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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, tendo 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. 

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 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, inseparável 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, oferecendo palestras, mesas-

redondas e minicursos que não somente discorram sobre temas pertencentes a cada uma 
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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. 
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RESUMOS DAS PALESTRAS 

 

 

 

DÚVIDA E OPINIÃO NOS DEBATES PROBABILISTAS 

 

Alfredo Storck  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

O probabilismo é uma teoria moral desenvolvida no século XVI por Bartolomeu de 

Medina e visa auxiliar em decisões práticas em contextos de incerteza. A presente 

comunicação trata de duas teses centrais para os partidários do probabilismo: as definições 

das noções de dúvida e opinião, buscando-se apresentar as dificuldades encontradas pelos 

partidários do probabilismo ao tentarem defini-las. 

 

 

O SENTIDO DA HISTÓRIA, O ACONTECIMENTO E O POVO. 

KANT CONTRA SI MESMO 

 

Daniel Omar Perez 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

 

Na obra de Kant encontramos uma série de textos sobre a história que se inicia em 1784, 

com Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita e Resposta à 

pergunta: que é a ilustração?, e continua com Começo conjetural da história humana, em 

1786, as passagens da natureza como um sistema de fins na Crítica da Faculdade de 

Julgar, em 1790, A religião nos limites da mera razão, Sobre a expressão comum: talvez 

isso seja correto em teoria, mas não serve para a prática e O fim de todas as coisas, em 

1793, algumas passagens da doutrina do direito e da virtude em A metafísica dos costumes, 

de 1797, o Conflito das faculdades e Acerca de se a espécie humana vai em progresso 

constante para melhor, de 1798, e a Antropologia, de 1800. Esse conjunto de textos mostra 

uma produção de quase quinze anos de reflexão que perpassa uma série de mudanças, 
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pontos críticos e reformulações da própria filosofia transcendental. Ademais, o modo de 

agrupamento dos textos conforma, no mínimo, três momentos na tematização da história: o 

primeiro aparece entorno de Idéia..., apresentando a história como fio condutor; o segundo 

momento aparece na CFJ como conceito heurístico de acordo com o funcionamento da 

razão; o terceiro no Conflito das faculdades, no qual se introduzem as noções de 

entusiasmo e signos da história. A pergunta que surge é: será que é possível falar de uma 

teoria da história em Kant? Distintos comentadores têm arriscado uma leitura de conjunto 

da noção de história. Todos eles, preocupados com a coerência e a sistematicidade do 

filósofo, procuram mostrar a solidez da teoria kantiana da história. O problema dessas 

interpretações está em sua orientação. Parece louvável procurar a unidade do pensamento 

de Kant, mas o problema é saber qual é o eixo da unidade. Fica difícil harmonizar todos os 

textos sob uma mesma formulação teórica, e é nesse sentido que buscamos identificar as 

mudanças conceituais sem por isso achar inconsistências no pensamento de Kant. Mostrar-

se-á que em cada caso há um significado diferente de “história” e cada um deles possui 

condicionamentos conceituais, uma estrutura e um objetivo que diferencia essa noção de 

história em relação às outras. Não há propriamente uma teoria da história em Kant, e sim o 

caminho para uma teoria da possibilidade das proposições da história. 

 

 

O "HORENSTREIT": UMA BRIGA ACERCA DOS PRINCÍPIOS E  

DA FUNÇÃO DA ESTÉTICA 

 

Giorgia Cecchinato 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

No verão do 1795, Fichte enviou para a revista Die Horen a primeira parte de um texto 

intitulado “Sobre o espírito e a letra na filosofia numa série de cartas”. Nesse texto, ele 

retomava uns dos argumentos fundamentais de suas preleções do inverno entre 1794-1795 

sobre a vocação do erudito (Bestimmung des Gelehrten). Schiller, editor da revista Horen, 

recusou a publicação do manuscrito e explicou os motivos dessa escolha em uma carta. Ele 

declarou-se insatisfeito tanto com a forma do texto – inadequada e confusa – quanto com o 

conteúdo – demasiado abstrato e não correspondente ao título –, pois Fichte tinha 

anunciado um escrito sobre o espírito e a letra na filosofia, mas falou, principalmente, 
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sobre o espírito na arte. A dureza das palavras de Schiller é tanto mais surpreendente 

considerando o tamanho de sua admiração por Fichte, tendo ele assistido de maneira 

entusiasta às preleções De officiis eruditorum (sobre a vocação do erudito), do verão de 

1794. Enfatiza-se que alguns conceitos fundamentais que Schiller elabora nas cartas sobre 

a educação estética do homem são conceitos da própria filosofia de Fichte. Desse modo, 

queremos analisar o texto de Fichte como resposta direta às Cartas sobre a educação 

estética e mostrar como o ponto de partida comum às duas concepções diferentes do papel 

da arte no desenvolvimento humano é a Critica da faculdade de julgar de Kant: Schiller e 

Fichte querem desenvolver o espírito da filosofia kantiana além da letra. 

 

 

O JOGO COMO CONTRA-IMAGEM DA VIDA 

 

Pedro Alves 

Universidade de Lisboa 

 

Examino a compreensão vulgar do jogo e a multiplicidade de sentidos do fenômeno lúdico. 

Contra a compreensão vulgar, sublinho que o jogo não pode ser entendido às margens da 

vida "séria" e "real", mas como uma dimensão de liberdade e de reconfiguração que têm, 

em seu fundo, um poder de autotransfiguração da vida. Nesse sentido, proponho 

compreender o jogo como contra-imagem da vida não no sentido de ele ser sua imagem 

negativa, mas no sentido de ser o lugar onde a vida se mostra em sua força criadora de 

sentido e de mundos. Aproximo, assim, o jogo do fenômeno criativo e coloco-o no 

horizonte de uma atividade originariamente doadora de sentido à luz. Assim, a vida dita 

"séria" poderia ter sua chave de compreensão. 
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MINICURSOS 

 

 

GEORGE BERKELEY E OS LABIRINTOS DA FILOSOFIA: ACERCA DA 

PERCEPÇÃO E DO ABSTRACIONISMO 

 

Alex Calazans 

Faculdade Vicentina (FAVI-PR) 

 

O filósofo irlandês George Berkeley (1685-1753) ficou conhecido ao propor uma avaliação 

dos objetos do conhecimento a partir de um princípio que identifica ser e perceber. Essa é 

a base de sua famosa doutrina do ser é ser percebido (esse est percipi), cuja surpreendente 

consequência é a tese que nega a existência da substância material, isto é, o imaterialismo. 

Na história da filosofia, tal doutrina foi tratada como uma das mais singulares já 

produzidas. Prova disso estaria no fato de Berkeley ter sido ignorado por muitos filósofos 

importantes de seu tempo. Vários são os motivos para tal situação ter ocorrido, com 

destaque especial para sua pretensão de atacar um dos pilares do pensamento moderno: a 

doutrina das ideias abstratas. Para Berkeley, se a filosofia é a busca por conhecimento 

teria se perdido no labirinto das ideias abstratas. Desse modo, deseja-se apresentar um 

curso cujo objetivo principal é articular a relação entre a afirmação de que ser é ser 

percebido e a sua contraparte negativa, a saber: a rejeição das ideias abstratas. Mais 

precisamente, se investiga até que ponto esses dois aspectos são indissociáveis para a 

compreensão do pensamento de Berkeley. Para tanto, a apresentação está dividida em dois 

grandes blocos: a) inicialmente pretende-se avaliar os argumentos de Berkeley contra a 

doutrina das ideias abstratas, considerando um dos contextos em que isso ocorre, ou seja, 

sua crítica ao mau uso da linguagem; b) após, se analisam alguns problemas que resultam 

da recusa das ideias abstratas para determinadas áreas do conhecimento, tais como a 

filosofia natural e a matemática. 

 

 

  



15 

 

QUESTÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS PARA A FORMAÇÃO DE  

PROFESSORES DE FILOSOFIA 

 

Marcelo Senna Guimarães 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

 

Tomando como base os desafios do ensino de filosofia apresentados no texto do professor 

Silvio Gallo
1
, tentamos explorar algumas questões que podem ser colocadas com relação à 

formação dos professores da educação básica nessa disciplina. Entre essas questões estão a 

do caráter próprio da filosofia, a da possibilidade de relação com as demais disciplinas do 

Ensino Médio, a relação com a cultura brasileira e com a experiência dos estudantes. Não 

se pode deixar de levar também em conta as condições para a prática profissional do 

magistério. Pretende-se desenvolver os tópicos do minicurso em diálogo com a experiência 

dos participantes. 

 

 

DIREITO E HISTÓRIA EM DAVID HUME 

 

Maria Isabel Limongi 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

Trata-se de mostrar como Hume pensa a lei e, com ela, a justiça – a normatividade jurídica 

– em termos integralmente históricos e de estabelecer relações entre o Tratado e a História 

da Inglaterra, indicando que as obras compõem uma só e coerente teoria da justiça (Aula 1: 

a teoria da lei natural no Tratado da Natureza Humana e sua inscrição na tradição 

jusnaturalista moderna; Aula 2: a lei inglesa na História da Inglaterra e a contribuição de 

Hume para o debate constitucional inglês). 

 

 

  

                                                           
1
GALLO, S. Ensino de filosofia: problemas e desafios. In: GUIDO, H.; ALMEIDA JR, J. B. de; DANELON, 

M. (Org.). O transversal e o conceitual no ensino de filosofia. Uberlândia, MG: EDUFU, 2014. 
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A DEDUÇÃO TRANSCENDENTAL DAS CATEGORIAS EM KANT 

 

Paulo Licht dos Santos 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

 

A dedução transcendental da Crítica da razão pura dá um passo decisivo para a resolução 

da questão crítica fundamental do limite e alcance da razão. Nas palavras de Kant: “o leitor 

deverá, pois, persuadir-se da imprescindível necessidade desta dedução transcendental, 

antes de dar um único passo no campo da razão pura; de outro modo procede às cegas e, 

após diversos extravios, tem de regressar novamente à incerteza de onde partiu” (A 88/B 

120). Apesar da importância que possui, ou talvez precisamente por causa de seu alcance, a 

dedução tem despertado, em seus leitores, a constante sensação de extravio e de incerteza, 

o que justifica o diagnóstico mais recente, de Dieter Henrich, de que “apesar dos esforços 

longos e contínuos, o capítulo-chave da primeira Crítica permanece impenetrável”. Estão 

em jogo, para o leitor contemporâneo, não apenas a estrutura lógico-argumentativa de cada 

uma das duas versões da dedução, a diferença entre elas, a estratégia e a eficácia de suas 

provas, mas está também até mesmo o que a dedução pretende provar. O objetivo do 

minicurso é, em primeiro lugar, analisar alguns aspectos centrais da dedução 

transcendental em suas duas versões (a questão, o programa geral e a estrutura 

argumentativa) e, em segundo lugar, apresentar algumas linhas gerais de interpretação da 

dedução transcendental. 
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MESA-REDONDA 

 

 

MEMÓRIA E FELICIDADE EM ESPINOSA 

 

 

 

AS MEMÓRIAS E A IDEIA DE SIMULTANEIDADE 

 

Cátia Cristina B. de Almeida 

Doutoranda em Filosofia – Universidade de São Paulo (USP) 

catiabenevenuto@usp.br 

 

Falar em simultaneidade na filosofia de Espinosa nos faz imediatamente pensar em termos 

da relação da mente com o seu corpo, marcada não pelo paralelismo, mas sim por uma 

correlação entre ambos. Essa correlação envolve a identidade entre a ordem e a conexão 

das ideias e das coisas, ou seja, mentes e corpos resguardados das diferenças de expressão 

próprias aos modos de cada atributo. No entanto, quando falamos em conexões, nada 

impede que pensemos num arranjo que nos é tão peculiar: a memória, que, como diz 

Espinosa, não é outra coisa senão um engendramento de ideias que se passa entre o corpo e 

sua mente. Esse engendramento, que bem pode ser pensado em termos de um “processo de 

conexões”, também permite que a memória seja assegurada, uma vez que é necessário que 

o façamos para poder recordar, instituir, mudar, reconfigurar etc. Todavia, são conexões 

“aparentemente” singularizadas, pois cada um de nós conecta-se com as coisas, com o 

mundo, de maneira particular. Afinal, não somos, em certa medida, responsáveis por 

nossas conexões? Em verdade, digo em certa medida porque é quanto a esse aspecto das 

conexões, sobretudo das conexões simultâneas, que eu gostaria de refletir e que vai de 

encontro com uma das questões que venho trabalhando: a de que muito provavelmente não 

podemos mais pensar no substantivo memória no singular na filosofia de Espinosa, mas 

sim em memórias, uma vez que é justamente devido à ideia de simultaneidade que nos 

projetamos muito detidamente ao fato de que não há espaço para assegurarmos que 
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existam relações “puramente” individuas, uma impenetrável a outra, mas sim um 

emaranhado de ligações em rede que nos permite memorizar, rememorar e constituir 

história. Assim, nossa singularidade seria marcada muito mais pela repercussão das nossas 

memórias do que propriamente por elas. É dessa relação entre conexões afetivas 

simultâneas e singularidade individual que gostaríamos de tratar em nossa exposição.   

 

Palavras-chave: memória; simultaneidade; conexão.  

 

 

 

MEMÓRIA, CONHECIMENTO E FELICIDADE 

 

Marcos Ferreira de Paula 

Professor na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

marcosfdepaula@yahoo.fr 

 

Há uma questão um tanto cara que se costuma fazer sobretudo aos estudiosos da obra 

espinosana: é realmente possível, factível, realizável e alcançável a felicidade de que fala 

Espinosa? Tão rara, tão difícil... E os próprios estudiosos de Espinosa parecem ser a prova 

empírica da dificuldade da resposta envolvida na questão. O cartesiano Alquié escreveu, 

em algum lugar de Leçons sur Spinoza, que não encontrara um espinosano sequer que 

fosse feliz. Não é uma questão banal: para alguns poderia ser o teste da verdade do 

espinosismo. No entanto, escreve Espinosa, rara e difícil, a felicidade pode ser alcançada. 

Ocorre que, quando se fala em felicidade, pode-se estar com uma imagem que não 

corresponde à definição, ao conceito, à ideia de felicidade que Espinosa oferece nas 

últimas proposições da Ética V. Nosso objetivo aqui será o de mostrar que, definida como 

o usufruir de um “amor intelectual de Deus”, a felicidade envolve uma maneira de exercer 

o conhecimento e de conhecer a própria singularidade, que faz com que a felicidade seja 

um afeto contínuo e permanente daquele que a usufrui. A singularidade desse 

conhecimento e desse exercício fica clara quando contrapomos esse afeto precisamente 

àqueles no seio dos quais a felicidade emergiu: as alegrias passivas. Veremos que estas 

constituem uma memória afetiva do corpo que comporta uma dupla dimensão, 

aparentemente paradoxal: a memória das alegrias passivas, inscritas na experiência afetiva 
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do corpo, é em geral o maior obstáculo a que se alcance a felicidade, mas é também o 

impulso e a ocasião que levam a ela. Pelo confronto e pela relação entre a memória das 

alegrias passivas e o conhecimento envolvido no “amor intelectual de Deus”, nós veremos 

por que e em que medida a felicidade de Espinosa é possível, realizável e alcançável. 

Veremos que as alegrias passam, mas deixam seus vestígios no corpo, enquanto a 

felicidade é algo que só arduamente se conquista, mas, uma vez alcançada, não passa. 

Porque uma verdade eterna não pode se tornar falsa.         

 

Palavras-chave: alegria; afetos; eternidade. 

 

 

 

FELICIDADE E MEMÓRIA: OS IMPASSES DA EV 

 

Ravena Olinda Teixeira 

Doutoranda em Filosofia – Universidade de São Paulo (USP) 

ravenaolinda@usp.br 

 

A filosofia de Baruch de Espinosa é uma filosofia que busca, sobretudo, a felicidade, 

conforme o próprio filósofo deixa explícito logo no primeiro parágrafo do Tractatus de 

Intellectus Emendatione (TIE). A palavra beatitude ou felicidade aparece logo no primeiro 

parágrafo dessa obra por ser o real objetivo de Espinosa. Nesse mesmo parágrafo, o autor 

afirma ter percebido, com base na experiência, que as coisas que acontecem na vida 

ordinária são vãs e fúteis, por isso a finalidade de sua investigação filosófica é encontrar 

um bem que seja verdadeiro, ou seja, eterno, e por isso mesmo capaz de afetar a alma 

continuamente. Nesse sentido, o TIE é um projeto de adequação do intelecto para que tais 

coisas vãs e fúteis não desviem a mente de alcançar essa felicidade. Para tanto, faz 

necessário compreender adequadamente a potência da mente, bem como a sua origem e a 

sua natureza, tal como também nos propõe na segunda parte da Ethica. No De Mentis, 

sabemos que é pela relação da mente com o corpo que surge a memória. Tal como a 

imaginação, ela é resultado das afecções do corpo. O objetivo do presente trabalho é 

analisar as últimas proposições da Ethica, nas quais Espinosa divide a mente em duas 

partes, a saber, uma que perece com o corpo e uma que é eterna (Prop. XXIII), afirmando 
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que a felicidade provém do terceiro gênero de conhecimento e, consequentemente, da parte 

da mente que é eterna (Prop. XXVII). Também almejamos analisar os escólios das 

proposições XXXVIII e XXXIX, nos quais o projeto espinosano de reforçar a parte da 

mente que é eterna parece nos indicar que o caminho para alcançar a felicidade que sua 

filosofia nos propõe requer uma espécie de desprendimento da parte da mente que perece 

com o corpo, ou seja, um desprendimento da imaginação e da memória. 

 

Palavras-chave: felicidade; memória; eternidade da mente.  
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COMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

NIETZSCHE E A RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA E FILOSÓFICA DO 

CONCEITO DE BILDUNG ENQUANTO FORMAÇÃO 

 

Abraão Lincoln Ferreira Costa 

Mestre em Filosofia pela Universidade de Brasília (UnB) 

abraaofilosofia@gmail.com 

 

Nietzsche, em uma passagem do Crepúsculo dos ídolos, aponta para a decadência do 

sistema de ensino alemão ao afirmar que a educação, com o fortalecimento do Estado, 

perdera algo precioso: “o fim”, bem como os meios para se chegar a esse fim. Devido à 

unificação do Estado prussiano que culminou no fortalecimento do capitalismo na 

Alemanha, os estabelecimentos de ensino ginasial e universitário passaram a se dedicar 

apenas ao projeto de capacitação dos alunos. A partir deste contexto educacional, o 

propósito dos estudantes começou a ser o de apenas ganhar dinheiro ou de ingressar nos 

quadros do funcionalismo público o mais depressa possível. Baseando-nos nessa e em 

outras afirmações do pensador alemão, pretendemos, com este estudo, desenvolver uma 

investigação acerca da reconstrução histórica e filosófica do conceito de Bildung enquanto 

formação. Compreendendo os acontecimentos ocorridos nesse período, o trabalho analisa, 

de início, as considerações de Nietzsche sobre a cultura e os estabelecimentos de ensino 

alemães. Para ele, se antes o ensino nas escolas tinha como pretensão a pureza, 

desvinculada de objetivos práticos, conforme pensado por Friedrich August Wolf e 

Wilhelm von Humboldt, já na metade do século 19 fatalmente convertera-se num ensino de 

classe por conta da proliferação dos institutos profissionais e pela divisão das 

universidades em cursos especializados. Para tanto, será preciso remontar o projeto cultural 

realizado na sociedade alemã por volta desse período para, então, desenvolvermos, à luz 

das mais importantes obras nietzschianas, um balanço crítico dos estabelecimentos de 

ensino de caráter puramente técnico e cientificista. Somente assim perceberemos, também, 
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o quanto as contribuições do filósofo Arthur Schopenhauer, do positivismo e do filósofo e 

historiador Jacob Burckhardt tornaram-se imprescindíveis para uma melhor compreensão 

nietzschiana da Bildung. 

 

Palavras-chave: Bildung; formação; Nietzsche. 

 

 

"AS RELAÇÕES PERIGOSAS": UMA ANÁLISE DA MÁSCARA SOCIAL EM 

ROUSSEAU E DIDEROT 

 

Adriane Campos de Assis Remigio 

Mestranda em Filosofia – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

adrianecampos_@hotmail.com 

 

Pretendemos, nesta comunicação, desenvolver o tema da máscara social em Rousseau e 

Diderot. Rousseau foi um dos mais pertinazes críticos do excesso de civilidade e luxo que 

sua sociedade exibia, por ele caracterizado como máscara social, que pode ser encontrado 

em obras como o Discurso sobre a origem e os fundamentos sobre a desigualdade entre os 

homens e Emílio ou da Educação e em As confissões. Em oposição a essa metáfora, 

Rousseau buscava a transparência moral e social. Diderot, entretanto, parece assimilar a 

metáfora da máscara social em sentido crítico, de maneira a demonstrar que, se a sociedade 

já se encontra corrompida, a verdade pode ser descoberta sob o véu mascarado da ironia. 

Essa suposição pode encontrar fundamento em vários de seus escritos, entre os quais em 

sua obra O sobrinho de Rameau, um escrito publicado postumamente que se tornou 

referência para pensadores como Goethe e Hegel. Nosso objetivo é relacionar o tema da 

máscara social em Rousseau e Diderot com o romance epistolar intitulado Ligações 

perigosas, de Choderlos de Laclos, de 1782, adaptado em 1989 por Stephen Frears para o 

cinema. A trama é permeada por uma rede de vinganças e apresenta a sociedade como 

repleta de relações de interesses. No entanto, ainda que o romance nos forneça esse 

importante referencial histórico, utilizamos a adaptação cinematográfica como objeto 

principal de nossa análise, buscando nela perceber a importância da gestualidade, dos 

olhares e trejeitos, a fim de entendermos a construção da metáfora da máscara social. 

Assim, propomos, por um lado, pesquisar, com base na crítica à sociedade metaforizada 
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pela máscara, o índice de transparência em Rousseau – se há e se é possível existir na 

trama romanesca movida pelo desejo de vingança; de outro lado, buscamos, na crítica de 

Diderot, o caráter imoral que se torna útil ao dizer a verdade por meio do uso da máscara 

social. Verificamos, por fim, se há a possibilidade de afirmarmos a preponderância de uma 

das interpretações (ou Rousseau ou Diderot) em relação ao filme, ou se de fato só podemos 

analisá-lo afirmando a coexistência de ambas as críticas sociais.  

 

Palavras-chave: máscara social; verdade; ironia. 

 

 

A POÉTICA E O MITO EM PLATÃO E ARISTÓTELES 

 

Ana Maria Siqueira Silva  

Graduanda em Filosofia – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

anasiqueira4@gmail.com 

 

Apesar de expulsar os poetas da sua república perfeita, Platão não deixa de recorrer ao 

mito em algumas das mais importantes argumentações de suas obras, assim como em 

passagens célebres. Mesmo tendo criticado tão veementemente os poetas, notadamente 

Homero e Hesíodo, Platão utiliza artifícios que seriam próprios desses poetas, da criação 

poética em geral e do texto mitológico em particular. Há aí uma contradição, ou ao menos 

uma tensão, que precisa ser mais bem compreendida. Em contrapartida, o tratamento que 

Aristóteles fez do mito mostra uma posição completamente diferente da de seu mestre, 

uma vez que ele concebe o mito de outra maneira e lhe atribui uma propriedade criativa 

ilimitada, como se pode ver claramente em sua Poética. O mito, que é a imitação de ações, 

poderia ser uma projeção cognitiva das coisas, escondida numa trama narrativo-

explicativa, construção que encerra um alto grau de sofisticação racional. Pressupomos a 

origem da poesia e do mito como formas de ver o mundo num movimento racional em 

direção à filosofia, como também identificar uma natureza racional proto- ou pré-filosófica 

da poesia e do mito. Assim, partimos da hipótese do caráter propedêutico da poesia e do 

mito e supomos que, num sentido importante, eles representam uma preparação – talvez 

necessária – do pensamento para a filosofia, pois acreditamos que tiveram a função de 

quem desbrava um terreno para o pensamento filosófico. A poética mitológica traz, 
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claramente, uma racionalização do todo, é uma tentativa de compreender o mundo e nisso 

radica seu caráter propedêutico. Dessa forma, supomos que o mito é universal na sua 

capacidade de reproduzir eventos de tal maneira conectados e organizados que representam 

um conhecimento profundo da natureza humana. Concebemos, então, que o mito está 

relacionado, de alguma forma, a uma intenção cognitiva, cuja finalidade é um 

conhecimento profundo, total, universal e que os poetas gregos, como os poetas trágicos, 

conseguiram criar aquelas imortais peças talvez por terem, de alguma forma, algum 

conhecimento da natureza humana.  

 

Palavras-chave: mito; poética; propedêutica. 

 

 

METAPERSPECTIVA E REFLEXÃO: UM ESTUDO A PARTIR DE 

KIERKEGAARD E FICHTE 

 

Arthur Bartholo Gomes 

Doutorando em Filosofia – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

arthurbartholo@yahoo.com.br 

 

Esta apresentação pretende mostrar como uma ideia de metaperspectiva se desenvolve a 

partir da filosofia de Kierkegaard, partindo do desdobramento da concepção de dupla 

reflexão em relação à filosofia da consciência. Pode-se, nesse sentido, pensar num modo 

específico da discussão estabelecida com os autores do idealismo alemão, bem como do 

contexto filosófico do século XIX, a partir da ideia de reflexão. A concepção 

kierkegaardiana da dupla reflexão, a meu ver, encontra boa parte de sua inspiração no 

diálogo com o idealismo germânico, e, visto que as concepções apresentadas por Fichte 

consistem particularmente no ponto de partida da discussão sobre esse conceito nos moldes 

dessa corrente, é bastante frutífero que façamos a aproximação. De início, podemos dizer 

que a apresentação dos princípios primeiros de toda a ciência que Fichte desenvolve na 

Doutrina da Ciência de 1794 traz vários elementos e articulações de pensamento 

apropriadas por Kierkegaard, não só diretamente, mas também via Hegel, Schelling e 

mesmo pelos filósofos do primeiro romantismo, com respeito a vários conceitos 

fundamentais da sua filosofia. A veia literária de Kierkegaard o permitiu realizar um 
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manejo livre e poético, porém, não menos compromissado, de todas aquelas asserções 

típicas dos idealistas, segundo ele demasiadamente pretensiosas de rigor científico, para 

construir seu ponto de vista particular sobre a existência e seu interesse mais elevado, ou 

seja, o religioso. A ideia de metaperspectiva que virá à tona nesse confrontamento entre 

Kierkegaard e Fichte será abordada a partir de um desenvolvimento do conceito de 

reflexão nesses dois autores, e de uma maneira dupla: em Fichte, ela deve ser concebida 

em função do procedimento metodológico de desenvolvimento da ciência a partir do 

princípio absoluto incondicionado, que se identifica com o próprio procedimento da 

exposição da doutrina da ciência, e, em Kierkegaard, como o ponto de vista que se instaura 

a partir da sua concepção do religioso enquanto reduplicação subjetiva, cujo procedimento 

é o da dupla reflexão. Desenvolvo, primeiramente, a ideia de reflexão em Fichte conforme 

exposta nos §4 e 5 da Doutrina da Ciência, e, em seguida, mostro, a partir de algumas 

elucidações de Kierkegaard sobre a dupla reflexão, que aparecem ao longo de sua obra, 

como podemos conceber o ponto de vista que pretendo chamar aqui de metaperspectiva e 

como essa ideia permite delinear, clara e distintivamente, a relação de Kierkegaard com o 

idealismo alemão. 

 

Palavras-chave: metaperspectiva; reflexão; dialética. 

 

 

A FENOMENOLOGIA PRESENTE EM A IMAGINAÇÃO, DE JEAN-PAUL 

SARTRE 

 

Augusto Seixas Brandão Rêgo 

Mestrando em Filosofia – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

augustoseixas50@gmail.com 

 

Os primeiros trabalhos de Sartre não obedecem a uma cronologia exata quando se trata dos 

períodos em que foram concebidos e das datas em que foram publicados. Suas obras 

conhecidas até 1943 – ano de publicação de O ser e o nada – não sofrem grandes 

mudanças quanto ao tema, sempre embalado pela influência de Husserl e por um 

apontamento em direção a Heidegger. No entanto, A imaginação, ensaio lançado em 1936, 

pode ser considerado o primeiro trabalho de repercussão do autor. Nele, a questão da 
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imagem é narrada considerando os diversos modelos que a manusearam ao longo do tempo 

até culminar na renovação que o sistema husserliano estava destinado a lhe promover. 

Sartre principia interpretando as concepções do associacionismo – doutrina que afirma 

uma identidade entre o modo de ser dos fatos psíquicos e o modo de ser das coisas – e do 

psicologismo – que pretendia induzir os fenômenos da consciência da mesma forma como 

um físico estuda seu objeto – como uma metafísica ingênua: a imagem seria um simulacro 

interno das impressões colhidas do mundo externo e a imaginação uma fragilidade que 

pode nos auxiliar na formação de um conceito, mas que deve sempre ser ultrapassada. 

Sartre traça uma breve história do problema da imaginação passando por Descartes, 

Leibniz, Hume, até Taine, Stuart-Mill e Bergson; entretanto, independente das imagens 

como “pesadas pedras” darem lugar às “névoas vivas”, na passagem de uma geração à 

outra de filósofos e psicólogos elas permanecem coisas. É com o advento da 

fenomenologia de Husserl que a imagem alcança sua merecida dignidade. De acordo com 

Sartre, Husserl não deslegitima o papel do método indutivo dos empiristas, mas propõe 

uma abordagem livre de preconceitos acumulados em séculos, colocando o cientista diante 

de seu real objeto. Husserl não se demora muito no problema da imagem; porém, como 

Sartre o indica, a própria ideia de intencionalidade, libertando o mundo psíquico de todo o 

peso que as concepções clássicas o imbuíram, revoluciona ao associar a consciência àquilo 

de que se tem consciência. Assim, a imagem não é mais considerada coisa nem simulacro, 

mas ato. Não há diferença, para o Husserl de Sartre, entre fatos empíricos ou ideais, uma 

vez que ambos se reportam àquilo que a consciência não é. Sartre, no entanto, desde a obra 

em questão aponta alguns pontos sensíveis do pensamento de seu mestre, e isso resulta, por 

sua parte, na radicalização da noção de intencionalidade, expulsando, dentre outros 

conteúdos preservados por Husserl, o próprio Eu Transcendental, antigo responsável pela 

unidade interna das representações da consciência. A capacidade da consciência de se dar 

um objeto por meio da imaginação, devido à ausência associada à sua estrutura, sendo sua 

relação com o mundo uma relação intencional livre de categorias a priori, remete-nos à 

liberdade tão cara ao pensamento sartriano, mas verificada, nessa fase inicial, em níveis 

“menores”, muito importantes na elaboração futura de seu engajamento literário e político.  

 

Palavras-chave: imaginação; fenomenologia; liberdade. 
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UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE A SUBSTÂNCIA EM WITTGENSTEIN 

 

Bruna Garcia da Silveira Miguel Elias 
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bruna.minguelfilosofia@gmail.com 

  

Neste trabalho se faz uma breve exposição das características da concepção de substância 

aristotélica e uma breve discussão sobre se e como essa concepção teria influenciado 

Wittgenstein no Tractatus Logico-Philosophicus. Pretendemos expor a noção aristotélica 

com ênfase nos pontos que serão relevantes para uma discussão sobre a noção de 

substância em Wittgenstein e, para tal, usamos a interpretação de Lucas Angione. A 

concepção aristotélica nos dá um modelo no qual a substância é “res”: coisa que é suporte 

das propriedades, e não é, ele mesmo, uma propriedade, um subjacente último cuja 

existência é independente de qualquer outra existência. Wittgenstein diz expressamente, no 

Tractatus, que os “objetos são a substância do mundo” (2.021). Isso pode ser interpretado 

de diversas maneiras, dependendo do ponto de vista que se adote sobre o que seja o objeto 

wittgensteiniano nesse período. Numa visão fisicalista, objetos seriam átomos físicos; 

numa visão fenomenológica, seriam dados perceptivos simples; numa visão metafísica, 

entidades abstratas. Em sua versão metafísica, o objeto poderia ser bastante próximo da 

noção de substância aristotélica. Assim, exploramos a confusão que haveria nesse tipo de 

interpretação, uma confusão apontada por Griffin (Wittgentein’s Logical Atomism) como 

surgida da compreensão do objeto como subjacente. Analisamos, também brevemente, a 

concepção, atacada por Griffin, dos objetos como entidades metafísicas, tentando mostrar 

como os pressupostos da crítica de Griffin poderiam ser mantidos mesmo numa 

interpretação metafísica do objeto, como faz Hyder, por exemplo. Hyder (The Mechanics 

of Meaning) introduz a interpretação dos nomes como nomes de coordenadas, e, desse 

modo, por analogia, poderíamos compreender objetos como eixos de coordenadas. A 

crítica de Griffin tem seu ponto central na afirmação de que propriedades, em sentido 

aristotélico, não são o tipo de coisa que pode ser diretamente atribuído aos objetos 

wittgensteinianos, elas surgiriam da sua configuração apenas. Mostramos como tal 

afirmação é mantida mesmo numa interpretação metafísica do objeto, se o compreendemos 

em analogia a coordenadas.  
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JURÍDICAS EM HANS KELSEN 
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Bacharel e Mestre em Filosofia – Universidade Federal de Goiás 

caiusbrandao@globo.com  

 

Esta comunicação tem o propósito de apontar e discutir alguns problemas no processo de 

fundamentação da validade das normas jurídicas no sistema teórico de Hans Kelsen. A 

título de elucidação, primeiro, resumimos brevemente os conceitos centrais e realizamos 

um sumário da cadeia argumentativa que o filósofo e jurista alemão desenvolve nos 

trechos iniciais de suas obras Teoria geral das normas e O problema da justiça. Dessa 

maneira, buscamos evidenciar a distinção entre os conceitos de ‘ser’ (sein) e de ‘dever’ 

(sollen). A sua importância, para Kelsen, reside no fato de que os juízos de valor podem 

incidir unicamente sobre os objetos da ordem do ser. Portanto, a valoração de justo ou 

injusto se aplica exclusivamente sobre o ato jurídico, e nunca sobre a norma posta por ele. 

A partir desse ponto, analisamos a independência da validade das normas jurídicas em 

relação às normas de justiça, com as quais Kelsen justificou a exigência de pureza 

metodológica em sua teoria do Direito. Após o escrutínio desse princípio do positivismo 

jurídico, voltamos nossa atenção às diferenças conceituais e à relação entre a ‘eficácia’ e a 

‘validade’ das normas. Somente a partir desses elementos axiais, e com o auxílio de alguns 

comentadores, passamos à análise crítica acerca da função e da natureza ontológica da 

norma fundamental no sistema kelseniano. Mesmo diante dos problemas apontados no 

processo de fundamentação da validade das normas jurídicas, não deixamos de reconhecer 

a grande contribuição de Kelsen para a filosofia do Direito e para a ciência jurídica. Por 

outro lado, ao colocarmos em questão o recurso da pressuposição da norma fundamental 

como condição de possibilidade para a validação das demais normas jurídicas, ou, ainda, 

ao suspeitarmos da fonte primeira de validade, consequentemente colocamos entre 

parênteses a validade de toda a ordenação jurídica na estrutura hierárquica das normas. 

Não obstante, salientamos que as antinomias identificadas no processo de fundamentação 

normativa não são necessariamente oriundas dos ordenamentos jurídicos de fato, mas, 

antes, um problema teórico interno ao sistema kelseniano.  
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CONCEITO, INTUIÇÃO E EXPERIÊNCIA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 
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camilamnd@gmail.com 

 

Segundo Kant, o mundo exerce um caráter normativo sob a cognição humana. Só podemos 

efetivamente obter quaisquer tipos de conhecimento com a experiência – ainda que a 

constituição da experiência dependa dos conceitos puros do entendimento. Para Kant, deve 

existir um estado de cooperação entre as faculdades da sensibilidade e do entendimento no 

que se refere à constituição da experiência. Isso se evidencia numa célebre passagem da 

Lógica Transcendental, na qual lemos que: "Pensamentos sem conteúdo são vazios; 

intuições sem conceitos são cegas" (Krv B2). Dessa forma, lemos na Crítica da razão pura 

que a experiência depende da receptividade de nossa faculdade da sensibilidade, que 

permite intuir objetos, e da espontaneidade do entendimento, capaz de gerar conceitos e 

tornar possível a formulação de juízos. Sendo assim, o conhecimento provém de duas 

fontes fundamentais do espírito: a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade é a 

faculdade cuja característica é a receptividade; somente a sensibilidade pode receber 

representações fornecidas pelos objetos e por meio dela nos são fornecidas as intuições, 

que podem ser empíricas ou puras. Kant afirma que a intuição que se relaciona com os 

objetos por meio da sensação é a que se chama empírica; esta possui um caráter singular e 

remete diretamente às impressões que os objetos nos causam. Ainda, essa intuição só pode 

ser a posteriori, pois ela não antecede à experiência empírica. As intuições puras – espaço 

e tempo – são as formas básicas ou essenciais da sensibilidade, são as condições 

necessárias de possibilidade para que quaisquer representações sensíveis possam se 

ordenar e adquirir forma. Elas independem da experiência empírica, pois são disposições 

que já se encontram no espírito anteriormente a qualquer experiência de tal espécie. 

Segundo a argumentação kantiana, os conceitos dividem-se também em empíricos ou 

puros. Os conceitos puros do entendimento constituem a forma básica da organização 

conceitual dos objetos e, do mesmo modo que as intuições puras (espaço e tempo), 

independem da experiência empírica, pois já se encontram no espírito anteriormente a 

qualquer experiência de tal natureza. Ora, frente à argumentação kantiana que buscamos 

reconstruir vem à cena a seguinte questão: os conteúdos de nossa percepção possuem ou 

mailto:camilamnd@gmail.com


30 

 

não elementos conceituais? John McDowell, em Mind and World, afirma justamente que, 

segundo a argumentação kantiana, nossas capacidades conceituais entram em ação não 

apenas na constituição dos juízos que se baseiam nas experiências perceptivas, mas 

também na constituição das próprias experiências perceptivas que servem de fundamento 

para nossos juízos empíricos. Conforme McDowell – recorrendo ao Kant da Crítica da 

razão pura –, se concebemos nossas experiências perceptivas em termos de dados 

extraconceituais (isto é, como algo ainda não organizado conceitualmente), aparentemente 

nos tornamos incapazes de explicar como as percepções podem servir como razões para 

crenças ou juízos, i.e., se nossas experiências perceptivas são organizadas conceitualmente 

antes de sua efetivação ou se tais experiências devem ser tomadas como um puro e simples 

dado pré ou extraconceitual. 
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A comunicação tem por objetivo abordar a crítica do pensador estadunidense Arthur Danto 

à concepção da arte como mimesis, observando que à apreensão do tema havemos de 

abordar o conceito tanto sob o aspecto histórico quanto essencialista de sua filosofia. Nesse 

sentido, abordamos a mimesis sob a crítica de sua condição de narrativa mestra e, a seguir, 

do dilema que tal concepção faz emergir no âmbito teorético quando lhe é atribuído o 

caráter de natureza da arte, ao que Danto nomeou, inspirado em sua interpretação do 

Nascimento da tragédia, de Nietzsche, de “o dilema de Eurípedes”. 
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Cícero Manzan Corsi 
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Em suas Investigações lógicas, Husserl aponta a razão pela qual os filósofos devem 

começar suas reflexões sobre a lógica, partindo da linguagem. Husserl destaca, na seção 2 

da Introdução de seu texto, que toda investigação teórica, mesmo que não seja realizada 

somente por atos de expressão verbal ou por uma declaração completa, é finalizada por 

meio da linguagem. Somente a partir da linguagem a verdade da teoria poderia se tornar 

uma posse definitiva da ciência. A figura mental em questão é o índice de um signo – seja 

ele mnemônico, distintivo, caracterizador – que pode ser expresso gestualmente, 

escrituralmente ou verbalmente enquanto efetivação do ato. Aí está uma diferença crucial 

entre o indicar e o significar. Daí a tese: “O significar não é uma espécie do ser-signo no 

sentido do indicar” (HUSSERL, 2007, p. 50). Para compreender o pensamento do filósofo 

alemão sobre a linguagem, inicialmente devemos analisar o conceito de ato. Ato 

corresponde à produção de sentido. Dessa forma, é sensato afirmar que um ato judicativo 

nada mais é do que a produção de sentido de um determinado juízo. Todo juízo é de caráter 

intelectivo. Em outras palavras, todo juízo é produto da racionalidade. A expressão só pode 

ser entendida no domínio dos juízos ou dos conceitos, levando em conta que todo juízo, 

além de ser de caráter intelectivo, advém da conexão (junção) de conceitos. Nesse sentido, 

este texto pretende apresentar uma breve reflexão sobre a linguagem e a relação entre ela e 

o pensamento. Para isso, utilizamos como principal base teórica o texto Investigações 

lógicas, de Husserl, além de outros livros do autor, como Experience and Judgment e 

Formal and Transcendental Logic. Nesses textos, Husserl faz considerações, como ele o 

diz expressamente, acerca da própria natureza das significações, e não acerca de nosso 

modo de relação com as significações. O que ele diz acerca das significações é que elas são 

sim idealidades, mas que funcionam factualmente como significações de signos. Para 

enriquecer e fundamentar melhor essa discussão, exploramos também os trabalhos, sobre 

Husserl, de autores relevantes que discutiram o tema da linguagem, como Jocelyn Benoiste 

e Mohanty. 
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dalmi.alcantara@ifgoiano.edu.br 

 

O processo que envolve o ensino e a aprendizagem escolar é o principal e essencial desafio 

de diretores, coordenadores, professores e estudantes dos cursos técnicos de nível médio. 

No entanto, tal situação supõe o entendimento de que muitos outros desafios estão 

presentes no cotidiano dos envolvidos: desafios pessoais, profissionais e de perspectivas 

em relação ao futuro das pessoas, da sociedade e do próprio conhecimento. Tem-se como 

entendimento o pensamento de que, além de ter conhecimento, ao educador compete 

apropriar-se e/ou desenvolver novas competências, habilidades e ferramentas de apoio e 

orientação profissional para os envolvidos, facilitando, assim, as atividades de ensino e a 

superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos de nível 

médio. Assim, cada sujeito deve estar ciente de que o processo pedagógico supõe clareza e 

objetividade no que quer e faz, para que a aprendizagem se torne um ato mais prazeroso e 

eficaz. Este trabalho colocou-se frente ao desafio de conhecer e apresentar novas 

ferramentas de apoio ao docente e ao discente dos cursos técnicos de nível médio, visando 

a melhoria da atuação profissional dos educadores no desempenho das atividades de 

ensino, nas condições de aprendizagem e na promoção de um ambiente mais favorável à 

convivência e às atividades escolares, além de poder facilitar o processo ensino-

aprendizagem por meio de uma visão mais aberta e comprometida com as novas demandas 

da escola e a realidade objetiva e específica dos estudantes. Visa, ainda, a melhoria no 

aproveitamento das competências e habilidades de educadores e educandos, e, 

prioritariamente, contribuir com a melhoria na performance profissional dos educadores 

dos cursos técnicos em relação à orientação educacional e ao desafio dos estudos por parte 

dos educandos. Nesse sentido, parafraseando Paulo Freire, é necessária, portanto, a 

compreensão de que não basta ao educador e aos educandos saber que ensinar não é 

transferir conhecimentos, mas que vejam o ensino-aprendizagem como processo para a 

criação de possibilidades da produção de saberes, conhecimentos e relacionamentos, o que 
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requer que cada um assimile ontológica, política, pedagógica, epistemológica e eticamente 

o objeto de estudo no cotidiano da sala de aula. 
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“ANTINOMIA DO AGIR” 

 

Darley Alves Fernandes 

Mestrando em Filosofia – Universidade Federal de Goiás 

darley_alf@hotmail.com 

 

O objetivo da comunicação é explorar aspectos concernentes à concepção kantiana dos 

dois pontos de vista e traçar uma analogia com a importante concepção de “antinomia”, 

contudo, no âmbito do agir. Tal analogia remete unicamente à dupla concepção de leis as 

quais submetemos a ação humana quando buscamos investigá-la, a saber, as leis causais 

para a compreensão e a explicação histórico-social da ação, revelando aspectos 

conjecturais e fatos psicológicos e as leis (princípios) práticas que justificam o modo pelo 

qual o agente agiu – explicando a necessidade e a inevitabilidade de agir de certo modo. O 

significado do termo antinomia é bastante simples – conflito de leis – e este é o único 

aspecto que queremos abstrair, pois não importa-nos verificar se a justificação racional da 

inevitabilidade das antinomias se aplica no caso de uma “antinomia do agir”. Nosso 

objetivo é demonstrar que as leis que explicam as ações não são suficientes para justificá-

las, do mesmo modo que as que justificam não explicam as ações. Partimos de uma sutil 

diferenciação feita no ilustrativo exemplo da mentira maliciosa, a distinção entre “causas 

determinantes” e “razões determinantes” – ambas possuem bases epistemológicas distintas, 

visto que a primeira tem por fundamento o caráter empírico e a segundo o caráter 

inteligível. As “causas determinantes” oferecem os fundamentos para compreendermos o 

ato, revelando as causas da ação na medida em que reconstitui a série causal. Inclui, entre 

as causas da ação, aspectos psicológicos (fatos psicológicos), tais como desejos e 

inclinações, que são impulsos apetitivos insuficientes do ponto de vista normativo. As 

“razões determinantes” fornecem os fundamentos práticos da ação, isto é, indicam seus 
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fundamentos normativos e motivacionais, aspectos não acessíveis à investigação causal. 

Podemos racionalizar a ação a partir da máxima, regra de ação autoimposta que fornece 

tanto os fundamentos objetivos de autodeterminação quanto os fundamentos subjetivos do 

desejo. A exposição se divide em três partes: (i) a origem e o contexto da distinção entre 

“causa determinante” e “razão determinante”; (ii) como se explica uma ação a partir das 

“causas determinantes”; (iii) como se justifica uma ação e o que significa ter “razões para 

agir”. Concluímos demonstrando que esses dois pontos de vista são complementares.  
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O ambiente filosófico no qual Maurice Merleau-Ponty inicia as pesquisas que culminarão 

na redação de suas duas teses acadêmicas – A estrutura do comportamento, publicada em 

1942, e a Fenomenologia da percepção, em 1945 – é marcado pela chegada, na França, do 

“pensamento existencial”. O fato é que, entre 1930 e 1939, a paisagem filosófica francesa 

foi profundamente modificada pela intensificação da leitura de autores que vão desde 

Soren Kierkegaard, passando por Edmund Husserl, Max Scheler, Martin Heidegger, Karl 

Jaspers, entre outros. Nesse período aparecem também as primeiras obras do filósofo e 

dramaturgo Gabriel Marcel, além da revista Esprit, que, impulsionada por Emmanuel 

Mounier, contribuiu para a divulgação dos temas fundamentais da “filosofia da existência”, 

tais como encarnação, mistério, intersubjetividade e história. Ocorrem também nesses 

anos, vale acrescentar, os seminários do russo Alexandre Kojève sobre a Fenomenologia 

do espírito – frequentado por Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Jean Hyppolite, Georges 

Bataille, entre outros –, trazendo uma nova interpretação da obra de Hegel, efetuada por 

Kojève à luz do marxismo e da analítica heideggeriana do Dasein. Pois bem, no presente 

trabalho, tomando como eixo uma causerie pronunciada por Merleau-Ponty na Cidade 
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Universitária de Paris, em 1959, buscamos apresentar esse novo ambiente filosófico que 

toma forma na França dos anos trinta, década que precede, portanto, a Segunda Guerra 

Mundial. A partir disso, é também nosso objetivo identificar alguns dos principais 

elementos que estão na gênese do pensamento filosófico merleau-pontyano, e, de maneira 

mais ampla, de sua geração, em particular Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir – que, 

juntamente com Merleau-Ponty, protagonizaram, sobretudo a partir de 1945, quando 

fundam em Paris a revista Les temps modernes, aquele movimento que no pós-guerra ficou 

mundialmente conhecido como “existencialismo”, rompendo as barreiras dos círculos 

filosóficos e influenciando as artes e a cultura em geral.   
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O fenômeno da acrasia pode ser apresentado, em geral, pela fórmula de Ovídio – vejo o 

melhor e o aprovo, faço o pior –, que expõe a acrasia como uma prova do descompasso 

entre a razão e a ação humana. Esse descompasso revela tanto a incapacidade de o homem 

agir conforme suas deliberações sobre o que é o melhor e o que é o pior como a 

consciência dessa incapacidade ou, de outro modo, revela a possibilidade de o homem agir 

mal consciente e involuntariamente. A consciência da ação e a fraqueza da vontade 

sujeitam o acrático aos sentimentos de arrependimento e vergonha. Esse contexto no qual o 

homem deve procurar fortalecer a sua vontade com o intuito de agir sempre de acordo com 

suas deliberações sobre o que é o melhor é o contexto próprio de uma eticidade ou de uma 

moralidade. Portanto, podemos dizer que as condições nas quais o fenômeno da acrasia é 

possível orientarão as condições nas quais é possível uma ética ou uma moral. Desse 

modo, perguntar se e como a acrasia é possível num sistema filosófico pode corresponder, 

dentre outras possibilidades, à busca pelo fundamento ou princípio da ação ética ou moral 

nesse sistema. Nesse quadro crítico, as éticas socrática, aristotélica e espinosana podem ser 
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explicadas sobre princípios distintos a partir do fenômeno da acrasia. Com efeito, como diz 

Aristóteles a respeito da ética de Sócrates: “para ele não havia sentido para a noção de << 

falta de domínio >>. Segundo ele, ninguém age contra a noção que tem do que é o melhor 

de tudo, mas, quando assim age, fá-lo por ignorância”; desse modo, o fenômeno perde a 

possibilidade de ocorrer na medida em que é apresentada a causa do “descompasso” entre a 

razão e a ação, pois fica evidenciado que é a ignorância da melhor razão que impede a 

melhor ação, eliminando o descompasso entre razão e ação. Na ética aristotélica, a acrasia 

se configura na estrutura de um silogismo prático no qual um apetite provocado pela 

percepção de um objeto presente interfere e estabelece o conflito entre a afirmação 

resultante do silogismo e a direção da ação motivada pelo apetite. Na ética de Espinosa, no 

entanto, a acrasia está assentada na impotência do homem para regular e refrear os seus 

afetos, de modo que ele é “muitas vezes, forçado (coactus), ainda que perceba o que é o 

melhor para si, a fazer, entretanto, o pior”; com essa sujeição aos afetos ele se aproxima de 

Aristóteles, mas, no que se refere à demonstração da causa dessa impotência, Espinosa se 

aproxima de Sócrates sem, contudo, nem desconfigurar o fenômeno da acrasia na sua ética 

nem partir para o intelectualismo ético socrático. Demonstrar como essas posições se 

conciliam na ética espinosana é o objetivo desta comunicação, feita preponderantemente a 

partir das primeiras proposições da Quarta Parte da Ética. 
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Nietzsche, no momento de maturidade filosófica, ao implodir a dicotomia entre mundo 

aparente e mundo verdadeiro, redimensiona a relação entre Apolo e Dioniso, de sorte que o 

primeiro não se limita a representar a majestade dos traços e das linhas e tampouco o 

último se restringe à necessidade de transbordamento e excesso. Doravante, o artista deve 
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se submeter aos seus desejos e à sua vontade. Falar de vontade e de arte é falar da vontade 

de potência. Para tanto, é preciso escolher uma determinada interpretação dos 

comentadores de Nietzsche. Porém, assumi trabalhar com duas que até certo ponto são 

distintas, a saber, a de Heidegger e a de Müller-Lauter. Não pretendo estabelecer um 

diálogo entre os dois autores, mas utilizar suas interpretações principalmente naquilo em 

que não há discordância em relação à vontade de potência e a fisiologia. Não interessa aqui 

a interpretação heideggeriana de que a filosofia nietzschiana consistia em levar a 

metafísica até as últimas consequências, mas a compreensão do grande estilo como uma 

consequência da fisiologia, ou, como afirma o próprio Heidegger: “A arte como 

contramovimento em relação ao niilismo e a arte como objeto de uma estética fisiológica” 

(HEIDEGGER. Nietzsche I. 2007, p. 115). É esta compreensão de arte que se relaciona 

com a fisiologia que está imersa na interpretação da vontade de potência. No que diz 

respeito a esse processo ininterrupto da multiplicidade dos impulsos criadores, Müller-

Lauter escreve, em sua obra intitulada Nietzsche: sua filosofia dos antagonismos e os 

antagonismos de sua filosofia: “A efetividade a que se refere a filosofia de Nietzsche é a da 

multiplicidade de vontades de potência, que diz respeito a antagonismos interrelacionados, 

formando o mundo em tal relação” (p. 68). É nessa multiplicidade antagônica que o artista 

cria e se integra à realidade.  

 

Palavras-chave: criação; fisiologia; Nietzsche. 

 

 

A ABERTURA DA FILOSOFIA PARA A NÃO FILOSOFIA: UMA ANÁLISE DO 

ENSAIO PARA A CRÍTICA DA FILOSOFIA DE HEGEL, DE LUDWIG 

FEUERBACH 

 

Felipe Assunção Martins 

Mestrando em Filosofia – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

assuncaofilosofia@gmail.com 

 

É atribuído, no percurso das obras de Feuerbach, ao texto Zur Kritik der Hegelschen 

Philosophie, de 1839, o ponto de partida para uma crítica mais radical do pensamento de 

Hegel, iniciando, a partir de então, um distanciamento gradual que desembocará nas Teses 
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provisórias para a reforma da filosofia e nos Princípios da filosofia do futuro, ambos de 

1843, alcançando, com eles, a melhor fundamentação de sua doutrina da sensibilidade. 

Persistirá, ao longo de toda sua produção, o apelo a uma concretude (a certa efetivação ou 

humanização do pensamento abstrato), porém, não mais confiando à razão, como nos 

primeiros escritos, o protagonismo dessa virada para a imanência, mas, como veremos, à 

sensibilidade humana o papel de princípio real da filosofia. Ao contrário do que pode 

indicar o título, o ensaio Para a crítica da filosofia de Hegel não se trata de uma crítica 

total à filosofia hegeliana, mas sim, na verdade, de uma preambular reflexão sobre a 

própria natureza da filosofia a partir de correções de alguns aspectos fundamentais da 

chamada “filosofia especulativa alemã”, e não apenas da de Hegel. O propósito inicial é o 

de desmascarar, em alguns aspectos, as pretensões estritamente lógico-formais e 

sistemáticas do conhecimento filosófico absoluto – e seu começo indeterminado e 

autorreferente –, denunciando a condição pessoal (subjetiva) e não absoluta de qualquer 

doutrina filosófica. Apesar de Feuerbach ainda não formular nele um programa conciso de 

superação da “velha filosofia”, nem esclarecer o conceito de sensibilidade – preocupações 

ainda em fecundação –, podemos encontrar, anunciada no texto, uma intenção quase 

explícita de rompimento com a ‘especulação idealista’ em geral e muitas das questões que 

lhe servirão, anos mais tarde, para uma “reforma da filosofia” estabelecida, sobretudo, em 

favor de uma concepção totalmente antropológica/ sensível da filosofia e de uma visão 

integral do próprio homem. A partir disso, identificamos, no referido texto, dois aspectos 

que nos parece importante destacar e analisar: a necessidade de que a filosofia tenha como 

primeiro fundamento aquilo que Feuerbach chamará de não filosofia, isto é, tudo aquilo 

que está fora do pensamento, e a crítica à sistematicidade da filosofia, com a consequente 

interpretação da dialética como comunicação intersubjetiva.  
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Neste trabalho exploramos a noção de “epistemologia histórica” expressa no pensamento 

epistemológico bachelardiano apoiando-nos na interpretação de Georges Canguilhem sobre 

o tema. Essa interpretação foi desenvolvida especificamente em três artigos escritos pelo 

filósofo, publicados em uma coletânea de textos intitulada: “Estudos de História e de 

Filosofia das Ciências: concernente aos vivos e à vida”. Canguilhem explora o 

pensamento bachelardiano em toda a sua amplitude, revelado em um exercício quase que 

apoteótico para com o mestre, sobretudo porque, segundo Lecourt, comentador de 

Bachelard, Canguilhem converteu-se justificadamente em um “herdeiro de Bachelard”. 

Ambos os pensadores reconheciam que a “historicidade do objeto da epistemologia impõe 

uma nova concepção da história das ciências”, já que a disciplina “história das ciências” 

foi introduzida nos costumes e nas instituições francesas da cultura por meio dos cuidados 

de uma escola filosófica particular, a escola positivista de Comte. Há de se considerar que 

a tradição da corrente de pensamento positivista presente na epistemologia francesa faz 

frente ao desenvolvimento científico da época, engendrando uma história das ciências a 

partir dos resultados de sua própria atividade científica, de modo meramente exterior a ela 

e, em consequência, sob a ilusão da continuidade. Logo, a epistemologia bachelardiana 

pretende apontar uma nova concepção de “história das ciências”, dentre outras coisas. 

Desde suas primeiras obras o pensador se definiu como anterrealista (particularmente 

antepositivista) e anteidealista (no sentido de um antemayersonismo). Sendo assim, na 

presente comunicação pretendemos evidenciar os seguintes motes: o que Bachelard 

entende por história das ciências, como se dá a ruptura estabelecida pela epistemologia 

histórica bachelardiana em relação à escola positivista de Auguste Comte, o estatuto de 

descontinuidade histórica da ciência contemporânea, a noção de obstáculo epistemológico 

e a diferença crucial entre a postura do historiador das ciências e a postura do epistemólogo 

frente ao papel decisivo de coordenação e construção de uma história das ciências válida.  
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A vida humana, para Friedrich Nietzsche, não deve limitar-se à sua manutenção e o ser 

humano deve fazer-se presente no mundo por uma potência que lhe é exclusiva: criação de 

cultura. Esse entendimento levou o jovem Nietzsche a identificar, na cultura grega clássica, 

um enobrecimento cultural, ao passo que, em seu diagnóstico da situação cultural da 

modernidade, ele enxerga uma decadência alarmante em vista da busca pela mera 

manutenção da vida e uma moral que julga negativos os valores que fortaleceriam a 

humanidade em seu poder de criação. Estes fatores impossibilitaram o engendramento de 

cultura na modernidade, deixando para trás a rica cultura clássica. A cultura é necessária à 

formação do Übermensch, um importante conceito descrito por Nietzsche no livro Assim 

falou Zaratustra e conceito central para os propósitos dessa comunicação. Nietzsche quer 

valorizar a vontade de potência, razão pela qual o além-homem prescindiria de uma 

transvaloração dos valores morais. A transvaloração dos valores diz respeito a uma 

reavaliação do modo como encaramos a moralidade imposta principalmente pelo 

cristianismo. Aqui, a problemática se centra em questionamentos acerca das condições nas 

quais foram estabelecidos os juízos de “bem” e “mal”, se essa valoração contribui para o 

crescimento do homem e para a formação de sua cultura e se a forma de valorar é a mesma 

antes da inversão de valores promovida pelo cristianismo. Em sua Genealogia da moral e 

em O anticristo, Nietzsche conclui que, tal como estão dispostos, os valores morais têm 

um fim único de enfraquecer o homem para torná-lo suscetível à ordem vigente, criando 

um dualismo moral (bem e mal) que relaciona o bem a valores que não estimulam a força 

do homem, como a compaixão, portanto, valores que impedem o surgimento do além-

homem, ao passo que os valores que o fortalecem são marginalizados, jogados no limbo da 

moralidade. A crença nos valores morais cristãos, aliada à falsa ideia de vida e à razão 

transcendentes cria no homem valores niilistas, limitando, assim, a manifestação da 

vontade de potência do homem comum, culminando no esfacelamento da força que impede 
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o seu crescimento. Diante do exposto, há de se questionar em que medida a transvaloração 

dos valores morais contribuiria para alcançar o que Nietzsche chamou de além-homem. 

Poderíamos interrogar, ainda, qual seria o lugar da ideia de vontade de potência na 

formação do Übermensch e, finalmente, se seria possível um enfrentamento do quadro 

moderno rumo ao engendramento de uma cultura autêntica.   

  

Palavras-chave: transvaloração; Übermensch; vontade de potência. 
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A República de Platão apresenta um argumento central que costuma ser chamado de 

“analogia alma-cidade”. Esse argumento envolve uma hipótese de relação entre a 

psicologia dos indivíduos e a estrutura organizacional de uma cidade, do ponto de vista da 

relação entre filosofia, ética e política. O objetivo principal do presente trabalho é analisar 

o argumento sobre a expulsão dos poetas na República de Platão como forma de garantir a 

constituição de uma polis justa. Para tanto, analisamos a maneira como essa expulsão 

decorre da tese daquele argumento central. Platão propõe a educação dos guardiões e 

enfatiza a maneira como ela interfere na formação da psyche e, consequentemente, na 

formação e organização da polis. Assim, nos detemos nos processos de internalização e 

externalização da psyche no desenvolvimento da polis ideal, abordando a análise de 

autores como J. Lear, que sustenta que a psicologia platônica tem um núcleo interno e um 

núcleo externo, envolvendo tanto as pessoas como a polis. Em sua visão, “psyche-analysis 

and polis-analysis are, for Plato, two aspects of a single discipline, psycology, which has at 

its core the relation between inside and outside. What holds the Republic together is Plato’s 

understanding of what holds people and polis together.” (LEAR, 2001, p. 170). 

Pretendemos evidenciar como Platão argumenta sobre os aspectos cognitivos internos de 

um indivíduo e a forma como tais aspectos podem ser redimensionados na estrutura ideal 
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da sociedade. De outro lado, sendo a educação necessária para a formação dos indivíduos, 

em especial dos guardiões, vamos procurar delinear o modo como o processo educacional 

e cultural molda e é moldado pelos integrantes da polis, justificando, assim, a crítica a 

certos modos de produção cultural vigentes. 
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Althusius figura no pensamento político como um autor pouco conhecido, mas cuja 

herança é de suma importância, já que, segundo Otto von Gierke, foi ele quem inaugurou 

aquela tradição de pensamento que fundamenta a sociedade no pacto civil: o 

contratualismo. Rotulado simplesmente como "monarcômaco", para que pudesse figurar 

entre os nomes ignóbeis da filosofia política, Althusius elaborou, na verdade, uma série de 

argumentos que limitam o poder dos governantes a fim de salvaguardar a soberania para 

seu legítimo titular: o povo. É nesse contexto de soberania popular e de limites ao poder 

dos que mandam que Althusius pensa a noção de tirania e de usurpação do governo. Esses 

termos refletem a ação de chefes que tornam-se indiferentes à sua função, mas utilizam-se 

dos meios que lhe são concedidos para arrogar-se o poder absoluto de comandar segundo 

sua vontade, sem considerar as restrições que lhe são impostas pelo pacto político ou pela 

justiça divina. Desse desvio, que tem como efeito a degradação da ordem social – sensível 

e complexa e, portanto, demasiadamente preciosa para ser alterada conforme o arbítrio de 

um ou poucos indivíduos –, surge o direito de resistência. Justa e necessária, portanto, é a 

contestação do poder do governante que se diz legibus solutus e, de fato, a legitimação do 

grito de "morte ao tirano!" não está ausente em sua Política. Contrariamente às 

interpretações apressadas, contudo, a questão da tirania não é apenas problema de força e 

violência. O autor dedica um longo capítulo ao tema a fim de tomar precauções contra o 

abuso do direito de resistência e argumentar que o tiranicídio legítimo só ocorre contra 
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certos tipos de tirania, em certas circunstâncias e como efeito de processos definidos. 

Pode-se chegar a "matar o governante e colocar outro magistrado em seu lugar" (cap. 38, 

§63), mas nem todos seus erros e vícios podem ser considerados tirania, pois "deve-se 

considerar que ele é homem, e inclusive os melhores erram" (cap. 38, §4). Com base no 

texto de Althusius e comentadores, a proposta da presente comunicação é a de discutir a 

noção de tirania e de direito de resistência, problematizando o título de monarcômaco que 

acompanha o autor e mostrando, enfim, sua importância para o pensamento republicano. 
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O presente trabalho visa localizar, no desenvolvimento e nas ramificações do pensamento 

de Edward Said, a ideia de liberdade. Através dessa concepção, pretendemos encontrar a 

crítica na contraposição entre a imagem de Ocidente versus Oriente, como abstrações do 

pensamento colonizador em relação ao pensamento colonizado, e a construção dessa 

percepção exógena em um contexto de uso da força e sobreposições ideológicas 

endógenas. Procuramos encontrar os principais norteadores da formação do conceito de 

liberdade para Said para, então, compreender a sua crítica em relação ao que concreta a 

depreciação contida na percepção de Oriente e os porquês das limitações da liberdade 

frente a esse cenário. Esse trabalho se enfoca no pensamento pós-colonial contido em Said, 

porém, para cumprir a tarefa de realizar essa análise mais restrita dos conceitos de 

liberdade e Oriente, recorremos à consulta de fontes que levaram Said a desenvolver suas 

visões, como Rousseau, Adorno, Fanon, Hegel, além de Marx e Engels, mas, também, a 

análise de autores secundários ou pós-Said, inspirados por suas perspectivas de liberdade e 

Oriente para fazerem releituras, como Bahbah, Gayatri e Spivak. Por esse levantamento 

bibliográfico podemos desenhar modelos críticos do conceito imposto de Oriente, 

delineando proposições de juízos mais restritivos de liberdade, diametralmente ligados por 
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linhas que se cruzam na formatação de suas ideias correlacionadas. Essa pesquisa não se 

enfoca apenas em modelos de análises conceituais, mas, também, em proposições de 

exames e desconstruções da formação dessas análises de Oriente, além de conjecturas do 

modelo de liberdade contidos nesse pensamento. Para tanto, nossa pergunta se objetiva na 

correlação dos conceitos aqui mostrados: para Said, a liberdade se condiciona ao 

desaparecimento da condição de Oriente ou a liberdade é um estágio inatingível, uma vez 

que não há uma condição de equiparação à ideia de Ocidente? Nossa hipótese é a de que o 

conceito de Oriente é construído, em Said, por uma teia de significados previamente 

pensados por quem a utilizou. Assim, criam-se imaginários no sentido dialético que 

condicionam a existência de um Ocidente e uma categoria de limitação da liberdade, e esse 

limitador não se trata do Ocidente, mas justamente do próprio Oriente como um 

instrumento da promoção dessas restrições. Sendo assim, a liberdade não existe 

simultaneamente à condição de Oriental.  
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Pretendemos demonstrar que, em Merleau-Ponty, a possibilidade de uma nova ontologia 

não é legitimamente pensada de forma separada da pergunta e da investigação sobre a 

possibilidade da própria filosofia. Tendo em vista esse propósito geral, defendemos a 

necessária imbricação e complementaridade entre a “possibilidade” e a “tarefa” da 

renovação filosófica da ontologia em Merleau-Ponty. Proposta como uma terapêutica para 

a crise da filosofia ocasionada pela inadequação e insuficiência de suas formas tradicionais 

de pensamento e de discurso ante o desafio contemporâneo de pensar o sentido da vida, 

acolhendo-a como um problema filosófico privilegiado e imediato, a renovação da 

ontologia deve trazer consigo – e nos permitir compreendê-la – uma mudança no estatuto 
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próprio da filosofia, então levada a se abrir e a se estender ao não filosófico, abandonando 

a sua esfera formal purificada e prescindindo do essencialismo apriorístico que, abrigando 

o repouso em si de um ser primeiro, pretendia-se a última palavra ou o batismo mesmo do 

Ser, no entanto, inacessível à nossa vida que tem necessidade do seu contato, de frequentá-

lo ingenuamente, e de, originariamente, relacionar-se com ele. Sendo assim, se não 

podemos investigar a possibilidade de uma nova ontologia sem nos interrogar o que é a 

filosofia, ou, mais propriamente, pelo novo sentido que a filosofia adquire ao passar a 

considerar a vida como a sua questão fundamental e como o seu ponto de partida que lhe 

exige ultrapassar a cortina rígida do essencialismo, então, são o retorno e a recuperação do 

contato, da frequentação ingênua, e da relação originária com o Ser, que constituem a 

tarefa arqueológica legitimadora dessa nova ontologia que força a abertura da filosofia e 

dela retira todo a priori formal.  
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Em seus Ensaios de teodiceia, Leibniz aponta as dificuldades referentes à conciliação entre 

a liberdade humana e a natureza divina, que repousam fundamentalmente na tese 

leibniziana de que o curso ordinário do mundo já foi predeterminado harmonicamente por 

meio da livre vontade de Deus, de modo que todas as ações humanas (do passado, presente 

e futuro) já foram computadas por Deus antes mesmo de elas ocorrerem. Apontadas as 

dificuldades referentes a essa compatibilização entre a liberdade humana e a natureza 

divina, Leibniz terá de mostrar como é possível haver justiça no mundo, isto é, como os 

seres humanos podem ser responsabilizados moralmente por suas ações. Segundo o autor, 

essa aparente contradição, entre predeterminação divina e liberdade humana decorre da 

noção comum sobre a natureza da determinação divina. Para desfazer a aparente 

contradição, ele faz uma distinção entre dois tipos de necessidade, a saber, necessidade 
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lógica (absoluta ou metafísica) e necessidade hipotética. De acordo com o filósofo, o 

predeterminado – ou o preestabelecido – não se identifica com o necessário quando esse 

termo é tomado no sentido lógico, absoluto ou metafísico, pois, desse modo, não haveria 

espaço para a moralidade das ações, visto que uma necessidade lógica, absoluta ou 

metafísica não admite o contrário (isto é, o seu oposto implica em contradição). Assim, o 

mundo não é logicamente necessário, mas apenas hipoteticamente. Deus escolhe, entre 

infinitos mundos possíveis, o melhor mundo. Esse procedimento, portanto, é um ato da 

vontade de Deus, que é necessário e determinado. Aqui, deve-se lembrar, Leibniz fala de 

uma necessidade moral (ou seja, aquilo que não é necessário em si, pois, se assim fosse, o 

seu contrário implicaria em contradição), que é algo externo ao ser das coisas, que constitui 

a própria vontade do Criador. 
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O objetivo da comunicação será expor uma concepção da linguagem criticada e 

denominada por Quine de teoria da cópia ou mito do museu. Argumenta-se que a teoria da 

cópia é uma visão geral sobre a concepção do que seja o significado, que o define como 

algo fixo que independe da linguagem utilizada. Diferenciamos essa teoria do mentalismo, 

uma concepção particular sobre a natureza das entidades significadas que, além de se 

comprometer com o mito do museu, se compromete com a ideia de que os significados, 

isto é, as entidades “expostas” no museu, sejam de natureza mental. Ao adotar-se uma 

semântica mentalista, que compreende o significado como uma entidade mental 

determinada, adota-se o mito do museu, uma visão da linguagem como um conjunto de 

rótulos atribuídos a significados precisos, que são independentes dos rótulos que os 

substituem. Apresentamos, em seguida, o naturalismo de Quine, que será contraposto ao 

mentalismo. Para o naturalista, o significado consiste em uma propriedade do 
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comportamento e sempre deve ser empiricamente observável pelas disposições para 

comportamento verbal dos falantes de uma dada linguagem. O naturalista deve rejeitar não 

apenas a tese de que significados sejam entidades mentais, mas também a ideia de que haja 

significados fixos esperando serem denotados por uma expressão. Se o significado é uma 

propriedade do comportamento, cada expressão possui apenas o significado determinado 

por sua aplicação frente às diferentes situações estimulativas sofridas pelos falantes de uma 

língua, de tal modo que diferenças de significado devem ser empiricamente observáveis 

pelas disposições para comportamento verbal dos falantes. Com o objetivo de explicar a 

tese naturalista de Quine, apresentamos a sua tese da indeterminação da referência, 

segundo a qual não há nenhum critério objetivo para determinar a referência de certa 

expressão numa situação de tradução radical. Concluímos com a observação de que para 

Quine não haverá, para cada expressão de uma dada linguagem, não apenas uma intenção – 

que determina aquilo a que a expressão pode ser aplicada corretamente –, mas nem mesmo 

uma extensão, um conjunto determinado de objetos aos quais aquela expressão 

efetivamente se aplica. A única noção de significado que legitimamente pode ser utilizada 

pelo naturalista é aquela que Quine denomina de significado estimulativo, um par 

ordenado composto pela totalidade das situações estimulativas que provocam assentimento 

e as situações estimulativas que provocam dissentimento de certo falante competente de 

uma linguagem a dada sentença dessa mesma linguagem. 
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O pensamento de Jacques Derrida transcende a vertente da desconstrução da tradição 

filosófica e seus conceitos e a vertente da desconstrução pelo viés linguístico. A 

preocupação com questões relacionadas à ética e à política perpassam toda a sua obra. O 
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por vir (à venir) é a marca da desconstrução e traz consigo a marca da indecidibilidade, 

que é o espaço para se pensar o político. Uma ideia importante, em sua filosofia, é a noção 

de democracia por vir (démocratie à venir), que não está relacionada a uma democracia 

futura, está no âmbito da promessa e assim permanece, uma vez que a democracia plena 

não existe para Derrida. Não devemos tratar essa concepção derridiana como um 

pessimismo político ou um anacronismo, mas sim como um alerta para repensarmos as 

instituições e questões de cunho ético e político. O por vir está relacionado ao perpétuo e 

inacabável desenvolvimento de uma democracia que amplie os níveis de reconhecimento 

da singularidade. Só podemos reivindicar o por vir de uma democracia perfeita na 

imperfeição das democracias vigentes. O presente trabalho tem como objetivo apresentar, 

em linhas gerais, a desconstrução e seus questionamentos, seus operadores, dando atenção 

especial à différance. Posteriormente, discutimos as implicações da desconstrução no 

contexto da democracia por vir e tomamos como fio condutor as aporias 

condicionalidade/incondicionalidade, desconstrutibilidade/indescontrutibilidade; 

discutimos a questão da justiça, o direito e a hospitalidade, assim como temas a elas 

relacionadas, como alteridade e ética. Derrida elucida a distância detectada entre direito e 

justiça, o que nos leva a pensar um campo de atuação político que ultrapasse a arena 

delimitada das instituições do chamado estado democrático de direito, com a intenção de 

inscrever no direito exigências não reconhecidas de justiça. A desconstrução está associada 

à possibilidade de abertura para o outro, voltada para a questão da alteridade e ao respeito à 

singularidade e à diferença. A hospitalidade será a exposição incondicional e incalculável 

ao que acontece, mas ela não existe, de fato, de forma incondicionada, está sempre por vir. 

Mesmo assim, ou ela é incondicional ou não é hospitalidade, dirá Derrida. Há uma 

característica no pensamento derridiano de deslocar o pensamento para uma experiência 

hiperbólica – a hospitalidade é incondicional, a responsabilidade é infinita, a justiça é 

inalcançável e a democracia é porvir. Diante do exposto, com a desconstrução abrimos 

caminhos para uma reflexão e crítica do pensamento metafísico ocidental. Possuímos 

poderosas ferramentas para desenvolvermos uma política e ética não baseadas na 

metafísica, e sim na desconstrução. Temos, com isso, a possibilidade de poderosas 

consequências para o eterno aprimoramento da democracia da forma como nós 

construiremos seres políticos, éticos e respeitando as singularidades. 

 

Palavras-chave: desconstrução; ética; justiça. 



49 
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A compreensão da ideia de liberdade republicana presente no pensamento político de 

Maquiavel pressupõe uma análise da teoria dos humores, isto é, da oposição dos desejos 

que mobilizam os homens na obtenção de objetivos diversos. Enquanto a tradição do 

pensamento filosófico político que antecedeu esse autor via nos conflitos uma ameaça à 

vida social, o secretário florentino afirmou que eles estão na base da vida política, a qual 

nasce e se desenvolve no embate entre os diferentes humores que precisam ser bem 

gerenciados. N’O Príncipe, o autor assevera que “em todas as cidades, existem dois 

humores opostos: de um lado, o povo que não quer ser comandado nem oprimido pelos 

grandes. Do outro lado, os grandes que desejam comandar e oprimir o povo; desses dois 

apetites diferentes, nascem um destes três efeitos: principado, liberdade ou licença.” Em 

sua obra Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, Maquiavel mostra que é sobre a 

tramitação adequada dessa divisão social que se pode atingir a liberdade republicana. Para 

exemplificar essa ideia, ele aborda o caso de Roma, onde os tumultos que nasceram no 

âmbito coletivo, como a desunião entre o povo e o Senado, produziram mais 

consequências boas para a liberdade do que prejuízos. Como contrapartida, ele aborda o 

caso de Florença, onde os resultados de tais conflitos foram mais nocivos que benéficos à 

liberdade. Posto isto, este trabalho propõe analisar alguns pontos do pensamento de 

Maquiavel no que diz respeito à influência dos conflitos políticos em uma república, com o 

propósito de entender a relação que existe entre eles e a liberdade. Para examinar tal 

problemática, este trabalho está organizado em duas partes interligadas. A primeira parte 

tem como objetivo examinar se os conflitos políticos podem ou não viabilizar a liberdade 

republicana e, em caso afirmativo, em que medida isso é possível. Para tal, são analisados 

alguns trechos dos Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, nos quais Maquiavel 

faz uma abordagem positiva das dissensões dos humores. A segunda parte visa examinar 

outros excertos dessa mesma obra e também da História de Florença referentes às alusões 

negativas que o autor faz sobre os conflitos políticos. Ou seja, em que medida os tumultos 
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podem resultar na ruína de uma república? Nas conclusões finais são retomadas algumas 

ideias principais para apontar que os conflitos políticos não são irrelevantes em uma 

república e nem são, por si mesmos, a causa única da ruína ou da liberdade civil de tal 

república. Porém, são situações típicas da vida política que, quando tratadas 

adequadamente por uma república, podem contribuir com a manutenção da sua liberdade 

civil, culminando em sua grandeza, como ocorreu na Roma Antiga.   

 

Palavras-chave: conflitos políticos; liberdade civil; Maquiavel. 

 

 

ESTADO DE EXCEÇÃO: ENTRE O POLÍTICO E O JURÍDICO 
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As análises políticas de Giorgio Agamben, atravessadas e influenciadas pelas leituras de 

Carl Schmitt, Walter Benjamin, Michel Foucault e Hannah Arendt, anunciam que o novo 

paradigma governamental do Ocidente não é mais democrático e sequer poderia ser 

chamado de político. Segundo ele, o conceito de segurança substituiu qualquer noção 

política e a fórmula por razões de segurança se enquadrou como a nova medida basilar da 

ordem política atual. Para compreendermos essa polêmica afirmação, o filósofo nos 

convida para uma genealogia do conceito de segurança. Uma de suas possibilidades seria 

percorrer a investigação em direção do dispositivo do Estado de Exceção. Contudo, o 

móbil das inquietações de Giorgio Agamben foram as análises políticas iniciadas por 

Michel Foucault e Hannah Arendt, sobretudo aquelas que denunciam a politização da vida 

biológica. Tanto a biopolítica, de Foucault, quanto a vitória do animal laborans, de Arendt, 

diagnosticam o ingresso, a partir da modernidade, da vida nos cálculos e preocupações da 

política. Portanto, Agamben aponta que a politização da vida nua, evento este que constitui 

o evento decisivo da modernidade, assinalou uma transformação radical das categorias 

político-filosóficas do pensamento clássico. E, lançando uma hipótese, anuncia que se hoje 

a política atravessa um eclipse duradouro, isso se dá porque os pensadores da política 

deixaram de se confrontar com esse evento fundante na modernidade, isto é, a inclusão da 

mailto:joaolourencoborges@gmail.com


51 

 

vida nos cálculos do poder. Por outro lado, segue o filósofo italiano, os exames 

biopolíticos foucaultianos estão ligados aos modos em que o poder infiltra os corpos da 

espécie-homem, gerindo e governando as populações e moldando suas formas de vida. No 

entanto, os modelos jurídico-institucionais, como, por exemplo, a definição de soberania 

ou a teoria geral do Estado não foram completamente desenvolvidas por ele, o que mantém 

a zona de confluência entre esses dois aspectos do poder – jurídico-institucional e modelo 

biopolítico do poder – pouco trabalhados. Para Giorgio Agamben, as duas análises do 

poder não podem ser separadas porque a implicação da vida biológica na esfera política 

constitui o núcleo originário do poder soberano. Assim, ele retoma a tese de Carl Schmitt 

entre uma proximidade do estado de exceção e a soberania para projetar sua investigação 

no ponto obscuro de confluência entre o modelo biopolítico e o jurídico-institucional. O 

soberano, segundo Schmitt, é aquele que decide sobre o estado de exceção. A exceção é o 

dispositivo pelo qual o direito se refere à vida. Portanto, se pretendemos compreender a 

política contemporânea e o colapso em que ela está inserida, se torna importante aceitar o 

convite de Giorgio Agamben e direcionar nossa inquietação para o Estado de Exceção e 

sua implicação na vida nua.  

 

Palavras-chave: soberania; limiar; biopolítica. 
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O fenômeno totalitário, de acordo com Hannah Arendt, não pode ser bem compreendido 

utilizando as categorias conceituais tradicionais do pensamento ocidental, com as quais a 

humanidade costumava julgar os acontecimentos políticos. Essa tese assenta-se sobre o 

argumento de que a experiência totalitária, ultrapassando os limites do político, significou 

uma ruptura radical com as regras gerais do bom senso, instaurando no mundo um regime 

de governo sem precedentes na História. Como consequência, alguns dos principais 
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fundamentos da vida política – tais como a liberdade, a pluralidade, o espaço público – 

foram negligenciados ao ponto de retirar o sentido da experiência do homem com o próprio 

mundo. Então, a crítica ao totalitarismo, como algo inédito entre os homens, conduz a 

autora a uma reflexão sobre a gênese da política e sua verdadeira razão de ser. A partir daí 

ela busca uma compreensão mais ampla dos conceitos que fazem parte da tradição do 

pensamento político. Sua intenção, conforme ela mesma afirma, é extrair a essência 

primitiva das palavras-chaves da linguagem política que foram esvaziadas de sentido. 

Nessa perspectiva ela retoma o conceito de ‘senso comum’ (common sense) e o coloca no 

centro do debate sobre a política. Embora o conceito de senso comum nem sempre apareça 

associado diretamente à capacidade de julgar politicamente, acreditamos que é possível 

verificar certa relação de interdependência entre eles ao longo de toda a obra de Arendt. 

Em nosso trabalho, pretendemos analisar algumas implicações dessa relação aventada por 

Arendt a partir da seguintes questões: como a compreensão ampliada do conceito de senso 

comum, apresentado ao longo de sua obra, pode lançar uma nova luz para o entendimento 

do fenômeno totalitário, como o signo da ruptura radical com o político? Em que medida o 

senso comum, historicamente valorizado apenas como um sentido pré-crítico, pode vir a 

ser compreendido como o sentido que nos habilita a julgar politicamente?  

 

Palavras-chave: senso comum; juízo político; totalitarismo. 
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Nas páginas biográficas do jovem Martin Heidegger notamos que o tardio interesse do 

filósofo de Ser e Tempo pela questão da subjetividade parece ser, na verdade, o 

coroamento de um itinerário já iniciado em 1909. Embora estudante de teologia, os 

conceitos filosóficos eram os que mais atraíam a atenção do então seminarista católico. 

Com mais distinção, vemos as referências de Heidegger a Carl Braig, autor de Do ser: 
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compêndio de ontologia, de 1896. Na esteira de seu tempo, Braig dizia que o modernismo 

era cego para tudo que não é o eu ou não serve ao seu eu. Isso quer dizer que a autonomia 

do sujeito havia se transformado numa prisão autoconstruída; o estabelecimento de uma 

subjetividade calculista e reguladora como patente dominante para toda relação de 

conhecimento, furtiva ao âmbito da ontologia. Já partindo desse aspecto seria interessante 

notarmos como, além da própria noção moderna de sujeito, temas como a utilidade ou a 

pragmaticidade das relações se tornariam patentes na filosofia de Heidegger até Ser e 

Tempo. Contudo, o fato é que, se para Braig o “mistério inesgotável de uma realidade da 

qual somos parte” culminaria na consolidação de um sistema teológico que mais uma vez 

defenderia a existência de um Deus creator omnium, seguindo outro curso, em Heidegger 

essa mesma sensibilidade daria margem para a reviravolta de uma ontologia nova, 

reinstaurada desde o seu fundamento: ontologia posta como historicidade 

(Geschichtlichkeit), decadência (Verfallen) e finitude (Endlichkeit). Nesta breve 

comunicação, tentamos percorrer alguns dos elementos que compõem a crítica 

heideggeriana à noção moderna de subjetividade. A fim de justificarmos nosso ponto de 

vista, tomamos fragmentos escolhidos do segundo volume de Nietzsche (1946), obra na 

qual Heidegger estabelece diálogo com Descartes e a modernidade que este representa, 

além de textos como A época da imagem de mundo (1938) e Seminários de Zóllikon 

(1959-1969), nos quais o tema da subjetividade também comparece.  

 

Palavras-chave: subjetividade; crítica; Heidegger. 
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Nos diálogos de Platão ditos “aporéticos”, o leitor desavisado pode negar a centralidade e a 

relevância filosófica atribuída à definição. Sócrates está insistentemente perguntando “O 

que é X?” (ti estin;). Os diálogos desse momento, nos quais Sócrates aparece como 

personagem principal, apresentam uma das etapas de desenvolvimento do pensamento 
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dialético, demonstrando alguns traços em comum que Platão concretizará nos diálogos 

ditos da “maturidade”. Os escritos, nessa fase, são estruturados na forma de interpelações, 

em uma maneira particular e característica de argumentar, investigando uma determinada 

tese defendida mediante um jogo de perguntas e respostas. Na construção de sua ética 

intelectualista, Sócrates visou examinar seus interlocutores que sustentavam determinadas 

teses morais positivas, induzindo-os a superar o jogo de opiniões para alcançar a verdade 

ou, simplesmente, abandonar os erros, livrar-se dos sofismas e do estado de confusão 

propiciado pela interação no debate. A refutação buscava transpor a multiplicidade dos 

fenômenos, dos “enxames de exemplos”, das múltiplas definições de virtudes como, por 

exemplo, a justiça, a coragem, a piedade, a beleza, a amizade etc. Esse modo de 

investigação – conhecido como elenchos – ilustra fidedignamente o pensamento próprio do 

Sócrates histórico, podendo, até mesmo, com alguma justiça, afirmar que o filósofo jamais 

interage com seu interlocutor sem refutá-lo. Essa forma de argumentação requer, como 

única condição imposta, o comprometimento pessoal dos interlocutores de que só digam o 

que verdadeiramente creem, isto é, opiniões com que se comprometam, perguntando e 

respondendo de forma objetiva. Assim, nenhuma opinião é excluída, por mais incoerente 

que às vezes possa parecer. É importante ressaltar que, em quaisquer dos diálogos, 

Sócrates não usa o termo elenchos para denominar esse modelo de investigação, não o 

discute e muito menos oferece ao leitor uma explicação sobre o que ele consiste. A bem da 

verdade, Sócrates não possui um nome para esse modelo. Em alguns diálogos, como em 

Teeteto150b-c, se apresenta como “parteiro” e o método descrito nesses momentos é a 

maiêutica. Desse modo, na ausência de definições e legando-nos Sócrates apenas a prática 

desse método, restam-nos tão somente suposições (VLASTOS, 1996). Diálogos, como o 

Laques (sobre a coragem) e o Eutífron (sobre a piedade), remontam ao primeiro dos três 

grupos dos diálogos platônicos, que apresentam ao leitor características tanto formais 

quanto temáticas, ilustrando diversos exemplos da dialética socrática, que resumem as 

noções de “refutação”, apresentando um Sócrates que sempre corresponde ao retrato 

fornecido por Aristóteles sobre o mestre de Platão. Apesar de possuir uma estrutura formal 

que leve o adversário a se contradizer, com a intenção de converter suas falsas opiniões, o 

elenchos não foi suficiente para livrar Sócrates da condenação e, consequentemente, da 

morte. Esse método, altamente negativo e destrutivo, talvez tenha implicação direta no 

acontecimento fatal. Enfim, nesta comunicação, analisamos os elementos formais de 
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alguns diálogos onde o elenchos está inserido, buscando responder à questão: afinal, o 

método socrático é infalível? 

 

Palavras-chave: método; elenchos; Sócrates. 
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No presente trabalho, abordamos a discussão de Hegel sobre o conceito de alma 

procurando mostrar como, para o autor, corpo e alma encontram-se em uma unidade 

indissolúvel. Conforme afirma, a alma, apesar de imaterial, não deve ser pensada em 

oposição à matéria, visto que é concebida como a idealidade da natureza, encontrando-se, 

portanto, imersa em nossa vida corpórea. Nesse contexto, para Hegel, os animais possuem 

alma; encerram já, em si mesmos, o conceito de subjetividade, uma vez que podem sentir 

dor, têm sensações e impulsos. O filósofo afirma que a vida animal é o início da 

idealidade, da interioridade anímica e, ainda, que devemos entender a subjetividade do 

espírito como provinda desse elemento natural. A partir da caracterização da vida animal, 

podemos analisar como Hegel entende a intrínseca relação entre a alma, ou o momento 

subjetivo do “para si”, e as funções orgânicas corporais, fazendo, em seguida, nossa 

incursão propriamente na temática da relação corpo e da alma na vida do espírito. Na 

discussão sobre o espírito, segundo o autor, a filosofia moderna concebeu erroneamente o 

conceito de alma, pois partia da ideia da separação originária dela com o corpo e 

confundia-se, então, na tentativa posterior de unificar os dois de maneira externa. Com 

efeito, para Hegel, o único filósofo que compreendeu o sentido profundo da relação corpo 

e alma foi Aristóteles, que concebia esse par na situação de uma unidade intrínseca. A 

partir dessas considerações, procuramos, no presente trabalho, analisar a discussão de 

Hegel sobre a temática mente-corpo à luz de sua influência aristotélica, abordando, ainda, 

sua teoria sobre a subjetividade animal e a relação da natureza com o mundo do espírito.  
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Neste trabalho, apresentamos as diferentes definições da Dialética platônica, que se faz 

presente em seus Diálogos. Primeiramente, abordamos a utilização do Elenchus, presente 

nos primeiros Diálogos de Platão, empregamos este estudo no Diálogo Mênon, onde 

veremos que o elenchus é o que chamamos de refutação. O elenchus ilustra o método de 

investigação utilizado pelo Sócrates histórico. No entanto, esse método apresenta uma 

condição para seus interlocutores: que todos devem se comprometer a dizer o que 

verdadeiramente creem, caracterizando-se por perguntas e respostas curtas e objetivas. 

Logo depois, abordamos um novo conceito de Dialética, cuja definição surge dentro do 

Diálogo quando Platão faz uso das Hipóteses para atingir um determinado conhecimento e, 

para apresentar essas definições, utilizamos os Diálogos Fédon e A República. Os 

argumentos exibidos no Fédon têm um poder convincente, mas as objeções de Símias e 

Cebes tornam as argumentações apresentadas por Sócrates duvidosas novamente. Contudo, 

para refutá-las Platão faz a dedução das consequências de uma hipótese para demonstrar a 

discordância entre as consequências e as hipóteses, para assim extingui-las. Para fazermos 

a análise do método hipotético no Diálogo A República utilizamos os livros VI. Podemos 

observar que Platão nos apresenta a passagem da linha segmentada, sendo essa linha 

dividida em seguimentos desiguais, que consistem na demonstração do visível de o 

inteligível. A última definição de Dialética dentro dos Diálogos platônicos é conhecida 

como o processo de Synagoge e Diairesis, que vem a ser, respectivamente, o processo de 

unificação e divisão dentro do diálogo e, para abordar esse conceito, utilizamos o diálogo 

Sofista. A synagoge é um movimento ascendente, pois ela se eleva de ideia em ideia até o 

não hipotético, até alcançar (o princípio) o bem. Ou seja, se esse processo é a unificação 

das ideias, parte do múltiplo para então chegar ao uno, que vem a ser o início daquilo que 

se busca. Diairesis (divisão) é um momento central do processo dialético. É o 
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procedimento da divisão adotado para definir e classificar, em que se procura dividir em 

dois ou no modo mais próximo ao dois, para alcançar a ideia, cujo estatuto ontológico a 

torna independente dos erros linguísticos e humanos de explicação ou interpretação. O 

processo diairético é usado para alcançar a definição de um termo, por exemplo, o sofista e 

o político. Serve, igualmente, para mostrar a complexidade e a estrutura de uma ideia. 

 

Palavras-chave: método; dialética; Platão.  
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A formação do estado civil, de acordo com Rousseau, implica a transformação do 

indivíduo em cidadão, ou seja, supõe a possibilidade de o indivíduo se reconhecer como 

parte integrante da comunidade política. Contudo, para que haja a efetivação dessa 

comunidade, é preciso que existam indivíduos dispostos a viver em comunidade, que então 

se associem, estatuindo a participação coletiva dos cidadãos no exercício da soberania por 

meio da vontade geral, estabelecendo, dessa maneira, o direito civil e político. Nosso 

propósito é ponderar a respeito do que a vontade geral representa no contexto do 

pensamento de Rousseau e como a vontade geral atua e influencia na manutenção do 

Estado Civil. Buscamos uma abordagem específica da vontade geral como elemento chave 

da conservação do estado civil republicano, assim como pensado por Rousseau, cujo 

pressuposto é a compreensão de como o homem é cidadão e súdito ao mesmo tempo, de 

modo que legisle em função de alcançar o bem da comunidade, e que respeite às leis 

oriundas da vontade geral com o mesmo entusiasmo com a qual obedece a suas vontades 

particulares. Trazendo esse cenário como ponto de partida, discutimos aspectos que 

caracterizam tanto a vontade geral como a vontade particular, a formação de facções e 

como elas agem em detrimento do bem comum, perturbando a atuação dos cidadãos nas 

assembleias, tal como pensado pelo autor. Nesse sentido, compreendemos que o cidadão 
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que frequenta as assembleias precisa que sua vontade esteja suficientemente esclarecida 

acerca do que é o melhor para a comunidade, não permitindo que seus interesses, 

representados por suas vontades particulares ou pelas vontades particulares de um grupo 

isolado, sobressaiam ao bem comum. Para cumprir a tarefa de auxiliar os cidadãos a 

orientar seu próprio entendimento e vontade, Rousseau institui uma figura do legislador 

que, fazendo com que cada indivíduo reconheça-se também como cidadão, ou seja, 

partícipe de um todo, torne-se então responsável pela manutenção do corpo político. 
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O impulso ao filosofar surge com o sentimento de espanto. O espanto em face à existência 

desse mundo, à nossa própria existência e, especialmente, em face à morte, às dores e à 

miséria da vida. Escreve Schopenhauer (2014, p. 250): “indubitavelmente, é o 

conhecimento da morte, e com isso a consideração dos sofrimentos e da miséria da vida, o 

que dá o impulso mais forte à reflexão filosófica e às explicações metafísicas do mundo”. 

O mundo e a vida se revelam um enigma para o ser humano filosofante. A agitação gerada 

por esse problema não pode ser acalmada pelo ceticismo ou pelo criticismo, porque o 

ponto crucial da metafísica não está apenas em que o mundo existe, mas que ele seja tão 

miserável e melancólico. A ciência natural também não resolve o problema. Toda a 

condição atual de coisas no mundo ou na natureza deve, necessariamente, poder ser 

explicada por causas puramente físicas, mas tudo que se explica permanece ainda 

inexplicável, porque a primeira imperfeição das explicações puramente físicas é que o 

início da cadeia de causas e efeitos que explica tudo, em outras palavras, as mudanças 

conectadas e contínuas, nunca pode ser alcançado de forma positiva; e a segunda 

imperfeição é que todas as causas eficientes pelas quais sempre tudo é explicado repousam 

sobre algo totalmente inexplicável, isto é, sobre as qualidades originárias das coisas e sobre 
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as forças naturais que aparecem nelas. Portanto, por mais que o homem perambulasse por 

todos os planetas de todas as estrelas, isso não faria que ele avançasse um passo na 

metafísica, isso porque há um abismo profundo, uma diferença radical, entre o fenômeno e 

a coisa-em-si. A filosofia é que deve resolver o enigma do mundo. A tarefa da filosofia é 

alcançar a coisa-em-si por meio do fenômeno, pois, afinal, por mais que conheçamos 

apenas fenômenos, somos, em certo sentido, a coisa-em-si. Desse modo, a partir de uma 

filosofia do espírito (Geistephilosophie), ou ainda, de uma consideração profunda da 

experiência interior e exterior, deve ser possível interpretar o enigma.  

 

Palavras-chave: filosofia; enigma do mundo; metafísica da vontade. 
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Nas palavras de Merleau-Ponty, a linguagem é esquecida na medida em que o homem 

tenta exprimi-la. A ciência trabalha com o tempo dado, o tempo passado, e não o atual; 

quando alguém consegue exprimir-se, os signos são esquecidos, permanece o sentido e a 

linguagem se realiza nesse ato de passar desapercebida. A tarefa primordial da linguagem 

está no ultrapassamento que ela proporciona ao indivíduo, o triunfo é apagar-se, ir para 

além das ideias, das palavras, alcançando o próprio pensamento do autor. A filosofia 

ocupa, primordialmente, o papel de experiência do pensamento e, justamente por isso, vai 

de encontro a algumas concepções que insistem em colocá-la num jogo de certezas, isto é, 

numa concepção de que a filosofia antecipa a experiência por uma força de raciocínio. Em 

Bergson, há uma crítica a uma possível ciência, filosofia, que determinaria uma certeza, 

mas que não responderia aos principais aspectos e questões. Se as questões que a filosofia 

levanta giram em torno da vida, a principal preocupação do filósofo, nesse caso, consiste 

em pensar a experiência antes de tudo vivida. A relação entre o homem e o mundo permite 

uma abertura da consciência para o tempo, no qual a memória age numa continuidade de 
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instantes que se acumulam no tempo. Pensar a experiência vivida significa, para os 

“filósofos do sujeito”, pensar o tempo vivido, a continuidade para além do tempo ou uma 

vitalidade que se revela numa filosofia da ação. A questão primeira a se colocar é a 

seguinte: o que é a filosofia? Filosofar significa, para Bergson, um ato simples, a filosofia 

quer enxergar o fora. O problema do tempo nos obriga a encarar essa questão geral e 

retomar a vida cotidiana tão desprezada a partir de um pensamento. Na esteira dos 

“filósofos do sujeito”, podemos abordar que a linguagem e a ciência não conseguem 

expressar de fato a experiência, nem mesmo a subjetividade, o sentido da coisa não pode 

ser alcançado, no entanto, é possível alcançar o tal sentido a partir do tempo vivido. 

 

Palavras-chave: ciência; experiência; linguagem. 
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Emílio é uma criança rica e órfã que fica aos cuidados de seu preceptor. A tarefa deste 

educador frente a Emílio é torná-lo um homem honesto, livre em qualquer sociedade que 

ele viva. Ele é educado longe das grandes metrópoles, no campo, mas deve voltar a viver 

em sociedade, se assim o preferir. Rousseau (2004, p. 356) afirma: “Mas considerai 

primeiro que, querendo formar o homem da natureza, não se trata por isso de fazer dele um 

selvagem e de relegá-lo ao fundo dos bosques, mas envolvido no turbilhão social, basta 

que ele não se deixe arrastar nem pelas paixões nem pelas opiniões”. A princípio, por sua 

formação, Emílio poderá viver em qualquer lugar que escolher sem se deixar levar pelos 

costumes degenerados do povo de sua época. E é nesse ponto que queremos concentrar 

nossa atenção: Emílio, o homem que pode viver em qualquer cidade. Nosso intuito, nesta 

comunicação, é verificar se Emílio pode ser considerado um cidadão ideal, tal como 

Rousseau vislumbra no Contrato Social. Portanto, será que Emílio, depois de ter passado 

longos anos nas mãos de seu preceptor, será um cidadão republicano? Terá em seu coração 
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o forte impulso para defender sua terra? Não negamos que saberá comportar-se como um 

homem na sociedade, que possui deveres e que os cumpre. Entretanto, amará sua pátria? 

Levantamos o questionamento acima por causa das afirmações salientadas por Rousseau, 

logo no primeiro livro do Emílio, onde afirma não haver mais instituições públicas e, por 

isso, ser impossível formar cidadãos: “Forçado a combater a natureza ou as instituições 

sociais, é preciso optar entre fazer um homem ou um cidadão, pois não se podem fazer os 

dois ao mesmo tempo” (ROUSSEAU, 2004, p. 11). Nesse sentido, buscamos analisar em 

que medida Emílio pode ser considerado um cidadão. Será ele um cidadão que ama sua 

pátria? Ou será apenas um homem livre que se torna cidadão por dever? 
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A metáfora da pintura de si mesmo aparece tanto nos Ensaios de Montaigne como nas 

Confissões de Rousseau. As encenações do eu no texto filosófico se revelam por uma 

comparação da escrita com a arte do pintor retratista. A escritura do eu se realiza por meio 

da forma de um autorretrato: no lugar das tintas, palavras, e no papel de pintores, filósofos. 

Essa espécie de pintura filosófica do eu é a tarefa que o eu enunciador do discurso 

filosófico coloca diante de si. A arte de pintar a si mesmo é realizada em um exercício de 

escrita capaz de criar um espaço que permita a revelação do eu. A obra forma um espaço 

externo para tornar visível uma interioridade: um local onde o eu é capaz de se mostrar 

pelo movimento do exercício da escrita. Ao colocarmos as obras de Rousseau e Montaigne 

lado a lado temos em vista que ambas compartilham o projeto de uma escrita filosófica 

capaz de mostrar o eu. Esse projeto é expresso pelos filósofos na tarefa de pintar a si 

mesmo pela escrita. Essa primeira afinidade se desdobra numa segunda: as duas obras, 

igualmente, acabam por inaugurar gêneros literários no seio da tradição filosófica francesa 
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do século XVI e XVIII. Tanto uma quanto a outra são marcos no surgimento de formas 

modernas da escrita: a de Montaigne é a precursora no gênero da forma ensaística e a de 

Rousseau inaugura a forma moderna do gênero autobiográfico. O presente trabalho propõe, 

desse modo, investigar as fronteiras e limiares entre filosofia e literatura pelos rastros 

deixados pelo exercício da forma e de enunciação do eu filosófico nos textos em questão. 

Para tanto, pautamos nossas análises no eu autobiográfico rousseauniano, o eu indivíduo de 

Montaigne e o eu cartesiano. Nas pegadas de As fontes do Self partimos do percurso 

trilhado por Charles Taylor e seguimos no sentido de evidenciar as relações entre a 

constituição da subjetividade moderna e as formas literárias de apresentação da filosofia. 

 

Palavras-chave: escrita filosófica; subjetividade moderna; eu filosófico. 
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Tem-se como objetivo deste trabalho entender em que medida é possível justificar o 

suicídio tendo em vista um modo de vida filosófico. Para tal, fazemos uso do diálogo 

Fédon, de Platão, pois nele há o relato da conversa que precedeu à morte de Sócrates com 

o seu grupo de companheiros de discussão filosófica, principalmente no tocante ao início 

do tratamento da temática no trecho 61b, em que, após explicar suas razões a Cebes, 

Sócrates pede para que ele transmita a Eveno a recomendação de que, se ele fosse 

verdadeiramente um filósofo, deveria fazer então o mesmo, tão rápido quanto possível, ou 

seja, com a intenção de dizer com isso que, se Eveno fosse realmente um sábio, então seria 

natural que também desejasse a morte. Após tal posicionamento, Símias interfere 

afirmando a improbabilidade de que Eveno o seguisse de bom grado, ao que Sócrates 

replica que se ele fosse um filósofo, o aceitaria voluntariamente, pois o verdadeiro filósofo 

e o sábio não só aceitam a morte e a tomam de bom grado, mas aspiram por ela. 

Entretanto, Sócrates coloca imediatamente que, mesmo desejando a morte, não fará 

violência contra si mesmo, pois diz-se que isso é interdito. Eis então o problema: se a 
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morte implica a libertação definitiva dos obstáculos que impedem a aquisição da 

verdadeira sabedoria, então porque o filósofo não pode adiantar, por si mesmo, esse 

processo? Diante dessa problemática, utilizamos como ponto de vista metodológico a 

relação intrínseca entre mito e argumentação que permeia todo o diálogo, de modo que, 

para pensar a morte filosoficamente, Sócrates se vale dessa relação entre argumentação 

racional e narrativa mítica, ou seja, a argumentação é necessária à atividade filosófica 

enquanto tal, de modo que ela deve ter o apoio do mito para conferir significação à 

filosofia como um modo de vida voltado à demonstração argumentativa. 
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Este artigo aborda o pensamento de Edith Stein a partir do método fenomenológico de 

Edmund Husserl, a fundamentação científica da filosofia, não só de caráter especulativo, 

bem como prático. O método fenomenológico necessita de uma fundamentação da filosofia 

de forma rigorosa (científica) para garantir sua veracidade. Ainda, o conhecimento das 

coisas começa com a experiência que se tem delas. Portanto, as essências são modos 

típicos do aparecer dos fenômenos à consciência, pois a fenomenologia pretende ser a 

Filosofia fundamentada no dinamismo de uma consciência sempre aberta. Por conseguinte, 

a fenomenologia é a ciência das essências, cujo duplo papel é dar uma fundamentação 

objetiva à Filosofia e fazer uma análise da objetividade da consciência. Após ler 

“Pesquisas Filosóficas”, de Edmund Husserl, Stein sentiu-se profundamente marcada por 

essa nova filosofia, tanto que, em 1913, deixa a sua cidade natal, se inscrevendo no curso 

de fenomenologia ministrado por Husserl em Gottingen. Três anos depois, Edith Stein já 

era assistente particular de Husserl, absorvendo com rapidez todas as suas orientações. O 

método, herdado por Stein de Husserl, em muito contribui para o desenvolvimento do seu 
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pensamento, pois por meio dele pode aprofundar seus estudos a respeito do método de 

empatia. Por empatia Edith Stein compreende a valorização da reflexão sobre o “espírito” 

em todas as suas manifestações, fazendo uma relação com o tema do outro, da 

intersubjetividade, da comunicação existencial. Tratando-se da capacidade de experimentar 

o outro em mim, de manter uma relação entre sujeito e objeto, de forma intencional, de 

conhecimento profundo, mais do que uma mera constatação. Será por meio da 

fenomenologia, bem como de suas observações das realidades existentes por meio do 

método empático, que Edith Stein chega à verdade da fé e, consequentemente, a Deus, 

superando Husserl, visto que para ele a realidade metafísico/religiosa não combina com a 

proposta da filosofia científica por apresentar dados que não são verificáveis. Na obra A 

fenomenologia de Husserl e a filosofia de Santo Tomás de Aquino, Edith Stein analisa o 

paralelo entre experiência de fé e pesquisa filosófica. Segundo ela, há uma distinção muito 

clara entre conhecimento de realidades divinas, que são totais em si, bem como o 

conhecimento das realidades humanas, que ainda são limitadas.  
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A EQUAÇÃO DE BRADLEY: QUESTÕES DE EPISTEMOLOGIA DA 

MODALIDADE NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN? 

 

Paulo Júnio de Oliveira 

Mestrando em Filosofia – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

paulo.oliveira.junio@gmail.com 

 

Esta comunicação pretende (1) apresentar a noção de “sentido de proposições” do 

Tractatus de Wittgenstein tal como foi discutida por Bradley; (2) apresentar a equação de 

Bradley entre a noção geral de conceptibilidade e a noção geral de possibilidade lógica; e 

(3) discutir uma crítica à ideia de conceptibilidade como um bom critério para falarmos de 

possibilidades lógicas – essa crítica pode ser encontrada em filósofos contemporâneos 

como David Chalmers e Stephen Yablo. Segundo Bradley, a noção de sentido é uma noção 

de condições de verdade, apenas na medida em que uma proposição descreve uma situação 

possível no espaço lógico. Para Bradley, nós só podemos falar de possibilidade lógica de 
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uma situação se pudermos falar de situações que possam ser pensadas, imaginadas e/ou 

concebidas. Ou seja, se uma situação é pensável, concebível e/ou imaginável, então, na 

interpretação de Bradley, é logicamente possível. O espaço lógico seria a totalidade de 

estados de coisas concebíveis, pensáveis e/ou imagináveis. Para Bradley, se p é possível, 

então p é concebível: p  Cp. A tese de Bradley é mais forte ainda, além de se p for 

possível, então p é concebível, também se p for concebível, então p é possível: (p  Cp) 

&(Cp  p). Há pelo menos duas críticas a essa ideia. A crítica mais fraca, que se 

caracteriza apenas por ser uma observação geral, e a crítica mais forte, que tenta 

definitivamente dizer que a equação de Bradley não deveria ser feita. A crítica mais fraca 

talvez pudesse ser respondida por Bradley e afirma que só podemos dizer que uma 

proposição p é necessariamente logicamente possível por ser concebível, pensável e/ou 

imaginável, se p for pensável, concebível e/ou imaginável por um Ser onisciente. Essa 

observação é interessante, pois faz sentido dizer que o Tractatus não estava pensando em 

um ser finito qualquer, se o Tractatus estiver falando de concebilidade como um critério 

para possibilidade lógica como defende Bradley. Além disso, seria possível dizermos que 

um ser finito não conseguiria necessariamente conceber todas as possibilidades lógicas de 

todo o espaço lógico, mas um Deus sim. A segunda crítica, mais forte, tenta criticar a ideia 

de que não se segue que por ser concebível, então é logicamente possível. De modo que 

faria sentido falar de estados de coisas concebíveis, mas não são necessariamente 

logicamente possíveis. A primeira crítica diz que tudo que for concebível por um Deus é 

logicamente possível, mas essa crítica não exclui que tudo o que concebemos também seja 

logicamente possível, isto é, o que nós e um Deus concebemos é logicamente possível. 

Mas a segunda crítica diz que ainda poderia fazer sentido falar de estados de coisas que são 

concebíveis por seres finitos, mas por serem concebíveis por seres finitos, não se segue que 

sejam logicamente possíveis. 

 

Palavras-chave: conceptibilidade; possibilidade-lógica; equação de Bradley. 
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No fim das Meditações cartesianas, Husserl cita A verdadeira religião, de Agostinho: 

“Não saias fora de ti, volta-te a ti mesmo; a verdade habita no homem interior” 

(AGOSTINHO apud HUSSERL, 1988, p. 198). Em ambos os autores, há um voltar-se à 

interioridade que legitima a investigação filosófica, seja pela certeza da alma presente para 

si mesma (em Agostinho), seja na tomada de consciência de si próprio enquanto acesso ao 

domínio puro e evidente da consciência transcendental (em Husserl). Neste trabalho, 

fazemos uma comparação entre os dois autores a partir do modo como eles consideram o 

problema do tempo e de sua medição por meio da interiorização. Nas Confissões, em sua 

tentativa de elucidar o ser do tempo, Agostinho chega a um paradoxo: o presente, o 

passado e o futuro apontam para um “não ser”. O passado é aquilo que não mais existe, o 

futuro ainda não existe e o presente, se permanecesse sempre presente, seria eternidade. De 

qualquer maneira, um direcionamento ao presente é importante no avanço argumentativo 

de Agostinho. Ele admite três presentes: a memória, na qual estão presentes as coisas 

passadas; a visão ou a atenção daquilo que é presente; e a expectação ou esperança daquilo 

que há de vir. Porém, isso ainda causa incômodo em Agostinho, porque o passado e o 

futuro parecem ainda ter o estatuto de “não ser”. Por fim, após fazer confissão de 

ignorância e invocar iluminação divina, Agostinho se propõe a explicar o tempo a partir da 

interioridade, como uma distensão da alma. Por meio da própria natureza da alma ou da 

mente, em seu presente, as três dimensões do tempo podem coexistir. Exercitamos uma 

lembrança do passado, uma atenção ao presente e uma expectativa do futuro. Em Husserl, 

os problemas sobre o ser do tempo e sobre sua medição também são explicados mediante a 

interiorização – só que, nesse caso, a partir da consciência transcendental, cuja análise 

demanda uma suspensão do tempo objetivo e mundano, enquanto em Agostinho o tempo 

imanente da consciência coincide com o tempo objetivo em duração. De qualquer maneira, 

Husserl também empreende uma tripla estruturação do tempo presente: a proto-impressão, 

a retenção e o agora. Temos consciência de objetos e processos que duram e que têm 

diferentes caracteres temporais. Nós percebemos os caracteres, independentemente da 

temporalidade (presente, passado ou futuro), como idênticos num fluxo que escorre para o 
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passado. Porém, subjetivamente podemos distinguir os três momentos do fluxo de acordo 

com aquela tripla estruturação do tempo presente. Pelos três caracteres temporais, o objeto 

temporal nos é presente original e imediatamente à consciência. De qualquer maneira, em 

Husserl, há em última instância uma dificuldade de explicação sobre a constituição da 

consciência do tempo objetivo, uma vez que isto só seria possível mediante uma 

consciência que conseguisse abarcar todas as outras, de maneira sincronizada. Assim, o 

tempo objetivo não poderia ser explicado por uma consciência individual e, nesse ponto, o 

autor chega ao problema de Deus, pois tal consciência, supostamente, haveria de ser 

divina. 
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Examinamos, nesta exposição, a noção de ‘cuidado de si’ (epiméleia heautoû) em alguns 

diálogos platônicos, em que Sócrates é apresentado não só como um enviado do deus de 

Delfos para exortar aos cidadãos atenienses ou a qualquer forasteiro que se tivesse na conta 

de sábio (cf. 23b) a se ocuparem mais consigo mesmos ao invés de cuidar mais em adquirir 

riquezas, fama e honrarias, mas também como o mestre que conduz seus discípulos no 

trabalho de converter os olhos da alma do mundo exterior para si mesma, o que o tornará, 

como entende Michel Foucault (2006), no mestre do cuidado de si; pretendendo mostrar 

que esse movimento de conversão dos “olhos da alma” do mundo externo, propiciado pelo 

cuidado de si, visa purgar a alma das interferências dos sentidos corpóreos, de modo a 

fazer que ela se torne capaz de conhecer-se a si mesma (gnôthi seautou) e os limites de seu 

saber, exigência fundamental aos discípulos de Sócrates exortados a conhecerem a si 

mesmos, isto é, a examinar até que ponto eles de fato sabem sobre aquilo que diziam saber 

ou àqueles que diziam nada saber, que sabiam alguma coisa. É nessa perspectiva que 

vemos, nos diálogos Primeiro Alcebíades, Sócrates conduzir Alcebíades a um 
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conhecimento mais preciso dos conceitos que julgava saber acerca da justiça, que, após 

depurado, demonstrou-se totalmente contraditório (cf. 116d-e) e o Menon, onde o escravo 

que não sabe sobre as coisas que por ventura não sabia, uma vez guiado por Sócrates, 

demonstra ter opiniões verdadeiras (cf.85c) sobre a geometria. Vemos, assim, a missão de 

Sócrates se desenvolver em dois aspectos: num mais geral, testemunhado pela Apologia, 

Sócrates como portador de uma missão divina se dirige aos cidadãos atenienses exortando-

os a não darem menos importância a si mesmos do que a seus negócios; e, num aspecto 

mais restrito, aos seus discípulos e ouvintes que eram, todavia, em sua maioria, os jovens; 

sobretudo, os filhos das famílias mais ricas, que dispunham de tempo para acompanhá-lo 

em seus exames dos homens que se julgavam donos de um saber elevado, mas poucos 

sabiam, quiçá nada (cf. Apol. 23 c-d). O papel do mestre, então, é introduzir o discípulo 

num conhecimento de si que o torne capaz de, a partir de um exame (àskesis) de si mesmo, 

enxergar a si mesmo. A metáfora do moscardo reforça, em todo caso, esse retrato do 

Sócrates mestre do ‘cuidado de si’, aquele cujo ferrão desloca a pessoa afetada (pathos) 

para dentro de si mesma, que, pasmada pelas interrogações que agora a perturbam, voltam 

os “olhos da alma” para si mesma e nesse exercício de si constrói outra forma de 

relacionamento consigo mesmo. Este, pois, um efeito subjetivo do despertar socrático.  
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Em sua obra Sobre a revolução, Hannah Arendt apresenta-nos uma análise das condições e 

dos desdobramentos da Revolução Americana e da Revolução Francesa; sustentando que, 

embora na Revolução Americana houvesse uma questão social, a compaixão, influenciada 

pelos ideais de Rousseau, acabou se manifestando como um combustível capaz de 

alimentar e promover a esfera política ao longo da Revolução Francesa. A pensadora traça-

nos uma clara distinção entre as noções de Liberdade e Libertação, presentes em ambas as 
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revoluções. Para Arendt, a liberdade não pode ser entendida como libertação, uma vez que 

a primeira estaria ligada a uma ação, um engajamento e uma participação política; e que, 

portanto, uma pessoa apática politicamente não seria livre. Por Libertação, a pensadora diz 

que ela deve ser entendida como uma condição necessária à legitimação da liberdade. 

Contudo, a tentativa de reivindicação dessa liberdade por meio de uma organização 

política acaba perdendo espaço para o processo de libertação de um povo oprimido e 

injustiçado socialmente. Na questão social, o aspecto biológico se manifesta em primeiro 

lugar, e isso faz com que os homens se tornem participantes de um sistema capaz de 

aprisioná-los. Eles ficam condicionados a meras funções e se tornam supérfluos, perdem a 

capacidade de agir, de se manifestar e até mesmo de pensar. Ou seja, Arendt nos diz que a 

necessidade da massa de lutar por melhores condições e a tentativa de solucionar a miséria 

pelo viés político, acabou por anular a questão da liberdade, uma vez que a libertação das 

necessidades se tornou prioridade, se valendo da Revolução, muitas vezes por meio da 

violência. Trata-se de uma espécie de enobrecimento do social, capaz de propiciar o 

surgimento de uma sociabilidade massificada que promove uma confusão entre: social e 

político. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos da pensadora, a fim 

de estabelecer a distinção entre ambas as revoluções para compreender os motivos que 

levaram Arendt a sustentar que a Revolução Americana, mesmo apresentando uma 

Questão Social, teria sido bem-sucedida. Entender, principalmente, por que a Revolução 

Francesa é considerada fracassada aos olhos de Hannah Arendt? E como o crescimento da 

luta pelo social seria capaz de promover a corrupção e a decadência dos movimentos 

revolucionários? 

 

Palavras-chave: liberdade; libertação; questão social. 

 

 

DIREITO NATURAL E DEMOCRACIA EM ESPINOSA  

 

Selma de Sá Barros 

Mestranda em Filosofia – Universidade de São Paulo (USP) 

selbaruch@yahoo.com.br 

 

Por meio deste trabalho, pretendemos abordar o tema do direito natural e da democracia 

em Espinosa, tendo como referência os capítulos XVI e XX do Tratado teológico-político. 
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No início do segundo parágrafo do capítulo XVI do TT-P, Espinosa explicita o que 

entende por direito e instituição natural como sendo “as regras da natureza de cada 

indivíduo, regras segundo as quais concebemos qualquer ser como naturalmente 

determinado a existir e a agir de uma certa maneira”. Logo, todos os homens nascem 

ignorantes das causas naturais que regem suas ações, desconhecem as razões pelas quais 

são levados a seguirem seus instintos. No entanto, o homem segue a sua natureza e elege 

para si sempre aquilo que considera ser um bem maior ou um mal menor, visando sempre a 

sua conservação, a sua sobrevivência; logo, o direito natural se vale dos desejos e da 

vontade de cada um, e não da razão. É a partir desse ponto crucial que Espinosa pensa 

como se deve ser instituído um poder político em que se preserve o direito natural de cada 

um, garantindo a segurança que os homens não tinham no estado de natureza (já que nesse 

estado cada um regia suas leis do instinto, revogando-as de acordo com suas necessidades, 

visto que o direito de cada um se estende até onde este tem forças para mantê-lo), que 

conduza os indivíduos a renunciarem o direito de agir como quiserem, porém, preservando 

seu direito natural de raciocinar. Desse modo, Espinosa rompera com toda tradição 

jusnaturalista ao conservar o direito natural na sociedade civil, concebendo a Democracia 

como sendo o melhor e o mais natural dos regimes políticos por garantir a liberdade e a 

segurança dos cidadãos, além de manter a igualdade que havia no estado de natureza e do 

direito natural, já que todos almejam governar, e não serem governados.  

 

Palavras-chave: direito natural; potência; democracia.   

 

 

CONFLITOS NA NATURPHILOSOPHIE DE KANT 

 

Sergio Izidoro de Souza 

Doutorando – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo – (FFLCH-USP) 

sergio.souza@usp.br 

 

Trata-se de apresentar uma visão geral dos textos de filosofia natural. Isso será feito pela 

apresentação das definições de natureza e dos conflitos internos e externos indicados por 

Kant em questões onde não se decidiu a verdade. Alguns casos: o escrito Pensamentos 
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sobre a verdadeira estimação das forças vivas (1747) tratará do conflito interno à filosofia 

natural, entre os partidários das forças vivas e os partidários contrários a sua existência. No 

escrito História universal da natureza e teoria do céu (1755) há o conflito externo da 

filosofia natural com a religião. Nos Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza (1786) 

não haverá, primeiramente, conflito com a religião, ele será interno, entre espécies 

diferentes de princípios metafísicos ou filosofias da natureza. Com o mecanismo da 

natureza, porém, não há “confirmação” (Bestätigung) do argumento moral da existência de 

deus, o que se torna possível pela teleologia da natureza (KU A 468), que proporciona uma 

mera confirmação reflexiva do argumento moral, o qual permanece com a mesma força. 

Nota-se, no geral, que desde os primeiros escritos de filosofia natural Kant já colocava o 

problema das partes da filosofia, o que culminará na doutrina dos domínios da filosofia, 

das autonomias das faculdades e da filosofia como sistema. A comunicação utilizará outros 

textos de filosofia natural além dos três já citados. A importância da exposição dos 

conflitos teóricos está no que ela revela a maneira como Kant, já no período pré-crítico, 

problematizava a filosofia.  

 

Palavras-chave: metafísica; crítica; filosofia da natureza. 

 

 

NIETZSCHE, BURCKHARDT E O LEGADO DO DEBATE ACERCA DA 

CULTURA NA ALEMANHA OITOCENTISTA 

 

Thaís Rodrigues de Souza 
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Reconhecer que o problema da cultura possui um lugar especial na filosofia de Nietzsche 

exige certo aprofundamento que objetive ao pensar de que modo a cultura foi 

compreendida pela elite intelectual alemã e o que propiciou a este problema tal lugar de 

destaque. Pretendemos, nesta comunicação, apresentar os antecedentes sociais e históricos 

do ideal de cultura surgido na Alemanha do século XVIII, que se relacionam em certa 

medida ao Idealismo e ao neo-humanismo alemão e a autores que pensavam a cultura 

enquanto possibilidade de formação de indivíduos singulares, possuidores de uma 

formação ampla e que recuperam a importância da arte, filosofia e estudos clássicos. 

Somadas a particularidades de ordem política e econômica, apresentamos o surgimento na 
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Alemanha de duas principais tendências universitárias que influenciarão de modo 

significativo o debate acerca da cultura no período. À primeira, ligada a Universidade de 

Halle, fundada em 1694, estavam professores que apontavam para uma tendência moderna 

e pragmática de universidade, valorizando disciplinas técnicas e voltadas às ciências e 

novas teorias em distintas áreas. Por outro lado, uma segunda importante tendência 

educacional que terá consequências no mundo da cultura na Alemanha oitocentista é a que 

pensava a educação enquanto possibilidade de formação de indivíduos singulares, 

possuidores de uma formação ampla. A esta tendência relaciona-se a Universidade de 

Gottingen, fundada em 1734 e responsável pelo ressurgimento neo-humanista da 

Alemanha do período. Neo-humanistas como Humboldt e Schiller, auxiliados por grandes 

autores como Winckelmann e Herder, buscavam criar uma universidade que primasse por 

um ensino para além da formação intelectual, cujo objetivo era a educação plena e 

harmoniosa do indivíduo integral, a formação de personalidades esteticamente 

harmoniosas, ‘cultivadas’. Assim como posteriormente Nietzsche e Burckhardt farão, os 

neo-humanistas pensavam a função paradigmática da Antiguidade como modelos capazes 

de suscitar o surgimento de um novo homem, que pensasse a singularidade de cada 

indivíduo como possibilitadora da criação de um novo mundo. No contexto de oposição ao 

conhecimento de viés utilitarista representado pela Universidade de Halle, mas também 

pelo Iluminismo da Europa Ocidental caracterizado pela filosofia anglo-francesa, vemos 

surgir no século XVIII, na Alemanha, um ideal de educação e cultura contrário ao 

utilitarismo já em voga e que se expressa no plano semântico no surgimento dos termos 

Bildung e Kultur. Ambos os termos apareceram na Alemanha pela primeira vez durante a 

revivescência cultural do século XVIII, e, como veremos a partir de sua caracterização, 

relacionavam-se a processos de formação intelectual em busca de uma unidade interior, de 

um enobrecimento e elevação do espírito. Nos estudos empreendidos por Nietzsche e 

Burckhardt acerca da cultura e história podemos ver conceituações que remetem a esse 

ideal de cultura enquanto unidade e história como um processo constituído de 

determinados elementos que permitem a análise histórico-cultural e crítica. Pretendemos, 

neste texto, reconstruir conceitualmente o elo que liga nossos autores à tradição crítica 

alemã, perscrutando o surgimento e desenvolvimento desse ideal de cultura e o modo como 

ele se reflete em suas obras. 

 

Palavras-chave: cultura; história; Alemanha. 
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A FILOSOFIA COMO MODO DE VIDA: CONVERGÊNCIAS ENTRE PIERRE 

HADOT E MICHEL FOUCAULT 

 

Túlio Pascal 
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Para Hadot, não existe um discurso que mereça ser chamado de filosófico se estiver 

desconectado da vida e a vida filosófica apenas subsistirá caso esteja em estreita 

vinculação com o discurso. Essa formulação de Hadot expressa sua compreensão do que 

seja a filosofia, isto é, uma estreita relação entre ação e discurso. A caricatura, um tanto 

vulgar, de que a filosofia seria um saber excessivamente abstrato e contemplativo, 

abandonada aos mosteiros ou delegada a espíritos “ociosos”, não raro, representa uma 

visão precária do que seja o ofício filosófico. Estudiosos buscam recusar essa maneira 

negativa de ver a filosofia, propondo outras interpretações. Emblemática é a leitura que 

Hadot realiza da carta VII de Platão. Para Hadot, o filósofo grego, nessa carta, recusa o 

discurso abstrato em favor de uma atividade que consiste numa chamada a agir. Todas as 

escolas filosóficas da Antiguidade terão em comum, com o platonismo, a propriedade de 

conectar o discurso e o modo de vida. Posteriormente, sobretudo no decorrer do helenismo, 

a filosofia será então entendida como exercício e terapia, o que permite encontrar na 

literatura grega diversas analogias entre o filósofo e o atleta, o filósofo e o médico. A 

filosofia e o atletismo esculpirão, assim, o homem grego perfeito. A concepção da filosofia 

como um exercício, como um modo de ser, confere ao discurso filosófico outra 

configuração que pode ser uma das mais pertinentes para a contemporaneidade: não se 

trata de criar filosofias que nos separam da vida, é, agora, o discurso deslocado para um 

ponto em que ele determinará a vida e a maneira como se vive passará a determinar o 

discurso filosófico. Talvez o que faz as filosofias de Hadot e de Foucault terem tanto vigor 

é justamente esse entrelaçamento entre a vida e o pensamento filosófico que provoca um 

estilo de viver. Foucault deixa isso registrado quando diz que seus livros poderiam ser 

lidos como “fragmentos de autobiografia”. Neles, poderiam ser encontrados os elementos 

de uma filosofia que parte da experiência sem ser, contudo, um relato de experiência. 

Diante do exposto, a proposta deste trabalho é desenvolver algumas conexões entre Hadot 

e Foucault, a partir de uma concepção comum da filosofia como uma arte da existência. 

mailto:tulio_pascal@hotmail.com


74 

 

Ademais, pretendemos explicitar o que é esse modo de vida para salientarmos o caráter 

prático da filosofia. Para tanto, recorremos a um conceito elaborado por Foucault em seu 

curso A hermenêutica do sujeito, a saber, o cuidado de si. Contudo, não se trata aqui de dar 

conta de todos os pontos de contato, menos ainda dos pontos divergentes, entre Hadot e 

Foucault. Apontamos essa convergência sob o signo de um conceito muito caro à filosofia 

antiga: exercícios espirituais. 

 

Palavras-chave: cultura de si; estética da existência; práticas de si. 

 

 

O CINEMA COMO ESPELHO CRÍTICO NA PERSPECTIVA DE ERNST BLOCH 

 

Ubiratane de Morais Rodrigues 

Professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA – Campus Grajaú) 

ubiratanerodrigues@gmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas considerações sobre o cinema a partir do 

pensamento de Ernst Bloch. Para tanto, partimos de suas análises sobre as imagens do 

desejo no espelho na III parte de sua obra O Princípio Esperança (Das Prinzip Hoffnung). 

Ao tratar do cinema, nosso autor o compreende a partir de uma perspectiva dialética, se por 

um lado o cinema se apresenta como compensação e ilusão, por outro traz as imagens que 

podem modificar o mundo. Ou seja, Bloch pensa o cinema em uma via de mão dupla, 

como fábrica de sonhos no sentido corrompido e no sentido transparente. Essa conclusão 

leva em consideração tanto os desvios que percebe nos filmes apologéticos e idiotizadores 

de Hollywood, que transformam a fábrica de sonhos em fábrica de veneno, como a 

possibilidade de – a partir das evoluções técnicas e formal do cinema – nos vestígios da 

decadência burguesa apresentar os mimos de uma sociedade em devir. No filme, Bloch 

acredita encontrar os elementos presentes nos sonhos acordados, a dimensão temporal do 

futuro aparece privilegiada, como sinal de um mundo melhor. Buscamos, ainda, confrontar 

o pensamento de Bloch com dois pensadores contemporâneos, a saber, Alain Badiou, com 

sua tese do cinema como visitação, e, nesse sentido, não parece abrir a dimensão do futuro, 

e David Harvey, que utiliza o cinema para suas análises sobre a pós-modernidade, 

colocando no centro os debates sobre o tempo e o espaço. Assim, estabelecendo um 
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diálogo entre esses três filósofos, intentamos apresentar o cinema permeado tanto pelas 

questões filosóficas de análise dos filmes como pelas contradições sociais nas quais eles 

foram produzidos. Isso nos permite melhor compreender em que medida o cinema e a arte 

se tornam um espelho crítico para Bloch, além de contribuir nas discussões estéticas sobre 

a relação entre arte e utopia.   

 

Palavras-chave: cinema; espelho crítico; pós-modernidade. 

 

 

AS DUAS FACES DO AMOR: UMA ANÁLISE DO EROS A PARTIR DO 

DISCURSO DE PAUSÂNIAS E DE SCHOPENHAUER 
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(UFMA-Campus Grajaú) 

vdvanessadasilva@gmail.com 

 

Esta comunicação tem como objetivo analisar a relação entre o pensamento de 

Schopenhauer e o pensamento de Platão pelo discurso de Pausânias sobre o Eros, 

defendido na obra O Banquete, que mostra as duas faces do Eros. Pausânias diferencia o 

amor das duas Afrodites. O primeiro é o amor de Afrodite Pandêmia, é popular, amor 

erótico, carnal, que não se preocupa com o outro, mas busca somente seu prazer, 

caracterizando-se como um amor vulgar, que termina facilmente, um amor perecível, amor 

entre corpos. Diferente é o amor da Afrodite Celestial, cujo amor é nobre e ama a alma de 

seu amado, e não somente seu corpo, é o amor belo, sublime e digno de receber os maiores 

elogios e é o mais antigo, esse amor é superior e intelectual. Em seguida, se analisa o 

pensamento de Schopenhauer sobre a definição do amor e seus impactos sobre o homem, 

uma vez que ele enfatiza que o amor é poesia. No entanto, o amor pode ser cego, às vezes 

uma loucura ou até mesmo comédia ou tragédia, enfim, estando sempre em uma dualidade. 

Para ele, as paixões têm suas raízes no instinto sexual e que o amor seria exclusivo para a 

procriação da humanidade. O percurso que nos leva a tais pensadores parte do interesse em 

analisar a questão do Eros em uma perspectiva filosófica, comparando o pensamento de 

um clássico com o pensamento de um contemporâneo sobre tal questão, para que possamos 
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identificar em que pontos o Eros, nesses dois filósofos, concordam ou discordam, embora 

escrevam em períodos diferentes. Para o alcance do objetivo deste trabalho, partimos da 

leitura, fichamento e debates sobre a temática trabalhada. Assim, importa-nos compreender 

pormenorizada a concepção de Eros com sua dupla face e a importância do seu conceito 

defendido por ambos os filósofos em épocas diferentes, tanto ao Eros Pandêmia como ao 

Celestial definido por Pausânias como as análises críticas sobre o amor em Schopenhauer. 

 

Palavras-Chave: Eros; instinto sexual; Banquete. 
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victorvieira1987@gmail.com 

 

No 1° capítulo do livro 4 da Física, Aristóteles abre sua investigação afirmando que o 

físico deve possuir conhecimento sobre o lugar(topos). Esse conhecimento tem uma forma 

determinada e consiste em saber responder três questões diferentes, a saber, se o lugar 

existe, qual seu modo de existência e o que é o lugar: “ei estin e me, kai pws esti, kai ti 

estin” (208A 27-28). As respostas para essas questões têm como objetivo a clarificação de 

uma noção que é um importante pressuposto da teoria do movimento, pois o tipo mais 

geral de movimento, a locomoção, é a mudança em que algo se move de um lugar para 

outro. No entanto, essa clarificação não está livre de aporias, e, por isso, Aristóteles afirma 

que os dados dos quais parte para realizar sua investigação parecem levá-lo a conclusões 

diferentes e inconsistentes (208
a
 33- 208b). A solução dessas aporias determinará o 

sucesso de certa definição do conceito de lugar. Compreender como Aristóteles chega a 

essa noção também não é uma tarefa fácil, pois o próprio texto da Física nos apresenta 

vários desafios interpretativos. Esses desafios nos obrigam a realizar uma análise do texto 

em que um exame realmente rigoroso não seja possível sem que façamos uma cuidadosa 

avaliação das melhores possibilidades de tradução para o texto original e sem que 

dediquemos uma atenção especial aos modos de argumentação e a outros aspectos 
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metodológicos da investigação, pois do desconhecimento desses elementos podemos 

cometer sérios enganos sobre o que o texto realmente diz. Nesta comunicação, 

apresentamos alguns resultados parciais de nosso estudo, que correspondem à avaliação 

dos aspectos mencionados anteriormente sobre trechos importantes do primeiro capítulo do 

livro 4. Esse capítulo, mesmo que seja apenas uma introdução à investigação sobre o lugar, 

já oferece várias dificuldades ao seu leitor e, dentre elas, podemos mencionar as seguintes, 

em forma de questões: Aristóteles se compromete com uma doutrina dos lugares naturais 

no trecho 208b 9-22? Qual o gênero do lugar? Os limites (incluindo o ponto) estão em 

algum lugar? O lugar pode ser uma causa? 

 

Palavras-chave: física; lugar; Aristóteles. 

 

 

MONTESQUIEU E ROUSSEAU: A IGUALDADE NA REPÚBLICA 

 

Vital Francisco C. Alves 
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No século das Luzes, dois pensadores retomaram e enriqueceram as discussões 

republicanas: Montesquieu e Rousseau. O primeiro tratou de temas referentes à república 

em sua monumental obra O Espírito das Leis e, principalmente, nas Considerações sobre 

as causas da grandeza dos romanos e da sua decadência. Nessa última obra, o Barão de 

La Brède apoia-se na história de Roma para tratar do tema da república e nos oferece uma 

análise primorosa da história antiga. Para ele, o regime republicano estabelece uma esfera 

de organização do poder a partir da noção de distribuição do poder soberano e se destaca 

pela virtude dos cidadãos. Na perspectiva de Montesquieu, a virtude pode ser notada, 

acima de tudo, no valor dado à igualdade, à liberdade e à participação dos cidadãos na vida 

pública. Rousseau, por sua vez, suscitou uma reflexão acerca da república e de seus 

fundamentos políticos, sobretudo no Tratado sobre a economia política e no Contrato 

social. No segundo texto referido, o pensador de Genebra define a república como uma 

ordem política justa e um regime de leis no qual os valores comuns encontram-se acima 

dos particulares. Em sua visão, somente em uma república é possível o interesse público 
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governar e os cidadãos orientarem-se em consonância com o bem comum, visto que nesse 

regime o corpo político ou soberano é composto por todos os cidadãos. Em decorrência 

disso, o republicanismo preconizado por Rousseau almeja colocar a lei acima dos homens 

e fazer com que o bem comum anteceda o interesse particular. Nota-se, assim, que na 

ordem republicana os cidadãos encontram-se igualmente comprometidos com o soberano 

do qual são membros. Ser partícipe do soberano garante a eles a participação nas 

assembleias populares, que devem ser fixas e periódicas. Esse fato assegura a igualdade e a 

liberdade dos cidadãos. Considerando o exposto, nossa comunicação terá dois objetivos 

específicos: o primeiro, analisar a concepção de república em Montesquieu e Rousseau e, 

simultaneamente, a noção de igualdade, e, o segundo, demonstrar a relação entre igualdade 

e liberdade, bem como examinar a importância da virtude cívica ou política na república. 

 

Palavras-chave: república; igualdade; virtude.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


