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Ementa
A questão da intersubjetividade tem importância central na fenomenologia de Husserl, e o
autor lhe dedicou inúmeras análises e escritos (reunidos na sua maioria nos volumes XIII –
XV da Husserliana Werke). A questão tem pelo menos dois aspectos centrais. Um aspecto é o
de analisar e descrever como uma concreta experiência do outro é possível, isto é, como se
constitui na minha consciência, que é o pressuposto de qualquer sentido, o sentido de ‘outro’,
por uma analogia com a compreensão da subjetividade própria - isto é, o outro é
compreendido como ‘outro eu’. O outro aspecto da questão é a compreensão de que a
intersubjetividade não é apenas uma entre as experiências concretas, mas está implicada no
sentido do mundo objetivo, que é um ‘mundo para todos’ os sujeitos; trata-se da
intersubjetividade transcendental – a relação de uma pluralidade de subjetividades
transcendentais – implicada na própria subjetividade transcendental como o ser último e
fundamental a ser analisado e descrito pelo fenomenólogo no seu trabalho de elucidar a vida
da subjetividade e de assim desencobrir as origens de sentido.
Neste curso abordaremos introdutoriamente os dois aspectos da questão em Husserl,
mostrando o que se segue disto para a compreensão da subjetividade humana como pessoa e
do mundo enquanto intersubjetivo. No fim do curso apontaremos para o desenvolvimento da
problemática depois de Husserl, nomeadamente por Edith Stein e Levinas.

Conteúdo programático
1.Introdução à fenomenologia de Husserl. O lugar da questão da intersubjetividade na
fenomenologia de Husserl.
2.A questão da constituição do outro: a importância do corpo; o domínio da primordialidade;
alter ego. Empatia como acesso à subjetividade do outro.
3.Intersubjetividade transcendental: a constituição intersubjetiva do mundo objetivo como
mundo para todos, operando na vida subjetiva de cada subjetividade transcendental;
comunidade monádica.
4.Intersubjetividade constituída: Subjetividade como Pessoa; subjetividades de ordem
superior; comunidade e sociedade.
5.Desenvolvimentos da questão da intersubjetividade na fenomenologia: Edith Stein, Levinas.

Avaliação
Para os fins da avaliação final, os estudantes matriculados deverão entregar um trabalho
escrito, resultado de pesquisa individual a partir dos temas abordados nas aulas.
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