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Apresentação

A Semana de Filosofia da UFG é uma atividade acadêmica tradicional da
Faculdade de Filosofia, sendo que as edições do evento vêm sendo realizadas
ininterruptamente há 25 anos e que, há 20 anos, foram ampliadas para incluir
as atividades da Semana de Integração de Graduação e Pós-Graduação do curso
de Filosofia da universidade. O evento envolve a divulgação e a discussão dos
resultados de pesquisas desenvolvidas não apenas por professores e alunos da
nossa instituição, mas também por pesquisadores de referência nacional, por
meio de conferências, palestras e minicursos. Além disso, como o evento obje-
tiva proporcionar uma maior integração entre a graduação e a pós-graduação em
Filosofia, ele vem intensificar as relações entre professores e alunos desses dois
níveis na UFG, servindo sobretudo como um fórum de debate onde mestrandos
e doutorandos podem expor seus trabalhos à crítica acadêmica, o que lhes dá
maior visibilidade a fim de que os alunos da graduação os conheçam e se sintam
estimulados a, futuramente, se candidatarem à pós-graduação. Tendo em vista
que o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFG passou recentemente a
incluir o doutorado, esse é mais um motivo para promover a Semana, na medida
em que teremos alunos doutorandos da instituição que contribuirão com as ati-

vidades. A Semana estará aberta também à participação de alunos e professores
de outras universidades e instituições de ensino superior, bem como ao público
do Ensino Médio que já tem sido presente em edições anteriores do evento.
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Livre criação das verdades eternas e o projeto cartesiano

Ethel Rocha (UFRJ)

O objetivo do minicurso é examinar a tese cartesiana da livre criação das
verdades eternas em conjunção com aquilo que Descartes afirma ser por nós
conhecido acerca de Deus. O foco da análise é no significado da afirmação de
Descartes de que “Deus poderia ter criado coisas de modo diferente”, conside-
rando que as verdades eternas livremente criadas por Deus inclui o princípio da
não contradição. Sustento que, no que concerne àquilo que o intelecto finito dos
homens pode conceber, a tese cartesiana da livre criação das verdades eternas
envolve ao menos o seguinte: a) Deus, por ser infinito e puro pensamento em
ato, estabelece, livre e por necessidade interna – e assim causa em si e enquanto
ele próprio – todas as essências e verdades, inclusive aquelas que para o inte-
lecto finito parecem impossíveis, já que lhe aparecem como contraditórias; b)
sendo onipotente e/ou indiferente, ao estabelecer as essências e verdades, Deus
indiferentemente instancia (e assim cria), como conteúdo de ideias inatas nas
mentes finitas, aquilo que para o intelecto finito aparece como essências e ver-
dades não contraditórias – visto que as mentes finitas atuais são criadas com
estrutura lógica – e instancia no mundo físico atual ao menos algumas dessas
essências e verdades que aparecem a essa mente finita como não contraditórias;
e c) embora a mente humana finita não possa conceber clara e distintamente,
Deus, ao estabelecer essências e verdades, pode ter instanciado no mundo atual
todas as essências e verdades que a mente finita percebe como contraditórias,

isto é, aquelas cuja coexistência não pode ser clara e distintamente concebida
pela mente finita e, por isso mesmo, parecem impossíveis. A doutrina da livre
criação, portanto, sugere que Deus tenha criado um mundo que não pode ser
compreendido pelos princípios racionais humanos. E isso é verdade não com
relação às misteriosas verdades da fé, como a transubstanciação ou a Santíssima
Trindade, que, segundo Descartes, apesar de consistirem em matéria obscura
e confusa, podem ser clara e distintamente conhecidas por meio da iluminação
divina. Minha hipótese aqui é, em vez disso, que a doutrina da livre criação abre
a possibilidade de verdades criadas que, no caso de serem percebidas por seres
humanos, só podem ser percebidas por ideias obscuras e confusas, de tal modo
que só podem aparecer como contraditórias e absurdas. Abre a possibilidade,
portanto, de que Deus tenha criado um mundo atual que à mente finita humana
aparece como sem sentido.
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O Diálogo ético-estético na fronteira entre filosofia e litera-
tura

Luizir de Oliveira (UFPI)

O intuito do minicurso é oferecer uma provocação inicial acerca da investi-
gação dos problemas ético-estéticos por meio de uma análise teórico-conceitual
que privilegia as intersecções entre a Filosofia e a Literatura. Procura-se mos-
trar como se pode trabalhar a partir de autores (filósofos e escritores) inspira-
dos/filiados ao movimento romântico-idealista alemão cujo foco de reflexão é a
discussão acerca das valorações morais, utilizando-se como operador conceitual
chave o conceito de “representação”.
A abordagem adotada será a de apontar para os modos como uma dupla

leitura, tematicamente bem recortada, e que parta de um referencial teórico-
conceitual filosófico e uma obra literária afim (o diálogo entre Schopenhauer e
Thomas Mann ou Augusto dos Anjos; Nietzsche e Dostoiévski; Kierkegaard e
Ibsen, por exemplo), pode oferecer uma ampliação da capacidade de percep-
ção de problemas morais, políticos, psicológicos ou outras questões que sejam
pertinentes ao interesse do investigador. Por meio do estudo cuidadoso dessas
“fronteiras” entre o discurso filosófico e o literário espera-se poder contribuir
para um mapeamento dos problemas relacionados ao debate Ético-Estético. O
ponto de partida é baseado numa filiação crítico-romântico-idealista, cuja ênfase
está na filosofia de inspiração trágica (Sêneca, Schiller, Schopenhauer, Schelling,
Kierkegaard, Nietzsche). Pretende-se examinar as relações entre representação

e valoração moral sob a ótica da teoria das representações mentais, destacando
os aportes do debate contemporâneo acerca desta temática, com ênfase para os
seus desdobramentos psicológicos e sociais. Isto também nos possibilitará in-
vestigar os modos como certas “verdades” a respeito da vida humana parecem
ser mais adequadamente descritas por meio da narrativa ficcional, que auxi-
lia a iluminar os conceitos filosóficos que podem fundamentá-las. O ponto de
apoio fundamental desta proposta é o resgate da concepção “unicista”, de inspi-
ração greco-romana, entre as questões estéticas e as filosófico-morais com vistas
à pergunta acerca de como seres humanos deveriam viver, o que nos levaria a
demonstrar como a compatibilização entre os campos de investigação ético e es-
tético oferece uma visão de mundo mais esclarecedora e ampliada da realidade.
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Pensamento crítico e ensino de filosofia: práticas argumen-
tativas em sala de aula

Patrícia Del Nero Velasco (UFABC)

Nos dispositivos legais que orientam o ensino da Filosofia na Educação Básica,
a capacidade argumentativa – subsidiando o almejado fomento do pensamento
crítico – ocupa papel de destaque, tanto como objetivo específico da disciplina
de Filosofia, quanto como competência geral pretendida do egresso do Ensino
Médio. Não obstante, os termos “pensamento crítico” e “competência argumen-
tativa” são frequentemente usados nos referidos documentos (e no discurso peda-
gógico em geral) de modo extremamente vago. Neste sentido, o minicurso Pen-
samento Crítico e Ensino de Filosofia: Práticas Argumentativas em Sala de Aula
parte da apresentação de algumas possibilidades de conceitualização de pensa-
mento crítico a partir de autores pertencentes ao movimento norte-americano de
mesmo nome, mostrando que embora a competência argumentativa não encerre
o pensamento crítico e este não esgote a racionalidade filosófica, faz-se necessá-
ria ao pensar com criticidade e, por conseguinte, ao exercício da Filosofia. Fica a
pergunta: como trabalhar, de modo filosófico, os aspectos lógico-argumentativos
em sala de aula? O presente minicurso constitui-se, em um segundo (e último)
momento, de uma oficina: propõe-se uma série de atividades passíveis de serem
trabalhadas no Ensino Médio que envolvem a identificação, criação ou avaliação
de argumentos (e de seus conceitos correlatos).
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A invisibilidade da mulher na história da filosofia e nos espaços
acadêmicos

Pensando a partir de Nietzsche: sobre o fazer desaparecer
como forças que enfraquecem

Adriana Delbó (UFG)

Aqueles que precisam trazer invisibilidade a alguém não o fazem por inocência
ou desinteresse. Retirar da cena, diminuir, omitir não estaria associado a esforços
por enfraquecer? E se isso é necessário, algum poder pode existir em quem
está sendo conduzido a invisibilidades? São inúmeros os nomes das mulheres
na história da filosofia e na academia que ocupam imensas listas de pessoas
desaparecidas, escondidas ou de difícil acesso. Ainda quando proporcional ao
número de homens, o número de mulheres não significa para elas a mesma
condição para o alcance de importância, reconhecimento e valor. Aos corpos
das mulheres foi atribuída uma capacidade restrita que as conduzem a uma

importância confinada ao lar: a maternidade. Em outros espaços, elas apenas
imitariam as capacidades dos homens? As interpretações determinam lugares,
poderes e vidas. E construir uma pirâmide sobre esse solo demandou tempo,
discursos, crenças, determinações, mandos, mas não necessariamente autorias
declaradas. Contudo, estão em corpos específicos: aqueles incapazes de gestar,
parir, amamentar, cuidar do outro em detrimento de si. A divisão internacional
dos poderes entre homens e mulheres pode ser também um ato de medo e
desespero?

No texto que proponho farei uso de análises de Nietzsche, que constam na
obra A Gaia Ciência, sobre o corpo e sobre a relação entre “forte” e “fraco”, como
conceitos relativos, para interpretar aquilo que pode ter sido feito do corpo da
mulher num lugar que fora consagrado pelos e para os homens, e conforme o
que eles atribuem a si: o pensamento racional e calculador com vistas a um fim
por ele pretendido; o comportamento eficiente, por ser estratégico; a perícia e
agilidade em apanhar o que lhe é útil. O objetivo é pensar o enfraquecimento

17



como o recurso para se apoderar de lugares e domínios, como sintoma da fragi-
lidade de um poder.

O lugar da mulher na filosofia

Ana Miriam Wuensch (UNB)

Não me sinto em absoluto uma filósofa, nem creio que seria aceita no
círculo dos filósofos. . . você diz que a filosofia é habitualmente ofício
de homens. Certo. Mas nem por isso é necessário que este estado
de coisas subsista: algum dia poderíamos muito bem ter uma mulher
filósofa. . . 1

Há outra coisa a fazer agora do que escrever O Segundo Sexo. Quero
dizer, acho que O Segundo Sexo continua válido como fundamento
teórico e as feministas o usam abertamente. Portanto, não tenho ver-
gonha nem prazer de ser uma feminista profissional famosa. Por outro
lado, nunca me vejo como ídolo. Sou Simone de Beauvoir para os ou-
tros, não para mim.2

Gostaria de contribuir para o debate desta mesa com aportes distintos, mas
convergentes: em primeiro lugar, recordando o caso exemplar de duas pensa-
1Hannah Arendt, entrevista concedida a Günter Gaus, 1964.
2Simone de Beauvoir, entrevista concedida a Alice Schwarzer, 1972-1982.

doras do século XX, formadas em filosofia na academia, mas com projetos in-
telectuais independentes em relação ao espaço institucional universitário, para,
em seguida, lembrar o empenho coletivo de mulheres na academia e outras or-
ganizações internacionais a partir da década de 1970, que resultaram em estudos
acadêmicos - feministas e de gênero - que hoje constituem linhas de pesquisa
bem consolidadas em diversas áreas do conhecimento, inclusive na filosofia. Em
segundo lugar, trago para o debate o fato novo e recente na ANPOF, desde o
relatório da profa Carolina Araújo (UFRJ), Mulheres na Pós-Graduação em Filo-
sofia no Brasil (2015), a criação do GT Filosofia e Gênero (2016) e os encontro
nacionais Vozes: mulheres na filosofia (2017 e 2018), refletindo sobre a novi-
dade política e epistemológica da estatística no discurso filosófico entre nós, em
que pese a sua utilização desde o século XIX, por Nísia Floresta, para pensar as
políticas públicas de educação e trabalho das mulheres no Brasil. Finalizando,
busco refletir sobre o esforço da historiografia feminista em filosofia, que vem
recuperando materiais sobre a vida e a obra de mulheres intelectuais do passado,
a fim de reconhecer sua existência histórica, embora ainda não as estudemos ou
ensinemos em nossos currículos filosóficos canônicos. Deste modo, talvez a per-
gunta sobre o lugar da mulher na filosofia universitária possa engendrar outras
perguntas.
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Ausentes, silenciosas, estupradas e mortas

Carla Damião (UFG)

Inspirada pela menção a Shakespeare feita por Marilena Chauí, ao ser citada
na proposta dessa mesa-redonda, não pretendo falar da irmã ausente ou ine-
xistente do grande dramaturgo, mas de estereótipos de mulheres que aparecem
em suas peças. O objetivo é mostrar que a condição nomeada nesse título - au-
sentes, silenciosas, estupradas e mortas - não torna as mulheres completamente
invisíveis, mas as torna peças fundamentais utilizadas em tramas de poder polí-
tico. Essa tipologia pode ilustrar situações no ambiente acadêmico em que pese
a presença do poder reconhecido como patriarcal. As personagens de referência
são: Ofélia, Desdêmona, Cleópatra, Lavínia, Julieta, Lady Macbeth e Cordélia.
Ausentes e silenciosas ou silenciadas, pode ser uma das condições enfrentadas
por mulheres no ambiente acadêmico regido por um tipo de poder patriarcal.
Mortas são todas ao final das tragédias e isso remete simbolicamente à morte
profissional de muitas mulheres. Onde Shakespeare nos auxiliaria a entender o
estupro? Como agregá-lo à campanha feminista de exposição dos estupradores?
Neste aspecto, -, Shakespeare em um dos poemas atribuídos a ele, O estupro de
Lucrécia; (brandamente traduzido para o português por O rapto de Lucrécia;),
fornece um grande exemplo, senão retórico, filosófico, ao apresentar argumen-
tos que parecem congelados e repetidos ao longo da história. Ao retomar um
tema clássico, ele expõe uma relação entre o estupro e a transformação do poder
político romano. O argumento do estuprador à casta e honrada Lucrécia é de

que a culpa de seu ato é unicamente dela, por ela ser "bela";. Lucrécia, mesmo
ameaçada, não se cala e expõe o estupro ao pai e ao marido, após o que se mata
com um punhal. Seu corpo ensanguentado é exibido em procissão por Roma.
O estuprador é banido da cidade e o poder político é reconstruído. A persona-
gem que se mata, por um lado, claramente nos mostra que a desonra não pode
ser suportada por uma mulher, o que nos conduz à associação imediata entre
honra e sexualidade. Por outro lado, a personagem apresenta o diferencial de
ser apresentada (e tornar presente uma situação que nunca deixou de existir - de
violência contra as mulheres) -, de não ser silenciada e nem morta por outrem.
O que decide sua morte? O ato da desonra ou a exposição pública do ato? Qual
é o valor da exposição no caso de estupro, do abuso ou do assédio? O quanto a
denúncia pode determinar uma morte simbólica no meio acadêmico, de alunas,
de professoras e funcionárias? Minha intenção é criar um filtro argumentativo
para a discussão, a fim de perceber na representação trágica das mulheres uma
condição ou marca política que pode limitar ou inviabilizar sua vida profissional.
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Justificação, quase verdade e a suspensão do juízo

Alexandre Costa-Leite (UNB)

Considerando lógicas da justificação desenvolvidas tanto na abordagem inicial
de N. da Costa3 quanto na abordagem de S. Artemov4, mostro como é possível
relacionar os conceitos de "justificação"e "quase verdade"5 com alguns modos de
suspensão do juízo presentes no trabalho de Sexto Empírico.

3da Costa, N. (1999). O conhecimento científico. 2a ed. São Paulo: Discurso Editorial.
4Artemov, S. (2008). The logic of justification. The Review of Symbolic Logic, 1(4), págs.

477–513.
5da Costa, N. (1986). Pragmatic probability. Erkenntnis, 25(2), págs. 141–62. Mikenberg, I;

da Costa, N; Chuaqui, R. (1986). Pragmatic truth and approximation to truth. The Journal of
Symbolic Logic, 51(1), págs. 201–21.

Memória, história e cultura na segunda consideração ex-
temporânea

André Luís Itaparica (UFRB)

Na segunda consideração extemporânea, Nietzsche reconhece a memória e a
consciência da temporalidade como fundamento antropológico, em contraposi-
ção ao esquecimento animal, definindo em seguida as três disposições centrais
do homem em relação ao tempo: o histórico, o aistórico e supra-histórico, cujo
equilíbrio fornecerá três formas de lidar com a história, a monumental, antiquá-
ria e crítica. Essa discussão da memória e da história, contudo, não encerra os
temas da obra, pois ela tem como objetivo final estabelecer os limites do co-
nhecimento histórico na constituição de uma cultura, concepção esta que será
iluminada através do contraponto com a discussão sobre o sentido da cultura
em T. S. Eliot, George Steiner e Mario Vargas Llosa.
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Teorias de justiças

Daniel de Vasconcelos Costa (UFG)

A presente comunicação busca mostrar como diferentes teorias de justiça que
surgiram após o Uma Teoria da Justiça de John Rawls apresentam não somente
princípios de justiça diferentes, mas como, na verdade, são modelos conceituais
diferentes, que se enquadram em um outro entendimento do que seria a justiça.
Com o surgimento da justiça como equidade de John Rawls, houve um retorno à
questão da justiça, em específico às questões distributivas na sociedade. Porém,
a história sobre a justiça é longa, e exibe mais que um conceito de justiça. Após
uma exposição dos argumentos de Aristóteles, que há mais de um tipo de com-
preensão de justiça, desejo argumentar que determinados modelos de justiça,
como a de Robert Nozick e Michael Walzer, críticos ao modelo rawlsiano de jus-
tiça, não se localizariam na mesma concepção de justiça que o modelo de Rawls
se localiza e, assim, seria um erro compreender suas teorias como apresentando
um modelo de justiça distributiva. Apesar disso, essas diferentes teorias de justi-
ças, devem ser vistas como modelos compreensivos de sociedade, e não somente
tipos de teoria de justiça, pois elas apresentam e defendem moralidades políticas
que constroem sociedades inteiras, e não somente suas formas de distribuição,
que seria mais uma consequência dos princípios defendidos.
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Ação e progresso no “Ensaio sobre a História da Sociedade
Civil”

Aelton Barbosa (UFG)

Não há contrato original; o homem tem uma sociabilidade natural embasada
em seu instinto de auto-conservação e busca do próprio interesse. Essa ideia,
cara a diversos representantes do iluminismo escocês – como o ensaio “Do Con-
trato Original”, de David Hume, pode atestar – teve sua exposição paradigmática
no “Ensaio sobre a História da Sociedade Civil”, de Adam Ferguson. A afirma-
ção simultânea de uma imprevisibilidade de resultados em toda ação humana
individual e (por outro lado) do progresso como uma lei inerente da sociedade
civil chamou a atenção de Michel Foucault, que viu nessa obra oitocentista um
exemplo precoce da complementaridade entre a ideia de sociedade civil e o
“homo oeconomicus” do pensamento liberal. O paradoxo instalado aqui, do
qual o próprio Ferguson era consciente, é: como as ações de cada membro da
sociedade podem ajudar a tecer o progresso evidente das diversas civilizações,
se a passagem da história resulta das ações humanas, mas não do seu planeja-
mento? O princípio que rege a história não são decisões individuais, inclusive
as dos grandes homens de Estado, mas ao contrário a perfectibilidade, a ten-
dência inerente à perfeição que as sociedades mercantis engendram a partir da
própria desordem aparente da busca de cada um por seus próprios interesses.
Esse princípio de perfeição progressiva cumpre um papel similar ao da “Mão
Invisível” na teoria econômica de Adam Smith à mesma época, o que parece

indicar uma dificuldade especial do liberalismo clássico em explicar a formação
de sociedades harmoniosas a partir de indivíduos interessados primordialmente
com o próprio ganho. A apresentação procurará explicitar o papel da metafísica
e da nascente economia política na solução que Adam Ferguson dá ao problema.
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AAnálise de Quine do Problema da Identidade de umCorpo

Alexander Pereira (UFG)

Trataremos neste comunicação de duas questões fundamentais: o problema
dos nomes ordinários e a Lei de Leibniz. O nosso ponto de partida é a discussão
de Quine na primeira seção de seu Identidade, Ostensão e Hipóstase (From a
Logical Point of View, 1953), onde faremos uma análise das fontes do problema
com vistas a uma investigação aprofundada sobre os conceitos de “individuação”
e “corpo” e, por fim, uma reconstrução da lógica subjacente ao artigo quiniano.
A nossa investigação começa por uma pergunta norteadora: qual o critério de in-
dividuação de corpos? O que torna “João” um indivíduo particular? Analisemos
o trecho de Quine no intuito de extrair o primeiro candidato a esse critério:

Undergoing change as I do, how can I be said to continue to be myself?
Considering that a complete replacement of my material substance
takes place every few years, how can I be said to continue to be I for
more than such a period at best? (QUINE, 1953, p.66)

No trecho acima o filósofo põe a si mesmo (W.V.O.Quine) como exemplo e toma
como critério de individuação a matéria do seu corpo, o seu conteúdo material.
Quine em um tempo t1 tem uma quantidade (x) de moléculas, ou seja, dize-
mos que ele tem a propriedade de “ser aquela quantidade (x) de matéria”; se
a premissa “toda a substância material de um corpo é trocada a cada alguns

anos” é verdadeira, logo Quine em um tempo t2 já não tem as mesmas molé-
culas de t1, ele mudou. Podemos nos perguntar então como Quine permanece
sendo a mesma pessoa? O mesmo indivíduo? Nesse sentido, se considerarmos
seriamente o conteúdo material como critério de identidade, faríamos por bem
afirmar que um corpo estaria se esvaindo, ou seja, perdendo parte daquilo que
é necessário a sua identidade a cada certo período.
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O falo fala: reflexões sobre a linguagem falocêntrica na
filosofia

Aline Matos (UFG)

Partindo das discussões entre filosofia e gênero. Este trabalho busca expor
uma reflexão em torno do falocentrismo, sistema patriarcal de representação
que estabelece uma hierarquia entre o masculino e o feminino. Essa represen-
tação atribui ao homem, possuidor do falo, a referência, autoridade e poder no
discurso. De modo que ter um falo significaria estar no centro do discurso, ter
o domínio da linguagem. As dificuldades que as mulheres encontram para falar
em sala de aula – e não só – e a constante interrupção por meio de um gesto
naturalizado entre os homens das suas falas em discussões filosóficas, traduzem
que as regiões do discurso não são igualmente abertas e penetráveis para deter-
minados sujeitos, bem como evidencia quem pode falar, de quem é o discurso da
verdade, e qual sujeito falante é reconhecido. Assim, o paradigma falocêntrico,
forja uma imagem da filosofia ligada ao masculino, implicitamente comunicado
através da linguagem. Não podemos esquecer que o instrumento que utilizamos
para tecer filosofia acadêmica é a linguagem (seja escrita ou falada). Se a filoso-
fia é uma linguagem falocêntrica, é de suma importância direcionarmos nossas
críticas para esse sentido, problematizando o uso da linguagem, que não é só o
nosso instrumento, mas o que nos constitui.

Isaiah Berlin e Charles Taylor: reflexões em torno das
concepções de liberdade positiva e negativa

Anderson Carvalho (UFG)

A palavra liberdade, inegavelmente, carrega em si uma variação enorme de
significados que, às vezes, parecem se entrelaçar, e outras vezes parecem se
excluir mutuamente. Conforme afirma Limongi em seu texto As versões da li-
berdade, “a liberdade diz-se de muitos modos: liberdade do querer, do fazer,
autonomia, participação política, direito. [. . . ] emprega-se também de muitos
modos: como simples palavra ou como conceito, como arma política ou ele-
mento doutrinal, como ideia reguladora ou apelo à experiência”. Na história
da Filosofia, provavelmente, nenhum outro conceito foi tão discutido, estando
sempre presente nas reflexões sobre a política, sobre a ética, sobre a educação,
sobre a estética, dentre outros campos. Ao começarmos com Platão e Aristóte-
les, passando por Santo Agostinho, Descartes, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant,
Hegel, Nietzsche, Sartre, Berlin e Taylor, apenas para citar alguns grandes pen-
sadores, nos depararemos com uma infinidade de sentidos construídos ao longo
de vários séculos de pensamento filosófico. Toda essa complexa discussão de-
monstra a riqueza conceitual e de significados que a palavra liberdade possui.
Fazendo um recorte no interior desse amplo e profícuo contexto, esta comuni-
cação se concentrará no debate contemporâneo em torno da liberdade, a partir
das ideias de dois pensadores: Isaiah Berlin (1909 -1997), filósofo britânico que
trouxe uma rica contribuição para as reflexões a respeito desse tema ao apre-
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sentar, em suas obras, os conceitos de liberdade positiva e liberdade negativa,
e Charles Taylor (1931- ), filósofo canadense que, ao refletir sobre a distinção
proposta por Berlin, faz uma crítica à preferência deste pela liberdade negativa
para a consecução dos ideais da modernidade. O objetivo é compreender como
se constitui o debate entre eles e quais são seus argumentos em defesa da noção
de liberdade que mais se adequa aos ideais da modernidade, uma controvérsia
que se insere em um eixo de discussão teórico muito rico conhecido como o
debate liberal-comunitário.

O fenômenomundo no pensamento de Husserl e Heidegger

André Ferreira (UFG)

Ao longo da história da filosofia muitos pensadores empreenderam uma in-
vestigação acerca do fenômeno mundo como, por exemplo, Husserl e Heidegger.
Assim, no pensamento husserliano, a análise do fenômeno mundo está relaci-
onada ao problema da ciência, isto é, a elaboração da filosofia enquanto uma
ciência rigorosa. De acordo com Husserl, o fenômeno mundo não pode ser as-
sumido como evidente, como óbvio, conforme à posição da atitude natural (modo
de orientação das ciências positivas). Por esse motivo é que adota uma postura
metodológica de suspenção de juízo (epoché) acerca do fenômeno mundo. Já
no pensamento de Heidegger, o fenômeno mundo se apresenta como elemento
importante para o seu projeto filosófico de recolocação da questão sobre o sen-
tido de ser, sobretudo, na década de 1920. Neste período, o autor empreende a
analítica existencial do Dasein, no qual o fenômeno mundo é um dos seus cons-
tituintes fundamentais. Dasein pode ser compreendido por meio do fenômeno
unitário ser-no-mundo. Disso se segue que a analítica existencial não pode ope-
rar seguindo o modelo husserliano, isto é, adotando uma postura metodológica
de suspenção de juízo em relação ao fenômeno mundo. Ao contrário, a analítica
deve ser realizada a partir da condição em que o Dasein na maior parte das
vezes se encontra, a saber, na cotidianidade mediana. Desse modo, portanto,
o presente trabalho tem como objetivo tecer algumas considerações acerca das
respectivas interpretações do fenômeno mundo.
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Presidencialismo de coalizão do ponto de vista da soberania
em Rousseau

André Rezende (UFG)

O presente trabalho se proporá a refletir o tema presidencialismo de coali-
zão a partir dos pensamentos acerca da soberania em Rousseau em sua obra
Do Contrato Social. Para tanto, primeiro, se deterá em expor o conceito de
presidencialismo de coalizão, depois, seus pontos e contrapontos, logo, sua pro-
blemática entre as coalizões multipartidárias constituídas, por meio de arranjos e
negociatas políticas, em torno dos poderes Executivo e Legislativo. Desse modo,
o método será, como citado, primeiro, em expor o conceito e considerações do
presidencialismo, praticado por meio de coalizões partidárias, inserido numa
política representativa, assim como, a maneira da formação e finalidade destas
coalizões. E, então, refletir a tensão entre a capacidade de diálogo e consenso
oferecendo-se condições de governabilidade e estabilidade institucional com as
objeções sobre os interesses particulares da coalizão sobre o interesse público,
reduzindo a participação popular, ou seja, enfraquecendo-se a soberania. Assim,
o passo seguinte, é a partir daí refletir o exercício da soberania em Rousseau. E
nessa direção, conduzir-se-á pelas considerações da natureza indivisível e inalie-
nável da soberania e as razões por assim ser, seguindo-se que a vontade geral é
condição sine qua non para seu exercício, isto é, a autenticidade e legitimidade da
soberania somente se realiza com a vontade geral, a qual é concretizada pela ação
efetiva e real do povo em suas vontades em comum. Assentadas estas premissas

permite-se então a analisar se o presidencialismo de coalizão afasta-se ou não
da soberania popular ao se constituir em arranjos partidários, observando-se, se
tomadas de decisões são a partir do exercício da vontade geral ou da soberania,
ou seja, se povo também decide nesta prática política.
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A distinção entre “sentido” e “referência” e a noção de
“conceito” em Frege

Antônio Mesquita (UFG)

Ao enunciar os princípios fundamentais de sua investigação na introdução
d’Os Fundamentos da Aritmética, Frege apresenta como o último deles a distin-
ção entre “conceito” e “objeto”. Antes de sua distinção entre “sentido” e “refe-
rência”, a distinção entre “conceito” e “objeto” estava contida naquilo que Frege
chamava de “conteúdo asserível”. Nesse período, tudo o que se tinha claro era
que “conceito” e “objeto” não são noções linguísticas, mas aquilo que é repre-
sentado pelos sinais da linguagem. A distinção entre “sentido” e “referência”, no
entanto, biparte justamente o domínio dos conteúdos asseríveis. Imediatamente
se instaura a questão de se os conceitos e os objetos pertencem ao domínio dos
sentidos ou dos referentes.
Sem problematizar esse ponto, será assumido que os objetos pertencem ao

domínio dos referentes, e a presente investigação terá como foco se esse tam-
bém é o caso dos conceitos. Serão apresentados argumentos em favor de que
os conceitos pertençam ao domínio dos referentes e argumentos em favor de
que pertençam ao domínio dos sentidos baseados nos textos de Frege, e serão
apresentadas também posições da bibliografia secundária a esse respeito.
Inicialmente, as duas hipóteses são problemáticas. Se os conceitos são referen-

tes, comprometemos Frege com a estranha tese de que, no domínio metafísico,
algumas entidades são “insaturadas” ou “incompletas”. Por outro lado, se os con-

ceitos são sentidos, a distinção entre “sentido” e “referência”, que é aplicada ao
conteúdo asserível representado por nomes próprios e sentenças, não teria sido
traçada por Frege de maneira igualmente perspicaz para o conteúdo asserível
representado por predicados. No caso desses, nenhuma parte de seu conteúdo
asserível corresponderia a referentes, mas todo o conteúdo asserível correspon-
deria aos sentidos desses termos.
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Uma análise lakatosiana sobre a descoberta do neutrino e o
Princípio de Conservação de Energia

Arnaldo de Souza (UnB)

No início do século XX a proposta do neutrino, partícula praticamente neutra
e semmassa, ocorreu como uma forma a explicar o decaimento Beta, cuja formu-
lação adequada ameaçava o Princípio de Conservação de Energia. Niels Bohr e
outros cientistas envolvidos ativamente no desenvolvimento de teorias quânticas
estavam propensos a entender o desmantelamento de tal princípio em sua forma
mais tradicional. Por contingência da explicação da emissão Beta, mantendo o
Princípio de Conservação de Energia, Wolfgang Pauli elabora o conceito de tal
partícula o que poderia salvar o então questionado princípio.
Imre Lakatos, filósofo da ciência húngaro descreve a ciência como uma prática

que envolve o desenvolvimento de programas de ciência, e em sua explicação,
como programas concorrentes podem passar de degeneração para progressivos
– em uma dinâmica de concorrência e decisões metodológicas. Lakatos nos
brinda o exemplo do decaimento Beta como uma explicação no qual um pro-
grama que está em processo de degeneração pode voltar a progredir – além
de demonstrar como ocorre a concorrência entre os programas. A partir deste
cenário levantamos a proposta e a descoberta do neutrino dentro da perspec-
tiva lakatosiana, relacionando o Princípio de Conservação de Energia como um
importante candidato à parte constituinte do Programa de Pesquisa em que o
neutrino esteve, ao menos envolvido inicialmente, e quais seriam as caracterís-

ticas de tal Programa – desde o nascimento do Princípio como parte central de
tal Programa, até eventos mais contemporâneos envolvendo a pesquisa científica
sobre o neutrino.
Trazemos, desta forma, uma pesquisa sob a ótica da filosofia da ciência la-

katosiana sobre os desenvolvimentos científicos acerca do neutrino como forma
de entendimento da prática científica que ainda ocorre em relação a partícula –
e para além de sua relação inicial com a explicação do decaimento Beta.
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O aforismo 19 de Humano demasiado humano (1878): a
interpretação nietzschiana do espaço-tempo

Arthur Brito (UFG)

No aforismo 19 de Humano demasiado humano (1878), Nietzsche caracteriza
espaço-tempo como sensações falsas. Como entender essa concepção? Quais
são seus pressupostos? Para resolver estes problemas apostamos na hipótese
de que Nietzsche radicaliza a noção kantiana de espaço-tempo a partir de um
ficcionalismo (teoria da metáfora perceptual no período jovem e teoria do erro
no período intermediário), fortemente influenciado por filósofos neo-kantianos
(aqui destacados: Afrikan Spir e Albert Lange), assim como cientistas (destaque
para Charles Darwin e o polímata Roger Boscovich). Compromissados com uma
visão geral e introdutória do problema, nesta comunicação iremos percorrer os
seguintes movimentos argumentativos: (i) o impulso para formação de metá-
foras e a cognição: aqui caracterizamos como as metáforas surgem e como se
relacionam com o modo humano de perceber a realidade; (ii) a singularidade
das metáforas: nesta parte, explicamos a visão de Nietzsche acerca da impossi-
bilidade da existência de coisas iguais; (iii) um certo ordenamento: nessa seção
mostramos alguns compromissos naturalistas e transcendentais de Nietzsche que
correspondem propriamente a explicação do par conceitual espaço-tempo; (iv)
o antropomorfismo no ato de conhecer: nessa seção buscamos explicar o cír-
culo em que a cognição humana encontra-se presa e limitada. Como conclusão,
teremos mostrado não apenas a dependência do ficcionalismo nietzschiano em

relação ao kantismo, mas também a progressiva radicalização do pensamento
kantiano, que por fim, culminaria numa ruptura completa dessa dependência e
uma virada significativa na história do pensamento filosófico.
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A tese da unicidade substancial e a distinção entre natureza
naturante e natureza naturada em Espinosa

Artur Freitas (UFG)

O objetivo desta pesquisa é estudar a distinção entre Naturam Naturantem e
Naturam Naturatam, empregada por Baruch de Espinosa no Escólio da Propo-
sição 29 da Parte I da Ética. Pretende-se, portanto, preconizar e determinar qual
o estatuto lógico-ontológico dessa distinção. Outrossim, na medida em que tais
conceitos são comentados pelo autor através da ideia de Substância, é necessário,
pois, que também seja demonstrada como essa distinção conceitual não acarreta
uma divisão real da própria Substância, tendo em vista a validade da Proposição
13. Sendo assim, o presente projeto pretende conduzir ao estudo das relações
demonstrativas, no interior da Parte I da Ética, segundo as quais a distinção entre
Natureza Naturante e Natureza Naturada (Escólio da Prop. 29), de um lado, e a
tese da unicidade substancial (Demonstração da Prop. 13), de outro, encontram,
ambas, os seus fundamentos nas Definições, Axiomas e Proposições iniciais de
Ética I. Não obstante, este estudo corresponde à reconstrução dos nexos lógi-
cos que constituem o caminho demonstrativo que liga as referidas proposições
às definições e aos axiomas iniciais, verificando como se dá a compatibilização
entre unicidade e distinção no interior da teoria espinosana da Substância.

A crítica de Robert Hanna às intuições cegas em Kant

Bergkamp Pereira (UFG)

Ao estabelecer as intuições como cegas quando não há conceitos para as mes-
mas, Kant indica que a sensibilidade não é um pensamento confuso para o qual o
entendimento funcionaria como óculos, como proposto por Leibniz, mas a intui-
ção sem conceitos é cega e, portanto, o entendimento funciona como o próprio
olho. Deste modo, Kant é um conceitualista. Para contrapor a ideia kantiana,
Robert Hanna, Não Conceitualista, propõe o argumento das contrapartes incon-
gruentes que consiste em mostrar que não é possível apontar uma descrição
intrínseca à mão e seu reflexo a fim de diferenciá-los, isto porque tanto a mão
quanto seu reflexo possui exatamente as mesmas propriedades, forma e tama-
nho, sendo assim, trata-se de uma duplicidade espacial, de modo que torna-se
impossível, de acordo com Hanna, oferecer uma descrição a fim de distinguir
uma mão, isto é, a contraparte, de sua incongruência, a saber, seu reflexo. Em
vista disto, o Não Conceitualista afirma que apenas um conteúdo não conceitual
poderia diferenciar a mão e o reflexo desta. Por conseguinte, apenas a intuição
seria suficiente para estabelecer uma diferenciação entre o reflexo e a mão, visto
que espacialidade e a temporalidade são formas puras da intuição sensível, e a
diferenciação deve ser feita a partir de sua localização no tempo e no espaço. O
que o argumento de Hanna pretende é mostrar que as intuições não são cegas
como proposto por Kant.
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Ironia e negação de conhecimento em Sócrates

Bruna Morais (UFG)

O oráculo de Delfos anuncia que Sócrates é o homem mais sábio. Sócrates,
no entanto, nega ter conhecimento. Ao nos perguntarmos sobre como é possível
interpretar esta negação nos deparamos com uma característica muito marcante
do filósofo grego, a sua ironia. Qual seria, afinal, a função da ironia de Sócrates?
Devido ao caráter enganador de eironeia, o correspondente de ironia no grego
antigo, comentadores como Norman Gulley (1968) direcionam a declaração de
ignorância a um fingimento com propósitos. Gregory Vlastos (1987), contudo,
trabalha com a declaração de ignorância sem negá-la. O que há, para Vlastos, é
um uso nuançado de termos a partir da ironia, como um saber no sentido forte e
saber no sentido mais fraco. O primeiro é próprio aos deuses e Sócrates acredita
não ter, o segundo é adquirido pelo contínuo exame elêntico, e é afirmado por
Sócrates. Assim, esta pesquisa parte do que constitui o elenchos e, portanto,
dos diálogos de juventude de Platão, com foco na noção de conhecimento que
se encontra neste método. Isto porque a filosofia socrática adquire, a partir da
ironia e do elenchos, uma especificidade de se conectar ao aqui e o agora, além
de exigir de seu interlocutor um envolvimento e uma percepção particular.

As relações de continuidade e ruptura no pensamento de
Platão e seus predecessores

Bruno Falaschi (UFG)

Todos aqueles que, assim como nós, são iniciados nos estudos da metafisica
platônica e aristotélica, são tributários dos primeiros pensadores. Como são arbi-
trariamente chamados por alguns de pré-socráticos ou pré-platônicos, por vezes
somos s levados ao erro de não atribuirmos maior destaque aos seus escritos.
Porém, conhecedores dos processos de continuidade e ruptura que são ineren-
tes ao modo de filosofar desenvolvido no ocidente, devemos prestar contas com
a história e falarmos um pouco sobre alguns pensadores que contribuíram na
formação do pensamento de Platão, Aristóteles e de toda filosofia ocidental. As-
sim, pretendemos apresentar os pensadores originários, dando especial atenção
a Heráclito e Parmênides, dois dos maiores nomes da antiguidade arcaica grega.
Mesmo não tendo muito material autoral desses pensadores, contamos com a
contribuição de Aristóteles e de alguns comentadores modernos para, a partir
dos fragmentos preservados de suas obras, darmos cabo de elucidar os pon-
tos de contato com as doutrinas posteriores. Buscaremos apresentar as questões
propostas pelos primeiros filósofos e, na medida do possível, apresentar suas res-
postas para tais indagações. Em Heráclito, buscaremos esclarecer as afirmações
fragmentadas sobre o fluxo perene, ou o chamado “devir heraclítico”. A quem
se destinam? Quais suas premissas? Quais as consequências de tal pensamento?
Após isso, passaremos ao pensamento de Parmenides explorando sua obra afim
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de encontrar as argumentações contrárias às mudanças e que o levam a afirmar
que “tudo é um”. Ao fim, nos propomos a esboçar os pontos de continuidade e
ruptura entre esses pensadores e a chamada Teoria das Formas de Platão.

O problema da existência do não-ser no Sofista de Platão

Caio Bismarck (UFG)

O presente trabalho consiste no exame do argumento que Platão apresenta
no trecho 259a-b do Sofista acerca da existência do não-ser. A tese a ser re-
futada é aquela de Parmênides, que o não-ser é contradição do ser, sendo tais
conceitos automaticamente excludentes. O que Platão quer demonstrar é que
tais conceitos não são excludentes, pois o não-ser não é contrário do ser, mas
outro (outro ser). O trecho 254c-258e, no qual aparece o argumento da noção
de outro como um grande gênero, ao lado do ser, do movimento, do repouso e
do mesmo, também será analisado, de modo que possamos entender a impli-
cação da relação destes gêneros entre si, sobre a possibilidade da existência do
não-ser. Especificarei minha análise nas etapas destes argumentos e sua impli-
cação no problema do falso. Dado que, a definição do sofista enquanto produtor
de discursos falsos depende da existência do falso, Platão buscará demonstrar a
existência do falso enquanto não-ser. No entanto, não queremos neste estudo,
tratar do argumento da possibilidade do discurso falso, mas avaliar o argumento
refutativo da tese parmenídea, o qual se baseia em noções de gêneros que se
misturam e de participação. Para tal atividade, discorrerei conforme estudos já
publicados sobre o tema, os quais aparecerão citados no corpo do texto.

37



Taylor leitor de Rousseau: identidade pessoal e engaja-
mento político

Caius Brandão (UFG)

Esta comunicação pretende analisar as noções de identidade pessoal e enga-
jamento político na obra dos filósofos Charles Taylor e Jean-Jacques Rousseau.
A partir de uma metodologia que contemplou um estudo bibliográfico de fon-
tes primárias e secundárias, concluiu-se que ambos os pensadores reconhecem
a natureza dialógica da identidade pessoal enquanto atributo ontológico do ser
humano, mas propõem equacionar o problema da alienação por meio de princí-
pios distintos, os quais servem de fundamento e justificativa para o engajamento
político. A importância de Jean-Jacques Rousseau para a filosofia de Charles
Taylor não esconde as tensões entre suas teorias. Isso se revelou quando foram
postos em discussão os conceitos de identidade pessoal e engajamento político
no pensamento dos dois filósofos – problema que divide a tradição liberal e
comunitarista. Taylor e Rousseau criticam o individualismo egoísta da moderni-
dade e optam por um individualismo holista e expressivista. Eles compreendem
a natureza dialógica do self enquanto atributo ontológico do ser humano, mas
sem perderem de vista os benefícios de uma identidade pessoal autêntica, ori-
ginal e autônoma. Taylor e Rousseau reconhecem também que, na ausência
de significant others, a identidade pessoal é uma impossibilidade. Outros bens
individuais, como liberdade, igualdade e dignidade também dependem da co-
munidade para se realizarem, concordam os filósofos. Contudo, para Taylor,

essa dependência do indivíduo é o que justifica o seu engajamento com a esfera
pública. Nesse ponto, Rousseau parte em outra direção e fundamenta o respeito
do indivíduo aos deveres sociais na convenção, ou seja, na palavra dada mesmo
que tacitamente. Resta saber se é a dependência ou o livre compromisso do
indivíduo que pode criar laços saudáveis e duradouros com a comunidade.
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A crítica de Merleau-Ponty aos conceitos clássicos de per-
cepção no texto “A natureza da percepção"(1934)

Carlos Henrique Carvalho (UFG)

Este trabalho pretende analisar a crítica de Merleau-Ponty ao conceito de per-
cepção desenvolvido no breve estudo monográfico, a natureza da percepção de
1934. Nele, é possível notar uma análise crítica sobre a forma como as teorias
filosóficas e psicológicas, sobretudo, a Gestalt alemã desenvolve no problema
em questão. Além disso, o filósofo francês justifica a necessidade de um novo
estudo capaz de questionar as ideias acerca da percepção, usando para tanto,
uma crítica à fisiologia do sistema nervoso e da patologia mental, que ao reduzir
a um mero estudo sobre doenças da percepção e não ao sentido real de uma
filosofia da percepção que se deseja emprestar, faz com que se obscureça a com-
preensão teórica do problema e dificulte o projeto de renovação do movimento
filosófico na psicologia. Quando Merleau-Ponty fala de uma renovação, significa
que o problema da percepção será tratado pela psicologia em seu terreno e es-
clarecido por métodos próprios (o método indutivo é um dos exemplos) e jamais
será substituído pela filosofia, mas apenas auxiliado a encontrar o sentido mais
amplo da verdade acerca da percepção. Portanto, na visão dele é natural que
a fenomenologia e a psicologia mereçam destaque ao papel que se prestam na
construção revisionista da consciência e da sensação, sendo esta última, condição
imprescindível para compreender o tema da percepção.

Considerações sobre o princípio de composição irrestrita e
soma mereológica

Chiyoko Gonçalves (UFG)

Uma mereologia é uma teoria das relações entre parte e todo, consiste numa
ontologia formal que visa a análise de composições ou decomposição de coisas.
A formulação mereológica de Nelson Goodman aparece como um cálculo de
indivíduos. Um indivíduo é qualquer coisa que funcionem como um todo (uma
parte também pode ser tomada como um todo). Na ontologia de Goodman não
há limites para a composição de indivíduos e qualquer coisa pode ser tomada
como um indivíduo. O cálculo de indivíduos é, para Goodman, um método de
análise que visa a interação entre coisas através de suas relações de parte e todo.
Entre as relações primitivas do cálculo de indivíduos estão a intersecção e a dis-
junção, ou “ser discreto de”. A primeira relação de intersecção funciona a partir
do encontro entre indivíduos, quer sejam tomados como partes ou como todos.
A relação de disjunção, ou “ser discreto de”, ocorre quando não há a intersecção
entre os indivíduos. Dados as relações primitivas da mereologia, trataremos de
um dos seus princípios básicos que será nosso objeto de análise central, o prin-
cípio de composição irrestrita que é dependente de outra relação mereológica, a
soma ou fusão. Soma pode ser definido como: dados dois indivíduos, pode-se
definir soma como a relação em que ambos passem pela relação de intersecção.
O princípio de composição irrestrita impõe que dados quaisquer par de indi-
víduos, há necessariamente uma soma entre eles. O princípio da composição
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irrestrita é sempre acompanhado do princípio de singularidade de composição
que estipula que se houverem duas coisas será impossível de que tenham so-
mas diferentes. Desenvolvidos esses elementos básicos pretendo esclarecer as
relações básicas entre indivíduos através da noção de composição que desenvol-
verei. Tentando mostrar, assim, certos limites das noções mínimas relacionadas
à análise das relações de parte e todo nos objetos de uma composição.

O gênero como problema filosófico em Judith Butler: polí-
tica da identidade e política performativa

Cristiane Maria Marinho (UECE)

Judith Butler tem se destacado como uma das principais filósofas contempo-
râneas pelos seus estudos em Gênero e Política. O livro Problemas de Gênero:
feminismo e subversão da identidade é um dos expoentes de sua produção bi-
bliográfica. O objetivo da investigação aqui proposta é apresentar os principais
lineamentos desse livro que se tornou uma das bases da Teoria Queer. Em um
primeiro momento, a leitura exploratória desse texto buscará explicitar, princi-
palmente, a metodologia genealógica que Butler faz da produção feminista da
categoria mulher nas chamadas primeira e segunda ondas e como essa catego-
ria foi transformada pelo movimento feminista em uma identidade ontológica
essencializada. Apesar da importância das discussões feministas, o gênero no
movimento feminista foi se tornando metafísico, pois para Butler o gênero é per-
formativo e extrapola a categoria mulher, bem como o binário sexo/gênero que
tanto caracterizaram as disputas feministas. Em um segundo momento, será
enfocado o aspecto político dessa problematização e seus desdobramentos na
ação política. Para Butler, é possível constatar que os que ficaram de fora da
conceituação metafísica de gênero nas duas ondas feministas (mulheres negras,
mulheres lésbicas, pessoas transexuais, homossexuais, bissexuais, transgêneros,
etc) são ditos como pessoas abjetas e que, por isso, precisam lutar para serem
reconhecidas como pessoas de direito e com lugar no espaço público e político.
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As vidas precárias dessas pessoas abjetas, na linguagem político-filosófica bu-
tleriana, precisam ocupar a esfera pública a que têm direito e exercerem suas
identidades flexíveis, para além de uma identidade fixa tal como a categoria
mulher foi desenhada nas duas primeiras ondas do feminismo. Portanto, Butler
mostra que o raciocínio fundacionista da politica da identidade requer a existên-
cia de uma identidade prévia e fixa para que se possa fazer política e exercer a
ação política. Diversamente, para Butler não há a necessidade dessa fixidez iden-
titária com existência prévia para a consecução da ação política, pois o agente
político é construído no e através do ato, performativamente.

Discussões sobre a natureza do método nos escritos éticos
de Aristóteles

Cristiane Martins (UFG)

O presente texto contém as considerações iniciais para uma pesquisa sobre o
método da ética aristotélica. Considero ser esse um tema de suma importância
para que se possa compreender melhor o que Aristóteles entende por conheci-
mento moral, além de constituir o primeiro passo para que se possa traçar os
limites de sua teoria moral. Com base em pronunciamentos da Ética Nicoma-
queia, especialmente as discussões sobre a akrasia (Livro VII-1) e a discussão
sobre eudaimonia (Livro I), e da Ética Eudêmia (Livro I-6) pretendo traçar um
panorama das discussões sobre o tema apontando para as discordâncias entre os
intérpretes a respeito da natureza do método aristotélico quando se trata da ética.
Há uma diversidade de visões que buscam cada uma compreender a metodolo-
gia empregada por Aristóteles em seus escritos éticos de modos diferentes sendo
que as principais abordagens parecem apontar para três linhas interpretativas: a
defesa de que os primeiros princípios da ética não são suscetíveis de justificação
racional; a defesa de que os primeiros princípios da ética não são suscetíveis
de demonstração científica, mas de justificação por meio de uma argumentação
dialética (baseada nas proposições bem reputadas); a defesa de que as bases da
teoria moral de Aristóteles são princípios oriundos de outras obras do corpus
aristotélico. No presente texto pretendo fazer algumas considerações a respeito
dessas interpretações como ponto de partida para um estudo a respeito do tema.
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Da Biopolitik à Biopolitique

Davi Maranhão (UFG)

Na presente comunicação, busca-se, a partir de uma leitura de obras como
Biopolitics – an advanced introduction, de Thomas Lemke, e Bios – Biopolítica
e Filosofia, de Roberto Esposito, expor os diversos sentidos conferidos à noção
de biopolítica ao longo da história. Essa trajetória, que se inicia no começo
do século XX, após a criação do termo biopolítica pelo cientista político sueco
Rudolph Kjellen, passa pelo emprego do conceito por teóricos do Partido Naci-
onal Socialista dos Trabalhadores Alemães, pelas releituras do termo realizadas
após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo na França e nos Estados Unidos, e
culmina no sentido conferido a esse conceito por Michel Foucault. O conceito
foucaultiano de biopolítica não é, contudo, o fim desse processo, mas antes o
princípio de um maior interesse filosófico pelo termo. Interesse que alcança seu
auge na contemporaneidade, momento em que se alerta para o risco de que o
conceito de biopolítica se torne enigma. Pretende-se apresentar o desenvolvi-
mento da noção de biopolítica na obra de Foucault não para definir o termo,
mas para explorar sua abrangência teórica. Para isso, recorre-se a outros atores
além de Thomas Lemke e Roberto Esposito, entre eles, Maria Muhle, Vanessa
Lemm, Manuel Mauer, Judith Revel e Catherine Mills. Essa análise do percurso
histórico do conceito, aliada à investigação do debate contemporâneo acerca do
tema, permite explorar a relação entre vida e política, que é fundamental para a
atual pesquisa.

É o feminismo uma questão filosófica? Caminhos para uma
abordagem sobre gênero e interseccionalidade no ensino
de filosofia

Débora Christie Faria (UFG)

As recentes propostas de reforma do Ensino Médio (Lei n. 13.415/2017) e de
uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no Brasil, colocam, mais uma
vez, a disciplina de filosofia em uma situação de incerteza nos currículos escola-
res. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre a necessidade de tornar presente,
nos espaços escolares, a discussão sobre desigualdades e discriminações de gê-
nero e raça. Tendo em vista esse cenário, a proposta deste trabalho parte de
duas questões norteadoras: (i) de quais modos a tradição filosófica ocidental,
através de autores e obras consagradas, colaborou e colabora com a reiteração
das configurações de desigualdades de gênero nas sociedades contemporâneas.
Para investigar esse problema, partiremos da revisão crítica feita por três filóso-
fas feministas - Simone de Beauvoir, Judith Butler e Andrea Nye - da história
da filosofia; (ii) quais as condições de possibilidade de inserir na prática do en-
sino de filosofia uma problematização que permita revisitar de maneira crítica o
primado masculino na tradição do pensamento ocidental e afirmar a produção
intelectual e filosófica realizada por mulheres nas mais diferentes épocas. Para
tanto, busca-se elaborar a indicação de chaves de leitura sobre gênero e intersec-
cionalidade que atravessem o currículo da disciplina no ensino médio. Diante
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das atuais propostas de reforma da educação, há de se afirmar a primordiali-
dade do ensino de filosofia na educação básica, uma vez que esta área do saber
permite voltar-se para a discussão e o aprofundamento de questões candentes
que permeiam a vida em sociedade, como é o caso das que serão tratadas neste
trabalho. Desse modo, por meio de um exame detido das contradições presen-
tes nos pensamentos outrora elaborados e correntemente transmitidos em sala
de aula, sem a devida problematização, pode-se chegar a uma compreensão da
pertinência de se revisitar a história da filosofia, da perspectiva que propomos.

Considerações sintáticas sobre o inventário do conceito de
multitudo nos escritos de Espinosa

Divino Ribeiro (UFG)

O intento deste trabalho é fazer um inventário do conceito de multitudo den-
tro de alguns escritos espinosanos, apresentando-o dentro de cada contexto e
mostrando o sentido que Espinosa quis dar a ele. Este procedimento de in-
ventariar ocorrências de um conceito e situá-las em seus respectivos contextos
é um procedimento usado e recomendado pelo próprio Espinosa, tanto para o
trabalho científico acerca da Natureza quanto para o trabalho interpretativo que
lida com textos. Isso pode ser verificado principalmente através da Carta 37 e
do capítulo VII do TTP, como se verifica em dois artigos de Cristiano Rezende:
“A ordem que naturalmente temos” e “Ideia verdadeira e História”. Seguiremos,
portanto, o método indicado por nosso prórpio autor, que é o da historiola ve-
rulâmina, faremos uma “história natural” do conceito de multitudo à luz deste
método. Os escritos onde foram detectadas as ocorrências do conceito de multi-
tudo são: Tradado Teológico Político (1670), Ética (1677), Tratado Político (1677),
Carta 12 a Lodewijk Meyer (1663), Carta 34 a Johannes Hudde (1666) e Carta
81 a Tschirnhaus (1676). Não foram localizadas nas obras: Tratado da Emenda
do Intelecto, Breve Tratado (1660) e demais Cartas. Não foram pesquisadas as
obras: Princípios da Filosofia Cartesiana, Pensamentos Metafisicos (1664) e Com-
pêndio de Gramática da Língua Hebraica (1677), onde cremos, também, não se
ter ocorrências.
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Crimes Contra a Humanidade: reflexões acerca da com-
pleta suscetibilidade dos indivíduos e sobre as implicações
da resistência sob condições extremas

Éden Farias Vaz (UFG)

Os crimes contra a humanidade podem ser definidos como atos de violência
deliberada que integram um conjunto de agressões, ataques e abusos generali-
zados ou sistematicamente ordenados direcionados à população civil ou alguma
parte dela. Em geral, partem de uma política de governo. O tema não é paci-
ficado: a expressão “crimes contra a humanidade” é de difícil definição mesmo
no âmbito jurídico, pois estas ações não se encontram prescritas como atos dis-
criminados em nenhuma convenção ou tratado internacional, podendo incluir
genocídio, tortura, expurgo, assassinatos, sequestros, desaparecimentos, repres-
são política de índole sexual, ideológica ou racial, estupros, escravidão, punições
e prisões extrajudiciais etc.. Não obstante, a terminologia introduz uma nova
categoria de crimes distinta das infrações contra pessoas, bens ou coisa pública.
Os crimes contra a humanidade evidenciam uma agressão extrema em oposi-
ção a uma passividade absoluta: nulifica-se a capacidade de ação da vítima –
no exemplo da tortura “há apenas um atuante e, na melhor das hipóteses, um
resistente”. Neste sentido, os crimes contra a humanidade se caracterizam espe-
cificamente pela completa suscetibilidade dos indivíduos. É objetivo da presente
comunicação se verificar as implicações desta premissa e analisar o conceito de

resistência e seus devidos encadeamentos sob condições extremas de superflui-
dade humana, utilizando da terminologia arendtiana que se desdobra no fenô-
meno de mal radical nos regimes totalitários. Além disto, pretende-se diferenciar
resistência e revide e estabelecer as distinções necessárias entre crimes contra a
humanidade e crimes de guerra.

44



Sobre pensamentos conscientes como atividades instintivas
no aforismo 3 de Além do bem e do mal

Eder David Melo (UFG)

Nesta comunicação proporemos uma interpretação de cunho pragmático para
o aforismo 3 do livro Além do bem e do mal, de Nietzsche, o qual versa sobre
a relação entre pensamento consciente e atividades instintivas. Nesse aforismo
Nietzsche assume como pressuposto que o ser humano não é fator de determi-
nação ou indeterminação da verdade, e sobre a alcunha da especificidade das
exigências fisiológicas de um ser vivo, daquilo que para este ser vivo tem mais
ou menos valor, Nietzsche afirma que o pensamento consciente (ou ao menos a
maior parte desse tipo de pensamento) e as atividades instintivas são atividades
contíguas no organismo, algo de mesma ordem, que operam no mesmo regis-
tro (corporal) e atendem às necessidades fisiológicas. Para interpretar tal tese,
as questões norteadoras serão: como podemos entender o pensamento consci-
ente e sua relação com as atividades instintivas? Qual a relação entre nossos
pensamentos e nossa fisiologia de modo que juízos mentais possam indicar ati-
vidades fisiológicas características? Com essas questões em nosso horizonte de
consideração, veremos primeiramente em que sentido o pensamento pode ser
considerado uma atividade instintiva, depois analisaremos a diferença entre pen-
samento consciente e inconsciente para, então, tentar identificar como é possível
afirmar que a maior parte, e não a totalidade do pensamento consciente, é contí-
gua às atividades instintivas, o que envolverá perguntar pela menor parte desse

pensamento.
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Estudo sobre as variações do conceito de natureza na
filosofia moderna

Edson Prado (UFSCar)

Tendo como referência o amplo exame da história filosófica do conceito de
natureza elaborado por Merleau-Ponty no primeiro de seus três cursos ministra-
dos no Collège de France na segunda metade dos anos cinquenta e publicados
postumamente sob o título "A natureza"(La nature), no presente trabalho nosso
objetivo é buscar explicitar alguns dos principais elementos que marcam as dife-
rentes concepções de natureza nas filosofias de Descartes, Kant e Schelling. Sem
deixar de levar em conta algumas das obras mais fundamentais desses autores,
organizamos nossa apresentação em três partes: 1) inicialmente, fazemos algu-
mas breves considerações sobre o significado da retomada do tema da natureza
por Merleau-Ponty nos anos cinquenta, momento em que a filosofia da história
dava a tônica do debate filosófico no continente europeu e, particularmente, na
França; 2) em seguida, passamos para a exposição das concepções de natureza
nas filosofias de Descartes e de Kant, buscando acentuar as diferenças existen-
tes entre elas, mas sem deixar de mostrar o fio de continuidade que as une,
assim como o prejuízo que carregam; 3) e por fim, nos detemos na concepção
de natureza formulada por Schelling, autor que apresenta uma perspectiva sem
dúvida inovadora acerca do tema e que de certa maneira antecipa algumas das
formulações presentes na fenomenologia e na própria filosofia de Merleau-Ponty.

A vontade geral e a liberdade política em Rousseau

Eduarda Santos (UFG)

A vontade geral é um conceito-chave nas obras de Rousseau, que está intrinse-
camente ligado à liberdade política dos homens no estado civil. De acordo com
o pacto concebido pelos indivíduos na passagem do estado de natureza para o
estado civil, segundo explica o filósofo, surge a vontade geral que expressa a
unidade de propósitos do povo, levando em conta a pessoa de cada associado,
seus bens e sua liberdade. Assim, a vontade geral é o que limita a liberdade dos
homens no estado civil, mas de forma que esta continue assegurada, longe dos
impulsos e inseguranças do estado de natureza. O poder político que se forma
pela união dos indivíduos é gerido pela vontade geral, capaz de garantir que
o objetivo pelo qual ocorreu tal união entre os homens – por uma convenção
– possa ser alcançado, qual seja: o bem comum e a preservação da liberdade
dos associados, pois ela representa a todos, de modo que aquilo que se encaixa
dentro dos limites dessa vontade seja determinado pelo corpo soberano cons-
tituído pela totalidade dos cidadãos. Portanto, pela união das forças de cada
homem, surgirá o corpo político que deve ser movido apenas pelo interesse co-
mum, transformando em direitos a liberdade e a igualdade que nasceram com
os indivíduos em seu estado natural, de forma que os indivíduos se sujeitam
apenas à vontade geral, baseada no interesse comum e representando a posição
de todos quanto ao que é melhor para a coletividade. Interessa-nos, então, tratar
do conceito de vontade geral em Rousseau e sua relação com a liberdade política
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dos indivíduos, após a passagem do estado de natureza para o estado civil. O argumento metafísico de Jaegwon Kim contra a idéia de
causação descendente

Eric Moura (UFG)

Há, no cerne do conceito de emergência, uma aparente ambiguidade. Tal
ambiguidade diz respeito à junção de dois conceitos que são prima facie an-
tagônicos: dependência e autonomia. A origem dessa tensão se torna clara ao
analisar o contexto no qual surge o emergentismo: o debate sobre a filosofia da
evolução nos meados do século XIX. De um lado, havia a posição que entendia
o processo evolutivo como continuo e de caráter quantitativo; do outro, a tese de
que no decorrer da evolução ter-se-ia o aparecimento de novidades qualitativas.
O emergentismo surge como uma tentativa de entender o aparecimento dessas
novidades qualitativas num “processo evolutivo contínuo, natural e universal”,
tendo a pretensão de conciliar continuidade com descontinuidade. Uma perene
herança dessa tensão originaria pode ser localizada no problema da causação
descendente reflexiva: como pode uma entidade de nível superior ter poderes
causais sobre seus próprios microconstituintes de nível inferior? No presente
texto, busca-se apresentar o argumento oferecido por Jaegwon Kim, em Making
sense of emergence (1999), contra a ideia de causação descendente. Para tanto,
inicia-se introduzindo a ideia de “estratificação da natureza em níveis”, pois, para
entender como uma propriedade de nível superior pode ter influência causal so-
bre uma propriedade de nível inferior, antes é preciso saber em que sentido está
sendo empegado o conceito de “nível”. Após isso, mostra-se a distinção feita por
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Kim entre causação descendente reflexiva Diacrônica e Sincrônica, e, por fim,
a crítica feita a ambas as modalidades, com maior acribia no caso da variedade
Diacrônica, por ser a mais interessante.

A noção de conexão necessária na análise da causalidade
de David Hume e de Nicolas Malebranche

Evandro da Rocha Gomes (UnB)

A importância filosófica da crítica à causalidade feita por David Hume é ine-
gável. No entanto, outros autores contemporâneos ao filósofo tiveram papel
relevante nessa discussão. Então, cabe a pergunta: entre eles, houve algum que
contribuiu para a crítica da causalidade de David Hume? Certamente, porém
é pouco provável que tenha havido apenas um. Em suas obras Hume men-
ciona vários autores, entretanto há aqueles que também abordaram o tema da
causalidade em aspectos semelhantes e não foram citados. Há, também, mui-
tos aspectos na discussão de Hume acerca da crítica à causalidade. Devido a
essas dificuldades, uma delimitação a um filósofo torna mais atraente a busca
por alguma contribuição à crítica. Nesse sentido, um filósofo se destaca: Nicolas
Malebranche. Antes de Hume, ninguém deu mais atenção ao problema da cau-
salidade do que Malebranche. Sua análise é feita no contexto do ocasionalismo.
Hume frequentemente revela sua familiaridade com as ideias de Malebranche,
tanto no Tratado quanto na Investigação, sobretudo na questão da causalidade.
Sendo assim, o trabalho pretende apontar as semelhanças entre os argumentos
dos dois autores, limitando-se a comparar os argumentos de Hume presentes
no Tratado e na Investigação com os argumentos de Malebranche presentes
na obra De la Recherche de la Vérité nos quais a noção de conexão necessária
possui papel central. Notadamente, pretende-se apontar as semelhança nos ar-
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gumentos deles que reivindicam que: não conseguimos encontrar uma conexão
necessária entre dois objetos em uma relação causal; não há conexão necessária
entre as vontades da mente e seus efeitos; os eventos apenas revelam padrões ou
“conjunções constantes”. Em última análise, pretende-se enfatizar a importância
da noção de conexão necessária na análise da causalidade nas obras dos dois
autores, apresentando indícios de que a noção de Malebranche contribuiu para
os argumentos de Hume.

O problema dos indiscerníveis ou Da impossibilidade de se
definir arte esteticamente

Fernanda Azevedo (UFG)

O objetivo da apresentação será reconstruir um argumento, fornecido por
Arthur C. Danto, acerca da impossibilidade de basear uma definição de arte nas
reações estéticas que os objetos de arte provocam no sujeito que os percebe. A
base da argumentação se dá a partir do seu problema dos indiscerníveis, que
consiste majoritariamente em contrastar dois ou mais objetos idênticos em apa-
rência, dois quais ao menos um é considerado arte e ao menos um não o é. Esse
problema, aguçado na arte contemporânea, leva Danto a demonstrar que dois
objetos indiscerníveis em todas as propriedades aparentes podem suscitar dife-
rentes reações estéticas. Para explicar esse fenômeno, o autor recorrerá a tese da
mimesis como concebida por Aristóteles. Para o último, parece haver reações
diferentes se vemos uma pintura imitativa ou se vemos o próprio imitado, e o
prazer que pode advir da imitação está ligado ao fato de identificarmos o que
experienciamos como imitação e de conhecermos o imitado. Deste modo, as
diferentes reações só poderiam ser explicadas se admitirmos que há diferentes
pressupostos cognitivos caso identifiquemos o que experienciamos como arte ou
não. A partir disso, Danto defenderá que fundar um critério de reconhecimento
a partir das reações provocadas no espectador incorre numa circularidade, pois
em grande parte do tempo é por saber que algo é arte que desenvolve-se as
reações que identificamos como “experiência artística”. Pretendo também de-
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monstrar que esse fenômeno não é exclusivo da arte contemporânea, mas pode
ser estendido para toda e qualquer obra de arte.

O Pluralismo Personalista em base ao Personalismo de
Karol Wojtyła

Francisco Damascena (Institutum Sapientiae)

Observando o pluralismo vivido na sociedade concluímos que ele é caracte-
rizado pela predominância de uma heterogeneidade cujas partes são cada vez
mais individualistas geradoras de políticas excludentes. Notamos que o plura-
lismo de pessoas humanas cedeu lugar ao pluralismo de coisas. Não há mais um
paradigma único. Há muitas verdades e todas querem o mesmo espaço. Viver
no mesmo planeta se tornou complexo. De onde provém este estilo de vida?
Por que está mais difícil para as pessoas viverem juntas de modo construtivo
e profundo? Deixamos de ser sociais? Podemos viver e agir juntos? Se “não”,
resta-nos aguardar o fim da humanidade. Se “sim”, surge uma sucessiva questão:
como? Uma possível resposta é o pluralismo personalista formulado em base
ao personalismo de Karol Wojtyła, filósofo polonês. Não se trata dos diferentes
tipos de personalismo. Ele não é um pluralismo ao lado dos demais pluralismos;
é o pluralismo que considera a pessoa humana como seu fundamento, ponto
de partida e finalidade da práxis e, sobretudo, ponto de convergência e de co-
munhão de todas as partes formadoras do tecido social, conservando a unidade
e diversidade. Trata-se, sobretudo, de um modo de ser pluralista destinado a
todos os pluralismos de tal modo que eles sejam humanos. É a personalização
dos pluralismos fundado em uma antropologia da “pessoa com janelas”.
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Verdade e perspectivismo em Friedrich Nietzsche

Francisco Porfírio (UFG)

Nietzsche apresenta um projeto ousado em sua obra ao questionar o valor do
que se entendia por verdade. Desde Sócrates, os filósofos voltaram-se para uma
busca da verdade, sendo a constituição da metafísica platônica (que resgatou
parte do trabalho deixado por Parmênides) a primeira grande consumação deste
modo de pensar. A partir de então, o pensamento humano encontra-se tomado
pelo que Nietzsche chamou de vontade de verdade, pois todo o tônus e toda a
energia aplicada para conhecer, quer conhecer A Verdade. Surge, com isso, uma
visão binária, que trabalha sempre com pares do tipo certo e errado, bom e ruim,
bem e mal. Após Sócrates e Platão, o cristianismo surge e se institucionaliza, e
para triunfar enquanto doutrina religiosa, o movimento cristão resgata parte do
pensamento platônico para defender uma unilateralidade moral. Ao comparar o
cenário deixado pelos cristãos com as antigas aristocracias, Nietzsche identifica
uma inversão de valores morais e, mais que isso, o triunfo da moral cristã como
única forma de valoração moral possível. Nietzsche põe-se a criticar qualquer
forma de valorar que se pretenda universal e total, e com isso critica o valor
que a palavra verdade ganhou no ocidente moderno, seja no âmbito moral ou
científico, pois a modernidade passa a entender a verdade como um conceito
metafísico. Nietzsche, ao propor uma crítica à moral e à verdade, aponta o pers-
pectivismo como um método possível para a filosofia. Isto é, propõe a ampliação
da visão do ser humano para a multiplicidade de interpretações possíveis e para

o entendimento de que a verdade não é única, unilateral e suprassensível, mas o
resultado de uma relação. O que Nietzsche nos deixa é o reconhecimento de que
o que entendemos por verdade é a simples adoção de uma perspectiva tomada
por uma relação de comparação entre fatos.
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Descartes Itinerante: Considerações sobre o Sentido Filosó-
fico da Imagem da Viagem no Discurso do Método

Frederico Duarte (UFG)

O Discurso do Método (1637) ocupa um lugar privilegiado no pensamento
cartesiano: ali vemos sistematizados os famosos quatro passos do método; uma
moral provisória; o esboço de uma física – em tese abandonada; e, o que é de
maior importância, é também aqui que Descartes apresenta o projeto de sua
metafísica como fundamento de uma nova ciência – discussão que em muito
antecipa o que aparece posteriormente nas Meditações Metafísicas (1641). Tudo
isso, porém, já fora demasiadamente explorado pela literatura. Não é esta di-
mensão do texto cartesiano, portanto, que pretendemos revisitar. Nosso intuito
é outro, mais modesto: recuperar o sentido filosófico que a viagem, enquanto
imagem, representa na construção do Discurso. Tal imagem aparece em vá-
rios momentos do ensaio: na primeira parte, quando, dada sua insatisfação com
aquilo que teria aprendido anteriormente, Descartes narra sua decisão de viajar
o mundo e tomar parte nas cortes e exércitos; quando o filósofo nos diz, pouco
antes, que ler os antigos era qual uma conversação com estes – ler seria qual
presentificar o passado; e ainda, uma terceira viagem, talvez a mais enfatizada,
no fim da primeira e ao longo da quarta parte: uma viagem de retorno ao Eu.
Portanto, a tese que pretendemos sustentar é a de que Descartes trilha a via para
a verdade – o grande motivo de sua filosofia – através de um movimento meta-
forizado pela imagem de três viagens: (i) viagem no tempo histórico – a leitura

dos antigos; (ii) viagem pelo mundo – contato com o Outro e a superação da
normatividade dos costumes e dos preconceitos adquiridos; (iii) viagem interior
ao próprio Eu – um eu que se apercebe certo, clara e distintamente, de sua exis-
tência. Assim, nesse itinerarium mentis in veritatem, procuraremos ver, no caso
do Discurso, como é partindo da tradição e do mundo, mesmo que criticamente,
que Descartes chega ao Cogito.
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Experiência e história na filosofia da linguagem de Walter
Benjamin

Frederico Menezes (UFG)

A comunicação visa contemplar a relação História e Linguagem sob à luz da
filosofia crítica de Walter Benjamin; no conjunto dessa articulação situaremos
nossa reflexão em torno da correlação entre dois textos de juventude: o ensaio
Sobre o programa da filosofia vindoura, e a sua tese de doutoramento, O con-
ceito de crítica de arte no romantismo alemão. A hipótese é de que há um ‘fio
condutor’ entre estes dois textos de juventude que apontam para uma prática de
escrita experimental enfática em sua produção tardia, que congrega crítica de
arte e filosofia da história. Trata-se assim, de caracterizar alguns conceitos que
se articulam na teoria da linguagem benjaminiana, mas não para arranjá-los em
formas acabadas de interpretação, e sim para projetar um horizonte da configu-
ração de ideias qual foram concebidas. Para tanto, a comunicação consistirá na
breve apresentação do projeto benjaminiano de uma filosofia crítica da história
em três níveis de sua obra: a reflexão sobre a linguagem, o anseio por uma
renovação epistemológica e a potencialidade da crítica histórica na linguagem.

Reflexões sobre uma primeira experiência com a docência

Gabriel Gonzaga (UFG)

Nesta comunicação, apresento uma análise do impacto gerado pelo Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no contexto da comuni-
dade escolar do 1o ano “G” e “H” do Colégio Estadual Villa Lobos, no segundo
semestre de 2017. Partindo do primeiro contato que os discentes tiveram com
os bolsistas, desenvolvo uma análise que busca articular o conceito de espanto
(thaumadzein) com a troca de experiência de alunos(as) de graduação em Filoso-
fia e alunos(as) do ensino médio em aulas de Filosofia. Assim, busco reconstituir
a experiência de aprendizado dos alunos(as) e o seu despertar para a filosofia
e para a escrita como uma forma de resistência. A proposta do trabalho, por-
tanto, é mostrar os registros dos momentos que mais marcaram a experiência
dos bolsistas e alunos da escola com o ensino de filosofia. Um desses registros
será apresentado em vídeo. Quanto à metodologia utilizada com o trabalho de
escrita de textos, partiu-se de problemas levantados pelos próprios alunos, sob a
orientação do grupo de bolsistas. O conjunto de atividades realizadas se concen-
trou na tentativa de ressignificar a escrita como um exercício individual e uma
prática de formação de si, algo bem diferente do modo instrumental que se tem
aprendido na escola: a escrita copista.
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As potências e as impotências da abstração na experiência
escolar

Gabriel Freitas (UFG)

Nesta comunicação, ocupo-me de uma noção que está presente da filosofia
de Espinosa como uma crítica avant la letrre ao uso instrumentalizado da ra-
zão. Busco apresentar como boa parte das problemáticas que envolvem a crise
razão e das ciências vistas pelos contemporâneos bebe de uma fonte no berço
da modernidade. O ensino de filosofia, como um componente curricular da
educação básica, salienta historicamente o uso da razão como um exercício de
formação da autonomia do aluno. Mas que razão é essa? O principal objetivo do
trabalho que se segue é investigar qual o gênero de conhecimento é utilizado e
ensinado em sala de aula e suas implicações na formação do aluno. A noção de
razão será assim avaliada à luz da crítica de Espinosa à abstração. Mais do que
uma crítica à abstração e ao uso instrumentalizado da razão, que são assuntos
largamente discutidos na tradição filosófica, procuro demarcar fronteiras entre
a importância do uso positivo da abstração no desenvolvimento cognitivo dos
jovens – com aporte teórico em Piaget e Espinosa – e a inadequação ontológica
e gnosiológica da abstração no entendimento da concretude da totalidade. Ali-
ando pesquisas no estágio, vivências pessoais e teorias trazidas pela história da
filosofia, busco pensar como sendo o próprio fulcro do ensino de filosofia, uma
experiência teórica e do pensamento que seja inseparável da realidade.

O teriomorfismo e a teriofilia no cinismo

George Felipe Borges (UFG)

Ao nos dedicarmos a analisar as histórias dos filósofos cínicos, sobretudo de
Diógenes de Sinope, percebemos que há uma teoria imersa, mesmo que de ma-
neira bastante rudimentar, que guia as convicções dos adeptos da escola. Essa
teoria tem como um de seus pilares a noção de “natureza”. Em nossa comunica-
ção pretendemos discorrer sobre essa noção indiretamente, tendo-a como pano
de fundo para a discussão, mas dando ênfase ao teriomorfismo, um dos aspectos
“naturais” do cinismo, e examinando seus desdobramentos. O Prefixo “terio”
vem da palavra grega "theríon", que significa animal; o sufixo “morfismo” vem
de "morphé", morfo, forma. Este é um conceito da área antropológica, que de-
signa a atribuição de características animais aos humanos. Em outras palavras é
o caminho inverso do antropomorfismo, onde se predica atributos humanos em
criaturas ou objetos. Vamos nos esforçar em esclarecer o que foi esse teriomor-
fismo na escola cínica, o que Diógenes pretendia agindo como um animal, quais
as consequências filosóficas deste posicionamento, quais críticas foram feitas a
ele por isso. Já podemos adiantar que Diógenes transforma este teriomorfismo,
que era uma forma pejorativa das pessoas o tratarem, em teriofilia. “Terio”,
como vimos, designando a palavra animal, e “filia” designando o vocábulo grego
"philia", amizade, ou até mesmo amor. Por isso, ele mesmo se intitulava como O
Cão, era motivo de orgulho para Diógenes ser igualado aos animais.
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O conceito de sentimento natural no pensamento de Jean-
Jacques Rousseau

Geraldo Silva (UEG)

O tema do nosso trabalho é o conceito de sentimento natural no pensamento
de Rousseau. No Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade
entre os homens (Segundo Discurso) publicado em 1755, Jean Jacques Rousseau
supõe uma condição primitiva na qual se manifesta o amor-de-si. O amor-de-si
é um sentimento próprio do homem que vive solitário no estado de natureza. A
piedade é um, dentre os elementos importantes, que estão presentes na condição
humana no estado de natureza. O amor-de-si, é, no mínimo, tão fundamental
quanto à piedade, ou seja, um sentimento natural individual moderador que é
caracterizado pela capacidade de conservação recíproca da espécie. De acordo
com Rousseau a piedade é o sentimento que “tempera o ardor que ele (o ho-
mem natural) possui por seu bem-estar com a repugnância inata de ver sofrer
seu semelhante”. Não existe no estado de natureza relações morais entre os in-
divíduos. Nessa condição, a piedade é apenas uma aversão instintiva diante do
sofrimento alheio, algo que até os outros animais podem sentir. No estado de
natureza o homem é bom, livre e feliz. Desprovido da ideia de propriedade é a
força individual que garante a sua conservação. A piedade exige uma máxima
da bondade natural útil aos homens do qual afirma: “faz o teu bem com o me-
nor mal possível a outrem”. Esta pode ser a causa da repugnância que todos
os homens sentiam de fazer o mal a outrem. Garantir o amor-de-si seria ter a

garantia natural da vida.
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Filosofia fora da lei? O ensino de filosofia e a lei 10.639/2003

Gesielly Henrique (UFG)

O Brasil é um país majoritariamente composto por indivíduos negros, indí-
genas e mestiços. De acordo com o último censo do IBGE (2008) o número de
pardos e negros juntos chega próximo de 54% da população brasileira. A partir
desses dados, verifica-se que a implementação da lei 10.639/2003 instituindo a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos
do ensino básico, no Brasil, é de suma importância para esse grande grupo da
população. O presente trabalho se propõe a estabelecer um diálogo entre o es-
tado da arte, a saber, sobre a repercussão da lei e a pesquisa em curso no estágio
supervisionado com o intuito de identificar se há a efetivação dessa lei e de que
maneira isso ocorre. Considerando que nos termos da lei, o ensino de conteúdos
de História e Cultura Afro-Brasileira deve estar contemplado em todas as disci-
plinas de forma transversal, trata-se de identificar como isso se dá no âmbito do
ensino de filosofia, verificando se as práticas didático-pedagógicas se encontram
em consonância com as determinações legais instituídas pelo governo federal.
Trata-se, em suma, de verificar de que modo o ensino de filosofia tem enfrentado
o velho e persistente problema da desigualdade racial nas instituições escolares
brasileiras.

O anticristão por excelência: a crítica nietzscheana às
virtudes cristãs

Guilherme Bruno Giani (UFG)

O presente artigo busca analisar, em seu eixo central, a crítica de Nietzsche ao
cristianismo, desenvolvida ao longo de sua obra e radicalizada em seu polêmico
O Anticristo, de 1888. Nesse sentido, será primeiro analisado o conceito de
moral de escravo ou moral de rebanho, conceito este que o filósofo constrói
durante toda a fase madura de sua obra e que, aos poucos, vai sedimentando
e especializando, até chegar, em O Anticristo, ao seu desenvolvimento máximo,
como moral cristã. Para o filósofo, ao negar e rejeitar o mundo da vida e da
natureza em prol de ideais, ou seja, ao negar a realidade e construir em seu
lugar realidades imaginárias e metafísicas, o homem promove um movimento de
decadência, de retrocesso, de negação e desvalorização da sua própria natureza
e realidade. Os códigos morais e religiosos, já que amparados pela metafísica,
são, nesse sentido, o alvo da crítica e da desconstrução operadas pelo filósofo,
em busca de uma transvaloração dos valores regidos por tais códigos, isto é,
uma superação dos valores decadentes, pessimistas e fracos da metafísica e do
idealismo em prol da constituição de valores ascendentes, fortes e afirmativos da
vida. O cristianismo, para Nietzsche, é o ponto mais alto da negação do mundo
e do homem e, justamente por isso, deve ser desconstruído e superado. Na
moral cristã, desenvolvimento mais radical da moral de escravo ou de rebanho,
o homem vive sua vida como um perene sofrimento, e sua única finalidade
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é buscar a transcendência para o reino dos céus, desde que siga os preceitos
religiosos ditados pela Igreja, e tal desvalorização da vida é, para Nietzsche, antes
de tudo, contraditório ao discurso, aos valores e à pratica de vida do próprio
Jesus histórico – questão esta das mais relevantes e analisadas pelo filósofo, e
também no presente artigo.

A Filosofia da Modernidade em Foucault: o Saber do Mesmo
e o Declínio do Outro

Guilherme de Freitas (UFG)

A comunicação será desenvolvida a partir da leitura feita por Foucault acerca
da obra de Kant exposta em sua Tese Complementar intitulada Genealogia e
estrutura da Antropologia de Kant. A valorização de Foucault ao pensar filo-
sófico destaca seus aspectos de Crítica e Abertura. A hipótese consolidar-se-á
na exposição argumentativa de que o conjunto da obra de Foucault deve ser
compreendido numa constante denúncia da antifilosofia dos tempos modernos
devido tanto à ausência de Crítica do Mesmo quanto da exclusão da Abertura
para o Outro. A proposta dessa apresentação consiste especificamente na aná-
lise do Saber produzido pelo filosofar moderno em seu exercício de uma ana-
lítica da finitude que nos limites já dados permanece na constância do Mesmo
para o estabelecimento da verdade. Desse modo para Foucault a Modernidade
constitui-se como a expressão do pensamento antifilosófico no campo do Saber
tendo em vista sua insistência em não considerar a Abertura no seu desenvolvi-
mento. Nesse sentido, essa comunicação contribui para o objetivo mais geral da
tese em desenvolvimento ao explorar a constante constatação de Foucault em
suas pesquisas - de temáticas tão diversificadas - o quanto o Saber da Moderni-
dade se caracteriza tanto pela ausência da crítica das verdades estabelecidas, isto
é, do Mesmo, quanto pela ignorância da capacidade de Abertura para o Outro.
O louco, o anormal, o libertino, o transgressor, o delinquente, o criminoso, o
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patológico, o queer, o freak, são algumas dessas figuras de fronteira analisadas
por Foucault, estabelecidas no limite da verdade expõe a possibilidade do Outro
no Mesmo do Saber moderno.

A antinomia entre fé e razão por trás do Ceticismo no
Renascimento tardio

Guilherme José Santini (PUC-SP)

Nosso propósito é explicitar o pano de fundo sobre o qual o Ceticismo obteve
uma audiência no Renascimento tardio, especialmente na França, onde granjeou
prestígio, especialmente no século XVI e início do século XVII, época coincidente
à vida de Montaigne.

Para isso, procuraremos explicitar esse pano de fundo procurando por algum
traço comum entre teses que estavam em voga na época.

Nossa hipótese é que esse traço comum é a antinomia entre fé e razão; que
essa antinomia percorre diferentes teses cuja difusão proporcionou uma audi-
ência para que o Ceticismo viesse a ter prestígio na França e ali ser defendido
livremente. São elas: i. o averroísmo paduano, com a tese da “dupla verdade” (e
iremos expor como foi que essa tese chegou à França de Francisco I com pres-
tígio); ii. o nominalismo, que viera a ser doutrina comum na Universidade de
Paris (e em boa parte das universidades da época); iii. o fideísmo consequente
às teses teológicas de Lutero.

Apresentaremos assim como a antinomia entre fé e razão é o traço comum
entre essas teses, indo ao encontro da finalidade última do trabalho: expor con-
teúdos que permitam uma interpretação a respeito dos motivos que proporciona-
ram no Renascimento tardio uma audiência favorável à recepção do Ceticismo,
especialmente na França.
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Análise do marxismo no interior dos Cadernos para uma
moral

Hamilton Cezar Gomes (UFG)

Visamos mapear nesta comunicação a influência, análise e contribuições do
pensamento marxista para a obra Cadernos para uma Moral (1983) de Jean-Paul
Sartre. Em tal texto incompleto e publicado apenas postumamente, Sartre se es-
força em constituir uma visão moral baseada na sua ontologia de 1943, mas tal
reflexão é amalgamada às suas primeiras investigações sobre história em diá-
logo com o pensamento marxista, desconsiderados na sua perspectiva anterior
advinda de uma tradição fenomenológica. O entrecruzamento entre a temá-
tica da história numa perspectiva marxista com o agir moral exige que Sartre
confronte algumas problemáticas ético-políticas, tal qual o de pensar uma ação
individual que possibilite uma transformação social. Sartre concebe um poten-
cial no marxismo neste caráter transformador da sociedade e ensaia uma análise
de tal tradição sobre a consideração de que esta possui uma moral latente na sua
concepção de mundo. Para tal esclarecimento, analisa-se algumas perspectivas
difundidas do marxismo vulgar, como se há um amoralismo da ação política re-
volucionária ou se a moral é mera expressão de uma ideologia burguesia. Além
destas perspectivas mais comuns, Sartre analisa o quão o marxismo é vinculado
ao recurso moral-político de utilizar uma ideal regulativo para pautar a ação,
isto é, a instauração de uma sociedade de livre produção no porvir. Por fim,
avaliamos as consequências de vincular a ação moral no presente em relação à

sociedade futura, que reverberam na relação entre meios e fins do agente moral
relevantes ao questionamento moral sartreano desenvolvido nesse período.
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Nietzsche contra o relativismo e o dogmatismo: uma ética
desvirtuadora das virtudes

Hércules Garcia (UFG)

O intuito da participação é apresentar modesta parcela de um dos ramos do
projeto de pesquisa dirigido pelo Prof. Dr. Ricardo Dalla Vecchia intitulado ‘As
Virtudes de Nietzsche’ – a saber, do segundo dos “três eixos de investigação”
delineados pelo Prof.: “as virtudes em devir”. Constitui pretensão inicial apre-
sentar uma visão de ‘ética hipotética’ em Nietzsche, como que a aproximar-se
do circunstancialismo aristotélico, porém, sem uma hierarquia pré-fixada – por
se basear numa liberação da psykhê com relação à comunidade linguística e
atitudinal a que pertenceria, então moralmente. Essa pretensão correrá o risco
de avançar numa afirmação que procure aproximar a “transvaloração” enquanto
pressuposto da dita “autossupressão da moral” (no prólogo de Aurora). Por fim,
uma defesa será feita: a de que ‘transvalorar’ equivalha à criação circunstancial
de atitudes que, procurando reconhecer o panorama relativamente moral das
situações em que se insere a pessoa agente, venha a poder suspender, ao menos
provisoriamente, a relatividade de perspectivas – por conseguinte, os dogmas
possivelmente mascarados pelo relativismo discutível das opiniões (dominadas
ou dominadoras). Será, então, deixada a questão: virtudes, mesmo consideradas
‘fins em si mesmas’, não passariam de uma relação com algo de tradicional-
mente comungado entre as mentalidades éticas as quais buscam justificar inces-
santemente suas ações – por vezes, desconsiderando suas particularidades ou

considerando-as enganosamente? Desiludindo-se de si mesmas, devido à ‘fusão’
com ideais comuns, parece provável que uma ‘ética hipotética’ a ser exercitada
mentalmente perca espaço a uma consciência ‘pré-dada’, de força secularmente
acumulada pelas máscaras de um costume ensinado ou imitado, encenado; que
uma moral suprima o individual, inibindo-o de aprender por si mesmo a se
‘autoultrapassar’ continuamente com o fluxo da vida e do conhecer.
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Considerações acerca da teoria da causalidade de agente de
Richard Taylor e Roderick Chisholm

Iasy Orides (UFG)

Qual é a natureza das ações humanas? R. Taylor e de R. Chisholm traba-
lham com a ideia de que os seres humanos, enquanto agentes, são seres capazes
de originarem suas próprias ações. Segundo esses autores, os determinantes
fundamentais dos comportamentos humanos que genuinamente contam como
ações não são os eventos antecedentes a esses comportamentos, tais como es-
tados mentais (por exemplo, crenças, desejos, vontades), estímulos do ambiente
ou processos de condicionamento. Antes, para que a ação ocorra, basta, de
modo geral, que o agente a inicie, como uma causa sui generis. A causalidade
de agente seria um tipo especial de causalidade, diferente da causalidade entre
eventos. Essa teoria contrasta com a chamada teoria causal da ação, de autores
tais como D. Davidson que se cinge à causalidade entre eventos e considera que
as ações são eventos causados por eventos mentais apropriados. A teoria cau-
sal parece acabar excluindo do agente todo o caráter de ser o iniciador de suas
ações. Neste trabalho, apresento, de modo breve, como Taylor e Chisholm bus-
cam fundamentar a teoria da causalidade de agente, e também as dificuldades
centrais em aderir a tal teoria.

Ciência e metafísica: a ontologia científica proposta por
Mario Bunge

Jessé Willian Figueredo (UFG)

O intuito da comunicação é apresentar a proposta ontológica de Mario Bunge
em conformidade com o volume 3 de sua obra principal “Treatise on Basic
Philosophy”, sem adentrar a ontologia bungeana mesma.
A ontologia é entendida por Bunge como o campo teórico que trata dos traços

mais gerais da realidade. Sua posição assumidamente materialista e cientificista
faz com que sua concepção filosófica seja a de uma “filosofia científica” e sua
proposta ontológica seja a de uma “ontologia científica” que rompe fortemente
com várias concepções clássicas acerca do tema.
Bunge reconhece que a ciência se vale e depende de vários pressupostos me-

tafísicos, como a existência do mundo externo, a mudança e etc. A ontologia
científica trata dos compromissos ontológicos da ciência que devem ser expres-
sos de modo sistemático e de forma clara e objetiva com o auxílio da lógica e da
matemática, o que implica a ideia de uma “filosofia exata”.
A ontologia científica pode trazer contribuições à ciência (e vice-versa) ou

mesmo se confunde com ela de tal modo que a ontologia é contínua com a
ciência: as diversas ciências são entendidas como ontologias especiais enquanto
a metafísica científica é compreendida como a ontologia geral que complementa
e está em harmonia com as constatações científicas de sua época.
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Em suma, por meio de uma breve caracterização de “filosofia exata” e de
“filosofia científica”, mostrarei como Bunge propõe que a ontologia científica é
plausível.

A multiformidade da virtù principesca e sua relação com a
fortuna

João Aparecido Gonçalves (UFG)

Uma análise detalhada dos escritos maquiavelianos revela que a ideia de virtù
aparece no pensamento do autor florentino como um conceito multifacetado,
isto é, seu conteúdo não possui um único sentido em todos os escritos do autor.
O que não significa que esses diferentes sentidos internos a tal conceito sejam
antagônicos em si mesmos, mas sim que, em alguns contextos, eles podem se
apresentar diferentemente uns dos outros. Esses diferentes sentidos podem ser
percebidos no fato de que a virtù que os príncipes devem possuir, para alcançar
os resultados esperados, não é necessariamente a mesma que os governantes e
cidadãos de uma república precisam ter, e nem é a mesma que um general de
um exército precisa ter. Podemos notar, em O Príncipe, que a virtù concernente
aos príncipes, diz respeito a uma excepcionalidade – de saber e agir – que os
enseja desenvolver uma liderança política bem sucedida. Nos Discursos, apesar
de não estar descartado o caráter de excepcionalidade que pode aparecer nas
ações de alguns homens, por exemplo, no ato fundacional de uma república ou
ocasionalmente em algum desdobramento da vida política, o conteúdo da virtù
republicana que é delineado em tal obra possui uma dimensão predominan-
temente coletiva. Nos capítulos VI, XV-XVIII e XXV d’O Príncipe, Maquiavel
mostra que até mesmo a excepcionalidade que reveste a virtù principesca tam-
bém assume nuances diferentes. Assim, esta comunicação visa refletir sobre
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algumas dessas nuances que permeiam a ideia de virtù principesca e a relação
que elas assumem com a fortuna.

A modernidade e o lugar da natureza nos negócios huma-
nos: uma leitura arendtiana

João Batista Farias (UFG)

Em sua obra “A Condição Humana” Hannah Arendt apresentou uma rica re-
flexão a respeito de algumas atividades humanas (trabalho, fabricação e ação)
mostrando como estas foram compreendidas ao longo da história de nossa tradi-
ção. Quanto a isso, a modernidade representou um importante marco devido às
suas inúmeras e radicais transformações, recebendo especial atenção de Arendt.
Nosso objetivo principal é analisar essa crítica de Arendt à modernidade a fim
de compreendermos qual lugar foi reservado à natureza e à vida desde então.
A sociedade de trabalhadores, redução moderna do homem a sua capacidade
laborativa que encontra incentivo tanto nas democracias liberais como nos es-
tados de matriz socialista, age ferozmente na compactação do espaço político.
Aliado a isso, vimos o surgimento de técnicas capazes de manipular a natureza
e administrar o curso da própria vida, bem como o advento de aparatos tecno-
lógicos capazes de aniquilar milhões de seres em questão de segundos, algo que
ressalta o fato de que a natureza não havia sido considerada em nossas questões
morais e políticas até os eventos modernos. Assim, compreender de que forma
a modernidade afetou o mundo em que habitamos e a Terra em que vivemos
torna-se tarefa de singular importância para avaliarmos que lugar ainda resta
para essas questões em nosso tempo.
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Pensar a política do reconhecimento: alguns apontamentos
iniciais

João Pedro Andrade (UFG)

Neste trabalho cujo objetivo é promover algumas reflexões sobre a Política do
reconhecimento, tomaremos como eixo central a discussão do pensamento de
Charles Taylor e sua perspectiva acerca da influência que a formação identitária
possui no modo pelo qual os indivíduos se relacionam em conjunto e lidam, por
conseguinte, com tarefas que envolvem tópicos culturais e a busca de direitos.
Seguindo por essa via, será importante, também, buscar elementos em Jean-
Jacques Rousseau e em Boaventura de Souza Santos que possam nos auxiliar,
primeiramente, no entendimento da formulação tayloriana de identidade e, em
sequência, na visualização de um horizonte de reivindicações em torno de direi-
tos individuais e culturais sob o viés de uma posição emancipatória de Direitos
Humanos. Com a inserção de Rousseau neste trabalho, pretendemos apontar
que, para este autor, na medida em que diversas transformações no modo de
vida dos homens os levaram a viver em conjunto, surgiu entre eles o reconheci-
mento de suas características físicas, intelectuais, etc. Tal perspectiva é resgatada
por Taylor no que diz respeito à investigação sobre a possibilidade de um reco-
nhecimento incorreto e outro correto – os desdobramentos desta abordagem são
diversos, por isso, nos deteremos em mostrar alguns problemas gerais que per-
passam pelo tema. Por fim, com Boaventura Santos, percorreremos um caminho
que explicite o esforço deste autor em discutir o tema dos Direitos humanos por

uma ótica que privilegie concepções de direitos abrangentes e, portanto, não res-
tritivas a culturas locais. Deste modo, relacionaremos, a partir do pensamento
de Taylor e dos demais autores, alguns pontos que consideramos pertinentes
para uma abordagem inicial da Política do reconhecimento.
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A liberdade em crise: ruptura da tradição política na pers-
pectiva arendtiana

Joaquim Onofre (UFG)

A presente proposta pretende trabalhar com o tema da crise da liberdade
e sua relação com a descrença que a sociedade civil sente pela política. Para
tanto, julga-se como necessário discutir, na bibliografia arendtiana, os conceitos
de liberdade e crise. Esse objetivo interpretativo que aqui se espera seguir se
baseia em dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, pela convicção da
filosofia estar em intima relação com o ato de pensar e que o mesmo se abastece
das inúmeras representações criadas pelo mundo comum dos sujeitos históricos.
Em segundo lugar, por entender que a linguagem é o caminho pelo qual o ser
humano deixa vestígios de suas impressões sobre o ambiente externo, a partir
do momento que busca interpretar essa exterioridade. Nesse sentido, essa pro-
pos ta parte da hipótese de uma relação estreita entre a palavra e o pensar ao
ponto de ambos se estimularem mutuamente através de um processo dialético e
dialógico, promovendo a experiência de apropriação e interpretação do mundo.
Desse modo, nas palavras, nos conceitos, permanecem a herança das significa-
ções antigas, que fornecem a base sedimentar dos novos sentidos que lhe são
posteriores; pensar, portanto, pode ser entendido como uma espécie de arque-
ologia da linguagem. Ora, esse é justamente o propósito de como será tratado
filosoficamente o tema dessa proposta, isto é, buscar esses novos vestígios a par-
tir de uma análise dos antigos resquícios presentes nos conceitos de liberdade e

crise. Em vista disso, e por se tratar de um recorte conceitual que irá gravitar
em torno da obra de Hannah Arendt, esp ecificamente em sua teoria política,
quer compreender como a crise do Ocidente culminou no colapso do conceito
político de liberdade, o qual desestabilizou a esfera da vida pública, resultando
nos movimentos totalitários do século XX e no esvaziamento de sentido da atual
vida política dos cidadãos.
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O conceito de sujeito em Hegel

Júlia Sebba (UFG)

No presente trabalho, irei tratar sobre o conceito hegeliano de sujeito, con-
forme tematizado por Hegel em sua Filosofia do Espírito Subjetivo. A fim de
delinear sua concepção sobre a subjetividade do espírito, Hegel, antes de tudo,
tece críticas às anteriores concepções sobre a alma da Psicologia Racional e da
Psicologia Empírica. A partir destas críticas, Hegel opera uma grande virada
no tratamento sobre o tema, tanto no que concerne ao método de investigação,
quanto em relação à definição propriamente dita. A Psicologia Racional tratava
a alma como uma coisa em oposição ao corpo. Em sua investigação, atribuía
à alma categorias, tais como as de indivisibilidade, imortalidade, imutabilidade
etc. Para Hegel, este método era completamente equivocado, pois, partia da se-
paração entre o objeto estudado e suas determinações e, além disso, supunha o
conceito de alma como passivamente dado à representação. A Psicologia Empí-
rica, por sua vez, considerava a alma como um conjunto de faculdades – o que,
para Hegel, também é uma tese equivocada. Pois, segundo o autor, a alma, ou
o espírito, deve ser considerado como um todo orgânico em que cada momento
é intimamente inter-conectado com os outros, formando uma rede subjetiva. A
partir destas pontuações de Hegel, buscarei expor sua concepção sobre a sub-
jetividade espiritual, ressaltando, ainda, seu viés fortemente natural. Na minha
leitura, o conceito de subjetividade em Hegel, além de ser um ponto de viragem
em relação às abordagens anteriores sobre o tema, carrega ainda consigo um

aspecto orgânico, em que o sujeito se encontra intimamente vinculado ao corpo.

66



A incompreensibilidade de Deus e a recuperação da men-
sagem de Jesus na “Ficção ou Peça alegórica sobre a
Revelação” de Jean-Jacques Rousseau

Junio Cezar Souza (UFG)

Em um texto de 1756 chamado Ficção ou peça alegórica sobre a Revelação,
Rousseau, a partir de discussões estabelecidas sobre a incompreensibilidade de
Deus e outros temas, recupera no escopo da religião natural a mensagem de
Jesus. No aludido texto, o filósofo genebrino fala acerca de uma ordem que está
fora do homem e, ao mesmo tempo, dentro dele. Ordem que deixa o filósofo
distante da capacidade de conceber o mecanismo que articula harmoniosamente
todas as partes do universo entre si. De igual modo, há uma estranha faculdade
nele próprio que faz com que tudo aquilo que é unido externamente encontre
uma forma de arranjo em seus pensamentos, provocando a suspeita de que esse
sistema bem ordenado exista de fato, mas sem que ele possa compreendê-lo.
Seguindo o diapasão de sua suspeita, Rousseau contrasta a figura de Sócrates e a
de Jesus, que são referenciadas no texto com o propósito, parece-nos, de que a
última se sobreponha à primeira. A Ficção ou peça alegórica sobre a Revelação se
apresenta como um texto de preparação para a construção da Profissão de Fé do
Vigário de Saboia, intertexto que se encontra no Emílio. A presente comunicação
pretende discutir como Rousseau, no texto sobre a Revelação, retoma a figura
de Jesus a partir da incompreensibilidade de Deus apresentando uma espécie

de cristologia filosófica de grande importância para o seu pensamento a respeito
da religião.
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Aparência e personalidade no pensamento de Hannah
Arendt

Juvercino Arcanjo (UFG)

No capítulo inicial da sua obra A vida do espírito intitulado aparência, Han-
nah Arendt salienta que “Neste mundo em que chegamos e aparecemos vindos
de lugar nenhum e, do qual desaparecemos em lugar nenhum, Ser e aparecer
coincidem”, Essa consideração aponta para a demarcação do tempo de que o pe-
ríodo compreendido entre o nascimento e a morte, é um intervalo no qual todos
nós somos dotados em perceber e ser percebido. Tudo que aparece adquire a
qualidade de aparecer, que também é uma espécie de disfarce que oculta ou des-
figura outras características não aparente. Nesse sentido, a explicação de Arendt
da dependência do Ser e da aparência, de algum modo ajuda-nos a compreen-
der o processo do eu interior e a personalidade externa (persona) que emerge ao
mundo da aparência, de modo a individualizar cada ser diferente entre si, cons-
tituído na pluralidade. Do grego, per-sonare cuja significação é o soar através,
a abertura bocal da máscara do teatro grego, por onde soava a voz do ator, e
que ao mesmo tempo tinha a função de ocultar a face do ator e fazer aparecer
uma pessoa representada aos espectadores, a firmar no espetáculo a existência
autêntica de uma persona, daí então a metáfora extraída das tragédias gregas
no auxilio da compreensão que se estabelece também no plano da existência
humana no mundo, de maneira que na aparência, os contornos da revelação do
que se é (ser) são definidas, pois é na aparência que se dá a autenticidade da

existência.
Em suas conferências de 1965, denominadas Algumas questões de filosofia

moral, Hannah Arendt menciona algumas poucas vezes, e de modo rápido so-
bre a constituição da personalidade humana, como sendo derivado do processo
do pensar exercido na atividade de decidir e formar opiniões (doxa), tal processo
é amparado pela experiência guardada na memória que por sua vez é atualizada
no processo do pleno pensar. Esse contínuo exercício resultaria em ações e opi-
niões que caracterizaria a persona do individuo, lhe atribuindo uma identidade.
Essa identidade fixada no mundo parece ter haver com o tornar-se pessoa, o
quem somos no mundo (singularidade), na medida em que tal noção aponta
para a direção de que ser pessoa é estar enraizado em sua trajetória existencial,
distintamente do mero sujeito pertencente da espécie humana.

Parte do projeto que movimenta a presente pesquisa, a proposta dessa comu-
nicação consiste na tentativa de expor brevemente uma relação entre aparên-
cia e a noção mencionada por Arendt de persona, o produto final emergido ao
mundo das aparências, considerando a personalidade como aquela que oculta e
está sempre à frente do Eu.
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Reflexões sobre a correlação entre liberdade e igualdade
em J-J Rousseau

Kellen Nascimento (UFG)

Este trabalho visa discutir acerca das concepções de igualdade e liberdade
rousseaunianas, primeiramente no âmbito do estado de natureza, momento em
que os homens encontram-se exercendo a igualdade e a liberdade emanadas na-
turalmente nos próprios indivíduos, para então passarmos a discutir a compre-
ensão destes termos no tocante ao estado civil, por meio da igualdade e liberdade
política. Temos, pois, intrínseco à estrutura do estado de natureza rousseauni-
ano o pressuposto da igualdade e da liberdade; a liberdade enquanto vinculada
a autodeterminação do indivíduo. Considerando, ainda, a igualdade enquanto
elemento não relacionado com a homogeneidade entre os indivíduos, dizer de
igualdade no estado natural não significa dizer que todos os homens são iguais
em potência, mas sim dizer que em suas diferenças eles se tornam equivalentes
quando o estado de natureza os coloca à prova. É necessário que haja igualdade
entre os homens para que se funde o pacto de associação, a fim de que seja
um pacto legítimo. Ponderando, ainda, a igualdade enquanto um suposto da
liberdade, estes dois elementos são, em conjunto, aquilo que dá sustentação à
fundação do estado social legítimo. Proporcionando, posteriormente, equilíbrio
à comunidade política.

O Tratado da Emenda do Intelecto: elementos para uma
ética médica em Espinosa

Laércio Melo (UFG)

O objetivo desta pesquisa é a explicitação da contribuição do § 7o do Tratado
da Emenda do Intelecto de Espinosa para o campo da saúde, inclusive mental, e
da ética na filosofia espinosana. O processo saúde-doença encontrado no pará-
grafo supracitado dialoga também com a obra Ética, sobretudo, nas partes III e
IV. Assim, a partir e para além das contribuições apresentadas pelo filósofo fran-
cês Éric Delassus sobre a ética médica no pensamento de Espinosa, o caminho
percorrido neste trabalho busca compreender as características da ética médica
em Espinosa para uma crítica do tratamento atual do processo saúde-doença
no interior das instituições médico-jurídicas brasileiras, bem como verificar o
desenvolvimento das virtudes e elementos da ética médica espinosana no pro-
cesso terapêutico. A explicitação e compreensão dessas problemáticas e noções
corresponderá ao esforço de demonstração dos fundamentos filosóficos da ética
médica espinosana, incluindo também o Tratado Político, em análise prévia.
Embora, a expressão medicina da mente (medicina mentis) não esteja expres-
samente dita, Espinosa utiliza a expressão Emenda do Intelecto, o que permite
afirmar uma ética médica relacionada ao processo de adoecimento e aos afe-
tos. Nesses aspectos estão as razões para a definição dos objetivos do presente
trabalho, bem como na promoção e entendimento de uma saúde mental pública.
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A arte de viver na filosofia de Nietzsche

Lafaiete Cotinguiba (UFG)

O tema da filosofia como uma estilística da existência ou como arte de vi-
ver tem seu lugar no pensamento de Nietzsche. O método genealógico, após
esclarecer as condições históricas do surgimento dos valores morais e também
ao elucidar que a moral se inscreve no campo das relações de poder, forja um
espaço que se abre como possibilidade para a constituição do sujeito numa pers-
pectiva ética. Pelo caminho da genealogia os esquemas fixos que sustentam certa
moralidade são postos em suspeição. A elucidação histórica do nascimento dos
valores morais é condição necessária para a emergência do sujeito soberano,
aquele que é capaz de posicionar-se de modo ético, num cenário de ausência de
obrigatoriedade de adesão a moralidade vigente. É possível, deste modo, pensar
uma nova arte de viver que se põe a partir de uma exigência ética do sujeito. Se
não existe mais relação de obrigatoriedade com a ordem moral, pode-se pensar,
então, na adoção de uma via ética para constituição de si mesmo, que também
pode ser traduzido como modo de condução da própria vida. Este caminho
ético de constituição de si representa a elaboração de outra subjetividade e para
colocar em movimento a constituição de outro sujeito, é necessário recorrer a
um amplo conjunto de técnicas de si. Estas técnicas estão na base do processo
de auto-constituição do sujeito e tiveram seu momento áureo no helenismo. Em
Nietzsche o tema da arte de viver aparece em momentos distintos da sua produ-
ção filosófica: as obras Nascimento da Tragédia, Aurora, as segundas e terceiras

Considerações Extemporâneas, Genealogia da Moral e Gaia Ciência, fornecem
elementos indicativos que podem servir como ponto partida para pensarmos o
tema da arte de viver numa perspectiva nietzschiana.

70



Limites do voluntarismo rawlsiano

Lais Cristina Rocha (UFG)

Michael J. Sandel, especialmente em seu livro Liberalismo e os Limites da
Justiça, desenvolve críticas orientadas ao liberalismo proposto por Rawls. O fi-
lósofo afirma que a teoria política liberal leva as pessoas a se conceberem como
anteriores aos seus fins ou valores, para que estes últimos sejam vistos como
fruto de uma escolha racional. O resultado disso, explicita o autor, é uma con-
cepção vazia e abstrata de self, que ignora o quanto nossa identidade pessoal é
precisamente constituída por nossos valores ou fins. Para Sandel, esta concep-
ção não corresponde à maneira como as pessoas se veem no dia-a-dia, além de
negligenciar aspectos significativos de nossa experiência moral (SANDEL, 2005,
p. 98). Quem, pergunta o comunitário, é a “pessoa abstrata” que existe indepen-
dentemente e que é capaz de escolher livremente os fins que dão sentido e valor
a sua vida.
Sandel assim como outros autores que questionam a prioridade do justo em

relação ao bem, procura concepções alternativas de pessoa e modos diferentes
de explicar como nos relacionamos com nossos fins. Levando em consideração
que grande parte das críticas direcionadas ao liberalismo se dirigem ao princípio
da voluntariedade pretendo investigar em que medida tais críticas podem ou não
se aplicar ao liberalismo rawlsiano.

Uma afinação com o ser – A disposição como constituição
ontológica do homem

Leidiane Coimbra (UFG)

A relação entre o homem e o ser acontece a partir de duas tríades que se inter-
relacionam em dois movimentos, a partir do homem para o ser e a partir do ser
para o homem. No que cabe ao ser essa relação acontece a partir da reivindica-
ção ou apelo (Anspruch), quando o ser reivindica ou “reclama” ao homem uma
atenção ao seu desvelamento para que a partir dele possa se estabelecer um jogo,
ou seja, uma dinâmica de trocas e aberturas (tanto do homem, quanto do ser)
para que enfim o homem possa ordenar (Geheiss) através de conceitos que fica
estabelecido por essa mútua abertura. À essa tríade “proposta” pelo ser o homem
reage a partir de outra tríade que se apresenta como correspondência (Entspre-
chung), porque diante da abertura do ser ele corresponde à sua reivindicação
(mesmo quando no modo da negação), o que indica uma disposição (Befintli-
chkeit) do homem para com o ser. Através da correspondência ao “apelo” ou
reivindicação do ser o homem pode então, interpretá-lo e dizer (Sagen) o ser.
Neste trabalho pretendemos analisar a disposição (Befindlichkeit). Esta é um

existencial, ou seja, uma constituição ontológica a partir da qual o homem se
relaciona com o ser, com o mundo e com os outros entes. O modo ôntico a par-
tir do qual conhecemos a disposição (Befindlichkeit) é o humor (Stimmung). As
traduções para o português da palavra Stimmung são três: humor, por Márcia
Schuback, estado de ânimo por Fausto Castilho e tonalidade afetiva por Ca-
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sanova. Em nenhuma das três o sentido relacionado à música (no alemão) é
apresentado, qual seja, o de afinação. Sendo assim, quando falamos de uma
relação entre homem e ser, estamos falando de uma afinação entre os dois. O
homem atende ao apelo do ser a partir de uma afinação. E, tal como acontece
com os instrumentos de corda, essa afinação acontece de múltiplas formas, não
existindo uma afinação única, ideal e correta. Mas uma afinação que atenda ao
apelo do músico e ao que ele pretende apresentar. Sendo assim, de que modo o
homem poderia corresponder à reivindicação ou apelo do ser? De que maneira
o ser se apresenta em nossa época e de que modo o homem pode se afinar à
ele?

Redução da moral à estética: arte e gaia ciência em Nietzs-
che

Leonardo Silva (UNIFESP)

Entre Humano, demasiado humano (1878) e a primeira edição da Gaia ciência
(1882), o pensamento de Nietzsche desenvolve-se em torna da chamada filosofia
do espírito livre, a qual marca sua ruptura em relação a Wagner e à filosofia de
Schopenhauer, mas também lança as bases afirmativas da filosofia nietzschiana
que culminam no projeto de transvaloração de todos os valores, que perpassa
os escritos a partir de Assim falava Zaratustra. Este movimento afirmativo que
atravessa as obras do chamado segundo período tem na Gaia ciência o seu mo-
mento privilegiado na medida em que todo o livro é trespassado por uma nova
disposição (Stimmung), um novo páthos, capaz de afirmar a existência e o mundo
em sua integralidade. Nietzsche deseja subverter a lógica de negação e oposição
sob a qual a moral interpreta o mundo e a existência dando lugar à arte no in-
terior da filosofia, fazendo desta não apenas objeto do discurso filosófico e sim
disposição do próprio filosofar. Pretendo aqui apresentar a noção de gaia ciência
como a aposta nietzschiana na perspectiva artística ou estética como caminho
para reescrever as supremas referências ocidentais de valor, rompendo com o
espírito metafísico e sistemático da tradição filosófica. Dessa maneira se contri-
bui, ainda que de maneira seminal, para afirmar o lugar das obras do segundo
período no questionamento de Nietzsche tendo em vista a supervalorização de
algumas obras, como Assim falava Zaratustra e Genealogia da moral, por parte
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da recepção da filosofia nietzschiana no Brasil. A Antropologia Filosófica de Fichte

Leonardo Gonçalves (UFG)

O presente trabalho visa apresentar a antropologia filosófica de Fichte. Essa
temática foi trabalhada por Fichte na primeira preleção pública que compõe O
destino do erudito. A definição de ser humano apresentada na palestra é “ser
sensível racional”. Essa definição destaca os dois aspectos centrais na consi-
deração, a saber, a sensibilidade e a racionalidade. Enquanto ser sensível, o
ser humano é corporal, passivo, afectivo e associado à multiplicidade das de-
terminações empíricas; enquanto ser racional, é inteligente, auto-determinante e
homogêneo. As diferentes dimensões convivem, mas por ser a natureza racional
absoluta, ocorre uma busca pela unidade e identidade absoluta que acontece na
forma de cultivo da sensibilidade pela racionalidade. A habilidade de cultivar
a sensibilidade é chamada por Fichte de cultura, e sua finalidade coincide com
a própria destinação do ser humano, a saber, atingir a plena concordância con-
sigo mesmo, em termos racionais. Contudo, a absoluta concordância da razão
consigo mesma significaria a eliminação da sensibilidade, e isto não é possível,
pois ela é constituinte do ser humano. Portanto, Fichte apresenta a ideia de uma
destinação para a eternidade ou infinidade a perfazer, que significa que a raci-
onalidade, apesar de procurar a plena concordância consigo mesma, jamais se
realizará absolutamente no ser humano, mas deve procurar fazê-lo em razão de
sua natureza. Essa dialética presente entre as duas dimensões do ser humano en-
volve a concepção de ser humano e sua destinação, marcando a filosofia prática
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de Fichte. Leibniz e o melhor dos mundos possíveis

Lorraynne Freitas (UFG)

Segundo Leibniz, Deus é a verdade eterna da qual deriva tudo que é contin-
gente no mundo, é também a substancia primeira de onde descendem todas as
demais substancias que compõe este mundo. É a razão suficiente de tudo o que
existe, pois, com sua onisciência e onipotência, Deus é capaz de ver a totalidade
de possibilidades de mundos e, motivado por sua perfeição e pela harmonia
preestabelecida, escolhe dar existência ao melhor dos mundos possíveis, se não
houvesse um pior ou um melhor, deus não criaria nenhum. (Teodiceia §7 e §8).

“[. . . ] Eu chamo de mundo toda a sequência e toda a coleção de todas as
coisas existentes, a fim de que não se diga que muito mundos podiam
existir em diferentes tempos e diferentes lugares. Pois seria preciso
contá-los todos juntos como um mundo, ou, se você deseja, como
universo. E quando se preenchesse todos os tempos e todos os lugares,
continuaria sempre verdadeiro que poderia tê- los preenchido de uma
infinidade de maneiras, e que já uma infinidade de mundos possíveis
dos quais é preciso que Deus tenha escolhido o melhor, pois ele não
faz nada sem agir segundo a suprema razão. ” (Teodiceia, §8, 2013).

A partir disto, temos por pretensão apresentar, por meio desta comunicação, a
ideia de que, segunda a filosofia leibneziana, vivemos no melhor dos mundos
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possíveis. Para isso trabalharemos com dois pontos fundamentais de compre-
ensão desta ideia: (i) a possibilidade de existência de outros mundos; e (ii) o
que leva o Ser Criador a escolher este mundo o qual estamos, como o melhor
dentre todas as demais opções, quais as condições que determinam este mundo
como o melhor dentre todos os possíveis, concepção que é desenvolvida pelo
conceito de perfeição, o qual está condito em Deus, e também, de suas demais
características, que corroboram na escolha do melhor dos mundos dentre todos
os possíveis, como: seu o poder, sabedoria e bondade.

A crítica do liberalismo pelo comunitarismo contemporâ-
neo

Sérgio Mendonça Benedito e Lucas Gabriel Feliciano Costa (UFG)

O debate entre liberais e comunitaristas se desenvolveu durante a década de
1980, e teve como marco significativo a publicação do livro “Uma teoria da Jus-
tiça” (1971), de John Rawls. Nessa e em outras de suas obras, o autor buscou
desenvolver uma teoria da justiça que se diferenciasse do utilitarismo, a qual pu-
desse ser considerada, para uma vida tolerante, cooperativa e em comum entre
cidadãos livres e iguais sob instituições livres, em contextos sociais modernos,
cada vez mais plurais (RAWLS, 2000). Alguns autores, contudo, identificaram
nesse projeto uma ênfase maior na liberdade, igualdade e na questão dos direi-
tos individuais que acabou por desvalorizar a ideia de comunidade (BELL, 2012)
ou por não dar a devida atenção aos princípios da comunidade, como naciona-
lidade, linguagem, identidade, cultura, religião ou história – entre outros –, que
influenciam na sociabilidade e formação das pessoas (KYMLICKA, 2002, p. 208).
Podemos interpretar, por conseguinte, que a revalorização da ideia de comuni-
dade na filosofia política é o principal elemento que une os autores identificados
no campo do comunitarismo contemporâneo. Entre os que estiveram presentes
de alguma forma no mencionado debate liberal-comunitário estão Michael San-
del, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor e Michael Walzer, que apresentaram,
a partir dessa perspectiva – e com diferentes argumentos –, críticas ao pen-
samento liberal de maneira geral ou diretamente à teoria da justiça de Rawls.
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Suas formulações se cruzam, em particular, numa concepção de pessoa como
integralmente relacionada às comunidades culturais e linguísticas de que fazem
parte, mantêm ou criam (MULHALL; SWIFT, 1996, p. 162). Essa comunicação
visa apresentar algumas das críticas realizadas por esses teóricos ao liberalismo
e seus principais argumentos. Intenciona-se buscar, tanto quanto possível, iden-
tificar os pontos comuns que os unem numa perspectiva singular – ainda que o
“rótulo” de comunitarista nem sempre seja assumido confortavelmente por eles
(SANDEL, 1998).

Ensaio sobre a moral [moderna] como a maior doença dos
homens na perspectiva de Nietzsche

Lucas Romanowski (UFG)

Em Aurora (1881) iniciam-se as reflexões direcionadas à moral. Ao longo
de vários aforismos, Nietzsche estabelece uma discussão de diversas maneiras,
dedicando seus pensamentos a vários temas que, no fim das contas, parecem
submeter-se à moral mesma. Da nossa perspectiva, trataremos esse tema a partir
de colocações colocadas pelo filósofo ao pronunciar as palavras ‘saúde’ e ‘doença’.
Mas como? A moral moderna (da época de Nietzsche) pode estar considerada
como a “maior doença dos homens” (termo que o filósofo utiliza no aforismo 52
da obra)? Podemos arriscar um balanço e ponderar essa perspectiva: afinal, o
que nos diz quando colocamos aquilo que nos é alvo de crítica dentro de um con-
ceito fisiológico, como o é a doença? O que é possível mostrar valendo-se dessa
metáfora? Os sofrimentos da humanidade sempre impulsionaram-na a produzir
mecanismos a fim de encará-los: a moral moderna é um desses mecanismos,
mas, o que nos cabe destacar é que a forma como foi (e ainda é) estabelecida tal
moral nos tornou seres com inimaginável mal-estar. Mas como? Os antídotos
que utilizamos para encarar o fado da vida nos propicia apenas momentâneas
melhoras e, a rigor, sofremos mais. Religião cristã, filosofias dos universais, ética
do dever e da compaixão (respectivamente Kant e Schopenhauer). . . todos estes
são sintomas de um grande declínio ao qual a humanidade submeteu-se. Nosso
objetivo é tentar ver a moral moderna (como um todo) dentro da perspectiva
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das metáforas acerca da saúde e doença que aparecem na obra de 1881. Hiperbens, reducionismo ético e princípio da melhor des-
crição. Uma crítica ao naturalismo moral.

Marcelo Rodrigues (UFG)

Um ponto crucial para entender a base teórica das principais correntes ética
modernas é entender o que Taylor chama de hiperbem, que, como o nome
sugere, é a concepção de que um valor substantivo específico é superior a todos
os outros. Esse é de tal forma superior que interfere no entendimento de todos
os outros valores. Um novo valor que se ergue e modifica toda a leitura moral
de uma sociedade, podendo inclusive modificar a avaliação de algum valor de
positiva para negativa. Isto posto, a filosofia moderna, devido principalmente à
traumas históricos vinculados a adoção de hiperbens, se esforça para não dar
espaço para noções de bens superiores. Conforme Taylor, essa aversão gerou
o naturalismo, essa tendência moral que subjaz e influencia todo o pensamento
moral moderno e consequentemente todas as teorias éticas. Devido a isso, essas
teorias tendem a ser muito limitadas e focadas puramente em ser um guia de
ações. Isso implica em teorias éticas focadas somente nas obrigações e que não
discutem qual é a natureza da vida que vale a pena. Para elas, coisas como ter
uma vida admirável e distinta são consideradas quase irrelevantes para essas
éticas. Como alternativa Taylor sugere o princípio da melhor descrição, o qual
defende que a melhor opção é considerar que de todos os termos relativos a
distinções qualitativas são indispensáveis até que possam ser substituídos por
outros que sejam mais claros e completos. Em outras palavras, esses termos
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não são absolutos, pois paira sobre eles a possibilidade de serem substituídos,
mas o conteúdo a que eles se referem é indispensável, portanto, qualquer termo
pode ser substituído conforme forem sendo descobertos, através da razão prática,
termos melhores para definir seu conteúdo.

Música feita de ruínas: a dissonância entre o futurismo de
outrora e a distopia do agora em estilos como o vaporwave

Marcelo Tannus (UFG)

No livro After the future, Franco Berardi chama o século XX de “o século
que acreditou no futuro”, mas defende que nossa experiência da temporalidade
estaria se modificando no capitalismo tardio, com um “lento cancelamento do
futuro”. Para Mark Fisher, um sintoma da “patologia temporal” apontada por
Berardi é o fato de que a música das últimas décadas tem os olhos fixos no pas-
sado. Mas, se na virada do milênio o otimismo em relação à internet pintava o
passado como uma espécie de vovô bondoso que nos dá tudo o que pedimos,
ultimamente esse passado ganha as feições sombrias de um fantasma. Em esti-
los musicais como o vaporwave, melodias corporativas, jingles, sons da internet
incipiente e hits ultrapassados repletos de sintetizadores “futuristas” misturam-
se, picotados e deformados, causando um efeito inquietante. Pois, sobrepostas
a um agora desolador em que o irrepetível se repete, as ruínas daquele futu-
rismo otimista não apenas soam risíveis, como revelam a face trágica por trás
da ideologia. Esse poder fantasmagórico da ruína, do antiquado, do que não
foi totalmente descartado e agora nos assombra parece ecoar algumas ideias
frankfurtianas. Para Theodor Adorno, por exemplo, “cada sinfonia de Mahler
pergunta como, a partir das ruínas do mundo-das-coisas musical, uma totali-
dade viva pode se erigir”, enquanto, em Berg, “ruínas de fórmulas antiquadas e
dilaceradas são remendadas”, um emprego de artifícios mahlerianos que inicia
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uma “tempestade revolucionária”. Walter Benjamin aponta o “niilismo revoluci-
onário” descoberto pelos surrealistas na contemplação das ruínas, e, num texto
sobre as barricadas em Paris no século XIX, conclui: “começamos a perceber
como ruínas os monumentos da burguesia antes mesmo que desmoronem”. Mas
e a atual música feita de ruínas, seria ela bloqueio ou passagem?

Sobre o estatuto da Psicologia na obra de Georges Cangui-
lhem

Marcos Bruno Silva (UFG)

O presente trabalho objetiva apresentar o esboço de uma investigação acerca
do estatuto da psicologia na obra do filósofo francês Georges Canguilhem. Ape-
sar de ter escrito um ensaio intitulado O que é a psicologia? a problemática
envolvendo as ciências psicológicas perpassa toda a sua obra. A psicologia apre-
senta problemas epistemológicos que alimentam a controvérsia, ainda atual, de
saber se ela pode ser considerada uma legítima ciência. Noções importantes
analisadas por Canguilhem como norma, meio, ideologia científica e as próprias
ciências da vida possibilitam colocar críticas e questões importantes à psicolo-
gia, que não sabe se é ciência, literatura ou uma prática clínica descontrolada.
Canguilhem é um dos autores mais representativos da epistemologia histórica,
perspectiva que fica explícita em suas análises das questões postas à psicologia,
tanto em sua formação conceitual quanto técnica. Assim, o trabalho busca indi-
car de que modo Canguilhem delimitou e analisou o estatuto da psicologia em
sua obra, abrindo caminho para que ela fosse problematizada em seu aspecto ci-
entífico e considerada mais como um saber do que na região dos conhecimentos
objetivos, próprios do discurso científico.
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Sobrevivências da dialética benjaminiana

Mariana Coelho (UnB)

A intenção da presente comunicação é pensar a sobrevivência da filosofia de
Walter Benjamin através da obra do filósofo e historiador da arte contempo-
râneo Georges Didi-Huberman (França, 1953), que é atualmente professor da
L’école des Hautes Études em Sciences Sociales de Paris. Assim como Walter
Benjamin em suas teses Sobre o conceito de história (1940) e em outros textos,
Didi-Huberman também critica as certezas histórias a partir das imagens dialé-
ticas ao repensar a extensão epistemológica de uma disciplina que constituiu seu
discurso a partir da pretensão historiográfica de abarcar a totalidade dos objetos
artísticos do passado – acentuando a relação de ausência corpórea do historia-
dor da arte diante do seu objeto de estudo – quando, na verdade, sempre esteve
confrontada por natureza a escolhas de conhecimento. No meio de tal crítica, a
intervenção diz respeito a um fato que deve ser considerado: ao contemplarmos
uma obra de arte, nosso olhar é cindido por um movimento de aproximação
e afastamento tanto espacial como temporal, o que vemos também nos olha.
Vestígios transmitidos pela tradição abrem na imagem dialética outra tempo-
ralidade para a qual somos receptores e a partir dela transformamos a nossa
própria concepção a partir da nossa própria memória quebrando a metodologia
linear imposta pela história da arte. Assim, apresentaremos uma questão que
após décadas continua latente na contemporaneidade: a crítica epistemológica à
história e, no caso de Didi-Huberman, à história da arte, ou seja, uma crítica a

suas bases e pressupostos historicamente definidos.
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O processo de Franz Kafka ou questões acerca de uma
justiça labiríntica e claustrofóbica

Matheus Ribeiro (UNISEB)

A presente comunicação, objetivando a realização de um trabalho de cerne fi-
losófico sem perder de vista o valor de uma produção interdisciplinar, tem como
ponto de partida as discussões de cunho filosófico levantadas por Franz Kafka, es-
pecialmente em seu prestigioso escrito “O Processo”. Introdutoriamente, iremos
realizar uma pequena inserção do texto que passaremos a analisar na própria
vida e obra do autor, ou seja, brevemente, falaremos o momento histórico em que
o autor realizou sua produção e teceremos comentários sobre a história de vida
desse último, tudo no intuito de melhor contextualização da problemática tratada
em nosso trabalho. Continuando, pretendemos realizar uma brevíssima discus-
são do que poderia ser considerado uma questão filosófica para, então, realizar a
identificação das grandes questões dessa natureza que abastecem o texto anali-
sado. No mérito de nossa discussão, propriamente dito, iremos abordar algumas
das grandes questões que o autor traz em seu livro, contudo, não pretendendo
trazer dogmas interpretativos, muito menos realizar incursões com pretensões de
elucidações definitivas, assim, teremos como tarefa a observação/interpretação
do texto para ventilação das suas perguntas de fundo, isso com vistas a ques-
tionamentos atuais, tais como: “ A impotência do cidadão frente as estruturas
burocráticas do Estado deve existir em um ambiente democrático? Até onde, as
instituições do Estado, gestoras do monopólio “violência legitima”, estão autori-

zadas a agir na vida dos cidadãos?” Como meio de desenvolver essas respostas,
tentaremos a interlocução com as principais observações do tema pela tradição
filosófica (em nossa limitada visão), apresentando conceitos e realizando as ex-
posições daquela última em relação aos temas propostos. Em nossa conclusão,
aberta e especulativa, reafirmaremos a importância do escrito ora sob análise,
destacando sua atualidade e necessidade de aprofundamento em suas questões
de fundo filosófico.
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Considerações sobre igualdade em Rousseau

Moisés Rodrigues (UFG)

Embora Rousseau pareça ter iniciado seu pensamento político dando desta-
que – principalmente no Segundo Discurso – à desigualdade, é a igualdade que
constitui uma de suas principais preocupações desde o começo. Com efeito,
Rousseau responde à questão de Dijon (sobre a origem e fundamento da desi-
gualdade entre os homens) já na Dedicatória à República de Genebra dizendo
que meditará “sobre a igualdade que a natureza estabeleceu entre os homens
e sobre a desigualdade instituída por eles” (1999a, p. 33). Mas a homenagem
à sua terra natal, que surpreendeu e desagradou, de certa forma, seus próprios
conterrâneos, segue com um elogio que também nos causa algum espanto por
se encontrar nas primeiras linhas de um livro que pretende denunciar as ori-
gens e consequências funestas da desigualdade. O autor bendiz seu país porque
nele ambas, a igualdade e a desigualdade, são sábia e felizmente “combinadas”,
devido ao que – de forma aparentemente estranha – podem se conciliar, em
certa medida, lei natural e bem social, “ordem pública” e “felicidade dos par-
ticulares”. Apesar de preludiar um texto que descreverá hipoteticamente uma
situação pré-civil, a Dedicatória se insere, de certa maneira, no plano do dever
ser civil, em cuja construção imagética da República de Genebra já se vislum-
bra uma noção de ordem política e civil. Nesse mesmo sentido, o primeiro
parágrafo do Contrato Social (1999b, p. 7) também aponta para um esforço de
conciliação que acreditamos poder se verificar no cuidado com a desigualdade

em prol da igualdade. Direito e interesse, justiça e utilidade, são categorias que
se impõem como basilares para a boa ordem política e civil, ordem esta que
pressupõe a realização de uma condição em que a liberdade e a igualdade se
assegurem, e onde a felicidade dos particulares (interesse e utilidade) permaneça
positivamente relacionada à ordem pública (direito e justiça).

82



Tipo de unidade da natureza comum e os Universais em
Duns Scotus

Murillo Augusto Moreira (UFG)

Neste trabalho procura-se esclarecer alguns aspectos e caracterizações dos
conceitos de natureza comum e universal em Duns Scotus, par essencial para
a proposta do autor para a resolução do Problema dos Universais. Em termos
gerais, será analisado o aspecto da unidade da natureza comum e a partir disso
verificará a compatibilidade do universal com tal unidade. Principalmente se
focará no texto Comentários às Sentenças (Ordinatio) II, distinção 3, parte 1,
questão 1 (mais precisamente a argumentação dos parágrafos 8,10 e 23) em que
o autor busca garantir a proposta de a unidade real não ser uma unidade nu-
mérica, mas constituída por algum outro tipo de unidade. E também, a questão
dezoito da obra Comentários à Metafísica, livro VII, trecho que Scotus busca
argumentar em que deve haver uma unidade real que não seja só a individual
(singular) enquanto individual. E, desses trechos analisar o ponto em comum
que possuem a respeito da unidade da natureza comum não ser numérica e a
consequência dai de serem todas as coisas igualmente diferentes. Destacando o
primeiro trecho como uma argumentação necessária para outras consequências
dadas por Scotus no segundo texto citado. E por fim, se tentará evidenciar como
os universais são constituídos a partir de uma parte intrínseca e outra extrínseca
ao intelecto, possibilitada pelo tipo de unidade da natureza comum. Evitando
duas visões extremistas a respeito dos universas (visões em que a única causa do

universal é: 1-o intelecto 2- o objeto) que Scotus rejeita. Afirmando o intelecto
e a natureza comum (objeto) como causas simultâneas (possibilitam) daqueles
ditos universais.
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Meta-metafísica e crítica: giros e diretrizes para um novo
realismo complexo em ontologia e filosofia da natureza

Otávio Souza (UnB)

Esta comunicação se propõe a apresentar brevemente o cenário de discussões
acerca da meta-metafísica, inauguradas pelo menos desde 2011 com a publica-
ção do primeiro compêndio de ensaios sobre o tema. Esta área surge como uma
sofisticação da discussão que surge com o retorno da metafísica no século XXI,
onde o debate acerca de metodologias, preconcepções e a possibilidade de input
de outras áreas do saber é o foco das discussões. No entanto, apresentaremos que
as discussões feitas pelos autores da área ainda deixam muito a desejar se busca-
mos criar um novo paradigma filosófico para comportar metafísicas complexas,
sofisticadas e, não obstante, críticas. Além deste giro metafísico, apresentare-
mos dois outros giros que acreditamos que devem ser levados em consideração
para um projeto tão ambicioso e radical de reformulação, que temos nos referido
como ‘sociologia da filosofia’ e de ‘ontoteologias múltiplas’ – cujo potencial de
crítica imanente não apenas à metafísica, mas ao pensamento ocidental como
um todo, não pode ser subestimado ou ignorado. Destes giros, vamos propor
cinco diretrizes básicas para que comecemos a produzir uma metafísica mais
complexa e crítica, a saber: 1) defesa da complexidade e da contingência como
‘matéria-prima’ da filosofia; 2) pensar uma filosofia que não seja refém do an-
tropocentrismo; 3) conceber múltiplos modos de existência não-hierarquizados;
4) enxergar a filosofia não como “a base de tudo”, mas, ao contrário, afirmar

que todas as áreas e tipos de saber podem contribuir com a filosofia, sem uma
preponderância a priori de uma sobre as outras; e 5) pensar uma metafísica do
risco, em contraposição às filosofias do ‘ponto de partida seguro’ e/ou daquelas
que buscam se refugiar em respostas fáceis, “autoevidentes” ou “intuitivas”, ou
até mesmo num confortável obscurantismo místico ou lógico de alguma outra
máscara de absoluto que seja.
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Preservando o enigma da sentença de Heráclito: "Caráter é
destino"

Pedro Cunha (UFG)

Essa pesquisa apresentou uma tematização do conhecido fragmento de He-
ráclito “Caráter é Destino” (ethos anthropoi daimon) à luz de dois intérpretes
contemporâneos de seu pensamento, Charles Kahn e G. S. Kirk. Neles, o sentido
do aforismo é fixado de um modo não problematizado. A pesquisa passou então
a problematizar esse sentido tendo em vista o caráter enigmático das sentenças
heraclitianas, e tendo em vista também os contextos intelectual e histórico deste
pensandor. Em seguida, a investigação se posicionou criticamente quanto ao
sentido de ethos apresentado na interpretação desses comentadores contempo-
râneos, especificamente no que diz respeito à proximidade que eles reivindicam
do termo ethos ao pensamento de Aristóteles. O mesmo exercício foi feito em re-
lação ao contexto dos poetas trágicos porque neles a relação entre caráter (ethos)
e destino (daimon) é desenvolvida de um modo pertinente à discussão levantada
na pesquisa – pela via das ambiguidades dos usos desses termos. Adiante, as
constatações da pesquisa também se deram no sentido de afastar o aforismo
do contexto dos poetas trágicos. Nesse trabalho de desfazimento das hipóteses
frente às fontes de interpretação utilizadas, conclui-se que o fragmento é melhor
lido se preservado seu enigma, que pode ser lido a partir de uma forma que
encerra uma multiplicidade de sentidos, por vezes inconciliáveis, mas não com
uma interpretação que fixe o sentido de maneira próxima a uma noção de ethos

encontrada em Aristóteles. Por fim, é apresentada uma leitura que sugere essa
forma de enigma do aforismo e procura se justificar à luz de dois princípios de
interpretação de Charles Kahn.
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Assimetria entre autoatribuição e atribuição a terceiros na
Filosofia de Wittgenstein

Priscilla Borges (UFG)

A assimetria entre a autoatribuição e atribuição a terceiros pode ser observada
nas atitudes proposicionais e descrita como um uso distinto de verbos psicológi-
cos no caso da autoatribuição. As proposições do tipo “Chove, e eu não acredito”
são contraditórias segundo as leis da lógica formal (afirmar P e crer em não-P),
o que não ocorre no caso da atribuição à terceiros: “Chove e ele não acredita”.
O filósofo G. E. Moore demonstrou que o absurdo gerado pela afirmação para-
doxal “Chove, e eu não acredito” pode ser dissolvido pela simples substituição
do pronome em primeira pessoa “eu” pelo pronome em terceira pessoa “ele”
ou pela conjugação do verbo “acreditar” no pretérito. Segundo os relatos de
Norman Malcolm, Wittgenstein teria dito que a maior contribuição de Moore
para a filosofia teria sido a elaboração do famoso paradoxo que doravante ficou
conhecido como “paradoxo de Moore”. Os comentários elogiosos de Wittgens-
tein devem ser vistos, entretanto, com certas restrições, pois ele não concordou
com a resposta de Moore ao paradoxo. Nas Investigações Filosóficas (parte II,
X), Wittgenstein elabora um outro tipo de resposta mantendo a assimetria en-
tre a autoatribuição e atribuição a terceiros dado a relevância do tema para a
sua filosofia. Na presente comunicação, vamos argumentar que a manutenção
da assimetria entre autoatribuição e atribuição a terceiros, ocupa um papel de
destaque para a elucidação de temas controversos como é o caso do solipsismo

e idealismo, bem como pode ser vista como fonte de distinções importantes do
período final como a distinção entre os usos da palavra “eu”.
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Contra a dominação: uma outra norma da verdade

Rafael Arcanjo (UFG)

Espinosa, após descrever o processo de antropomorfismo e engendramento
de ideias supersticiosas no apêndice de EI, escreve: “isso bastaria para que a
verdade escapasse a todo o gênero humano, não fosse a matemática, que não
visa fins, dar aos homens uma outra norma da verdade”. Nosso objetivo nesta
comunicação é investigar de que maneira Espinosa toma a matemática como
paradigma de uma “outra norma da verdade”.

A natureza da distinção entre essentia e esse em Tomás de
Aquino é um problema a ser dissolvido?

Rafael Carneiro (UFG)

Em O ente e a essência, a convicção de Tomás de Aquino sobre a distinção
entre essência [essentia] e ser [esse] é textualmente encontrada, sem margem para
interpretação contrária: “Ergo patet quod esse est aliud ab essentia vel quiddi-
tate. . . ”. A referida afirmação sobre a distinção entre esse e essentia surge em
contexto de consideração das substâncias simples, isto é, daquelas substâncias
cuja essência é apenas a forma (a alma, as inteligências e a causa primeira).
Contudo, embora se possa seguramente admitir a convicção do autor sobre a
distinção entre essentia e esse em todas as criaturas que não são Deus, a natu-
reza de tal distinção é motivo de controvérsia desde a Idade Média. Há entre
os comentadores quem opine que a diferença entre essentia e esse não é real,
mas “de razão”, embora com fundamento na realidade, e há quem defenda que
Tomás de Aquino compreendia a distinção como se fosse aquela entre duas re-
alidades. Nesta comunicação, sugerimos, como possibilidade de abordagem do
problema, examinar a teoria da predicação de Tomás de Aquino, em que o autor,
ao tratar do significado da essência ao modo de todo parece assumir o compro-
misso de listar na referida definição componentes incomensuráveis (princípios
formais de um universal e itens indeterminados na realidade), de maneira que,
ao aparentemente impossibilitar hipótese contrária ou favorável à realidade da
essência, pode, pelo menos, permitir uma hipótese favorável à dissolução do pro-
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blema da natureza da distinção entre essentia e esse, uma vez que a concepção
de essência do autor operaria tanto em âmbito constitutivo enquanto princípio
formal e modelar, quanto no âmbito da própria realidade, enquanto inclui todos
os itens reais e indeterminados de uma dada espécie.

Sonhando com uma história da filosofia

Rafael Fernandes (UNICAMP)

Instituições são um importante conceito na filosofia de David Hume (1711-
1776), sendo praticamente a “razão” da eminência humana. Intituições são um
meio para satisfazer necessidades tais como o amor, o liquor, o refinamento, a
polidez, a galantaria, a liberdade civil etc. Tão importantes são as instituições
para Hume que um menor número de necessidades (logo, de instituições criadas
para satisfazê-las) torna-se um sintoma da inferioridade humana: por um lado,
esquimós são originalmente caracterizados como pobres e miseráveis; por outro,
negros e indígenas são considerados preguiçosos, rudes, desleixados (indolentes)
por natureza. Os habitantes das zonas ártica e tropical do planeta, respectiva-
mente, não possuiriam necessidades suficientemente numerosas ou complexas
para atingir todos os tipos de aprimoramentos que pode o espírito humano. Con-
sideremos o racismo de Hume: o que leva o filósofo a supor a inferioridade dos
negros relativamente aos brancos? Aquilo que hoje consideramos um defeito na
obra poderia, talvez, até mesmo provocar uma rejeição completa dessa filosofia,
muito embora existam inúmeros outros aspectos que a tornam um marco na
história da filosofia, com o qual temos ainda muito a aprender. Como lidar com
tais defeitos ao estudarmos e ensinarmos a filosofia e sua história? Analisando,
ignorando; denunciando, subvertendo, defendendo? O que seria uma aborda-
gem crítica do racismo em Hume? O que significará “crítica”? Às vezes sonho
com uma proliferação de problemáticas, tópicos menores na historiografia da fi-
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losofia surgindo a céu aberto; finalmente envolvendo-nos e preparando-nos para
um dos nossos grandes desafios hoje: uma desenfreada revisão epistemológica.

Foucault e a estética da existência: a vida como obra de arte

Ramon Brandão (UFG)

Em seus últimos estudos, Foucault se debruçou sobre a questão do cuidado
de si, retornando à Antiguidade Clássica para re-pensar a ética moderna nos
termos de uma ontologia crítica do momento presente. O autor nos revela que o
processo de subjetivação do indivíduo, na tomada de uma posição ética, caminha
na direção de uma estética da vida. Assim, a ética em Foucault manifesta-se
como uma estética da existência, como liberdade possível no fazer-se existir.
Dizer-a-verdade a si próprio, desprender-se de si mesmo, estilizar a vida, num
processo de constituição moral, caracterizam, fortemente, a estética da existência
foucaultiana. Deste modo, o sujeito se apresenta não como substância; é, antes,
uma forma. Sendo forma, é passível de transformação. O si mesmo anseia
por afigurar-se enquanto obra de arte, inventando-se a si mesmo, o que nos
direciona para um conceito do eu que não se dirigindo a uma interioridade,
mas a um exterior, se organiza em torno da capacidade de dar forma a essa
superfície. Dito de outra maneira, o eu, esse sujeito de experiência, se organiza
menos a partir de um princípio de identidade onde se pressupõe uma unidade,
uma unicidade, mas, antes, a partir de um princípio de transformação; ou seja,
um modo de ação no qual o sujeito se concebe no devir, sendo, em si mesmo, o
nó de múltiplas relações.
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Virtude Socrático-Platônica: uma releitura histórico-crítica
a partir de Friedrich Nietzsche

Reinner Alves (UFG)

Este artigo propõe analisar a influência das virtudes socrático-platônica como
um novo paradigma das virtudes do mundo ocidental no que Friedrich Nietzs-
che designa como “as virtudes em devir”, concebidas no interior de seu projeto
de autossupressão da moral. A releitura desta pesquisa de iniciação científica
se justifica no aprofundamento das pré-figurações elementares do pensamento
Grego, em especial da época homérica pré-clássica, utilizando-se do referencial
histórico de Werner Jaeger - A Paideia, Jean Pierre Vernant - As origens do
pensamento grego e artigos recentes como de Oswaldo Giacóia - O Platão de
Nietzsche o Nietzsche de Platão dentre outros. Uma das principais questões de
análise e discussão é o paradigma Socrático-Platônico no qual é elucidado na
ideia de que Sócrates como sendo o último dos trágicos e o primeiro de uma
ideia de virtude “decadente” é seguida como qualidade e virtude de excelência
no mundo moderno, representando no pensamento de Nietzsche a mais pura
mediocridade de qualquer filosofia que tenha como modelo de excelência moral
a ser seguida. Esse novo modo de ser e pensar, um modelo de homem ao qual
Platão tem como figura encarnada da virtude superior, não contempla aquilo que
realmente significou os Gregos mais inteiros por excelência de suas virtudes fun-
damentais, ele representa o assim chamado “Douto ignorante”. A metodologia
empregada foi à seleção bibliográfica, análise e reflexão.

Política e liberdade: a crítica de Arendt ao liberalismo

Rosângela Almeida (UFG)

A recusa de Hannah Arendt (1906-1975) em se classificar como liberal, mais
do que a repulsa a um rótulo, justifica-se pela existência de diferenças de base
entre a filosofia arendtiana e o liberalismo. Além das suas críticas ao individu-
alismo e à acumulação do capital – dois temas sensíveis à doutrina liberal –,
outro aspecto de extrema relevância no pensamento arendtiano, que coloca uma
distância considerável entre a autora e os liberais, é sua concepção em torno
do conceito de liberdade. Enquanto o cerne do pensamento político de Arendt
repousa na ideia de que liberdade e política não se dissociam – já que o sig-
nificado da política, para ela, é a liberdade –, o liberalismo, na interpretação
arendtiana, estabelece uma oposição entre liberdade e política. Ao restringir a
ideia de liberdade ao usufruto das liberdades individuais e à livre-iniciativa na
esfera privada, o liberalismo coloca em lados opostos a liberdade e a política, ou
seja, quanto maior o espaço da política, menor o da liberdade e vice-versa. A
presente comunicação se propõe a confrontar a noção de liberdade em Arendt
com as ideias de um filósofo liberal que foi seu contemporâneo, Isaiah Berlin
(1909-1997), e também discutir a distinção, na obra de Arendt, entre libertação
(liberation) e liberdade, esta última pensada na sua conotação positiva (freedom)
e negativa (liberty), e ainda abordar a concepção da autora sobre a ação política.

90



Adolf Eichmann: um cidadão respeitador das leis

Samarone de Oliveira (UFG)

Que o antissemitismo, no curso da segunda guerra mundial, tenha arreba-
nhado adeptos e convictos, ideologicamente falando, por mais perturbador que
nos possa parecer - ao constatarmos o saldo de milhões de pessoas que perderam
suas vidas -, ainda assim não foge ao campo de possibilidade das ações humanas.
Contudo, não é esse o objeto das implicações éticas (e que assumem também
caráter político) apresentados por Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém
(1963). Em Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt se detém a analisar, dentre
outras implicações, como fora possível que a assim chamada solução final tenha
ficado a cargo de Adolf Eichmann, um mero carreirista, oficial de baixa patente,
desprovido de sagacidade e sem nenhum traço de antissemitismo ou motivação
aparente que justificasse o alcance de seus efeitos. Em seu julgamento, Arendt
observou existir um descompasso entre as ações de Eichmann e a “magnitude”
catastrófica dos efeitos desencadeados por ele a partir do momento em que fi-
cara responsável pela solução final nos campos de concentração e extermínio.
Interessa a Hannah Arendt observar como fora possível que este mal, impetrado
por ele, não tenha sido um mal diretamente motivado por traços de vilania, de
antissemitismo e até mesmo de sadismo. Como entender que o mal provocado
por Eichmann se dava mais por conta de uma obediência cadavérica que ele nu-
tria pela lei do Reich, do que por conta de um prazer desmesurado em provocar
a morte dos judeus? Que lei interna é esta (se é que existe) que Eichmann evoca

para si a ponto de julgar-se kantiano, um cidadão respeitador das leis, fazendo
com que sua obediência esteja acima do seu exame de consciência?
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Noção de Identidade de Gottlob Frege no Grundlagen Der
Aritimetik

Sarah Lindsay (UFG)

O filósofo alemão Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848 – 1925) insere para
além do realismo e do idealismo, uma terceira e nova questão filosófica, o pro-
blema da linguagem natural. A tarefa de sua proposta filosófica será combater as
ambiguidades e contradições que a linguagem natural acomete ao pensamento.
Pois para Frege, o conflito do pensamento consigo mesmo reside no desconhe-
cimento da distinção entre expressão do pensamento e o próprio pensamento.
Nesse sentido nos deparamos com problema fregeano: “como pensar sem o
falar da linguagem natural?” Visto que na história da filosofia, a linguagem na-
tural foi sempre o instrumento condicionador da representação do objeto da sua
investigação. A representação não é necessariamente subjetiva, não há uma cor-
respondência direta da representação com o conteúdo da palavra. Para Frege a
representação é objetiva, reconhecida no caráter universal e necessário do sinal
linguístico. Tal distinção implicará conceber a identidade sob caráter informa-
tivo da linguagem, de modo que, a identidade não é estabelecida diretamente
com objeto, muito menos com conteúdo da representação, mas entre os concei-
tos. Mapear o critério de identidade fregeano, chamado por equinumerosidade
na obra Grundlagen Der Aritimetik (1884), que nos apresenta o critério de cor-
reção para enfrentar os “nefastos” problemas no conflito da linguagem com o
pensamento, são as pretensões dessa investigação.

Da metafísica clássica: as contribuições de Tomás de
Aquino acerca da substância aristotélica

Saulo Fernandes Brito e Victor Hugo Pereira (UnB)

Pretendemos investigar o liame existente na perspectiva de Santo Tomás de
Aquino em seus comentários à metafísica de Aristóteles exposto no texto Du-
odecim libros Metaphysicorum Aristotelis Expositio [Exposição dos doze livros
da Metafísica de Aristóteles], bem como no texto De Ente et Essentia [O Ente e
Essência], onde encontramos as motivações pelas quais o Aquinate é levado a
concordar com o Estagirita quando este assume como a primeira das categorias
a substância e, consequentemente, sua afirmação de que todas as demais catego-
rias estão necessariamente inclusas na própria substância. Essa implicação d’o
Filósofo fará com que o Doutor Angélico conceda um valor fundante à substância
em sua metafísica – o que servirá de base também para as suas ideias teológi-
cas; sendo assim é nossa intenção investigar quais são as consequências diretas
que podemos retirar da posição do Aquinate, já que, segundo o seu pensamento,
alguma coisa será mais bem conhecida quando compreendemos justamente a
sua substância, a sua “quididade”. Importa então estabelecer as aproximações e
acréscimos no pensamento de Aristóteles, a fim de percebermos as implicações
que a postura de Tomás trará à metafísica; para o Estagirita a substância pode
ser entendida de três modos, como matéria – mas é um modo incompleto de
concebê-la –, como matéria e forma ou sínolo, que possui características mais
próprias da substância, e a forma, que é a essência de cada coisa, a substância
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primeira. Com estas definições é que perceberemos melhor a diferenciação que
Tomás de Aquino faz entre o ente e essência, conceitos que se tornam impor-
tantes para as discussões metafísicas travadas na era medieval e moderna.

Conceitos filosóficos na literatura: traços do absurdismo
nas Memórias do subsolo

Saulo Fernandes Brito e Victor Hugo Pereira (UnB)

No intuito de aproximar as perspectivas existentes entre as ideias filosóficas
e a escrita literária, pretende-se, nesta breve apresentação, explorar o conceito
de absurdismo na novela Memórias do Subsolo escrita pelo russo Fiódor Dos-
toiévski. Considerado por Walter Kaufmann como um dos principais arautos do
existencialismo, Dostoiévski incorporou e expandiu, em sua obra literária, uma
série de conceitos filosóficos sendo o absurdismo um deles. Também explorado
pelo franco-argelino Albert Camus, tal conceito se refere a uma postura diante da
existência na qual esta é considerada absurda e, enquanto tal, não mereceria ser
levada a sério. Este conceito também tenciona as questões ligadas ao abandono
à própria vida; O literato russo busca uma tentativa de redenção em suas obras e
essas imagens influem na realidade enquanto percebida pelo sujeito mostrando
a ligação entre a sua literatura e uma forma de se observar o mundo. Este traba-
lho tem por objetivo, portanto, investigar a maneira como Dostoiévski trabalhou
o conceito de absurdismo na novela Memórias do Subsolo e qual seria do seu
ponto de vista literário, a redenção que pode ser proposta para os tempos hodi-
ernos. Levando em consideração que sua obra apresenta uma reflexão acerca de
problemas presentes no cotidiano, buscar-se-á analisá-la filosoficamente como
uma forma de traçar propostas para a resolução do problema do absurdismo.
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Compreensão e Mentalismo

Sebastião Alonso (UFG)

Na seção 143 das Investigações Filosóficas, Wittgenstein propõe uma situação
em que é solicitado a um aprendiz a execução de uma série numérica seguindo
uma determinada regra. Mas como avaliar a capacidade de compreensão do pu-
pilo? Uma ideia que entra em cena é a tese mentalista de que compreensão con-
siste em um estado ou processo mental causador da aplicação semântica correta.
A consequência de adesão a essa tese seria que a noção de regras deve prestar
contas a um truth-maker para sentenças necessárias já que, pelo viés mentalista,
a ocorrência de um estado, processo ou disposição serviria de elemento justi-
ficador de uma regra de sentido. Todavia, a posição do filósofo austríaco vai
mais no sentido de que a possibilidade de compreensão deve ter uma relação de
compatibilidade com as ações dos falantes. A compreensão não se dá por uma
experiência característica que um indivíduo venha a ter, e sim pelo seu compor-
tamento no contexto social. Compreender combina com o desenvolvimento de
um tipo de habilidade que diz respeito aos humanos, seus contextos interlocu-
tórios e suas capacidades futuras de aplicação de sentenças com sucesso. Ele
insiste que tal habilidade não tem qualquer justificativa em estados mentais dos
quais se segue a execução ou aplicação da sentença. Há uma certa inclinação
natural à ideia de que compreender é um tipo de evento mental ou vivência
privada, mas é preciso combate-la. Nesse sentido, a proposta aqui é de análise
dos argumentos contestadores da tese de que critérios mentais operam como

definidores de entendimento, ou seja, que uma experiência privada tenha papel
determinante na possibilidade de compreensão dos falantes.
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A Estética da Guerra: uma reflexão acerca do texto A obra
de arte na era da sua reprodutibilidade técnica de Walter
Benjamin

Thainá dos Santos (UnB)

O objetivo da presente pesquisa é refletir sobre o uso da obra de arte para
fins fascistas a partir da crítica de Walter Benjamin em seu texto A obra de arte
na era da sua reprodutibilidade técnica. A proposta é percorrer as indicações do
autor, especialmente pela ênfase às inovações que alteram o conjunto das técnicas
artísticas, até o próprio conceito de arte. Em seu desenvolvimento, Benjamin
parte da análise de Marx sobre os impactos das produções capitalistas e, a partir
disso, desenvolve considerações acerca das repercussões de tais impactos na
superestrutura. Segundo Benjamin, a dialética das condições de produção na
superestrutura possui valor para a luta política. Desse modo, ele orienta seu
pensamento sobre a obra de arte e sua reprodução técnica por meio da adoção de
novos conceitos, visto que os tradicionais conceitos foram empregados de modo
incontrolado pelo fascismo. Seu intuito não é desenvolver reflexões e conceitos
sobre a arte para fins fascistas, mas para objetivos revolucionários. Benjamin
explica que com a reprodutibilidade técnica o ritual não é mais fundamento para
a obra de arte, como associado em suas origens remotas da antiguidade pelo seu
valor de culto. A autenticidade deixa de ser critério fundamental para a produção
artística. Desse modo, por uma produção serial e de constante atualização seu
fundamento passa a ser a política. A relação que Benjamin faz entre a arte nesse

cenário e as aspirações fascistas acusam a estratégia do regime em permitir as
manifestações das massas, embora não tenha por pretensão salvaguardar seus
direitos. O fascismo pela estetização da política permite mobilizar o conjunto dos
recursos técnicos sem alterar as relações de propriedade. Tal processo conduz à
autoalienação e ao prazer estético diante da própria destruição. As novas técnicas
são, então, usadas por meio antinatural para a realização de guerras.
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O “ser junto a” e a possibilidade de dizer o “ser-mesmo” do
ente em Heidegger

Thayla Gevehr (UFG)

O objetivo desse trabalho é pensar em que sentido é possível falar sobre o
ser-mesmo do ente sem recair numa constância substancial (presença) desde a
qual o ente seria previamente determinado em seu ser. Nossas questões, decor-
rente desse objetivo, são: (1) como é possível dizer que o ente é ele mesmo sem
recorrer a uma substância primeira? (2) Qual é o sentido da mesmidade quando
o ser dos entes em geral está em questão? A pergunta por essa possibilidade, na
filosofia de Martin Heidegger, encontra como caminho de resposta o “ser junto
a” do Dasein. “Ser junto a” é a estrutura segundo a qual todo o ente pode vir
ao encontro desse ente que nós mesmo somos, deste ente para quem tudo faz
sentido; é o modo de estar junto ao ente que abre a possibilidade de que este
seja apreendido e compreendido de algum jeito. A consideração dessa estrutura
permite, então, que os modos de apreensão e compreensão do ser do ente se-
jam esclarecidos: na apreensão, o ente é tomado como simplesmente dado; na
compreensão, ele é tomado como manualidade. O esclarecimento desse último
sentido nos levará a entender em que medida o ente pode ser dito como mesmo
e como essa mesmidade nada tem a ver com uma determinação primeira e
constante que o Dasein apenas acessaria, de algum jeito. Por ela, entenderemos,
também, como é o contexto que determina o sentido de ser-mesmo dos entes
em geral e como esse contexto é inteiramente devedor do ente que somos. Para

mostrar o encadeamento conceitual do que estamos anunciando, nosso traba-
lho se orientará pela seguinte divisão temática: esclareceremos, primeiro, o que
significa “ser junto a”; depois, diferenciaremos os entes simplesmente dados dos
entes manuais; por fim, responderemos à questão sobre o sentido da mesmidade
do ente como decorrente do contexto, da doação de sentido que é o Dasein.
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Falácias acidentais e o diagnóstico de Aristóteles em 179a35-
8

Victor Vieira (UFG)

No trecho 179a26-7 de Refutações Sofísticas Aristóteles aparenta afirmar que
a invalidade de todos os argumentos que pertencem à classe das falácias aci-
dentais pode ser explicada da mesma maneira. Essas falácias seriam cometidas
ao alegarmos que um atributo pertence do mesmo modo a um sujeito e ao seu
acidente (166b29-30). Uma vez que o princípio inferencial pressuposto em ar-
gumentos falaciosos do tipo mencionado acima pode ser demonstrado falso por
meio de contraexemplos bem aceitos(179a28-9), as conclusões que se fundamen-
tariam nele não seriam necessárias, e por isso não seriam o resultado de uma
dedução ou de uma refutação se considerarmos o modo como essas duas noções
técnicas são empregadas por Aristóteles(165a6-7). Subsequentemente a esse di-
agnóstico Aristóteles apresenta em 179a35-8 o que seria um princípio válido de
inferência, o qual nos permitiria concluir necessariamente que todos e os mes-
mos atributos pertencem tanto ao sujeito quanto ao seu predicado. O problema
com essa solução dada por Aristóteles é justamente como interpretá-la, pois,
seu conteúdo é uma questão disputada entre alguns intérpretes. Meu objetivo
é propor uma hipótese interpretativa e avaliar as demais hipóteses lançadas na
bibliografia secundária sobre o trecho 179a35-8 e como estas poderiam ser ar-
ticuladas frente a alguns conhecidos enigmas como o homem mascarado e os
problemas criados pelos chamados contextos opacos. Nesses contextos, criados

pelo uso de construções que envolvem verbos psicológicos, operadores modais
e verbos de mudança, ocorreriam falhas na aplicação do princípio da substitui-
ção salva veritate: duas coisas são idênticas se podem ser substituídas uma pela
outra preservando a verdade.
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A noção de “existência” a partir de uma análise da lingua-
gem em Gottlob Frege

Vinícius Rodrigues (UFG)

A noção de “existência” figura como um problema abordado por diferentes
correntes e em diferentes épocas da filosofia. Nessa comunicação abordarei a
noção de “existência” a partir do ponto vista da linguagem e da maneira como
Frege lidou com o assunto, expondo a soluções por ele elaboradas, bem como
suas limitações. Uma abordagem linguística do assunto é antiga e remonta ao
Sofista do Platão. Nesse diálogo, o filósofo ateniense distingue diferentes signi-
ficados do verbo ser, que são: identidade, predicação e existência; e com isso
lança as bases lógicas para um discurso com pretensão de verdade adequado a
uma investigação sobre a metafísica, o que considerava ser o discurso filosófico,
em contraposição ao humanismo e relativismo sofista. A partir dessas bases
Aristóteles desenvolve sua teoria do silogismo que permanece hegemônica por
milênios até o século XIX com a proposta fregeana. Frege, propõe novas bases
lógicas para o discurso com pretensão de verdade e a noção de existência passa
a ser identificada com o quantificador existencial, o que em português cotidi-
ano pode ser expresso como “Há algo que satisfaz determinada propriedade”.
Contudo, essas soluções via diferenciações lógicas parecem não se relacionar
diretamente com a intuição de senso comum, por exemplo, parece haver uma
grande diferença entre dizer “Há alguém que é o governador de Goiás” e “Mar-
coni existe” – as soluções lógicas dão conta da primeira, mas não da segunda

sentença, e por outro lado, a noção de existência do senso comum parece se
relacionar mais com a segunda do que com a primeira. Uma solução adotada
por essa vertente lógica, tanto antiga quanto contemporânea, para o caso de sen-
tenças do segundo tipo foi a de pressupor a existência daquilo que se fala, mas
seria isso razoável? Quais seriam as limitações dessas posições? Há alternativas?
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A dimensão estética da política em Jacques Rancière

Wellington Ribeiro (UFG)

A presente reflexão se funda na análise dos principais traços da dimensão esté-
tica da política então dimensionados pelo filósofo francês Jacques Rancière. Para
tanto, percorri o conceito de partilha do sensível com o intuito de mostrar que as
interconexões entre a estética e a política se valem da rotura particular das situ-
ações sociais onde o trânsito de universos culturais, longe de se guiar pela doxa
da ideologia, é atravessado por dissensões e fraturas que evocam dispositivos
de resistência às injunções consonantes. Em obras como Do Desentendimento,
Noite dos Proletários e, principalmente, A Partilha do Sensível: estética e po-
lítica, Rancière aborda condutas dissonantes, onde se opera um dissenso que
não se limita aos aspectos discursivos, uma vez que implicam em formas de ver,
ouvir, sentir, fazer e pensar dos juízos que adjudicam o que deve ficar dentro e
fora da órbita de partilha do sensível. Assim, é possível deslindar uma dimensão
transformadora na partilha e consequente resistência de sujeitos e grupos sociais
perante à aparição rígida do real. Nesse interim, as formas artístico-subjetivas
e as metáforas contribuem para um primeiro entendimento de que os “encai-
xes” entre os discursos, sentenças e máximas que modulam a prévia partilha do
sensível sobrevém enfim, desencaixados.

A propósito do argumento antropológico em Jean-Jacques
Rousseau

Wilame Gomes (UFG)

Nossa comunicação tratará da questão antropológica, mais precisamente ver-
sará sobre as dificuldades que envolvem a compreensão do homem natural em
Jean-Jacques Rousseau. No Segundo Discurso, Rousseau chama a atenção de
seu leitor, principalmente aquele que deseja estudar o homem, para a necessi-
dade de se proceder o estudo tendo em vista a distinção entre o homem essencial
e o homem real. Ele sugere que a pintura do homem real que serve de análise e
ancoradouro para vários filósofos lançarem mão do homem no estado de natu-
reza carece de rigor, porque remete sempre ao homem já transfigurado. Nossa
indagação é a seguinte: há mesmo vantagem em pensar o homem omais afastado
possível das condições concretas e efetivamente perceptíveis e que nos cercam?
Partiremos da imagem de estado de natureza como é apresentada geralmente
pela filosofia política, que avança entre os jusnaturalistas como estado de con-
flito e de insegurança, e que se sustenta tão somente num recuo histórico factual
do homem real; para entender porque essa fundação implica em dificuldades
quanto ao acesso do puro estado de natureza e quanto a análise mais rigorosa
sobre a natureza humana essencial ou abstrata. Em contraposição a esta con-
cepção, buscaremos no pensamento de Rousseau elementos para compreender
a noção de Estado de natureza e a distinção entre homem essencial e homem
real, proceder a separação daquilo que a arte humana pôde agregar como saldo
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de suas inquietações daquilo que, de fato, tenha saído das mãos do autor da
natureza. Esta distinção, provavelmente ajudaria a responder ao argumento de
que o homem da natureza sofre por completo as determinações naturais e em
nenhum momento coloca a sua independência contra a natureza originária, mas
ao mesmo tempo em que ele se beneficia de seu modo de ser ilimitado, ver-se-á
compelido por um tipo de carência providente desta condição.

Ensino de filosofia: engessamento ou mobilização do pen-
samento?

Yasmin André (UFG)

Neste texto, apresento inquietações filosóficas a respeito do ensino de filosofia
no ensino médio. Refletir sobre o ensino de filosofia é considerar a existência
de várias problemáticas atreladas às estruturas de formação do professor e do
estudante, entre elas o poder atribuído à dicotomia entre: ser possível ensinar
a filosofar ou ensinar Filosofia. Essa ambivalência intensifica dificuldades no
ensino para os estudantes e para os professores da disciplina no nível médio.
Essa tomada de posição pressupõe adotar ou não a centralidade da História da
Filosofia na disciplina. A justificativa dessa centralidade da História da Filosofia
no ensino é pautada na intenção de que não ocorra interferência da ‘posição
pessoal’ do professor (uma não-doutrinação) no ensino. Fazer só o uso da His-
tória da Filosofia no ensino médio tem como consequência o engessamento do
pensamento; a sala de aula será como um lugar de repetição, imobilizando o pen-
samento desses estudantes. Assumir a posição de que o ensino de filosofia deve
ser responsável pelo desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo do es-
tudante, reforça a possibilidade de se pensar problemas filosóficos da tradição e
do nosso cotidiano. Recorrer ao uso da história da filosofia no ensino de filosofia
no nível médio permite se pensar nos problemas da vida contemporânea à luz
dessa tradição filosófica? Essa instrumentalização (repetição da História da Filo-
sofia) no ensino de Filosofia indica um esvaziamento do ‘pensamento nômade’
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em nome da tradição filosófica.
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