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Linha de Pesquisa:
Ementa: Pretendemos discutir como a filosofia pode exercer a interdisciplinaridade e a
interface com outros campos do saber sem perder-se enquanto tal. Abordaremos essa
problemática através da crítica de Husserl e de Heidegger a respeito da aplicação do método
das ciências da natureza na investigação filosófica. Mediante essa discussão, refletiremos
sobre a crise atual da filosofia e o desafio da fenomenologia frente a ‘interlocução com as
demais ciências.
Objetivos: O objetivo do curso é analisar a centralidade dos conceitos operacionais de epoché
e de angústia para a constituição do conhecimento de algo do mundo. Partimos da hipótese
que o caráter de suspensão é essencial para mostrar a experiência extemporânea e
extraordinária da filosofia. Com este propósito, primeiramente, faremos uma breve exposição
sobre os métodos filosófico e científico, para argumentarmos que o avanço do conhecimento
depende da clarificação dos problemas. Em seguida, discutiremos como se originam os
problemas na filosofia, para mostrarmos como a epoché e a angústia estruturam o método
fenomenológico.
Avaliação: Escritura de um artigo referente à temática do curso e de acordo com as normas
da ABNT.
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