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EMENTA
Pretendemos discutir como o conceito fenomenológico de intencionalidade, tal como
tratado nas Investigações lógicas, foi importante para a constituição dos conceitos de
Daseine de mundanidade do mundo. Tomaremos como ponto de partida o próprio
limite da fenomenologia transcendental, qual seja, a dificuldade de julgar sobre a
fatualidade do mundo e sobre o ser que dá sentido a esta fatualidade. Nossa finalidade
consistirá em debater como a intuição categorial, enquanto uma esfera transcendental
de doação do sentido de ser do mundo, foi uma fonte de inspiração para Heidegger
pensar como os existenciais do compreender e da conjuntura, previamente, doam
sentido de ser ao mundo.
OBJETIVO
O objetivo do curso é mostrar como a fenomenologia husserliana foi crucial para o
estabelecimento da fenomenologia-hermenêutica de Heidegger. Neste viés,
primeiramente, discutiremos em que medida a consciência transcendental constitui o
sentido de ser do mundo. Em seguida, analisaremos o caráter transcendental da
intencionalidade, para verificarmos como estesubjazàs estruturas a priorique
constituem oDasein enquanto ser-no-mundo.
AVALIAÇÃO
Escritura de um artigo referente à temática do curso e de acordo com as normas da
ABNT.
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