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RESUMO 

Este artigo pretende fazer uma descrição do método fenomenológico proposto por Edmund 
Husserl (1859-1938); O autor tinha como propósito compreender o mundo como fenômeno, e 
para tanto, desenvolveu o método fenomenológico no qual descreve a fenomenologia como 
um retorno a consciência, retorno este no qual o pesquisador se despe de preconceitos, 
crenças e pressupostos construídos, questionam-se as certezas imediatas, ou seja, aquilo que 
nos parece ser “evidente”, buscando a essência pura do fenômeno. Chega-se à essência pura 
por meio de um método rigoroso, por meio de uma redução fenomenológica, redução esta que 
coloca em questionamento, não negando, mas suspendendo-o para que se possa fazer uma 
analise critica em que se busca chegar à sua essência. A leitura bibliográfica e discussão das 
ideias husserlianas foram a base metodológica para a construção deste. 

ABSTRACT 

This article intents to give a description of the phenomenological method proposed  by 
Edmund Husserl (1859-1938); the author has as objective to understand the world as a 
phenomenon, and for that, he developed the phenomenological method in which he describes 
it as a return to the consciousness, return this in which the researcher must be provident of all 
prejudices, beliefs and assumptions previously built by himself, questioning the immediate 
certainties, or what we believe to be “certainty” seeking the pure essence of the phenomenon. 
We would come to the pure essence by means of a rigorous method, of a phenomenological 
reduction, reduction  that puts  in questioning, not denying, but hanged  in a way that we can 
make a critical analysis and therefore reach its essence. The literature and discussion of ideas 
husserlianas were the methodological basis for the construction of this essay. 
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INTRODUÇÃO A QUESTÃO FENOMENOLÓGICA… 

Este trabalho pretende fazer uma descrição do método fenomenológico desenvolvido 

por Edmund Husserl.  Compreende-se que, Husserl buscou fazer uma análise crítica de tudo 

aquilo que parece ser evidente, colocando em questionamento as certezas imediatas, aquilo 

que nos é dado enquanto evidente, buscando a partir de um método rigoroso, um retorno à 

consciência. Tendo como ponto de partida um diálogo com Descartes e Kant, o autor 

desenvolve o método fenomenológico, que compreende alguns pontos essenciais, a exemplo 

da suspensão de nossas crenças, conceitos, preconceitos e pressupostos, procurando-lhes a 

essência destes; a partir da suspensão fenomenológica, duvido sem no entanto, negar; 

questiono voluntariamente, pois não duvido de mim mesma. No entanto, para alcançar a 

redução fenomenológica final, a epoché, mesmo o meu eu, enquanto ser vivente, absorvido no 

mundo, estará submetido a essa suspensão provisória e critica de mim mesma: a epoché. 

 

DESENVOLVENDO… 

O método fenomenológico que começamos a compreender teve sua origem com 

Edmund Husserl (1859-1938); de acordo com Moreira (2004), a palavra fenomenologia, 

possivelmente, foi utilizada pela primeira vez pelo matemático, astrônomo, físico e filósofo 

suíço-alemão Johan Heinrich Lambert (1728 – 1777) e, posteriormente, por Hegel em sua 

publicação Fenomenologia do Espírito. Unger (2008) escreve que, Heidegger em suas 

reflexões sobre o pensamento grego, nos traz o conceito de physis
iv
 e aletheia

v, e partindo da 

união destes dois, provem o verbo phainesthai, que nasce do mesmo radical de physis, e 

completa que é de onde provem a palavra  “[…] fenômeno, que na sua origem traz esta 

experiência de que é daquilo que aparece, que se manifesta no mundo, que o ser transparece. 

Tal presença é habitada por um retraimento, um velamento insuperável, pois que o modo de 

ser se dá é se velando (UNGER, 2008, p. 57)”. Fato corroborado também em notas dos 

tradutores dos pensadores, Husserl, p.20, em que, ao descrever o opúsculo escrito por 

Heidegger, este relembra como fez uma das “[…] descobertas fundamentais de sua filosofia”.   

Ao se aprofundar no estudo das Investigações Lógicas, descobriu que “o que 
para a fenomenologia dos atos conscientes se realiza como o automostrar-se 
dos fenômenos é pensado mais originariamente por Aristóteles e por todo o 
pensamento e existência dos gregos com Alétheia, como o desvelamento do 
que se pre-senta, seu desocultamento e seu mostrar-se. Aquilo que as 
Investigações redescobriram como a atitude básica do pensamento revela-se 
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como o traço fundamental do pensamento grego, quando não da filosofia 
como tal” (N. dos T. in: Husserl, p.20, grifos dos tradutores).  

 

Foi no início do século XX com a obra Investigações Lógicas: Elementos de uma 

elucidação fenomenológica do conhecimento, que Husserl apresenta a fenomenologia como 

método e movimento filosófico com o sentido e as ramificações atuais. De acordo com 

escritos de Chauí (2000), a fenomenologia tendia a tornar-se a chave de explicação da teoria 

do conhecimento e da lógica, assim como corrobora Moreira (2004), ao escrever que o 

movimento fenomenológico Husserliano, de certa forma, influenciou todas as áreas das 

ciências humanas e que por meio do movimento fenomenológico Husserl se posiciona tanto 

frente às formulações teóricas desvinculadas da experiência (crítica ao psicologismo) quanto 

ao positivismo amarrado às demonstrações experimentais. 

 Galeffivi (2000) escreve que não se tratava de uma “[...] negação das ciências da 

natureza, mas de uma fundamentação das ciências do espírito (prefácio)”. Completa que, para 

as ciências do homem, o método deve brotar da investigação que por principio interroga o 

próprio conhecimento a partir do conhecedor, do conhecido e do conhecível. [...] o método, 

portanto, não é uma “explicação” dos fenômenos humanos, mas apenas uma “compreensão” 

dos mesmos. 

 Ora, compreender é algo próprio dos humanos, diz respeito ao modo de ser 
existencial,  histórico e circunstancial dos sujeitos-comuns. E se é buscando 
o seu próprio fundamento que as ciências humanas vão procurar colocar-se 
em pé de igualdade com as ciências físico-matemáticas, a única 
possibilidade criticamente admissível para a constituição de tais ciências é 
que elas abandonem qualquer pretensão de exatidão e se limitem a 
“descrever” um determinado objeto intencionalmente constituído, isto é, um 
determinado fenômeno da consciência-de-si, ou melhor, da consciência 
transcendental, isto é, um fenômeno como consciência humana e produção 
de sentido-significância-significado para o ser-sendo-com-historia 
(GALEFFI, p.18 In: Macedo, 2000). 

 

O problema fundamental da teoria do conhecimento, na concepção de Husserl em seus 

escritos Investigações Lógicas, é como alcançar a objetividade, ou como escreve Chauí 

(2000) a respeito dos escrito de Husserl “[...] 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 (p.6)”.  

 No livro “A ideia da fenomenologia (1907)”, traduzida por Biemel (1947) escreve na 

introdução sobre a ressonância da obra kantiana na construção da fenomenologia como “[...] 
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filosofia transcendental, como idealismo transcendental e a ideia da redução fenomenológica 

(p.12)”.   

A redução fenomenológica proporciona o acesso ao modo de consideração 
transcendental; possibilita o retorno à “consciência”. Vemos nela como é que 
os objetos se constituem. Efectivamente, com o idealismo transcendental, 
caminha-se para o centro do seu pensamento, o problema da constituição dos 
objetos na consciência ou, como Husserl também diz, “a dissolução do ser 
na consciência” (BIEMEL, 1947, p. 12-13). 

Tendo como propósito de compreender o mundo como fenômeno, o mundo vivido de 

acordo com o autor, ou seja, mostrar como este se apresenta à nossa consciência e que é 

apreendido antes de fazermos qualquer reflexão sobre o mesmo, desenvolve o método 

chamado de “redução eidética”; redução esta que, segundo Husserl, nos possibilitará captar a 

essência do mundo como fenômeno. O fenômeno é psíquico, é a consciência enquanto “[...] 

fluxo temporal de vivências e cuja peculiaridade é a imanência e a capacidade de outorgar 

significados às coisas interiores (CHAUÍ, 2000, p.6)”. Nesse sentido, a consciência para 

Husserl, ao ser estudada em sua estrutura imanente e específica, revela-se como algo que 

ultrapassa o nível empírico e surge como condição sine qua non do conhecimento, surge 

portanto, como uma consciência transcendental. Para este, a fenomenologia é 

Uma descrição da estrutura específica do fenômeno (fluxo imanente de 
vivências que constitui a consciência) e, como descrição de estrutura da 
consciência enquanto constituinte, isto é, condição a priori de possibilidades 
do conhecimento, o é na medida em que ela, enquanto Consciência 
Transcendental, constitui as significações e na medida em que conhecer é 
pura e simplesmente apreender (no nível empírico) ou constituir (no nível 
transcendental) os significados dos acontecimentos naturais e psíquicos. A 
fenomenologia aparece, assim, como filosofia transcendental (HUSSERL, 
2000, p.6-7). 

 

Husserl escreve sobre a importância de não se confundir a fenomenologia empírica 

(referindo-se a psicologia descritiva) da fenomenologia transcendental; escreve que, as 

vivências são as [...] vivencias do eu que vive, e nessa medida referem-se empiricamente às 

objectidades da natureza (p. 14, grifo do autor). Pontua que, para uma fenomenologia que 

pretenda ser “[...] gnoseológica, para uma doutrina da essência do conhecimento (a priori) 

(p.14)”, desliga-se da referência empírica, para que surja uma fenomenologia transcendental 

como uma fenomenologia da consciência constituinte e, portanto, “[...] não lhe pertence 

sequer um único axioma objetivo (referentes a objetos que não são consciência)”(HUSSERL 

in: BIEMEL, 1947, p.14, grifo do autor).   

O interesse gnosiológicovii, transcendental, não se dirige ao ser objetivo e ao 
estabelecimento de verdade para o ser objetivo, nem, por conseguinte, para a 
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ciência objectiva. O elemento objetivo pertence justamente às ciências 
objectivas e é afazer delas e exclusivamente delas apenas alcançar o que aqui 
falta em perfeição à ciência objectiva. O interesse transcendental, o interesse 
da fenomenologia transcendental dirige-se antes para a consciência enquanto 
consciência, vai somente para os fenómenos, fenómenos em duplo sentido: 
I) no sentido da aparência (Erscheinung) em que a objectividade aparece; 2) 
por outro lado, no sentido da objectidade (Objektität) tão só considerada 
enquanto justamente aparece nas aparências e, claro está, 
«transcendentalmente», na desconexão de todas as posições empíricas... 
Dilucidar estes nexos entre verdadeiro ser e conhecer e, deste modo, 
investigar em geral as correlações entre acto, significação e objeto, é a tarefa 
da fenomenologia transcendental (HUSSERL, in BIEMEL, p.14, Citado 
segundo manuscrito original: BII I, folhas 25 a e seguinte (esclarecimento de 
Walter Biemel, p.15). 

 

Ciência e Consciência em Husserl 

Para que se compreenda o projeto fenomenológico de Edmund Husserl, se torna 

imprescindível que se compreenda a estrutura da consciência enquanto intencionalidade. Este 

conceito significa de acordo com a filosofia medieval dirigir-se para, visar alguma coisa, e 

nesse sentido, toda consciência é “consciência de”. De acordo com Husserl (2000) 

consciência é uma atividade intencional constituída por atos que visam algo “[...] estes atos 

são chamados de noesis e aquilo que é visado pelo noesis são chamados de noemas (p.7)”; A 

compreensão de noesis e noemas se torna importante para que compreendamos a noção de  

ciência “[...] como conexão objetiva e ideal de noesis e noemas puros (HUSSERL, 2000, 

p.8)”; em outras palavras, a ciência como noção de unidade entre o ato de conhecer e aquilo 

que é conhecido ou como escreve Bastos (1984), “[...] que se torna objeto de análise é a 

experiência subjetiva considerada em dois aspectos: os processos conscientes da própria 

experiência e o objeto da experiência (o noético e o noemático (p.153). a esse respeito, 

Husserl escreve que, 

A unidade entre o ato de conhecer e o objeto que é conhecido encontra na 
fenomenologia, na ciência do fenômeno, isto é, da consciência enquanto 
manifestação de si mesma e das significações objetivas, a possibilidade de 
instauração da “filosófica como uma ciência rigorosa”. Assim, a descrição 
do vivido, dos atos intencionais da consciência e das essências que eles 
visam, isto é, dos correlatos intencionais – enfim, a disciplina que poderá 
fundamentar a lógica – é a fenomenologia (HUSSERL, 2000, p.8). 

Considera-se como o primeiro passo da reflexão fenomenológica a eliminação de 

todas as noções preconcebidas, sem pressuposições prévias.  Por isso, a preocupação com a 

suspensão de qualquer tipo de crença no mundo exterior, seja a crença do senso comum, do 

homem ingênuo, do filósofo ou cientista.  Como já anunciado, a realidade deve ser posta entre 

parênteses, num ato de redução fenomenológica. Ou como escreve Bastos (1984) “[...] a 
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realidade não é negada nem confirmada; eliminadas as pressuposições, restam os processos da 

consciência humana e os objetos intencionados, isto é, as unidades de significado presentes no 

mundo do individuo consciente (p.153)”. 

 

A redução fenomenológica 

É a operação pela qual a existência efetiva do mundo exterior é colocado em 

suspensão ou entre parênteses como escreve Chauí (2000) e Bastos (1984). De acordo com 

Husserl (1947), a fenomenologia é um método da crítica do conhecimento.  Em um primeiro 

momento o autor questiona “[...] se o conhecimento em geral se põe em questão quanto ao seu 

sentido e à sua realização, como pode estabelecer-se uma ciência do conhecimento? (p.22)”, 

no entanto, completa que, num primeiro momento, duvida-se de que “uma tal ciência é em 

geral possível”. “’[...] se põe em questão todo o conhecimento, como pode ela encetar-se, já 

que cada conhecimento escolhido como ponto de partida é, enquanto conhecimento, posto em 

questão? (p.22)”; esclarece que não é o conhecimento que é posto em questão, e sim, as 

realizações  que lhe são atribuídas. Questionando sobre o que é que decide a 

inquestionabilidade e a questionabilidade do conhecimento, esclarece que, devemos colocar 

em suspensão os conhecimentos, pois, “[...] de inicio, não nos é permitido conhecimento 

algum como conhecimento; de outro modo, não teríamos nenhuma meta possível ou, o oque é 

a mesma coisa, uma meta com sentido (HUSSERL, 1973,p. 23). 

Partindo da meditação cartesiana com a existência da cogitatio enquanto “vivencia 

indubitável enquanto se experimenta e sobre ela simplesmente se reflete”; e as “cogitationes 

enquanto primeiros dados absolutos”viii   o autor nos traz os conceitos de imanência e 

transcendência. Esclarece que, o conhecimento intuitivo da cogitatio é imanente, e o 

conhecimento das ciências objetivas e matemáticas, é transcendente. Aprofunda o conceito de 

imanente com imanência inclusa e imanência no sentido do dado em si mesmo que se 

constitui evidência (p.24)  e conclui que o imanente incluso é o indubitável justamente porque 

“[...] nada mais exibe, nada mais «intenta para lá de si mesmo», porque aqui o que é intentado 

está também autodado de modo completo e inteiramente adequado (p.24) 

Por isso, de começo não se distingue. O primeiro grau de clareza é, pois, 
este: o imanente ingrediente, ou o que aqui significa o mesmo, o 
adequadamente dado em si mesmo é inquestionável, e que me é permitido 
utilizar. O transcendente (o não inclusamente imanente) não me é lícito 
utilizá-lo, por isso, tenho de levar a cabo uma redução fenomenológica, uma 
exclusão de todas as posições transcendentes (HUSSERL, 1973, p.24). 
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Assim procedendo, parte-se para um grau mais elevado de claridade da investigação 

fenomenológica e de seus problemas, reduzindo fenomenologicamente ainda mais a cogitatio 

cartesiana, pois segundo Husserl (1973) o “[...] fenómenoixpsicológico na apercepção e na 

objectivação psicológicas não é realmente um dado absoluto, mas só o é o fenómeno puro, o 

fenómeno reduzido (p.26)”. 

O eu que vive, este objecto, o homem no tempo mundano, esta coisa entre as 
coisas, etc., não é nenhum dado absoluto; por conseguinte, também o não é a 
vivência enquanto sua vivência. Assim, se reduz igualmente a pergunta que, 
originalmente, nos impelia. Não é – “como posso eu, este homem, atingir 
nas minhas vivências um ser em si, fora de mim? Em vez desta pergunta, de 
antemão ambígua e –em virtude da sua carga transcendente – complexa e 
multifacetada, surge agora a questão fundamental pura: “Como pode o 
fenómeno puro do conhecimento atingir algo que lhe não é imanente, como 
pode o conhecimento (absolutamente dado em si mesmo) atingir algo que 
não se dá em si absolutamente? E como pode compreender-se este atingir? 
(HUSSERL, 1973, p.27). 

 

A possível  resposta para as questões acima é a abstração ideativa. Esta fornece [...] 

universalidades inteligíveis, espécies, essências, e busca-se [...] efetivamente claridade 

intuitiva sobre a essência do conhecimento, derivando desta, a  objectividade da essência 

(p.27-8). Ou seja, buscarei por meio do método fenomenológico ver além das aparências sem 

ir além deste. 

 

Possibilidades de se buscar uma conclusão… 

Inquietava-me outrora e me inquieta ainda a busca por uma compreensão da 

fenomenologia. Certa vez, ao buscar dialogar a respeito destas inquietações, me foi 

respondido que fenomenologia era o que estava ali ao alcance da minha visão. Desnecessário 

dizer que tal resposta me inquietou ainda mais. Será que era tão simples? E se o fosse, porque 

é tão difícil compreende-la?  

A resposta me foi dada pelo próprio Husserl (1973), ao escrever que, mostra-se, pois, 

por toda a parte esta “[...] admirável correlação entre o fenómeno do conhecimento e o objeto 

de conhecimento (p.33)”; alerta o autor que, o campo das tarefas e investigações 

fenomenológicas, não é [...] uma coisa trivial como se apenas houvesse que olhar, 

simplesmente abrir os olhos. Já nos casos primeiros e mais simples, nas formas ínfimas do 

conhecimento, se propõem à analise pura e à pura consideração de essências as maiores 

dificuldades (op.cit). ou quando escreve que [...]  o olhar em si indescritível e indiferenciado, 
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mostra-se porém, que efetivamente não tem sentido algum falar de coisas que simplesmente 

existem e apenas precisam de ser vistas, mas que, 

Esse «meramente existir» são certas vivências da estrutura específica e 
mutável; que existem a percepção, a fantasia, a recordação, a predicação, 
etc., e que as coisas não estão nelas como num envólucro ou num recipiente, 
mas se constituem nelas as coisas, as quais não podem de modo algum 
encontrar-se como ingredientes naquelas vivências. O «estar dado» é exibir-

se (ser representadas) de tal e tal modo em tais fenómenos. E aí as coisas não 
existem para si mesmas e «enviam para dentro da consciência» os seus 
representantes. Algo deste género não nos pode ocorrer no interior da esfera 
da redução fenomenológica, mas as coisas são e estão dadas em si mesmas 
no fenómeno (Erscheinung) e em virtude do fenómeno; são ou valem, claro 
está, como individualmente separáveis do fenómeno, na medida em que não 
importa este fenómeno singular (a consciência de estar dadas), mas, 
essencialmente são dele inseparáveis ( HUSSERL, 1973, p.33-4). 

Finalizando, compreender a fenomenologia e o método fenomenológico proposto por 

Edmund Husserl, exige árduos estudos e nesse sentido, parafraseando o pai da fenomenologia 

ouso dizer que consagrar a fenomenologia menos estudo do que necessário para compreendê-

la em seu sentido e essência, e ousar concluir ou finalizar um pensamento sobre esta é […] 

infringir as leis eternas da probidade literária. Nesse sentido, aqui encerro, sem ensejar uma 

conclusão que detalhe o método, mas consciente de que ainda tenho uma longa jornada a 

frente.  
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se reflecte; o aprender e o ter intuitivos e directos da cogitatio são já um conhecer: as cogitationes são 
os primeiros dados absolutos. Com isso se religa naturalmente a primeira reflexão gnoseológica: Que 
é que, nestes casos, decide a inquestionabilidade e, por oposição, noutros casos de pretenso 
conhecimento, a questionabilidade? Por que em certos casos a propensão para o cepticismo e a dúvida 
sobre como pode ser captado um ser pelo conhecimento; e porquê é que não existe nas cogitationes 
essa dúvida e essa dificuldade? (HUSSERL, 1973,p.23 itálicos do autor). 
 
ix Será mantido o escrito original do autor, a acentuação gráfica, os destaques e itálicos, de acordo com 
o texto original. 


