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Husserl afirma que existe uma “crise da existência européia”. Para compreendermos 

melhor a profundidade de tal afirmação será necessário compreendermos o que 

Husserl entende pelo fenômeno Europa, assim como sua respectiva teleologia 

histórica.  

Europa, em “seu núcleo mais essencial” é um modo de viver em cujas bases de 

formação histórico-cultural encontram-se, principalmente, a Grécia e o Cristianismo 

primitivo. No texto em questão, Husserl descreve a importância da formação cultural a 

partir da Grécia, pois, é num desvio em relação a essa especificidade cultural, a este 

modo de ser, que se encontra a crise. Segundo ele, a “descoberta” da Filosofia, 

enquanto aparentada da matemática no sentido de revelar ideais de infinitude, trouxe 

para o homem europeu a compreensão de si e do mundo sob uma perspectiva de 

ideais infinitos, ou melhor, de tarefas infinitas a serem realizadas. O thaumazéin com o 

qual se iniciou a Filosofia é a atitude que demonstra esta nova motivação do homem 

grego. O diferencial deste processo está, para Husserl, no caráter de adesão que essa 

nova postura exerce sobre os demais povos no decorrer da história. Das pequenas 

escolas filosóficas da antiga Grécia parte um novo tipo de humanidade que se 

consolidaria como o homem europeu.  

É  justamente nesse ponto da interpretação fenomenológica, isto é, na adesão 

constituidora de um modo de ser que se funda o que Husserl chama teleologia 

histórica da Europa. A partir do momento de gênese deste homem europeu, que se 

constitui em grande parte como um homem apontado para ideais de tarefas infinitas, a 

Europa traça para si mesma o seu télos histórico. Convém esclarecermos a 

compreensão husserliana de τελος. Não podemos entender teleologia como finalismo 

em fenomenologia. Trata-se, pois, da realização sempre inacabada daquilo que é 

próprio de um certo modo de ser. Sempre inacabada porque o homem não poderia 

fixar a priori seus fins históricos, e sim, deve, sobretudo, constitui-los 

intersubjetivamente em ato em seu lebensumwelt. Contudo não pode este mesmo 

homem apontar-se para qualquer fim que não seja constituído a partir de sua 

comunidade, dentro de suas peculiaridades e especificidades histórico-culturais. O 

próprio télos europeu é o lançar-se a ideais de tarefas infinitas, sendo ele mesmo 

infinito. 

A partir desta compreensão da teleologia histórica européia é que parte a afirmação 

categórica da crise da existência européia. A utilização desta racionalidade que ele 



chama “originária” (grega) é a manifestação do próprio ser europeu em sua plenitude; 

entretanto, a partir da Revolução Científica moderna há um desvio na teleologia 

européia que culminará por sua vez na “aberração” da racionalidade, representada 

pelo Iluminismo e o Positivismo, principalmente. A universalidade do pensamento 

filosófico é, para Husserl, a constante atividade reflexiva, ou seja, cabe à filosofia 

(compreendida como ideal de tarefas infinitas e não apenas como fato histórico) refletir 

sobre seu tempo e refletir também sobre si mesma. A unilateralidade oriunda da 

concretização histórica do ideal de tarefas infinitas, ou seja, a filosofia como um 

determinado sistema ou corrente – i.e. um fato histórico – é considerada por Husserl 

até como inevitável num primeiro momento. Contudo, essa concretização particular 

não pode pretender ser “A” concretização do ideal filosófico último, pois este se 

constitui infinitamente. O funesto erro do objetivismo é, segundo Husserl, o 

desencadeador da crise da existência européia, ao se outorgar o lugar de filosofia 

definitiva. A crise se mostra nos maiores sintomas de desintegração da vida, as 

grandes guerras e o tecnicismo. Husserl chama esta crise também de fracasso 

aparente do racionalismo. Assim sendo, em sua concretização histórico-filosófica 

Husserl considera o papel da Filosofia como sendo o de “pôr a descoberto” a 

teleologia histórica européia. 

Mas, por que fracasso aparente do racionalismo? Vejamos agora o que Husserl tem a 

propor. Segundo ele, o fracasso do racionalismo é aparente pois se trata mais 

exatamente do fracasso de um certo tipo determinado de racionalismo, a saber, o 

racionalismo objetivista moderno. A constatação da crise européia não nos autorizaria 

a afirmar – como têm feito alguns – que a racionalidade enquanto tal é prejudicial; 

apenas a absolutização de um determinado perfil de apreensão do real. A assunção 

do cogito cartesiano como sendo o único modo de manifestação da subjetividade 

transcendental, o objetivismo e o naturalismo são, repito, modos de racionalidade que 

fracassaram, e o fizeram justamente por não se perceberem modos e não observarem 

a própria infinitude da filosofia enquanto constituidora do télos europeu.                           


