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Título: Experiência e Expressão na Fenomenologia 
 
I – Objetivos 
 
Este curso pretende analisar o sentido e as dificuldades do “intuicionismo” na 

fenomenologia. Seu ponto de partida estará nas Investigações Lógicas e na 

peculiar noção de “conhecimento” que ali se elabora. O intuicionismo será, 

como se sabe, uma constante por sob as variações da filosofia de Husserl, 

sendo o solo comum que permanece inalterado na transição da fenomenologia 

“mundana” para a filosofia “transcendental”, bem como na passagem da 

análise “estática” para a “genética”. Nesse sentido, ele fornece um ângulo 

privilegiado para se avaliar o alcance e os limites do “paradigma” 

fenomenológico, bem como as dificuldades inscritas na relação entre a 

experiência antepredicativa e sua expressão na linguagem. 

 

II – Conteúdo 
 
a) Representações vazias e plenas 

b) Delimitação do campo “intuitivo” 

c) Dificuldades da “evidência” 

d) A noção de expressão 
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e) Doutrina da significação 

f) Exprimir a experiência  

g) O sensível e o categorial 

f) Expressão e experiência antepredicativa 

 

III – Métodos utilizados 
Aulas expositivas  

 

IV – Atividades discentes 
Leitura e interpretação de textos  

 

V – Critérios de avaliação 
Dissertação sobre tema a ser apresentado em classe 

 

VI – Bibliografia básica 
 
Husserl, E., Investigações Lógicas, Logische Untersuchungen, Kluwer/Springer, 

col. Husserliana, Vols. 19 e 20, particularmente as Investigações  I, V e VI  (há 

traduções para o francês, inglês e espanhos) 

_________, Lições sobre a Doutrina da Significação, Vorlesungen über 

Bedeutungslehre, Kluwer/Springer, col. Husserliana, vol. 26 (há traduções para 

o inglês e o francês) 

_________, Introdução à Lógica e à Teoria do Conhecimento, Einleitung in die 

Logik und Erkenntnistheorie, Kuwer/Springer, col. Husserliana, Vol. 24   (há 

traduções para o inglês e o francês) 

 
Os demais itens da bibliografia primária e secundária serão apresentados 
no decorrer do curso 

 

 


