




SIMPLIFICANDO

Na fenomenologia, o postulado básico é a noção de intencionalidade.  

A fenomenologia pretende superar a dicotomia razão-experiência.  

Para a fenomenologia, toda consciência é intencional.  

FENOMENOLOGIA: método de investigação que tem o propósito de apreender o

fenômeno , isto é, a aparição das coisas à consciência, de uma maneira rigorosa.

“Como um método de pesquisa, a fenomenologia é uma forma radical de pensar”

(MARTINS, 2006, p. 18). Como as coisas do mundo se apresentam à consciência, o

filósofo alemão pretende perscrutar essa aparição no sentido de captar a sua

essência (aquilo que o objeto é em si mesmo), isto é, “ir ao encontro das coisas em

si mesmas” (HUSSERL, 2008, p. 17).

ETIMOLOGIA: TRAZER À LUZ, MANIFESTAR, MOSTRAR

A CONSCIÊNCIA É “CONSCIÊNCIA DE”

A CONSCIÊNCIA É ORIENTADA PARA AS COISAS





































QUESTÕES



(Uem 2019) A fenomenologia é uma tendência filosófica desenvolvida no início
do século XX pelo alemão Edmund Husserl. Parte da ideia de que a consciência
não é vazia ou sem conteúdo, mas é sempre consciência de algo, ou seja, a
consciência é sempre intencional. Para compreendermos como podemos
conhecer as coisas é preciso, portanto, investigar como ocorre essa atividade
em que a consciência só existe em relação com as coisas, e as coisas só podem
ser pensadas de acordo com o modo como aparecem para a consciência, isto é,
como fenômenos. Acerca da fenomenologia, assinale o que for correto.

01) A fenomenologia é um tipo de filosofia empirista, pois seu objeto são as
experiências vividas da consciência.

02) Para Husserl, a fenomenologia é uma filosofia transcendental, pois investiga as
estruturas a priori que constituem a realidade.

04) O método fenomenológico de Husserl propõe suspender o juízo sobre a existência
da realidade exterior à consciência.

08) A fenomenologia considera, ao contrário do que afirmava Kant, que as “coisas em
si” são acessíveis para a consciência.

16) O objetivo da fenomenologia de Husserl é estabelecer critérios de distinção entre a
verdade e a falsidade das proposições das ciências naturais.



(Uem 2019) A fenomenologia é uma tendência filosófica desenvolvida no início
do século XX pelo alemão Edmund Husserl. Parte da ideia de que a consciência
não é vazia ou sem conteúdo, mas é sempre consciência de algo, ou seja, a
consciência é sempre intencional. Para compreendermos como podemos
conhecer as coisas é preciso, portanto, investigar como ocorre essa atividade
em que a consciência só existe em relação com as coisas, e as coisas só podem
ser pensadas de acordo com o modo como aparecem para a consciência, isto é,
como fenômenos. Acerca da fenomenologia, assinale o que for correto.

01) A fenomenologia é um tipo de filosofia empirista, pois seu objeto são as
experiências vividas da consciência.

02) Para Husserl, a fenomenologia é uma filosofia transcendental, pois investiga
as estruturas a priori que constituem a realidade.

04) O método fenomenológico de Husserl propõe suspender o juízo sobre a
existência da realidade exterior à consciência.

08) A fenomenologia considera, ao contrário do que afirmava Kant, que as “coisas em
si” são acessíveis para a consciência.

16) O objetivo da fenomenologia de Husserl é estabelecer critérios de distinção entre a
verdade e a falsidade das proposições das ciências naturais.



(Uem 2018) “Na percepção, sempre há algo percebido: na fabricação de imagens, há algo
representado em imagens; na enunciação, há algo enunciado; no amor, algo amado; no ódio, algo
odiado; no desejo, algo desejado; e assim por diante. É isso que se deve reter de todos esses
exemplos usados por Brentano quando declarava: ‘Todo fenômeno [...] é caracterizado por aquilo
que os escolásticos, na Idade Média, chamavam inexistência intencional (ou mesmo mental) de um
objeto; é o que nós chamaremos – embora tenhamos que usar expressões equívocas – de relação
a um conteúdo, orientação para um objeto’. Há variedades essenciais e específicas na relação
intencional. Em suma: há variedades na intenção (que, para fazer apenas uma descrição, consiste
sempre em um ‘ato’). São diferentes o modo como uma ‘simples imagem’ de um estado de coisas
visa ao seu objeto e o modo do juízo que considera verdadeiro ou falso o mesmo estado de
coisas.”(HUSSERL, Investigações lógicas. In: SAVIAN FILHO, J. Filosofia e filosofias: existência e
sentidos. Belo Horizonte: Autêntica, 2016, p. 352).

De acordo com o texto acima, assinale o que for correto.

01) A essência ou ideia das coisas é o modo de ser das coisas em sua autodoação à consciência.

02) Pode-se afirmar que Husserl é um filósofo da representação.

04) O termo ‘inexistência’, indicado acima, significa ‘existir dentro’.

08) A intencionalidade é a unidade radical entre a consciência e o objeto.

16) O intelecto humano é como uma tábula rasa ou folha em branco, na qual as impressões inscrevem
dados.



(Uem 2018) “Na percepção, sempre há algo percebido: na fabricação de imagens, há algo
representado em imagens; na enunciação, há algo enunciado; no amor, algo amado; no ódio, algo
odiado; no desejo, algo desejado; e assim por diante. É isso que se deve reter de todos esses
exemplos usados por Brentano quando declarava: ‘Todo fenômeno [...] é caracterizado por aquilo
que os escolásticos, na Idade Média, chamavam inexistência intencional (ou mesmo mental) de um
objeto; é o que nós chamaremos – embora tenhamos que usar expressões equívocas – de relação
a um conteúdo, orientação para um objeto’. Há variedades essenciais e específicas na relação
intencional. Em suma: há variedades na intenção (que, para fazer apenas uma descrição, consiste
sempre em um ‘ato’). São diferentes o modo como uma ‘simples imagem’ de um estado de coisas
visa ao seu objeto e o modo do juízo que considera verdadeiro ou falso o mesmo estado de
coisas.”(HUSSERL, Investigações lógicas. In: SAVIAN FILHO, J. Filosofia e filosofias: existência e
sentidos. Belo Horizonte: Autêntica, 2016, p. 352).

De acordo com o texto acima, assinale o que for correto.

01) A essência ou ideia das coisas é o modo de ser das coisas em sua autodoação à consciência.

02) Pode-se afirmar que Husserl é um filósofo da representação.

04) O termo ‘inexistência’, indicado acima, significa ‘existir dentro’.

08) A intencionalidade é a unidade radical entre a consciência e o objeto.

16) O intelecto humano é como uma tábula rasa ou folha em branco, na qual as impressões inscrevem
dados.



(Uem-pas 2012) A Fenomenologia é uma tradição filosófica, nascida no século XX, que se caracterizou
por sua abordagem crítica dos problemas clássicos do conhecimento. O filósofo francês Maurice Merleau-
Ponty, expoente da Fenomenologia, afirma que “[...] desde o fim do século XIX, os cientistas se
habituaram a considerar suas leis e teorias não mais como a imagem exata do que se passa na Natureza,
mas como esquemas sempre mais simples que o evento natural, destinados a ser corrigidos por uma
pesquisa mais precisa, em uma palavra, como conhecimentos aproximados. [...] O concreto, o sensível
indicam para a ciência a tarefa de uma elucidação interminável, e resulta disso que não se pode
considerá-lo, à maneira clássica, como uma simples aparência destinada a ser superada pela inteligência
científica.” (MERLEAU-PONTY, M. Primeira conversa: o mundo percebido e o mundo da ciência. In:
MARÇAL, J. (org.). Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 501). Sobre a fenomenologia e
sua crítica à filosofia moderna, assinale o que for correto.

01) Segundo a abordagem fenomenológica, a inteligência científica não é capaz de apreender a realidade.

02) A Fenomenologia pretende superar a distinção clássica entre um mundo real, sensível, e um mundo ideal,
inteligível.

04) Edmund Husserl (1859-1938), fundador da fenomenologia, afirmava a prioridade das experiências cognitivas
sobre as experiências práticas e afetivas para a constituição da consciência, mantendo-se fiel à filosofia
racionalista moderna.

08) Segundo fenomenólogos como Merleau-Ponty (1908-1961), Sartre (1905-1980) e Heidegger (1889-1976), o
ser humano, porque não possui uma natureza essencial, precisa constantemente determinar-se por meio de suas
ações concretas.

16) A Fenomenologia não se distingue fundamentalmente da Psicologia, pois ambas investigam temas como o
comportamento humano, as percepções sensíveis e a memória, por exemplo.



(Uem-pas 2012) A Fenomenologia é uma tradição filosófica, nascida no século XX, que se caracterizou
por sua abordagem crítica dos problemas clássicos do conhecimento. O filósofo francês Maurice Merleau-
Ponty, expoente da Fenomenologia, afirma que “[...] desde o fim do século XIX, os cientistas se
habituaram a considerar suas leis e teorias não mais como a imagem exata do que se passa na Natureza,
mas como esquemas sempre mais simples que o evento natural, destinados a ser corrigidos por uma
pesquisa mais precisa, em uma palavra, como conhecimentos aproximados. [...] O concreto, o sensível
indicam para a ciência a tarefa de uma elucidação interminável, e resulta disso que não se pode
considerá-lo, à maneira clássica, como uma simples aparência destinada a ser superada pela inteligência
científica.” (MERLEAU-PONTY, M. Primeira conversa: o mundo percebido e o mundo da ciência. In:
MARÇAL, J. (org.). Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 501). Sobre a fenomenologia e
sua crítica à filosofia moderna, assinale o que for correto.

01) Segundo a abordagem fenomenológica, a inteligência científica não é capaz de apreender a realidade.

02) A Fenomenologia pretende superar a distinção clássica entre um mundo real, sensível, e um mundo
ideal, inteligível.

04) Edmund Husserl (1859-1938), fundador da fenomenologia, afirmava a prioridade das experiências
cognitivas sobre as experiências práticas e afetivas para a constituição da consciência, mantendo-se fiel
à filosofia racionalista moderna.

08) Segundo fenomenólogos como Merleau-Ponty (1908-1961), Sartre (1905-1980) e Heidegger (1889-1976),
o ser humano, porque não possui uma natureza essencial, precisa constantemente determinar-se por
meio de suas ações concretas.

16) A Fenomenologia não se distingue fundamentalmente da Psicologia, pois ambas investigam temas como o
comportamento humano, as percepções sensíveis e a memória, por exemplo.



(Unimontes 2012) A fenomenologia surgiu no final do século XIX, com Franz

Brentano, cujas principais ideias foram desenvolvidas por Edmund Husserl

(1859-1958). No que se refere à fenomenologia, marque a alternativa

INCORRETA.

a) Na fenomenologia, o postulado básico é a noção de intencionalidade.

b) A fenomenologia pretende superar a dicotomia razão-experiência.

c) Para a fenomenologia, toda consciência é intencional.

d) Na fenomenologia, o conceito de fenômeno refere-se ao que se esconde.



(Unimontes 2012) A fenomenologia surgiu no final do século XIX, com Franz

Brentano, cujas principais ideias foram desenvolvidas por Edmund Husserl

(1859-1958). No que se refere à fenomenologia, marque a alternativa

INCORRETA.

a) Na fenomenologia, o postulado básico é a noção de intencionalidade.

b) A fenomenologia pretende superar a dicotomia razão-experiência.

c) Para a fenomenologia, toda consciência é intencional.

d) Na fenomenologia, o conceito de fenômeno refere-se ao que se esconde.



(Uem 2011) A fenomenologia é um método e uma filosofia que surge no final do
século XIX, com Franz Brentano, tendo como um dos principais representantes o
filósofo Edmund Husserl. Sobre a fenomenologia, assinale o que for correto.

01) A fenomenologia de Edmund Husserl procura superar as teorias do conhecimento
empirista e idealista, como também o dualismo entre o sujeito e o objeto.

02) Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa;
portanto, não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto ser
percebido.

04) O filósofo alemão Martin Heidegger, pertencente à escola fenomenológica, resgata
um conceito de verdade desenvolvido pelos gregos arcaicos: o conceito de alétheia,
que significa o não oculto, aquilo que se mostra ou se desvela.

08) O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty defende uma concepção dualista para a
matéria e o espírito. De um lado, estão os objetos e o corpo, de outro, o sujeito e a
consciência.

16) A gestalt, corrente da Psicologia que se desenvolveu no começo do século XX, ao
reconhecer a influência da fenomenologia, opõe-se à psicologia de tendência
positivista.



(Uem 2011) A fenomenologia é um método e uma filosofia que surge no final do
século XIX, com Franz Brentano, tendo como um dos principais representantes o
filósofo Edmund Husserl. Sobre a fenomenologia, assinale o que for correto.

01) A fenomenologia de Edmund Husserl procura superar as teorias do
conhecimento empirista e idealista, como também o dualismo entre o sujeito e o
objeto.

02) Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa;
portanto, não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade
enquanto ser percebido.

04) O filósofo alemão Martin Heidegger, pertencente à escola fenomenológica,
resgata um conceito de verdade desenvolvido pelos gregos arcaicos: o conceito
de alétheia, que significa o não oculto, aquilo que se mostra ou se desvela.

08) O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty defende uma concepção dualista para a
matéria e o espírito. De um lado, estão os objetos e o corpo, de outro, o sujeito e a
consciência.

16) A gestalt, corrente da Psicologia que se desenvolveu no começo do século
XX, ao reconhecer a influência da fenomenologia, opõe-se à psicologia de
tendência positivista.



(Uem 2010) A filosofia de método fenomenológico foi criada na Alemanha pelo matemático e

filósofo Edmund Husserl. A fenomenologia como teoria do conhecimento contesta tanto o

empirismo quanto o idealismo. Para a fenomenologia, o empirismo conduz ao ceticismo, e o

idealismo reduz o conhecimento a uma atividade puramente psicológica. Sobre a

fenomenologia, assinale o que for correto.

01) Para a fenomenologia, só podemos alcançar a verdade reproduzindo, pelas experiências

realizadas nos laboratórios, os fenômenos que observamos na natureza.

02) Edmund Husserl buscou nos Cursos de filosofia positiva, de August Comte, os princípios que

irão fundamentar um método seguro para alcançar a verdade científica.

04) Da mesma maneira que Platão, a fenomenologia considera que o mundo sensível apresenta-

se sob o engano da aparência. A verdade deve ser procurada no mundo inteligível das ideias.

08) A fenomenologia considera que a consciência é intencionalidade, ou seja, a consciência é

sempre consciência de alguma coisa. Por isso, a fenomenologia não busca explicar a consciência,

mas descrevê-la no ato do conhecimento. É a partir da intencionalidade da consciência que

devemos entender como se produz o conhecimento.

16) O filósofo francês Jean-Paul Sartre encontrou na fenomenologia os fundamentos para elaborar

a filosofia existencialista e sua concepção de liberdade.



(Uem 2010) A filosofia de método fenomenológico foi criada na Alemanha pelo matemático e

filósofo Edmund Husserl. A fenomenologia como teoria do conhecimento contesta tanto o

empirismo quanto o idealismo. Para a fenomenologia, o empirismo conduz ao ceticismo, e o

idealismo reduz o conhecimento a uma atividade puramente psicológica. Sobre a

fenomenologia, assinale o que for correto.

01) Para a fenomenologia, só podemos alcançar a verdade reproduzindo, pelas experiências

realizadas nos laboratórios, os fenômenos que observamos na natureza.

02) Edmund Husserl buscou nos Cursos de filosofia positiva, de August Comte, os princípios que

irão fundamentar um método seguro para alcançar a verdade científica.

04) Da mesma maneira que Platão, a fenomenologia considera que o mundo sensível apresenta-

se sob o engano da aparência. A verdade deve ser procurada no mundo inteligível das ideias.

08) A fenomenologia considera que a consciência é intencionalidade, ou seja, a consciência

é sempre consciência de alguma coisa. Por isso, a fenomenologia não busca explicar a

consciência, mas descrevê-la no ato do conhecimento. É a partir da intencionalidade da

consciência que devemos entender como se produz o conhecimento.

16) O filósofo francês Jean-Paul Sartre encontrou na fenomenologia os fundamentos para

elaborar a filosofia existencialista e sua concepção de liberdade.



(Uem 2010) Para Aranha e Martins, o conhecimento é o “... esforço psicológico

pelo qual procuramos nos apropriar intelectualmente dos objetos”. (ARANHA, M.

L. de A; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo:

Moderna, 2003, p. 52). Com base nessa afirmação, assinale o que for correto.

01) Com o passar dos tempos, o que se entende por conhecimento assumiu diversas

definições, dependendo da maneira pela qual os filósofos explicam o modo como se dá

o nosso contato com as coisas.

02) Chama-se de intuição o conhecimento imediato, isto é, o pensamento por insight

ou visão súbita, que aparece ao espírito sem intermediários.

04) Chama-se de conhecimento discursivo aquele que é produzido sem conceitos, isto

é, ideias, predicados e juízos que dispensam a construção lógica da linguagem.

08) Na história da Filosofia, autores, como Henri Bergson, Wilhelm Dilthey e Edmund

Husserl, retomaram a discussão sobre o valor da intuição no processo do

conhecimento.

16) Para Kant, as intuições sensíveis e as intelectuais são a mesma coisa, já que

nossas faculdades de conhecimento são as mesmas para qualquer tipo de objeto.



(Uem 2010) Para Aranha e Martins, o conhecimento é o “... esforço psicológico

pelo qual procuramos nos apropriar intelectualmente dos objetos”. (ARANHA, M.

L. de A; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo:

Moderna, 2003, p. 52). Com base nessa afirmação, assinale o que for correto.

01) Com o passar dos tempos, o que se entende por conhecimento assumiu

diversas definições, dependendo da maneira pela qual os filósofos explicam o

modo como se dá o nosso contato com as coisas.

02) Chama-se de intuição o conhecimento imediato, isto é, o pensamento por

insight ou visão súbita, que aparece ao espírito sem intermediários.

04) Chama-se de conhecimento discursivo aquele que é produzido sem conceitos, isto

é, ideias, predicados e juízos que dispensam a construção lógica da linguagem.

08) Na história da Filosofia, autores, como Henri Bergson, Wilhelm Dilthey e

Edmund Husserl, retomaram a discussão sobre o valor da intuição no processo

do conhecimento.

16) Para Kant, as intuições sensíveis e as intelectuais são a mesma coisa, já que

nossas faculdades de conhecimento são as mesmas para qualquer tipo de objeto.



(Uem 2010) A fenomenologia é um dos fundamentos da Filosofia de Maurice

Merleau-Ponty. No âmbito da escola da fenomenologia, ele contesta princípios

basilares da Psicologia clássica, de cunho mecanicista-racionalista. Com base

na afirmação acima, assinale o que for correto.

01) A sensação é concebida, por Merleau-Ponty, pelos efeitos que os estímulos

externos dos objetos exercem sobre os sentidos. O campo visual, por exemplo, é

concebido como um mosaico de sensações despertadas pelos estímulos do objeto

sobre a retina.

02) Para Merleau-Ponty, a percepção é o conhecimento sensorial de formas ou de

totalidades organizadas e dotadas de sentido.

04) Conforme um dos princípios da fenomenologia de Edmund Husserl, a consciência,

para Merleau-Ponty, não exerce nenhuma atividade na produção de conhecimentos

científicos.

08) Para Merleau-Ponty, a consciência de si é o resultado de um esforço intelectual de

conhecimento e não depende da facticidade de nosso engajamento.

16) Para Merleau-Ponty, imanência e transcendência são conceitos antitéticos que se

comunicam, dada a configuração de nosso corpo no mundo.



(Uem 2010) A fenomenologia é um dos fundamentos da Filosofia de Maurice

Merleau-Ponty. No âmbito da escola da fenomenologia, ele contesta princípios

basilares da Psicologia clássica, de cunho mecanicista-racionalista. Com base

na afirmação acima, assinale o que for correto.

01) A sensação é concebida, por Merleau-Ponty, pelos efeitos que os estímulos

externos dos objetos exercem sobre os sentidos. O campo visual, por exemplo, é

concebido como um mosaico de sensações despertadas pelos estímulos do objeto

sobre a retina.

02) Para Merleau-Ponty, a percepção é o conhecimento sensorial de formas ou de

totalidades organizadas e dotadas de sentido.

04) Conforme um dos princípios da fenomenologia de Edmund Husserl, a consciência,

para Merleau-Ponty, não exerce nenhuma atividade na produção de conhecimentos

científicos.

08) Para Merleau-Ponty, a consciência de si é o resultado de um esforço intelectual de

conhecimento e não depende da facticidade de nosso engajamento.

16) Para Merleau-Ponty, imanência e transcendência são conceitos antitéticos

que se comunicam, dada a configuração de nosso corpo no mundo.




