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PROGRAMA 

OBJETIVOS:  

O objetivo deste curso é discutir e avaliar o alcance e os limites do projeto de 

fundamentação das ciências, tal como este é formulado por Husserl em seu último 

período. Tal projeto afasta-se, sensivelmente, daquele que era apresentado por Husserl 

tanto em seu primeiro período, em uma filosofia pré-transcendental, quanto em seu 

período intermediário, após a “virada” idealista. Será preciso demarcar todos os pontos 

deste distanciamento, para avaliar o seu significado filosófico. 

 

JUSTIFICATIVA:   

Apenas recentemente foram publicados os textos do Nachlass que permitem uma 

avaliação integral da última filosofia de Husserl, em que o tema do “mundo-da-vida” ganha 

uma proeminência inexistente em sua filosofia anterior, em que este assunto, relativo 

apenas às “ciências do espírito”, era tratado de forma quase marginal. De maneira 

aparentemente brusca e filosoficamente inquietante, o “mundo-da-vida” passa ao centro 

da cena, doravante como um certo “fundamento” das ciências. As recentes publicações 

podem permitir que se avalie melhor o sentido e o alcance deste novo papel, até então 

inédito. 
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CONTEÚDO (EMENTA): 

1. O “mundo-da-vida” como fundamento das ciências 

2. O afastamento do projeto clássico de fundamentação 

3. Experiência e juízo 

4. O sensível e o pré-predicativo 

5. O que é “fundamento” 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  Dissertação sobre tema a ser discutido 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 


