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Apresentação 

 
Durante seus 52 anos de história, o curso de Filosofia da Universidade Federal de Goiás consagrou-se 

como importante referência nacional na formação filosófica e na produção de pesquisas na área, havendo criado 

o segundo curso de pós-graduação stricto sensu em filosofia mais antigo do país fora das regiões sul/sudeste e o 

primeiro doutorado em filosofia de toda a região centro-oeste. Tendo começado na Faculdade de Ciências 

Humanas e Filosofia, ora extinta, a formação filosófica na UFG-Goiânia hoje se realiza na Faculdade de 

Filosofia (FaFil), que possui os cursos de Bacharelado e Licenciatura.  E embora os processos de reestruturação e 

aprimoramento dessas duas frentes tenham sido desejavelmente reiterados no decorrer de nossa história recente, 

é possível dizer que o momento atual caracteriza-se sobretudo pelo esforço de refinamento da integração entre 

as múltiplas dimensões aí implicadas. 

É, pois, sob a ideia de tal integração que, neste ano de 2015, realizamos nossa XXII Semana de Filosofia 

e XVII Semana de Integração entre Graduação e Pós-Graduação, que ocorre entre 8 e 12 de Junho. O evento 

conta com o inestimável apoio da Capes, com a colaboração do centro acadêmico dos estudantes de filosofia da 

UFG (Cafil Transvaloração) e com a participação de renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com os 

quais temos buscado estreitar a cooperação.  

Como se pode notar, o primeiro âmbito de integração, já tradicionalmente buscado nessa atividade 

anual, é aquele em que os graduandos - iniciantes na incontornável tarefa de pesquisa em filosofia, que não se 

separa do próprio filosofar - encontram-se e dialogam, por meio de comunicações breves, com os pesquisadores 

mais experientes do Mestrado e do Doutorado, e todos em conjunto dialogam com seus professores e com os 

convidados, especialistas em diversas áreas da filosofia. 

O segundo âmbito de integração é precisamente o que diz respeito a essas áreas internas à filosofia, aqui 

representadas pelas principais linhas de pesquisa na FaFil: Lógica e Filosofia da Linguagem, Ontologia e 

Metafísica, Ética e Filosofia Política. Destarte, a programação da atual edição do evento procurou ser 

especialmente harmônica e equilibrada na contemplação de todas as referidas áreas, ofertando palestras, mesas-

redondas e mini-cursos que não somente tratem de temas pertencentes a cada uma delas mas também que os 

tratem em suas eventuais articulações recíprocas ou em suas relações com outras áreas não menos importantes, 

como, por exemplo, a Estética. 

Em terceiro lugar, em consonância com o atual momento de reformulação do curso de Licenciatura e 

com o reconhecimento de que nele a pesquisa já é uma atividade constitutiva da formação do licenciado em 

Filosofia da FaFIl, destaca-se também a presença - integradora entre Licenciatura, Bacharelado e Pós-Graduação 

- de atividades especialmente voltadas para a reflexão filosófica sobre o próprio ensino da filosofia. 

Por fim, reafirmando-se como evento aberto a todos os que se interessam e se preocupam com o cultivo 

da filosofia na cidade de Goiânia e no Estado de Goiás, nossa Semana de Filosofia caracteriza-se também como 

atividade de extensão, contribuindo, pois, mais uma vez, para a integração entre Universidade e Sociedade. 

Assim, damos boas vindas aos que nos visitam e desejamos a todos um excelente evento. 

 

 

Os organizadores 

 



P R O G R A M A Ç Ã O  

 

Abertura, Palestras, Minicursos e Mesas-redondas 

 

08/06 – segunda-feira 

 

8:00 às 9:00 - Credenciamento 

 

9:00 às 10:00 – Solenidade de Abertura 

 

10:00 às 11:30 – Palestra de abertura: O jogo como contra-imagem da vida 

Pedro Alves (Universidade de Lisboa) 

 

14:00 às 18:00 - Minicurso (1): Questões teóricas e práticas para a formação de professores 

de filosofia 

Marcelo Senna Guimarães (UNIRIO) 

 

18:30 às 20:00 – Mesa-redonda: O riso em Espinosa 

Cátia Cristina B. de Almeida (USP) – As memórias e a ideia de simultaneidade 

Marcos Ferreira de Paula (UNIFESP) – Memória, conhecimento e felicidade 

Ravena Olinda Teixeira (USP) – Felicidade e memória: os impasses da EV 

 

09/06 – terça-feira 

 

8:30 às 12:30 – Minicurso (1): Questões teóricas e práticas para a formação de professores 

de filosofia 

Marcelo Senna Guimarães (UNIRIO) 

 

17:00 às 18:30 - Palestra (2):  Dúvida e opinião nos debates probabilistas 

Alfredo Storck (UFRGS) 

 

19:00 às 22:00 – Minicurso (2): Direito e história em David Hume 

Maria Isabel Limongi (UFPR)  

 

10/06 – quarta-feira 

 

8:00 às 12:00 – Minicurso (3): George Berkeley e os labirintos da filosofia: acerca da 

percepção e do abstracionismo 

Alex Calazans (Faculdade Vicentina - FAVI / PR) 

 

17:00 às 18:30 – Palestra (3): O “Horenstreit”: uma briga acerca dos princípios e da função 

da estética 

Giorgia Cecchinato (UFMG) 

 



19:00 às 22:00 – Minicurso (2): Direito e história em David Hume 

Maria Isabel Limongi (UFPR)  

 

11/06 – quinta-feira 

 

8:00 às 12:00 – Minicurso (4) – A dedução transcendental das categorias em Kant 

Paulo Licht (UFSCar)  

 

15:00 às 19:00 - Minicurso (3): George Berkeley e os labirintos da filosofia: acerca da 

percepção e do abstracionismo 

Alex Calazans (Faculdade Vicentina - FAVI / PR) 

 

19:30 às 21:30 - Exibição do filme: Persona - Ingmar Bergman (Suécia, 1966) 

 

Debate: Daniel Perez (Unicamp); um aluno da graduação; um aluno da pós-graduação. 

Promoção: Cineclube CA-Filosofia  

 

12/06 – sexta-feira 

 

8:00 às 12:00 – Minicurso (4) - A dedução transcendental das categorias em Kant 

Paulo Licht (UFSCar)  

 

17:00 às 18:30 – Conferência de Encerramento: O sentido da história, o acontecimento e o 

povo: Kant contra si mesmo  

Daniel Omar Perez (Unicamp) 

 

Comunicações 

08/06 – segunda-feira 

 

Seção 1 

 

18:30 - Fabrício Santiago Almeida:  A estética da criação em Nietzsche 

19:00 - Ubiratane de Morais Rodrigues: O cinema como espelho crítico na perspectiva de 

Ernst Bloch 

19:30 - Charliston P. do Nascimento: O dilema essencialista histórico da mimesis em Arthur 

Danto 

  

Seção 2 

 

18:30 - Leonardo S. Gonçalves  -  A filosofia deve resolver o enigma do mundo 

19:00 - Vanessa da Silva Dias:  As duas faces do amor: uma análise do eros a partir do 

discurso de Pausânias e de Schopenhauer   

19:30 - Dalmi Alcântara:  Novos desafios do professor de filosofia no ensino técnico de nível 

médio  

  



09/06 – terça-feira 

 

Seção 1 

 

15:00 - Katiane Suellen Melo Araújo:  Platão: as definições de dialética nos Diálogos 

15:30 -  Natália Amorim do Carmo:  O suicídio filosófico no Fédon de Platão 

16:00 -  Ronaldo Moreira de Souza:  Sócrates: o “mestre do cuidado de si”   

 

Seção 2 

 

15:00 - Sergio Izidoro de Souza: Conflitos na Naturphilosophie de Kant 

15:30 - Camila Mandu da Silva: Conceito, intuição e experiência na Crítica da Razão Pura 

16:00 - Darley Alves Fernandes: Explicando e justificando ações: sobre uma suposta 

“antinomia do agir”   

 

Seção 3 

 

15:00 - Cícero Manzan Corsi: A linguagem e os Atos Judicativos na obra de Edmund Husserl 

15:30 - Rafael Carneiro Rocha: Consciência do tempo em Agostinho e em Husserl 

16:00 - José Reinaldo F. Martins Filho: Subjetividade, ontologia e distanciamento: elementos 

da crítica heideggeriana   

 

Seção 4 

 

15:00 - Geraldo Alves Teixeira Júnior:  Sobre o direito de resistência em Althusius: morte ao 

tirano? 

15:30 - João Aparecido Gonçalves Pereira: Conflitos políticos e liberdade civil: convergência 

ou divergência segundo Maquiavel? 

16:00 - Selma de Sá Barros: Direito natural e democracia em Espinosa  

16:30 – Fábio Eduardo Bezerra Lemos e Carvalho: O fenômeno da acrasia na ética de 

Espinosa 

 

10/06 – quarta-feira 

 

Seção 1 

 

15:00 - Júlia Sebba Ramalho Morais: O problema da relação corpo e alma na filosofia 

hegeliana 

15:30 - Arthur Bartholo Gomes: Metaperspectiva e Reflexão: um estudo a partir de 

Kierkegaard e Fichte 

16:00 - Felipe Assunção Martins:  A abertura da filosofia para a não-filosofia: uma análise 

do ensaio: Para a crítica da filosofia de Hegel de Ludwig Feuerbach   

 

 

Seção 2 



 

15:00 - Edson Lenine Gomes Prado: Da “filosofia da existência” ao “existencialismo”: notas 

sobre a gênese do pensamento de Maurice Merleau-Ponty 

15:30 - Harley Juliano Montavani: Em torno da possibilidade e da tarefa de uma nova 

ontologia em Merleau-Ponty 

16:00 - Luana Lopes Xavier: Merleau-Ponty e Bergson: sobre a ciência e a expressão do 

pensamento  

 

Seção 3 

 

15:00 - Luiz Carlos Ferreira Braga Junior:  Emílio: o cidadão universal - uma análise do 

pensamento político de Jean-Jacques Rousseau 

15:30 - Kellen Aparecida Nascimento Ribeiro: Contribuições da vontade geral para a 

conservação do estado civil rousseauniano 

16:00 - Vital Francisco C. Alves: Montesquieu e Rousseau: a igualdade na república  

16:30 – Adriane Campos de Assis Remigio: “As relações perigosas”: uma análise da 

máscara social em Rousseau e Diderot 

 

Seção 4 

 

15:00 - Caius Brandão: O problema da fundamentação da validade das Normas Jurídicas em 

Hans Kelsen 

15:30 - José dos Santos Filho:  Arendt e a tentativa de compreender o mundo totalitário: do 

“senso comum” ao juízo político 

16:00 - Samarone de Oliveira Lopes:  Hannah Arendt e o fracasso da Revolução Francesa   

 

11/06 – quinta-feira 

 

Seção 1 

 

15:00 - Ana Maria Siqueira Silva: A poética e o mito em Platão e Aristóteles 

15:30 - Gabriela Carvalho Carneiro: O desenvolvimento da “psyche” como forma de 

organização da polis na República de Platão 

16:00 - José Silva Ramos: O elenchos – o método em Sócrates   

 

Seção 2 

 

15:00  - Paulo Afonso Tavares: A contribuição de Edith Stein para a Fenomenologia 

15:30 - Augusto S. B. Rêgo: A fenomenologia presente em A Imaginação de Jean-Paul Sartre 

16:00 - Mariana Andrade Santos: A escrita filosófica do Eu e a arte de pintar a si mesmo com 

palavras   

 

Seção 3 

 

15:00 -  João Lourenço B. Neto:  Estado de exceção: entre o político e o jurídico 



15:30 - Túlio Pascal:  A filosofia como modo de vida: convergências entre Pierre Hadot e 

Michel Foucault 

16:00 -  Jean Claudio S. Nominato:  A possibilidade de uma justiça por vir por meio de uma 

ética e um apolítica desconstrutivas   

16:30 - Guilherme A. B. Carvalho: Liberdade em Edward Said: A crítica à invenção do 

Oriente 

 

Seção 4 

 

15:00 - Bruna Garcia da Silveira Miguel Elias:  Uma breve discussão sobre a substância em 

Wittgenstein 

15:30 - Paulo Junio de Oliveira: A equação de Bradley: questões de epistemologia da 

modalidade no Tractatus de Wittgenstein?  

16:00 - Igor Souza Saraiva: A crítica de Quine ao mito do museu 

 

12/06 – sexta-feira 

 

Seção 1 

 

15:00 - Abraão Lincoln Ferreira Costa: Nietzsche e a reconstrução histórica e filosófica do 

conceito de Bildung enquanto formação 

15:30 - Francisco José Porfírio Neto:  A transvaloração dos valores e a vontade de potência: 

o caminho para o surgimento do Übermensch e de uma nova cultura 

16:00 - Thaís Rodrigues de Souza: Nietzsche, Burckhardt e o legado do debate acerca da 

cultura na Alemanha oitocentista   

 

Seção 2 

 

15:00 - Victor Augusto Barbosa Vieira:  Um estudo sobre a argumentação e fundamentação 

da teoria do lugar no Livro 4 da Física de Aristóteles 

15:30 - Henrique Tavares de Castilho: Leibniz e a tese da necessidade da contingência 

16:00 - Fenando da Silva Machado: A epistemologia histórica bachelardiana à luz da 

reflexão de Georges Canguilhem  

 

 

*** 

 

Comissão organizadora 
 

Profª M
e
 Carmelita Brito de Freitas Felício 

Prof. Dr. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira 

Prof. Dr. Cristiano Novaes de Rezende 
Eder David de Freitas Melo (representante da pós-graduação) 

Prof. Dr. Hans Christian Klotz 

Pedro Romário Santos da Silva (representante da graduação) 
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Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
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