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Título: Gênese, estrutura e função do conceito de “mundo-da-vida” na filosofia 
de Husserl 
 

I. OBJETIVO 

É amplamente reconhecida a importância do conceito de “mundo-da-vida” na 
última fase da filosofia de Husserl,  notadamente em A crise das ciências 
européias e a fenomenologia transcendental, de 1936. E é conhecido o destino 
deste conceito tanto em setores da assim chamada “filosofia da existência’ 
quanto em determinadas correntes das ciências humanas. Mas este conceito 
já fizera sua aparição na cena filosófica husserliana em 1910, em Os 
problemas fundamentais da fenomenologia, sem contudo ter ali um lugar de 
primeiro plano. Ele ressurge no contexto das análises a que Husserl submete a 
oposição entre “ciências da natureza” e “ciências do espírito”, como uma 
noção ainda pré-filosófica. O objetivo final deste curso é recensear os 
problemas que empurraram este conceito para o primeiro plano na filosofia, 
circunscrevendo assim a sua função. 
 
II. CONTEÙDO 

1. Uma especial “crise da razão” 
2. Delimitação prévia do conceito de mundo-da-vida, por contraste com a 

natureza “idealizada” de Galileu. 
3. O “intuitivo” prévio à “vestimenta de idéias”. 
4. A origem do conceito na junção de antagonistas: Avenarius e Dilthey 
5. A natureza e o espírito. 
6. Apenas um novo caminho para o “transcendental”? 
7. O improvável “fundamento” das ciências. 

 
III. MÉTODO UTILIZADO 

Aulas expositivas. 
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IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO 

Comentário de texto 
    

V. BIBLIOGRAFIA 

 
Husserl, E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale      
                  Pnänomenologie¸ Husserliana, Bd VI, Haag. M. Nijhoff (diversas 
traduções  
                   disponíveis). 
 
________ Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale 
                  Phänomenologie –Ergänzungsband –Texte aus dem Nachlass 
1934-1937. 
                  Husserliana Bd XXIX, Dordrecht, Kluwer (traduções disponíveis) 
 
________  Die Lebenswelt. Husserliana Bd XXXIX, Dordrecht, Springer 
 
________  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, 
                  Zweites Buch, Husserliana Bd IV, Haag, M. Nijhoff (diversas 
traduções       
                   disponíveis) 
 
_________Natur und Geist, Husserliana Bd XXXII,  Dordrecht, Kluwer. 
 
_________Erfahrung und Urteil, Hamburg, Meiner (diversas traduções 
disponíveis) 
 
 
A bibliografia secundária será apresentada durante o curso. 
 


