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Resumo

Este

relatório

apresenta

os

resultados

do

plano

de

trabalho

intitulado

CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DO MOVIMENTO FENOMENOLÓGICO NO
ESTADO DO MARANHÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A PSICOLOGIA
FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL vinculado ao Projeto de Pesquisa em nível de
Iniciação Científica (PIBIC), período 2014-2015: Dos atores aos atos, dos atos aos
atores: mapeamento e construção da história do movimento Fenomenológicoexistencial no Estado do Maranhão. Destacam-se a crítica epistemológica e o apego
da Psicologia e outras áreas do conhecimento à ênfase naturalista e ao método
científico experimental para estudar o homem e os fenômenos a ele relacionados.
Discutem-se aspectos gerais da História da Fenomenologia desde a expatriação de
cultores do movimento pelo avanço do nazismo na Alemanha e na Europa até os
dias atuais. Ressalta-se a influência em vários pensadores que deram continuidade,
crítica ou ampliaram o legado husserliano, somando-se às filosofias da existência.
No Brasil, o conhecimento da obra de Husserl data-se da década de 30, no entanto,
a difusão mais ampla se dá após a 2ª Guerra Mundial. Destaca-se que não foram
encontrados registros do movimento no Estado do Maranhão e, isso por si só,
justifica a existência e a relevância deste trabalho, levando em consideração
proporcionar as instituições de ensino superior e toda a comunidade acadêmica o
contato com a produção de pesquisas na área da Fenomenologia e Filosofia da
existência. Para tecer a historiografia da Fenomenologia no Maranhão foram usadas
a atitude e o método fenomenológico e pesquisa em meio virtual, bibliográfico e
documental. A investigação mobilizou-se em conhecer os atores que compõem e
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estruturam o movimento fenomenológico no Estado do Maranhão e seus
antecedentes. Os resultados iniciais são os seguintes: evidencia-se a realização de
eventos na Universidade Federal do Maranhão desde 2011 que se tornou referência
para o movimento no Estado e com reconhecimento nacional. Antes disso
localizaram-se

ações

isoladas,

pela

ministração

de

disciplinas,

artigos

e

apresentações de trabalhos, que datam de 90 até o presente, compondo o corte
temporal da pesquisa; têm-se a existência do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica responsável por várias linhas de
pesquisa com a Fenomenologia. Foram localizados, também, os trabalhos de
profissionais de outras áreas, a saber: Filosofia, Geografia, Letras e Educação
Física.
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