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Este livro desenvolve as questões fundamentais da filosofia, na contemporaneidade. Procura também relacioná-las com as 

épocas precedentes, a fim de realçar a sua diferença específica.  Aborda os núcleos de sentido da filosofia hodierna a partir 

de um esquema próprio que a autora amadureceu ao longo de mais de três décadas de docência Hegel, Kierkegaard, 

Nietzsche, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty são os filósofos que aqui mereceram uma maior detenção.
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