deveria se 

voltar para verificar a validade de suas idealizações, de suas teorias, posto 

que, a ciência interpreta e explica o que é dado imediatamente no “mundo-da-

vida”. (HUSSERL, 2008, p. 197) 

Essa temática, tão presente na obra de Husserl, se destaca no manifesto da 

Crise por se opor ao mundo de dados das ciências que, no início do século XX, 

encontrava-se sistematicamente fechado numa crise de sentido. O mundo-da-vida, por 

outro lado, em sua categoria mais básica, seria o primeiro passo para a fundamentação 

das ciências numa filosofia que trata das questões humanas, haja vista que é neste 

terreno que os sentidos se originam. No seu texto tardio de 1934, A Terra não se move, 

Husserl, por meio da descrição fenomenológica, desvela a experiência originária do 

corpo no espaço e da relação que fazemos com a natureza. Ao conduzir a reflexão para 

a Terra, infere que, para nós, ela é o centro de referência e o “solo constitutivo de 

experiências”. Para a ciência, no entanto, a Terra não representa centralidade no mundo 

e, por consequência óbvia, não é a “natureza inteira”, concebida aqui como um corpo 

celeste no meio de tantos outros. O que significaria dizer que a concepção científica, 

lida a partir de esquemas astronômicos, não condiz com a percepção imediata que temos 

na experiência de vivência na Terra e, por isso, Husserl afirma impreterivelmente, ao 

contrário da realidade da ciência, que a “Terra não se move” (HUSSERL, 1995, p. 21). 

Para a filósofa italiana Angela Ales Bello, por exemplo, “os fatos certamente, existem. 

Mas não nos interessa os fatos enquanto fatos, interessamo-nos pelo sentido deles” 

(BELLO, 2006, p.23). Essa contraposição articulada entre os dois mundos é a medula 

do problema-Europa e sua evidenciação permitiu Husserl entrar no principal problema 

da Crise. A solução, segundo ele, viria, portanto, no resgate imediato do mundo-da-vida 
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e, consequentemente, da subjetividade, em oposição direta ao mundo idealizado do 

objetivismo científico. Logo, partindo da consideração do fenomenólogo Stephan 

Strasser que define objetivismo como “a tendência, que têm certos homens de ciência, 

de banir, sistematicamente, do mundo das ciências humanas, o homem em sua 

qualidade de sujeito” (STRASSER, 2010, p.34), podemos entender a fenomenologia 

husserliana como o projeto de retomada desse homem outrora banido pelo advento 

matematizador da ciência moderna. Para a fenomenologia, a objetividade depende, 

exclusivamente, da ação humana, que, por sua vez, possui o valor necessário para 

garantir objetividade no ser das coisas. Resta, portanto, que as coisas e os objetos em si 

mesmos não podem ser objetivos para nós sem nossa participação, o que leva Urbano 

Ziles a concluir que, na superação fenomenológica da oposição entre objetivismo e 

subjetivismo, o desejo de Husserl era, em suma, “satisfazer à objetividade do 

conhecimento, seja ele ideal ou real, e à subjetividade do cognoscente” (ZILES, 2007). 

O projeto da Fenomenologia é, portanto, resolver o problema de como é 

possível alcançar a objetividade que, por sua vez, se configura como o problema 

fundamental da teoria do conhecimento. Já em 1900, nas investigações lógicas, Husserl 

introduz a dificuldade de se pensar numa objetividade efetuada rigorosamente e procura, 

na Fenomenologia, responder ao enigma do conhecimento transcendente que, 

classicamente, passou a ser conhecido por “problema da correspondência” formulado da 

seguinte maneira pela filósofa Marilena Chauí “como é possível que o sujeito 

cognoscente alcance, com certeza e evidência, uma realidade que lhe é exterior e cuja 

existência é heterogênea à sua?” (CHAUÍ, 2000, p.6). Em outras palavras, o que torna 

possível o conhecimento do mundo? Em que ele se funda? O estabelecimento de uma 

ciência que ultrapasse a validade episódica da observação naturalista deveria solucionar 

esse enigma. 

Na atitude natural (natürliche Einstellung), não-fenomenológica, somos 

orientados na vida cotidiana pela experiência sensível, pela fé ingênua na realidade e, 

dessa forma, vemos os objetos, os corpos, e até mesmo a consciência, como dados que 

“estão lá”, sem jamais questionar sua existência como um fato. Nessa atitude, que 

geralmente não é reconhecida como uma perspectiva, Husserl define a “atitude teórico-

natural”: ficamos tão acostumados a agir dessa maneira que seguimos confortáveis sem 

levantar perguntas, dúvidas ou preocupações sobre tais relações com o mundo. O 

mundo, intermediado pela atitude natural, é, segundo Gerd Bornheim (1969, p.37), 
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“uma moldura constituída”. Segundo essa “Tese do Mundo”, na qual, por meio da 

experiência sensível, a realidade se encontra diante de nós de maneira imediata e direta, 

descubro a mim mesmo como “ser-no-mundo” e admito, sem precisar recorrer a 

qualquer exame crítico, a existência das coisas na sua factualidade objetiva. O mundo 

recebe a forma de subsistência ontológica (MARTINI, 1999) de dado absoluto e, tal 

como acontece na ciência, o fundamento de seus objetos não é questionado. Nos termos 

de Husserl “Óbvia é, para o pensamento natural, a possibilidade do conhecimento [...] 

não há nenhum ensejo para lançar a questão da possibilidade do conhecimento em 

geral” (HUSSERL, 2000, p. 41).  

3.2. A superação do naturalismo no resgate da filosofia 

O projeto fenomenológico parte, portanto, da tarefa crítica na qual a validade 

da atitude natural deve ser posta em questão . Segundo afirma Husserl, basta verificar o 

método de evidenciação das ciências fundada nos fatos que, em sua ingenuidade 

metódica, traduzem o “ser verdadeiro” pelo “ser real” ou “ser efetivo”, que se unifica 

como “ser no mundo” (HUSSERL, 2006, p. 33). Como exemplifica Elizia Cristina 

Ferreira, para o cientista natural a coisa percebida é dotada de características primárias e 

secundárias que formam seu conteúdo e, dessa forma, constituem um simples 

fenômeno, no entanto, “a coisa verdadeira da física visa algo que transcende a todo 

conteúdo material, é diferente daquilo que é dado como efetividade „em carne e osso‟ na 

percepção e só pode ser determinada por conceitos ou em processos expressados 

matematicamente.” (FERREIRA, 2008, p.74). A exigência necessária para a 

fundamentação de uma “Ciência de Rigor”, portanto, deveria constituir em seu projeto 

uma modificação radical de atitude por parte do cognoscente, de modo que não há 

caminho possível para o rigor da ciência, e consequentemente para a crise, se, em suas 

investigações, não se considerar o mundo um lugar liberto da Tese que o determina 

como um fato objetivo. Seria um contrassenso postular a existência de uma ciência 

segura das contingências da experiência vaga, sem uma validação que garanta o alcance 

e apreensão dos objetos que nos é transcendente. Para Husserl, a percepção de um 

objeto é, necessariamente, uma vivência do sujeito, e na aplicação do método 

fenomenológico seu sucesso depende da superação da unilateralidade dos vividos na 

objetividade do conhecimento, considerando o elemento subjetivo como essencial no 

ato de conhecer. A ciência dos fatos, por outro lado, por mais que tente recuperar a 

evidência das leis lógicas da determinação a priori da experiência pela razão, deve ser 
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posta em cheque, pois o estatuto do conhecimento permanece enigmático, e por mais 

claras e exatas que sejam as ciências, uma reflexão demonstra sua absurdidade 

(HUSSERL, 2000, p. 43). 

No ano de 1907, em A Ideia da Fenomenologia, Husserl afirma que, com a 

fenomenologia, estamos diante de uma nova atitude: 

“Fenomenologia: designa uma ciência, um conjunto de disciplinas 

cientificas; mas fenomenologia designa ao mesmo tempo e antes de tudo, um 

método e uma atitude de pensamento: a atitude de pensamento 

especificamente filosófica e o método especificamente filosófico” 

(HUSSERL, 2000, p. 45).  

A atitude filosófica, também chamada de atitude transcendental ou 

fenomenológica, é uma mudança radical de orientação frente à perspectiva natural que, 

nas palavras de Carlos Tourinho, “consiste em uma atitude reflexiva e analítica, a partir 

da qual se busca fundamentalmente elucidar, determinar e distinguir o sentido íntimo 

das coisas, em sua „doação originária‟, tal como se mostra à consciência” (TOURINHO, 

2010). Logo, Husserl propõe a atitude transcendental como uma posição de apreensão 

do mundo como ele se dá diretamente a nós, anterior a qualquer predicação, limpo de 

qualquer conceito, vazio de teorias.  Não é apenas uma mudança de um ponto de vista 

para outro, mas sim um movimento que se desvincula completamente da atitude natural 

e que se concentra de maneira filosófica em todas as intencionalidades dentro da atitude 

natural e seus objetos. Passar para a atitude fenomenológica não é tornar-se especialista 

em um campo ou outro; É, em Husserl, tornar-se um filósofo. A transição para a atitude 

fenomenológica prepara o filósofo como fenomenologista da mesma maneira que a 

experiência associada à conversão religiosa prepara o devoto para viver a vida religiosa. 

Nessa atitude, as coisas aparecem para a consciência em sua pura significação, revelam-

se em sua totalidade e, nesse sentido, pode-se dizer que o mundo, enquanto conjunto de 

todas as coisas, se dá como fenômeno. Para ser mais elucidativo, o novo modo de 

consideração e posição diante do mundo revela o caráter fundamental da imanência, 

pois, se o enigma do conhecimento desloca o problema para a dificuldade de acesso do 

cognoscente diante do objeto cognoscível, Husserl nega a verdade do aparecer dos 

fenômenos como um fato do lado de fora da consciência para considerar a apreensão 

das coisas enquanto fenômenos imanentes à consciência, que, por sua vez, é o lugar da 

verdade do aparecer enquanto tal (GEMINO, 2014). Como confirma Husserl em A Ideia 
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da Fenomenologia, “no ato de ver o fenômeno puro, o objeto não está fora do 

conhecimento ou fora da consciência” (HUSSERL, 2000, p.69). E, destaca 

complementarmente, em Ideias que: 

“O ser imanente é, portanto, indubitavelmente ser absoluto no sentido de que 

ele, por princípio, nulla re indiget ad existendum (não carece de coisa alguma 

para existir). Por outro lado, o mundo das coisas transcendentais é 

inteiramente dependente da consciência, não da consciência pensada 

logicamente, mas da consciência atual.” (HUSSERL, 2006, p. 115). 

Podemos pensar, portanto, na atitude transcendental como uma iniciativa de 

colocar em dúvida toda esfera do transcendental que, historicamente, indica o nomear 

“para além” das coisas mesmas. Se, na atitude natural, o homem crê e infere 

julgamentos acerca da existência real daquilo que transcende a consciência, poderíamos 

dizer que, em Husserl, a transcendência corresponde a objetividade da realidade para o 

sujeito que a percebe. Herança da atividade filosófica, a noção de “transcendência” 

representou a busca pelas essências, por aquilo que pertence à determinação das coisas 

para além da evidenciação sensível e, segundo Alessandro Gemino, “para chegarmos à 

essência da coisa que não estaria no mundo sensível teríamos que transcender a 

temporalidade, a imperfeição, o engano. O conceito de transcendência possui, portanto, 

esse „solo‟ metafísico.” (GEMINO, 2014, p.113). Logo, a radicalidade da atitude 

transcendental fenomenológica se dá, evidentemente, em função da incontroversa 

necessidade de uma abstenção de qualquer juízo de existência. Como recurso 

metodológico para o alcance de evidencias apodíticas na apreensão do mundo, Husserl 

caracteriza a atitude transcendental, portanto, pelo exercício do ato de liberdade contido 

na epoché. 

O primeiro percurso do exercício fenomenológico e da atitude transcendental 

na consideração do mundo se dá na suspensão de juízo, isto é, a epoché, ideia que 

Husserl resgata dos céticos gregos. Para Sexto Empírico, filósofo cético, a epoché 

deveria ser lida como a abstenção do juízo e do pensamento ante a inconstância do 

mundo, onde nada podemos afirmar e, da mesma forma, nada negamos. A versão 

husserliana para o conceito, por outro lado, não é marcada por uma determinação cética, 

porquanto não nega a existência do mundo, antes exige uma suspensão de juízo em 

relação à posição das coisas, uma renúncia da facticidade do mundo e uma recusa em 

estabelecer qualquer exame acerca da existência dos entes mundanos. Efetuada com 
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validade universal, a suspensão pode ser concebida como uma alteração total da atitude 

natural da vida e, assim, Nas palavras de Husserl, “a epoché fenomenológica inibe o 

valor existencial do mundo objetivo e, dessa forma, o exclui totalmente do campo dos 

nossos julgamentos”. 

No entanto, é insensato creditar o conceito apropriado por Husserl como uma 

iniciativa de desfazer-se de qualquer experiência, eliminar a ideia de mundo e 

estabelecer um relativismo a partir do sujeito. Conforme aponta Paul Ricœur “[...] A 

redução é o primeiro gesto livre, porque é libertador da ilusão mundana. Por ela eu 

perco em aparência o mundo que eu ganho verdadeiramente” (RICOEUR, 1987, p. 20). 

Ora, quando Husserl define a epoché como a ação de colocar a realidade do mundo 

factual “fora de circuito”, não significa inibir a vivência da Tese do Mundo, mas 

considerá-la um vivido que, ao passo da teleologia da atitude transcendental, não precisa 

ser utilizado como critério de validação. Trata-se do movimento essencial que perpassa 

toda a conversão da ingenuidade irrefletida para a responsabilidade filosoficamente 

comprometida (SANCHEZ, 2014). A atitude natural, referida como a postura ingênua 

diante do mundo e que, em sua ontologia, afirma a existência objetiva das coisas 

independentes do elemento subjetivo é posta “entre parênteses” e radicalmente 

questionada para que, por consequência, se possa estabelecer um conhecimento 

insofismável (FRAGATA, 1962). Paralelamente à epoché, como recurso metodológico 

na busca pela apodicticidade dos fundamentos científicos, a redução fenomenológica 

reprime toda a realidade situada fora da consciência e atribui “índice zero” a todo 

transcendente. Husserl caracteriza sua importância em A Ideia da Fenomenologia, ao 

dizer que “Só mediante uma redução, que também já queremos chamar redução 

fenomenológica, obtenho eu um dado absoluto, que já nada oferece de transcendência” 

(HUSSERL, 2000. p.71). Logo, através da redução fenomenológica, no exercício da 

suspensão de juízo, o em-si da realidade, o mundo em sua objetividade natural, o 

controle do tempo e a dinâmica do movimento, sofrem uma violenta supressão ou, nas 

palavras de Emmanuel Levinas, “a redução fenomenológica é uma violência que se faz 

ao homem – ser entre outros seres – para se encontrar como pensamento puro” 

(LEVINAS, 1998, p.36). A título de ilustração, tomemos como exemplo um cubo: o ato 

de ver o cubo se qualifica como uma experiência, seja na percepção imediata ou no 

sonho profundo. Reduzir o cubo significaria, portanto, suspender qualquer julgamento 

sobre sua natureza objetiva, seus dados corpóreos, e, ao invés disso, analisar o cubo 
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como se constituído em atos intencionais da consciência, ou seja, como um fenômeno. 

Como explica Tourinho, “trata-se, com tal redução, de fazer o mundo reaparecer na 

consciência como um horizonte de idealidades meramente significativas, que se revelam 

como um dado absoluto e imediato para uma tal consciência pura que o apreende e o 

constitui intuitivamente” (TOURINHO, 2010). 

A trajetória de abstinência para o alcance da atitude transcendental é 

caracterizada por essa mudança de posição diante da factualidade das coisas no mundo, 

o que consistiria numa grande novidade na esfera científico-filosófica, pois, consoante 

Husserl, as ciências de maneira geral não conseguiram realizar a epoché, ou seja, todo 

conhecimento científico pré-fenomenológico, por conta disso, permaneceu fundado 

inconscientemente no terreno da atitude natural. Da mesma forma, podemos afirmar, 

que a ciência preocupada com as necessidades essencialmente espirituais deveria tomar 

como ponto de partida não o dado, mas o fenômeno, ou, em outras palavras, aquilo que 

é imanente à consciência do cognoscente. É esse o projeto inaugural da Fenomenologia 

que, na contraposição com a atitude natural, estabelece um novo modo de consideração 

da realidade, a atitude transcendental, compatível com a demanda por uma Ciência de 

Rigor, justamente por conter em suas preocupações a necessidade de uma 

apodicticidade na objetividade do conhecimento. O acesso à fenomenologia exige uma 

inversão radical de nossa existência total, uma mudança de todos os comportamentos 

pré-cientificos mediatos para o mundo e para as coisas. Considerar aquilo que aparece 

na percepção, na imaginação ou na memória, em sua pura doação, corresponde ao que 

Husserl nomeia de percepção absoluta e deve, rigorosamente, ser o objeto da ciência 

almejada pela Fenomenologia. A teoria do conhecimento, fundada sobre novas bases a 

partir das deferências husserlianas, realiza, como pudemos notar, uma diferenciação 

clara entre os “quase-dados do objeto transcendente e o dado absoluto do próprio 

fenômeno” (HUSSERL, 2000, p. 72). 

Na busca pela fundamentação de uma ciência que dispensa a contingência da 

experiência vaga e exige o critério da evidência absoluta e apodíctica, Husserl fez da 

Fenomenologia Transcendental o acesso para o mundo na sua pura significação. 

Conclui, dessa forma, na conferência de 1935, ao dizer sobre a Fenomenologia que: 

“Ela supera o objectivismo naturalista e todo e qualquer objectivismo em 

geral da única maneira possível, a saber, pelo facto de que aquele que filosofa 

procede a partir do seu próprio eu e, decerto, puramente como o executor de 
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todas as suas validades, das quais ele se torna num espectador teorético. 

Nesta atitude, é possível edificar uma ciência do espírito absolutamente 

suficiente, sob a forma de uma consequente autocompreensão e de uma 

compreensão do mundo enquanto realização espiritual.” (HUSSERL, 2012, 

p.152) 

A tentativa do projeto husserliano, portanto, se conecta intimamente com o 

colapso ético da humanidade. Como pontua Elizia Cristina Ferreira, “abstraindo-se de 

tudo o que é subjetivo a ciência desdenha da pergunta pelo sentido da existência 

humana” (FERREIRA, 2008) e, no que diz respeito, justamente, às correntes científicas 

hegemônicas que, desde o advento da modernidade, estabeleceram seus dogmas 

naturalistas no seio da Europa, a Fenomenologia pode, finalmente, captar os problemas 

espirituais que nos tocam mais de perto e produzir um horizonte de sentidos pela via da 

redução transcendental. Desse modo, o mundo traz em si todo seu dado originário 

tornando a esfera fenomenológica, ela mesma, a fonte doadora de sentidos. A iniciativa 

positivista nas ciências do espírito, por sua vez, imprimiu na humanidade modos de 

consideração contingentes, ao mergulhar a consciência na vida natural, sem questionar 

minimamente como se dá o conhecimento do homem em relação às próprias coisas da 

vida natural. Assim, Se a superação da crise em uma esfera ética e existencial só poderá 

se efetivar no estabelecimento criterioso de uma Ciência Rigorosa, a Fenomenologia 

carrega consigo não só a crítica dos fundamentos teóricos, mas a possibilidade de um 

resgate na cultura espiritual dos povos ocidentais que, ao passo da Filosofia, se 

formaram. Segundo Husserl, a Fenomenologia fez, pela primeira vez, do “espírito 

enquanto espírito” um campo para a possível atuação de uma ciência sistemática que 

não participa da metodologia naturalista, operando, dessa forma, uma modificação 

estrutural na tarefa do conhecimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao percorrer a trajetória de Husserl, ao longo de todo o trabalho, nos 

deparamos com um projeto de filosofia intimamente ligado às suas motivações 

enquanto cidadão europeu da virada do século. A Fenomenologia Transcendental, desse 

modo, aparece, notadamente, como uma vontade de agir, como o cumprimento de uma 

exigência ética, na formulação de uma teoria do conhecimento e na elaboração de uma 

ciência rigorosa.  

O programa positivista, em sua utilização de métodos naturalistas, limitou as 

fronteiras possíveis da ciência, determinando aquilo que transcende o dado como vazio 

de relevância científica, sem saber que, desse modo, produziu uma ciência que, em 

termos de sentido, nada pôde oferecer para a humanidade. Ao se estabelecer 

hegemonicamente, portanto, uma ciência desse tipo em uma cultura como a europeia, 

não há meios razoáveis para evitar uma crise, senão denunciando sua contingência 

metodológica e substituindo-a por uma investigação apodítica fundada no solo 

originário dos sentidos, a saber o mundo-da-vida. 

Adotar uma postura naturalista, reduzir a realidade em dados mensuráveis e 

quantitativos, produzir uma ciência afastada das imprescindibilidades humanas e que, 

por conseqüência, se ausenta da sua função de orientadora da humanidade, é abrir mão 

da direção espiritual que nos originou. A Fenomenologia, por sua vez, é a ciência que, a 

rigor, resgata a subjetividade do homem como elemento necessário para o 

desenvolvimento científico. Todavia, antes de ser a solução para a crise, ela oferece a 

atitude suficiente para a promoção de alternativas radicais na tarefa do conhecimento. 

As ciências, produzidas com base na Fenomenologia, portanto, deveriam retomar o 

mesmo vigor que produziu a mudança de atitude nos gregos, agora, no entanto, por via 

da atitude fenomenológica, que Husserl nos convida a adotar, sobretudo, quando, por 

necessidade ética, quisermos refletir sobre o mundo, em sua doação originária, enquanto 

fenômeno. 
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