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George Felipe Bernardes Barbosa Borges	
A CONVENENTIA DE SÊNECA E O DEVER MORAL MODERNO ____________________11	
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ARISTOTÉLICA DA NÃO SEPARAÇÃO ENTRE CADA COISA E SUA ESSÊNCIA ______12	
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MESA: POLÍTICA 1 / SALA 3 TAKINAHAKY    13	
A SÁTIRA MORAL EM ‘’A MANDRÁGORA’’ DE MAQUIAVEL ______________________13	
Maria Victória Magalhães Morais	
CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ESTADOS DE NATUREZA E CIVIL A PARTIR DA IDEIA 
DE ORDEM ROUSSEAUNIANA ___________________________________________________13	
Kellen A. Nascimento Ribeiro	
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PENSANDO OS DIREITOS HUMANOS CONTEMPORÂNEOS À LUZ DOS PRINCÍPIOS 
MORAIS PRESENTES NO IDEALISMO KANTIANO ________________________________15	
Murilo Vilarinho	

MESA: FILOSOFIA E GÊNERO / SALA 6 TAKINAHAKY  16	
O CONTO DA AIA: UMA REFLEXÃO SOBRE O SEGUNDO SEXO ____________________16	
Yasmin André da Silva Melo	
A IDENTIDADE EM JUDITH BUTLER: UMA CONSTRUÇÃO DE SI. __________________16	
Gesielly Henrique de Souza	
‘’MULHER’’ COMO SUJEITO DO FEMINISMO: UMA PERSPECTIVA A LUZ DA 
FILOSOFIA DE JUDITH BUTLER _________________________________________________17	
Joana de Santana Soares Ribeiro	
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TERÇA-FEIRA, DIA 21/11 	

SEÇÃO I – 14H00 ÀS 16H00 	

MESA: ARISTÓTELES / SALA 2 TAKINAHAKY    18	
OS PREDICADOS POR SI EM SEGUNDOS ANALÍTICOS I-4 E SUA RELAÇÃO COM A 
DEFINIÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE ARISTÓTELES _________________18	
Cristiane Martins da Silva	
SUBSTÂNCIA E UNIVERSAL NA METAFISICA DE ARISTÓTELES – A CRÍTICA 
ARISTOTÉLICA AOS UNIVERSAIS PLATÔNICOS _________________________________19	
Bruno Apellaniz Rodrigues Falaschi	

TEORIA DA PREDICAÇÃO: PARONÍMIA EM ARISTÓTELES E CÁLCULO-  EM 
CHURCH _______________________________________________________________________19	
Antônio Mesquita Neto	
PREDICAÇÕES NECESSÁRIAS E IDENTIDADE POR CONCOMITÂNCIA EM 
ARISTÓTELES __________________________________________________________________20	
Victor Augusto Barbosa Vieira	

MESA: POLÍTICA 2 / SALA 3 TAKINAHAKY    21	
A CONCEPÇÃO RAWLSIANA DE SELF ___________________________________________21	
Lais Cristina Rocha de Jesus 

JUSTIÇA SOCIAL E DEMOCRACIA DELIBERATIVA: INFLEXÕES ENTRE A FILOSOFIA 
POLÍTICA DE JOHN RAWLS E JÜRGEN HABERMAS ______________________________22	
Lucas Gabriel Feliciano Costa, João Pedro Inácio Peleja	
SINCERIDADE, HIPOCRISIA E AUTOENGANO EM HABERMAS ____________________22	
Claudio Alexandre Figueira Gomes	
LIBERDADE, REVOLUÇÃO E OS LIMITES DA NOVIDADE _________________________23	
João Pedro Andrade de Campos	

MESA: NIETZSCHE 1 / SALA 6 TAKINAHAKY    24	
O PROBLEMA DA MORAL E A QUESTÃO DA AUTONOMIA NO PENSAMENTO DE 
NIETZSCHE ____________________________________________________________________24	
Débora Christie Cardoso de Faria	
O DECLÍNIO VITAL NO SÓCRATES DE NIETZSCHE _______________________________24	
Bruna Morais Esteves	
COMPLEXOS DE PODER DA MODERNIDADE: AS ALIANÇAS ENTRE OS SACERDOTES 
DO REBANHO EM NIETZSCHE __________________________________________________25	
Marco Antonio Sabatini Ribeiro	
O AFORISMO DE NIETZSCHE: ESTILO COMO EXPRESSÃO DE UM POSICIONAMENTO 
FILOSÓFICO ___________________________________________________________________26	
Diego Bertoldo Pereira	
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SEÇÃO II – 16H30 ÀS 18H30 	

MESA: MODERNA 1 / SALA 2 TAKINAHAKY    26	
DA MATEMÁTICA DA DOMINAÇÃO À MATEMÁTICA DA INTEGRAÇÃO: SPINOZA NA 
CRÍTICA À DESCARTES _________________________________________________________27	
Rafael Arcanjo	
AS IDEIAS INATAS E AS FASES DO CONHECIMENTO VERDADEIRO EM LEIBNIZ __27	
Lorraynne Bezerra Freitas	
A PULSÃO DE MORTE À LUZ ESPINOSANA E O CONATUS À SOMBRA FREUDIANA _28	
Maykel Mizael de Paiva	
MATEMÁTICA E FILOSOFIA: POR UMA DISTINÇÃO ENTRE DOIS USOS DA RAZÃO NA 
DISCIPLINA DA RAZÃO PURA. ____________________________________________________28	
Arthur Brito Neves	

MESA: POLÍTICA 3 / SALA 3 TAKINAHAKY    29	
TOPOGRAFIA MORAL E IDENTIDADE NARRATIVA ______________________________29	
Marcelo Rodrigues de Melo	
AUTONOMIA INDIVIDUAL E DIREITOS SUBJETIVOS NO CONSTITUCIONALISMO 
CONTEMPORÂNEO _____________________________________________________________30	
Michele Beniamino Zezza	
DO VELHO MUNDO AO MUNDO NOVO: UMA LEITURA JURÍDICO-POLÍTICA À 
CONTRA PELO _________________________________________________________________31	
João Lourenço Borges Neto	
O FIM DA HISTÓRIA: DIÁLOGOS ENTRE HENRI LEFEBVRE E FREDRIC JAMESON. 31	
Marcos Matheus Pereira Faria	

MESA: NIETZSCHE 2 / SALA 6 TAKINAHAKY    32	
A MORTE DE DEUS E A TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES ______________________32	
Paulo Afonso Tavares	
INFLUÊNCIA DE SPINOZA EM NIETZSCHE: CONHECIMENTO COMO AFETO MAIS 
POTENTE E A DENÚNCIA DA MORALIDADE _____________________________________32	
Lucas Romanowski Barbosa	
“O ANTICRISTÃO POR EXCELÊNCIA: A CRÍTICA NIETZSCHEANA ÀS VIRTUDES 
CRISTÃS”. ______________________________________________________________________33	
Guilherme Bruno Giani	
A(S) VIRTUDE(S) EM ASSIM FALOU ZARATUSTRA, DE FRIEDRICH NIETZSCHE ____34	
Hosamis Ramos de Pádua 
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QUARTA-FEIRA, DIA 22/11 	

SEÇÃO I - 14H00 ÀS 16H00 	

MESA: KANT / SALA 2 TAKINAHAKY     35	
ESTÉTICA TRANSCENDENTAL DE KANT COMO CRÍTICA A NEWTON E LEIBNIZ __35	
Bergkamp Pereira Magalhães	
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A AUFKLÄRUNG KANTIANA _________________35	
Paola Nunes de Souza	
A UNIDADE DO EU PENSO: O PONTO MAIS ALTO DA LÓGICA TRANSCENDENTAL _36	
Camila Mandu da Silva	
PERSONALIDADE MORAL EM KANT ____________________________________________37	
Darley Alves Fernandes	

MESA: ARENDT / SALA 3 TAKINAHAKY     38	
A DISSOLUÇÃO DO ESTADO COMO PRESSUPOSTO DO TOTALITARISMO NA 
PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT ____________________________________________38	
Júlia Lemos Vieira	
SOBRE O JUÍZO POLÍTICO EM HANNAH ARENDT ________________________________38	
José dos Santos Filho	
SÓCRATES E EICHMANN: REFLEXÕES TIPOLÓGICAS ACERCA DA PERSONA SOB A 
PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT. ____________________________________________39	
Juvercino Arcanjo dos Santos	
DO MAL RADICAL À BANALIDADE DO MAL: ENTRE A SUPERFLUIDADE HUMANA E 
A EXTREMA SUPERFICIALIDADE DO PENSAMENTO _____________________________40	
Éden Farias Vaz	

MESA: ENSINO DE FILOSOFIA 1 / SALA 6 TAKINAHAKY 40	
DA PERDA DA AUTORIDADE DO PROFESSOR DIANTE DA CRISE NO ENSINO DE 
FILOSOFIA NO CENÁRIO ATUAL: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DE UM DIÁLOGO COM 
HANNAH ARENDT ______________________________________________________________40	
Cecília Silveira	
REPENSAR O ENSINO DE FILOSOFIA A PARTIR DA SALA DE AULA COMO UM LOCUS 
DE RESISTÊNCIA _______________________________________________________________41	
Pedro Romário Santos da Silva	
PROFESSORES EM TEMPOS SOMBRIOS: HANNAH ARENDT E A PERDA DA 
AUTORIDADE DO PROFESSOR EM SALA DE AULA _______________________________42	
Samarone de Oliveira Lopes	
DA CONVIVÊNCIA COM A PLURALIDADE À RENOVAÇÃO DE UM MUNDO COMUM: 
DESAFIOS POSTOS À EDUCAÇÃO À LUZ DE UM DIÁLOGO COM HANNAH ARENDT 43	
Wagner Luis Raimundo Junior	
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SEÇÃO II - 16H30 ÀS 18H30 	

MESA: MODERNA 2 / SALA 2 TAKINAHAKY    44	
A NECESSIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPÍRICA DA METAFÍSICA SEGUNDO 
SCHOPENHAUER _______________________________________________________________44	
Jessé Willian Figueredo	
DESTINO E FELICIDADE: AS CONCEPÇÕES DE AMOR EM LUDWIG FEUERBACH __44	
Felipe Assunção Martins	
A TEORIA DA CONSCIÊNCIA EM KARL MARX ___________________________________45	
Felipe Gusmão C. Andrade	
INTUIÇÃO E SENSIBILIDADE EM FICHTE ________________________________________46	
Leonardo S. Gonçalves	

MESA: BIOPOLÍTICA / SALA 3 TAKINAHAKY    46	
FILOSOFIA E POLÍTICA EM MICHEL FOUCAULT ________________________________46	
Marcela Castanheira	
FOUCAULT E A RESISTÊNCIA: DA BIOPOLÍTICA À ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA ____47	
Túlio Pascal Rios dos Santos	
O BIOPODER EM FOUCAULT: DO FAZER VIVER AO FAZER MORRER _____________48	
Guilherme de Freitas Leal	
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA NOÇÃO DE BIOPOLÍTICA ______________48	
Davi Maranhão De Conti	

MESA: ENSINO DE FILOSOFIA 2 / SALA 6 TAKINAHAKY 49	
POR UMA FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO QUE EDUQUE PARA A ARGUMENTAÇÃO 49	
Alana Pessoni de Paula e Silva	
O LIVRO DIDÁTICO DE FILOSOFIA: UM DISPOSITIVO? ___________________________50	
Gustavo Lenza	
O LIVRO DIDÁTICO, ALIADO OU INIMIGO DO ENSINO DA FILOSOFIA? UM DIÁLOGO 
COM O PENSAMENTO DE WITTGENSTEIN _______________________________________51	
Igor de Souza Cesário	
AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE FILOSOFIA NO 
ENSINO MÉDIO _________________________________________________________________51	
Marcus Vinícius Ribeiro Oliveira 
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QUINTA-FEIRA, DIA 23/11 	

SEÇÃO I – 14H00 ÀS 16H00 	

MESA: ANALÍTICA / SALA 2 TAKINAHAKY    53	
CONCEITO DE NÚMERO COMO PREDICADO DE SEGUNDA ORDEM: ESTRUTURA DA 
ARITMÉTICA E TEORIA DE TIPOS EM FREGE ____________________________________53	
Aline Stéphanie Freitas dos Reis	
A ANÁLISE DE QUINE DO PROBLEMA DA IDENTIDADE DE UM CORPO ____________53	
Alexander Almeida Pereira	
CONHECIMENTO E CRENÇA JUSTIFICADA NA FILOSOFIA ANALÍTICA DA RELIGIÃO 
DE ALVIN PLANTINGA __________________________________________________________54	
Pedro Lucas Dulci	
VISÃO AGOSTINIANA DE LINGUAGEM E DEFINIÇÃO OSTENSIVA PRIVADA _______55	
Sebastião Alonso Júnior	

MESA: ROUSSEAU 1 / SALA 3 TAKINAHAKY    55	
A RELIGIÃO COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE DA VIDA POLÍTICA SEGUNDO 
MAQUIAVEL E ROUSSEAU ______________________________________________________55	
João Aparecido Gonçalves Pereira	
DIFICULDADES DA RELAÇÃO ENTRE NATURAL E LEGAL EM JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU _____________________________________________________________________56	
Wilame Gomes de Abreu	
ORDEM SOCIAL E RELIGIÃO CIVIL EM ROUSSEAU ______________________________57	
Anderson Carvalho dos Santos	

MESA: ENSINO DE FILOSOFIA 3 / SALA 6 TAKINAHAKY 58	
O PROBLEMA DA FORMAÇÃO NAS ESCOLAS CONTEMPORÂNEAS ________________58	
Esio Martins Lacerda	
POR UMA EDUCAÇÃO QUE INCLUA AS HUMANIDADES E RECONHEÇA A 
EXPERIÊNCIA DO OUTRO: UM DIÁLOGO COM MARTHA NUSSBAUM _____________58	
Gabriel Franscismar Leite de Souza	
HABERMAS E O CONCEITO DE INTERSUBJETIVIDADE NA TEORIA DA 
RACIONALIDADE COMUNICATIVA: UMA RESPOSTA À EDUCAÇÃO 
INSTRUMENTAL________________________________________________________________59	
Marcelo da Silva Araújo	
O LUGAR DA LITERATURA NA FILOSOFIA DE DELEUZE: COMO ESSA RELAÇÃO 
PODE CONTRIBUIR PARA UM ENSINO DE FILOSOFIA QUE PRIVILEGIE A 
DIFERENÇA? ___________________________________________________________________60	
Vitor Hugo Lemes	
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SEÇÃO II – 16H30 ÀS 18H30 	

MESA: WITTGENSTEIN / SALA 2 TAKINAHAKY   61	
“ELA NÃO É ALGO, MAS TAMBÉM NÃO É UM NADA!”: SOBRE UMA POSSÍVEL NOÇÃO 
DE “CONSCIÊNCIA” NO ARGUMENTO DA LINGUAGEM PRIVADA DE 
WITTGENSTEIN________________________________________________________________61	
Priscilla da Veiga Borges	
CRÍTICA WITTGENSTEINIANA À OPOSIÇÃO DEFINICIONAL ENTRE PENSAMENTO E 
INTUIÇÃO. _____________________________________________________________________61	
Bruna Garcia da Silveira Miguel Elias	
USO COMO INTERLOCUÇÃO NO LIVRO AZUL (BB) _______________________________62	
Paulo H.S Costa	
DA LINGUAGEM AO MUNDO - CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES DE 
POSSIBILIDADE DA LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN ____________63	
Eric Moura Duarte	

MESA: ROUSSEAU 2 / SALA 3 TAKINAHAKY    63	
PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: CONTORNOS ENTRE LIBERDADE E 
IGUALDADE A PARTIR DE ROUSSEAU ___________________________________________63	
André Rezende Soares Correia	
A FUNDAMENTAÇÃO DOS DOGMAS DA RELIGIÃO CIVIL NA PROFISSÃO DE FÉ DO 
VIGÁRIO SABOIANO ____________________________________________________________64	
Joézer Carvalho de Castro	
SENTIMENTO E ORDEM SOB EXAME: O PARECER DO VIGÁRIO SABOIANO NO 
EMÍLIO ________________________________________________________________________65	
Junio Cezar da Rocha Souza	

MESA: ENSINO DE FILOSOFIA 4 / SALA 6 TAKINAHAKY 65	
REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES FILOSÓFICAS A PARTIR DA 
UTILIZAÇÃO DE MITOLOGIA GREGA NO CONTEXTO ESCOLAR. _________________65	
Ana Maria Siqueira Silva	
HUME E OS PROBLEMAS DO ESTUDO E ENSINO DE FILOSOFIA ___________________66	
Rafael Fernandes	
O PENSAR COMO RESPOSTA À CRISE NA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO ARENDTIANA 
PARA O ENSINO ________________________________________________________________67	
Regis Lopes Silva	
O CORPO QUE LOGO (NÃO) SOU EM OYÈRÓNKÉ OYĚWÙMÍ ______________________67	
Aline Matos da Rocha 

 



8 

 

SEXTA-FEIRA, DIA 24/11 	

SEÇÃO I - 14H00 ÀS 16H00 	

MESA: ESTÉTICA 1 / SALA 2 TAKINAHAKY    69	
“SEM A MÚSICA A VIDA SERIA UM ERRO”: UMA INTERPRETAÇÃO _______________69	
Marcelo Tannus Goulart	
A FILOSOFIA DA MÚSICA: UM DEBRUÇAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA HUMANA ____70	
Gustavo Augusto da Silva	
A RASURA DA LINGUAGEM: SOBRE O SEM-EXPRESSÃO EM WALTER BENJAMIN _70	
Mariana Andrade	

MESA: CONTINENTAL 1 / SALA 3 TAKINAHAKY   71	
A NOÇÃO DE OUTRO EM O SER E O NADA _______________________________________71	
Hamilton Cezar Gomes Gondim	
AS BASES EPISTEMOLÓGICAS DE ALBERT CAMUS EM O MITO DE SÍSIFO _________72	
Wendell Félix de França Santos	
A NATURPHILOSOPHIE EM MERLEAU-PONTY ___________________________________72	
Harley Juliano Mantovani	
MÉTODO E CONSCIÊNCIA EM HUSSERL _________________________________________73	
Stéfany Faria Sousa	

MESA: HEIDEGGER 1 / SALA 6 TAKINAHAKY    74	
O DASEIN E OS INTRAMUNDANOS: CONSIDERAÇÕES HEIDEGGERIANAS _________74	
Michele Ataide	
O CONCEITO DE COTIDIANIDADE EM HEIDEGGER E HELLER EM RELAÇÃO À 
HISTORICIDADE. _______________________________________________________________74	
Caio Bismarck Silva Xavier	
SER EM UM MUNDO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO FENÔMENO SER-EM DO 
DASEIN________________________________________________________________________75	
André P. Ferreira	

SEÇÃO II - 16H30 ÀS 18H30 	

MESA: ESTÉTICA 2 / SALA 2 TAKINAHAKY    76	
CRÍTICA DE ARTE COMO “MORTIFICAÇÃO DAS OBRAS” ________________________76	
Fernando Ferreira da Silva	
HEGEL E A IMPORTÂNCIA DO GÊNERO ABANDONADO: SOBRE A COMÉDIA. _____76	
Diego Calassa Neri	
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A PINTURA NA ESTÉTICA HEGELIANA – UMA CRÍTICA DA ARTE MODERNA. _____77	
Lennon Pedro Noleto Ferreira	

  MESA: CONTINENTAL 2 / SALA 3 TAKINAHAKY   78	

PRESSUPOSTOS ONTOLÓGICOS NA CONCEPÇÃO KOYREANA DE REVOLUÇÃO 
CIENTÍFICA ____________________________________________________________________78	
Frederico Duarte Pires de Sousa	
BERGSON E O CURSO DE CLERMONT-FERRAND NO CONTEXTO DO ENSINO DE 
FILOSOFIA NA FRANÇA _________________________________________________________79	
Henrique Fróes	
SOBRE A CRÍTICA DE GEORGES CANGUILHEM À PSICOLOGIA __________________79	
Marcos Bruno Silva	
O PROBLEMA DA IDENTIDADE PESSOAL EM RICOEUR: DIMENSÃO TEMPORAL DA 
IPSEIDADE _____________________________________________________________________80	
Jeferson Flores Portela da Silva	

MESA: HEIDEGGER 2 / SALA 6 TAKINAHAKY    80	
O CONCEITO DE SINAL EM SER E TEMPO ________________________________________80	
Silvio Carlos marinho Ribeiro	
HEIDEGGER: HISTÓRIA DO SER E O PROBLEMA DE SUA ADESÃO AO NACIONAL- 
SOCIALISMO ___________________________________________________________________81	
Antônio Henrique Paz do Amaral	
NÃO ME ABANDONE JAMAIS – UMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA DA 
TÉCNICA_______________________________________________________________________82	
Leidiane Coimbra	
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 
SEMANA DE FILOSOFIA DA FAFIL / UFG 2017 

 

SEGUNDA-FEIRA, DIA 20/11 

SEÇÃO I – 14H00 ÀS 16H00 

 

MESA: ANTIGA / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

DIÓGENES: IRONIA E LIBERDADE 

GEORGE FELIPE BERNARDES BARBOSA BORGES 

Bacharelando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / georgecrf@hotmail.com 

Resumo: As anedotas de Diógenes são histórias que expõe a filosofia cínica. Além de um relevante aspecto filosófico 
que cada anedota traz consigo, há também, imerso nesse universo particular de Diógenes de Sinope (404-323 a.C), 
uma grande referência ao humor e principalmente à ironia, herança socrática. Nesta pequena apresentação vamos nos 
debruçar ante algumas anedotas selecionadas e tentar analisar por que e como o cinismo articulou as noções de ironia 
e liberdade em sua prática filosófica. A ironia é vista como uma técnica de dissimulação, onde o irônico se coloca na 
posição de alguém que não sabe. A etimologia da palavra nos fornece essa ideia: ironia vem do vocábulo grego 
eiróneúomai, fingir, disfarçar. Nesse sentido, na esteira do que afirmou Adriano Facioli, a ironia pode se expressar 
em uma abstração que releva contradição ou ambivalência. Por sua vez, a ironia insere-se praticamente em todas as 
situações em que Diógenes se apresenta a um interlocutor ou as multidões no mercado ou na ágora. Isto porque, como 
explica Facioli, “ocorre ironia sempre que temos um contraste” (Facioli, 2010, p. 32). Esse contraste seria “entre 
aparência e realidade, entre dois eventos (o esperado e o ocorrido) ou entre duas realidades díspares” (Facioli, 2010, 
p. 32). Isso reflete diretamente na noção de liberdade que os cínicos cultivaram. Em poucas palavras, tal liberdade no 
cinismo pode ser definida como a não submissão a nada que não seja sua própria natureza, ou seja, sua própria razão. 
Essa perpétua busca e manutenção da liberdade são levadas as últimas consequências por Diógenes. O que explicaria 
tal anseio é também o fato de que na antiguidade a liberdade não era algo dado, era preciso buscá-la, lutar por ela e 
por sua conservação. O cínico, buscando viver conforme sua razão, fazendo de si mesmo seu próprio governante não 
reconhece a moral e os costumes que lhe são alheios. Grande parte das anedotas cínicas tem como pano de fundo essa 
negação das convenções - as tradições e convenções tendem a tolher a liberdade dos indivíduos. E o seu principal 
recurso foi a ironia. 

Palavras-chave: Cinismo; Ironia, Liberdade. 
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A CONVENENTIA DE SÊNECA E O DEVER MORAL MODERNO 

BRENNER BRUNETTO O. SILVEIRA 

Resumo: Segundo Arthur Schopenhauer em seu livro Os Dois Problemas Fundamentais da Ética, o Estoicismo é uma 
ética eudaimônica do mesmo modo que as demais éticas dos antigos, entretanto, segundo Schopenhauer, ela possui 
um aspecto diferente das demais (SCHOPENHAUER, 2001, p. 19). Mas o que seria esse aspecto que lhe diferencia 
das outras? Analisando mais profundamente o pensamento de Schopenhauer conseguimos identificar em suas obras a 
profunda influência que o filosofo estoico Lúcio Aneu Séneca – mais conhecido como Sêneca – exerceu sobre ele. 
Sêneca foi um filosofo romano estoico, autor de diversas tragédias que mais tarde viriam a inspirar o crescimento da 
dramaturgia europeia renascentista. Sua ética certamente é uma Ética da Virtude, entretanto nela está contido o 
conceito de “kathékon”, que os modernos conhecem como “dever” (REALE e ANTISERI, 2003, p. 291). Este termo, 
traduzido por Sêneca como “convenentia” (SÊNECA, 2004, Carta 92), corresponderia àquelas ações realizadas de 
modo racionalmente correto, conforme a natureza (que são expressões equivalentes para os estoicos). Elas se 
diferenciam, no entanto, das ações moralmente perfeitas (katorthomata), que são aquelas realizadas “em tudo e por 
tudo segundo o logos”, o que só pode ser feito pelo sábio que possui a virtude perfeita (ibidem, carta 93). Segundo 
Jerônimo de Estridão – mais conhecido como São Jerônimo – em seu livro De Viris Illustribus (Sobre homens Ilustres), 
Sêneca teria trocado cartas com Paulo de Tarso, na qual o mesmo também constata que os cristãos assimilaram os 
princípios éticos através de Sêneca. Com isso podemos constatar a grande influência que o estoicismo exerceu sobre 
o cristianismo. Entretanto vemos claramente que a noção de “dever” no cristianismo se tornou muito mais relevantes 
do que a de Virtude, ou seja, a partir da noção de “pecado”, que seria uma ação moralmente errada enquanto 
desobediência a uma obrigação estabelecida pela vontade de Deus. Autores modernos como Kant e os autores do 
Utilitarismo seguem a linha das “éticas do dever”, provavelmente devido a forte influência cristã predominante em 
sua época (CRISP, 1997, p. 21). Então seria essa a diferença sugerida por Schopenhauer ao dizer que o Estoicismo 
seria um eudemonismo de tipo especial? Segundo Van Hoof, as éticas do dever contemporâneas se caracterizam pela 
centralidade da questão “o que devo fazer” (ao invés de “como devo viver”), pelo foco em ações particulares (e não 
na vida do agente como um todo), na imparcialidade, no dualismo e na universalidade (HOOF, 2013, p. 16-17). Em 
que medida estas características podem ser encontradas na noção de kathékon dos estoicos? Teriam eles sido realmente 
precursores da noção moderna de “dever”? 

Palavras-chave: Ética, Dever, Virtude 

 

A BUSCA DA AMBIGUIDADE SIGNIFICATIVA NO FRAGMENTO 114 DE HERÁCLITO	

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO CUNHA 

Graduando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / pedrohenriquerc@gmail.com 

Resumo: Essa pesquisa vem investigando as interpretações de reconhecidos comentadores contemporâneos de 
Heráclito, mais especificamente Charles Kahn e Kirk, sobre o sentido da famosa sentença heraclitiana “O caráter de 
um homem é o seu destino.” Ou, simplesmente, “caráter é destino”. A pesquisa quer problematizar uma posição que 
tanto Kahn quanto Kirk partilham, a saber, a de que ethos é uma noção grega sem maiores ambiguidades, que significa 
um conjunto de hábitos reiterados, um padrão costumeiro de escolha. Em franco contraste com essa noção estaria a 
de daimon, que encerraria o sentido do que está fora ou é de difícil apreensão a quem é humano, e, que, portanto, não 
é passível de ser tornado costume, hábito. O mesmo comentador (Charles Kahn) que se posiciona por um sentido de 
ethos elenca, na sua obra sobre Heráclito, a “ambiguidade significativa” como um bom princípio de intepretação dos 
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fragmentos e diz que, diferentemente das sentenças oraculares que preconizam um sentido a despeito de todos os 
outros, Heráclito deve ser lido poeticamente, respeitando a polissemia, a complexidade e a multiplicidade de sentidos 
que suas sentenças encerram. A partir dessa questão, a pesquisa se direcionou para dois intérpretes da tragédia grega, 
J. P. Vernant e Martha Nussbaum, porque neles, a relação entre as noções gregas ethos e daimon é recolocada, sua 
ambiguidade nunca é perdida de vista, ao ponto de Vernant afirmar que “é na distância entre ethos e daimon que o 
homem trágico grego se constitui”, e que a sentença heraclitiana pode ser lida tanto de um lado quanto de outro, ela 
possui uma simetria sintática no grego que encerra precisamente a sua “ambiguidade significativa.” A pesquisa não 
visa uma interpretação do que Heráclito realmente quis dizer com essa máxima, ela trata-a como uma evidência textual 
e histórica de noções gregas próprias da cultura da Grécia Antiga daquele período.  A busca pela “ambiguidade 
significativa” do fragmento a ser realizada nessa pesquisa, portanto, é uma em que se possa especificar que identidade 
de conteúdo há entre ethos e daimon. Para tanto, será preciso percorrer os usos que esses reconhecidos intérpretes da 
tragédia encontraram na tragédia, usos dessas noções que representem, afinal, porque caráter pode ser destino – e 
porque caráter (ethos) não é nem um conjunto de hábitos em que há margem de escolha, nem um demônio inelutável, 
mas sim a própria tensão insolúvel entre essas duas coisas.  

Palavras-chave: Heráclito, destino, caráter 

 

A TEORIA DA PREDICAÇÃO DE TOMÁS DE AQUINO EM SUA SUBSCRIÇÃO À TESE 
ARISTOTÉLICA DA NÃO SEPARAÇÃO ENTRE CADA COISA E SUA ESSÊNCIA 

RAFAEL CARNEIRO ROCHA 

Bacharel e Mestre em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / rafacr1181@yahoo.com.br 

Resumo: Ao comentar Metafísica Z-6, Tomás de Aquino subscreve a tese aristotélica sobre a identidade entre cada 
coisa e sua quididade (ou essência). Para Aristóteles, a tese se sustenta tanto no caso de validade da doutrina platônica 
sobre a existência separada da essência, quanto mais ainda no caso da não separação entre cada coisa e sua essência. 
Ao argumentar sobre a tese da não separação, Aristóteles afirma que se o contrário fosse o caso, como os platônicos 
supunham, não poderíamos ter conhecimento da coisa e não poderíamos afirmar que cada coisa é ente.  Ora, ter ciência 
de cada coisa consiste no conhecimento de sua quididade e se estes itens são separados, ao se conhecer a quididade 
não se conhecerá ainda o que é o outro, a saber, cada coisa. Além disso, se, por exemplo, o que é benigno não se 
identificar com a quididade do benigno, ou seja, com aquilo que o define como bom, o que é benigno não seria. Dessa 
maneira, Aristóteles desenvolve um argumento de cunho epistemológico e outro argumento de cunho metafísico. 
Tomás de Aquino subscreve as duas abordagens e ainda lança um argumento próprio, em favor de Aristóteles, 
valendo-se de uma abordagem semântica sobre a quididade (ou essência). Tomás diz que a quididade é o que a 
definição significa. Portanto, quando se predica a definição de uma coisa a ser definida, a quididade também se 
predica. Ora, se a quididade fosse separada do que está a ser definido, ou seja, se os platônicos estiverem certos, o que 
é definido como homem, por exemplo, é homem porque participa da humanidade. Contudo, humanidade não responde 
à questão: “o que é o homem?”. Nessa medida, humanidade não é o mesmo que homem, porque implica somente os 
princípios essenciais dos homens e exclui todos os acidentes. Mas o homem é também um “o que” em que os acidentes 
inerem. Porém, o que é significado por homem não pode ser separado de seus acidentes. Somente Deus se compreende 
plenamente como tal sem que a Ele sejam predicados quaisquer acidentes. Em O ente e a essência, encontramos de 
maneira mais aprofundada a teoria da predicação de Tomás de Aquino. A essência deve ser significada ao modo de 
todo – e não de parte, uma vez que significações ao modo de parte excluem as indeterminações. Enquanto o universal 
“homem” pode ser predicado de um indivíduo como Sócrates, o que faz com que a essência do universal ali em questão 
se porte ao modo de todo (porque prevê indeterminadamente a totalidade dos indivíduos que realmente a “povoam”), 
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“humanidade”, por sua vez, não pode ser predicada de indivíduo algum, embora também corresponda a uma 
significação de espécie que, para Tomás de Aquino, se porta ao modo de parte. Defendemos como hipótese que essa 
abordagem semântica sobre a essência, utilizada estrategicamente para refutar uma tese metafísica (sobre a 
“existência” separada da essência), pode ser interpretada como uma tentativa do autor em não se comprometer com 
uma concepção metafísica da essência, isto é, que a coloque como uma realidade, ou entidade metafísica.  

Palavras-chave: Recepção medieval do aristotelismo; Teoria da Predicação; Significação da Essência 

 

MESA: POLÍTICA 1 / SALA 3 TAKINAHAKY  

 

A SÁTIRA MORAL EM ‘’A MANDRÁGORA’’ DE MAQUIAVEL 

MARIA VICTÓRIA MAGALHÃES MORAIS  

Universidade do Estado da Bahia / moraismavi@hotmail.com 

Resumo: Dentre os filósofos que tiveram como objeto de especulação a política, podemos mencionar como o mais 
genial o italiano Nicolau Maquiavel. Sua sagacidade e ironia com certeza são traços que reforçam, de forma suficiente, 
a agudeza e audácia do seu pensamento político desdobrado na comédia A mandrágora: uma sátira aos costumes 
morais na Itália do seu tempo, considerada obra-prima do teatro renascentista italiano, a qual pode ser analisada a 
partir do ponto de vista político. Mais de quinhentos anos nos separam do autor, no entanto, suas inquietações 
romperam não só com o saber repetido pela antiguidade, mas também com os princípios cristãos que pautavam a 
política em sua época. Assim, Maquiavel destitui a política da dimensão contemplativa e compreende o campo político 
como o campo próprio das ações humanas. De maneira singular e perspicaz, estrutura a política como uma cena 
habitada por engenhosos jogos simulados por atores ávidos de interesses individuais, e por consequência, separa a 
política da perspectiva moral que tanto influenciou e influencia nos assuntos humanos. Usando como imagem um 
casal de aparências vivendo sem amor, um homem rico e interessado em ter a mulher para si, um servo capaz de fazer 
tudo pelo seu senhor, um papa-jantares que vivia à custa dos outros e um frei sem pudor guiado por ambições sem 
limites, Maquiavel demonstra na trama de forma clara a incapacidade do ser humano seguir dogmaticamente os 
preceitos cristãos, e nesse sentido, ilustra como de fato as ações humanas se efetivam na realidade. Tendo como fio 
condutor o próprio pensamento político do florentino, torna-se objetivo dessa comunicação destacar os principais 
conceitos da filosofia de Maquiavel, a fim elucidar a crítica irônica do autor a uma moralidade que idealiza as ações 
humanas na obra A mandrágora. 

Palavras-chaves: Política. Moral. Ironia 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ESTADOS DE NATUREZA E CIVIL A PARTIR DA IDEIA 
DE ORDEM ROUSSEAUNIANA 

KELLEN A. NASCIMENTO RIBEIRO  

Mestranda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / kellen.nascimento@gmail.com 
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Resumo: Considerando a ideia de ordem em Rousseau, ponderaremos acerca do estado de natureza em que os homens 
encontram-se exercendo a liberdade emanada naturalmente entre os indivíduos, tendo uma ordem natural das coisas 
e, entretanto, uma desordem social. Para que, logo em seguida, passemos a discutir acerca do estado civil do Contrato 
Social, abordando a ideia de ordem civil ou política. Consideraremos, primeiramente, o homem no estado de natureza, 
onde sua conservação está inteiramente ligada à sua própria vontade e a sua liberdade natural. A concepção 
rousseauísta de liberdade natural incide sobre uma forma de liberdade que diz respeito à capacidade de cada um 
determinar a si mesmo, pois, considera-se que ela se manifesta como possibilidade do indivíduo buscar por aquilo que 
deseja tendo por limite somente a própria força, visto que, os homens encontram-se independentes ou isolados uns 
dos outros. Rousseau toma o homem do estado de natureza como um todo perfeito e solitário, responsável somente 
por sua própria sobrevivência e subsistência. Contudo é preciso reafirmar que, há no estado de natureza, uma ordem 
natural das coisas, ainda que existam males, é preciso considerar que apesar destes sofrimentos individuais, o todo 
está bem. A ordem natural se mantém enquanto um todo bem ordenado. Partiremos, logo em seguida, para o âmbito 
do Contrato Social, tendo em mente que, segundo o autor, situações diversas fizeram com que os homens, até então 
no estado de natureza, quisessem unir e reordenar suas próprias forças. Associando-se, cada qual, por espontânea 
vontade, e tendo em vista mais tranquilidade para sua vida e segurança para seus bens, dando origem a um pacto 
legítimo que tem por objetivo a conservação de cada indivíduo nele associado. Isto significa que, cada membro 
pertencente à sociedade civil se dá completamente àquela associação, tornando-a legítima e igualitária. De modo que, 
cada indivíduo se dedique à associação, assim como dedicava-se à sua própria conservação, passando a preocupar-se 
com o bem da comunidade da mesma maneira com que se preocupa com seu próprio bem. No Estado Civil, o homem 
adquire a liberdade civil, que lhe assegura o direito positivo e é delimitada pela vontade geral; adquire também o que 
Rousseau chama de liberdade moral, que deriva do fato de a lei ser resultado de uma deliberação, que o próprio homem 
participou, enquanto cidadão, de modo que, na condição de indivíduo será impelido a submeter-se tão somente àquela 
lei. Assim, se o homem permanece livre, tal como é o propósito do pacto de associação descrito no capítulo sexto, é 
porque a liberdade convencional mantém a capacidade de cada um determinar a si mesmo, e se torna mais forte por 
contar com a força da comunidade. A ordem política rousseauniana funda suas bases sobre o exercício da participação 
dos indivíduos nas deliberações acerca da comunidade, justamente por isso a assembleia popular é um momento tão 
importante e oportuno para que os cidadãos discutam a respeito do bem comum, tendo como objetivo alcançar a 
vontade geral do corpo político. 

Palavras-chave: Ordem natural, Ordem Civil, Rousseau. 

 

TOCQUEVILLE: INDIVIDUALISMO E ESTADO TUTELAR	

ROSÂNGELA ALMEIDA CHAVES 

Doutoranda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / rosangelachaves13@gmail.com 

Resumo: No segundo volume da Democracia na América, publicado em 1840, Alexis de Tocqueville (1805-1859) 
aprofunda a discussão em torno das ameaças à liberdade nas sociedades democráticas. Mas nessa continuação do seu 
tratado, cujo primeiro volume fora lançado em 1835, Tocqueville, já mais distante dos EUA que visitara no início da 
década de 1830 e confrontado com os dilemas de seu próprio país, a França, reflete sobre a democracia de forma mais 
geral e abstrata. O subtítulo da obra de 1840 – Sentimentos e opiniões – indica claramente suas intenções: apontar as 
implicações, sociais e políticas, de uma cultura democrática (leia-se, sobretudo, igualitária). Uma das ideias mais 
originais que Tocqueville explora no livro é a que classifica o individualismo como um vício público, uma espécie de 
“doença” da cidadania. Segundo o autor, a atitude individualista, tão característica das eras igualitárias, porque leva 
os homens a isolar-se uns dos outros, ao invés de reforçar a sua independência e sua autonomia, acaba, 
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paradoxalmente, por conformá-los à mentalidade homogênea da massa. O sujeito individualista, que vive voltado 
apenas para sua própria vida privada, iludido pela fantasia (o “juízo errôneo”) da sua autossuficiência e confinado ao 
círculo estreito de familiares e amigos mais próximos, sem laços com a coletividade na qual está inserido e dominado 
pela obsessão em auferir ganhos materiais, torna-se, na realidade, uma vítima vulnerável e indefesa em face da massa 
social e do Estado. Numa sociedade composta por essa massa de indivíduos atomizados, conformados a uma 
mentalidade homogênea que eleva o modelo de vida burguês – focado no lucro e nos negócios privados – como o 
único modo de realização da existência humana, Tocqueville vislumbra ainda a ameaça de surgimento de uma forma 
de despotismo democrático: o Estado tutelar, que ele considerava um fenômeno completamente novo e sem 
precedentes na história do mundo ocidental. 

Palavras-chave: democracia, individualismo, Estado tutelar 

 

PENSANDO OS DIREITOS HUMANOS CONTEMPORÂNEOS À LUZ DOS PRINCÍPIOS 
MORAIS PRESENTES NO IDEALISMO KANTIANO	

MURILO VILARINHO 

Doutor em Sociologia (UFG) / murilochaves@ufg.br 

Resumo: A relação entre direitos humanos e princípios morais é perspectiva que atribui, em alguma medida, 
legitimidade a um ordenamento jurídico, conforme o entendimento de Habermas, em Direito e democracia. Direitos 
humanos, nesse sentido, na contemporaneidade, apresenta-se como meio termo entre direito positivo e moral, pois 
direitos da pessoa humana são, antes de tudo, morais, segundo o pensamento de Robert Alexy, em Direitos 
fundamentais no Estado constitucional democrático. Verifica-se, em ace disso, que a fundamentação filosófica dos 
direitos humanos é moral para Ernst Tugendhat, Lições de ética. Desse modo, é a justificação moral e não a 
contratualista clássica que se destaca. Partindo do exposto, essa proposta de comunicação busca refletir sobre os 
direitos humanos contemporâneos para os quais a moral se apresenta como aspecto fundamental para sua legitimação. 
É a compreensão kantiana, presente nos escritos dos autores referendados, bem como no imperativo segundo o qual 
se deve reconhecer o indivíduo como um fim em si, em sua humanidade, e não como meio, um dos indicativos 
primordiais para a conformação da ideia de que direitos humanos têm como respaldo a moralidade. Além dessa 
correlação entre direito e moral no pensamento kantiano, essa proposta de exposição também buscará discutir algumas 
críticas ao idealismo kantiano, por exemplo, por meio das ideias de Norberto Bobbio, de acordo com o qual os direitos 
humanos são invenções políticas, não seguidas, apenas anunciadas, portanto não representam avanço da civilidade e 
da moral. Para o intelectual italiano, em a Era dos direitos, direitos humanos não se baseiam na problemática que 
envolve a moral, mas a própria política. Segundo Bobbio, em Teoria Geral da Política, a moral avança, mas a política 
e a economia avançam mais. É a proteção, enfim, desses direitos que deve ser pensada e não a percepção filosófica de 
sua fundamentação.  

Palavras-Chave: Moral; Direitos Humanos; Kant. 
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MESA: FILOSOFIA E GÊNERO / SALA 6 TAKINAHAKY  

 

O CONTO DA AIA: UMA REFLEXÃO SOBRE O SEGUNDO SEXO 

YASMIN ANDRÉ DA SILVA MELO 

Graduanda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / yasminandre-28@hotmail.com 

Resumo: A questão de Gênero está mais presente na sociedade, do que imaginamos! A filósofa francesa, Simone de 
Beauvoir, em sua obra intitulada ‘’O segundo sexo’’ investiga a figura da mulher em uma sociedade patriarcal e 
machista, e através dessa ação investigativa é que os debates sobre a situação da mulher começaram a ganhar uma 
maior visibilidade. Em “O Segundo Sexo” a pensadora expõe a situação da mulher em seu aspecto biológico, 
econômico, político, histórico e sociológico. Assim, Simone de Beauvoir, problematiza as diferentes formas de 
dominação na sociedade patriarcal, e os mitos e razões históricas que sustentam a figura da mulher como o segundo 
sexo. A obra segue com a proposta de igualdade entre os seres humanos, acabando com os estereótipos de homem e 
mulher que foram socialmente criados. A construção desse indivíduo ‘outro’, que não o homem, é feita na negação da 
sua essência livre e autônoma, compelindo esse ser incompleto as subalternidades e aos papeis previamente 
designados, dentre esses papeis o da maternidade e o de esposa, gerando um lugar de estagnação e estigma para as 
mulheres. Beauvoir afirma que o patriarcado elenca os lugares desejáveis para as mulheres, que se restringem aos 
ambientes privados, pois esse corpo feminino só deve atender as necessidades de terceiros e na realização dessas 
demandas se completarem como ser social. Como as influências sociais não são totalmente visíveis, parece para nós 
que as diferenças entre homens e mulheres são “naturais”, totalmente biológicas, quando, na verdade, boa parte delas 
é influenciada pelo convívio social. “O conto da Aia”, romance distópico de Margaret Atwood, evidencia a construção 
desse indivíduo “outro”, a mulher como o segundo sexo.  Podemos perceber na figura das “Aias” (mulheres aptas à 
maternidade) que há uma ideação da figura de mulher, a mesma é destinada apenas a procriação e perpetuação de sua 
espécie. A narradora e protagonista do livro, Offred, assim como todas as outras “Aias”, pertence a uma classe social 
que cede o seu corpo a uma determinada família para que possam “engravidar”, ou seja, as “Aias” são receptáculos, 
apenas um útero. O presente artigo tem por objetivo aproximar a ideia de segundo sexo e maternidade presente na 
Simone de Beauvoir e o romance distópico de Margaret Atwood, “O Conto da Aia”. Apresentando uma breve reflexão 
sobre a condição imposta à figura da mulher numa sociedade patriarcal e seus desdobramentos. 

Palavras-chave: Gênero. Segundo sexo. Maternidade. 

 

A IDENTIDADE EM JUDITH BUTLER: UMA CONSTRUÇÃO DE SI. 

GESIELLY HENRIQUE DE SOUZA 

Licencianda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / gesielly23@yahoo.com.br 

Resumo: O presente trabalho se propõe a fazer um panorama sobre as questões relacionadas à construção da 
identidade na filosofia de Judith Butler, mostrando as interpelações que o individuo é submetido no processo de 
construção de si. Segundo Butler (2005), a construção da identidade é sempre relacional e em certa medida opaca, 
pois os indivíduos só relatam a si mesmo em parcialidades, fazendo com que todos os relatos sobre si e sobre os outros 
sejam apenas circunstanciais. As tentativas de relatar a si mesmo são sempre uma escolha de fatos que constroem uma 
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narrativa adequada para a situação, mais isso não exime o indivíduo de se responsabilizar por suas ações, esse limite 
do conhecer-se oferece uma possibilidade de conduta cunhada na responsabilidade, tendo em vista que as opacidades 
de si o constituem como individuo. Na construção dessa identidade o individuo se vê na relação com o outro social e 
com suas demandas nesse meio outro, passando por situações onde deve se aproximar ou se distanciar das normas 
vigentes para se consolidar e se afirmar como individuo, essas operações devem ser sempre críticas e reflexivas sob 
um regime de verdade que governe as condições dos relatos de verdade sobre si mesmo. Tendo em vista que os regimes 
de verdade são questionáveis, essa relação com o outro só pode dar-se quando tomo responsabilidade pelas minhas 
ações no mundo, sabendo que elas são atos relacionais, parciais e opacos assim como as dos outros sujeitos que me 
cercam. Butler diz que, quando se questiona essas normas dos regimes de verdade o individuo pode passar a ser um 
‘outro’ desajustado das identidades dadas no cotidiano social e isso também é parte da construção de si mesmo, sendo 
uma afirmação da dissonância entre os sujeitos sociais corriqueiros e também uma afirmação da diferença como 
possibilidade de construção de si e do outro, sendo essas ações de resistência tanto do individuo para si quando para 
a relação social que se interpela.  

Palavras-chave: Identidade, Construção, Opacidade. 

 

‘’MULHER’’ COMO SUJEITO DO FEMINISMO: UMA PERSPECTIVA A LUZ DA 
FILOSOFIA DE JUDITH BUTLER 

JOANA DE SANTANA SOARES RIBEIRO 

Graduanda em Filosofia / Universidade Estadual da Bahia / joanassribeiro@hotmail.com 

Resumo: O presente resumo trata basicamente do livro Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade da filósofa pós-
estruturalista Judith Butler, atendo-se ao capítulo primeiro: Sujeitos do sexo/gênero/desejo. Judith Butler opta por problema para falar 
sobre o feminismo, porque segundo ela, essa palavra exprime sentido eufemístico relacionado a algo misterioso ainda não desvendado, 
e porque não usá-la para explicar o sentido atual e o os caminhos que estão tomando os debates sobre o ser feminino? A partir disso a 
autora divide a obra traçando, ou talvez tentando traçar o caminho que nos leva a descoberta desse ser ontológico feminino. 
Considerando a condição de nós mulheres e todos os processos históricos de opressão que nos rodeia, é de total necessidade a discussão 
do problema “ser mulher” no cotidiano. Com esse objetivo, o feminismo, surge como uma voz calada e reprimida ao longo do tempo, 
representando a nós mulheres como força que, sempre presente agora é e possui a possibilidade, é também legitimidade para ocupar 
espaços que até então lhes eram negados. O feminismo tem se expandido, porém junto com ele, a nossa percepção de sujeitos 
representados emerge já que somos como células vivas constituintes do movimento, expandem a noção da representatividade política, 
cultural, social, etc. No quesito gênero feminino a forma que tem se configurado (o movimento feminista) epistemologicamente 
falando o feminismo talvez venha tomando a leitura do feminino pelo caricato de uma reprodução binária (macho/fêmea) que 
forçosamente determina reificando assim a descrição do ser em um método que normatiza compulsória e heterossexualmente. 
Possivelmente não os representando através de estruturas delimitadas pelo colonialismo e pelo patriarcado histórico, poderia o 
movimento nos possibilitar maior liberdade para através da cultura e linguagem, a extensão da categoria mulher mostrar-se em suas 
faces e possibilidades. Infelizmente como organização o modelo a ser seguido tem-se visto a cópia de um modus operandi fadado aos 
poderes jurídico e legislativo, produzindo genericamente as mulheres que busca representar; e talvez deslegitimando, deixando para 
trás as construções que também fazem parte do ser, ser esta mulher. Para que essa conquista, do movimento feminista, não se perca, 
ou melhor, se encontre precisamos nos inspecionar para não cair no círculo vicioso dos modelos pré-discursivos acadêmicos de outros 
movimentos, são urgentes a revisitação das nossas estruturas epistemológicas e dos mecanismos e das teorias que julgamos nos 
representar. 

Palavras-chave: Feminismo. Gênero. Representatividade. 
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MESA: ARISTÓTELES / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

OS PREDICADOS POR SI EM SEGUNDOS ANALÍTICOS I-4 E SUA RELAÇÃO COM A 
DEFINIÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE ARISTÓTELES 

CRISTIANE MARTINS DA SILVA 

Graduanda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / crismartins0902@gmail.com 

Resumo: O presente projeto iniciou com a busca de compreender a noção de conhecimento científico de Aristóteles 
com base nos pronunciamentos do Livro I dos Segundos Analíticos em que ele define o que significa conhecer 
cientificamente e apresenta as características daquilo que se pode conhecer dessa maneira. À medida em que avancei 
nos estudos o escopo de minha pesquisa foi se reduzindo conforme a complexidade do tema. Como Aristóteles entende 
que “é impossível que seja de outro modo aquilo de que, sem mais, há conhecimento científico”, como ele afirma em 
Segundos Analíticos I-2 [71b 9-15], me voltei para a compreensão daquela que parece ser a característica essencial 
desse tipo de conhecimento: a necessidade. Sendo que Aristóteles entende por conhecimento científico um 
conhecimento de tipo demonstrativo, e essa demonstração se dá pela via do silogismo demonstrativo, considerei 
importante compreender melhor os itens a partir dos quais procedem essas demonstrações: trata-se das proposições 
das demonstrações científicas nas quais ocorre a atribuição de certos tipos de predicados a sujeitos com os quais 
mantém relações caracterizadas pela necessidade. Conforme os pronunciamentos de Aristóteles, pode-se conhecer 
cientificamente certas propriedades que as coisas possuem sempre ou na maioria das vezes e daí a importância de 
explorar melhor o que Aristóteles entende por necessário. As predicações, ou atribuições, que podem ser consideradas 
como proposições nas demonstrações científicas lidam com propriedades que estão presentes no sujeito pelo menos 
na maioria das vezes. Do contrário, não seria possível estabelecê-las como necessárias conforme a compreensão de 
Aristóteles. Com isso o objetivo principal da pesquisa ficou delimitado pela investigação do significado da expressão 
“por si” nos textos aristotélicos como forma de compreender essa característica essencial do que ele entende por 
conhecimento científico: a necessidade. Considerando que o conceito aristotélico de por si vem se opor aquilo que é 
por concomitância compreender o sentido dessa expressão e que tipo de relação há entre um sujeito e seus predicados 
por si mostra-se relevante na compreensão do que Aristóteles entende por necessário e no que ele quer dizer quando 
afirma que conhecemos cientificamente aquilo que não pode ser de outro modo. Busquei então elucidar os quatro 
sentidos da expressão “por si” expostos em Segundos Analíticos I-4, em conjunto com algumas passagens dos textos 
da Metafísica, e demonstrar que a expressão por si se refere àquelas propriedades que mantêm com os sujeitos dos 
quais se predicam alguma conexão necessária. Essa relação nem sempre é de essencialidade pois como afirma o 
próprio Aristóteles o conceito de por si é mais amplo que o de essência sendo esse apenas uma parte daquele. Essa 
noção se adéqua perfeitamente à definição de conhecimento científico proposta por Aristóteles. Sendo aquilo que 
conhecemos cientificamente o que é impossível que seja de outro modo, nas premissas a partir das quais se pode obter 
conhecimento científico devem figurar predicações pautadas justamente pelas relações de necessidade, pois das coisas 
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que se produzem por acidente também a causa é acidental. 

Palavras-chave: conhecimento científico, por si e necessário 

 

SUBSTÂNCIA E UNIVERSAL NA METAFISICA DE ARISTÓTELES – A CRÍTICA 
ARISTOTÉLICA AOS UNIVERSAIS PLATÔNICOS 

BRUNO APELLANIZ RODRIGUES FALASCHI  

Graduando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás  

Resumo: Em seu livro sobre a Metafisica, precisamente nos livros VII e VIII, Aristóteles empreender uma busca 
sobre o que é a ousia das coisas. “Afinal, aquilo que não só há muito tempo como também agora e sempre se investiga 
e constitui impasse – que é o ente” (Aristóteles, 1028b 2). Essa questão proposta por Aristóteles pretende responder 
de que forma as ousiai existem, investigando o que é a ousía. Aristóteles lista quatro candidatos ao título de ousía e 
restringe a investigação subsequente, a se realizar ao longo dos capítulos 13-16, a apenas um: o universal platônico 
ou às Formas. As Formas seriam essas fontes de conhecimento, pois seriam como instâncias paradigmáticas dos 
objetos sensíveis. Seriam imutáveis, perfeitas e existiriam apenas no mundo das ideias. Os objetos sensíveis seriam 
como que reproduções dessas Formas, porém sujeitos ao devir heraclítico e assim não perfeitos. Platão julgava que 
assim poderíamos obter o conhecimento a partir das Formas, já que elas estariam separadas dos entes. As Formas 
universais seriam então a essência das coisas, causa e princípio de todo o mundo sensível. Segundo Aristóteles, 
nenhum universal é ousia. No entanto, segundo Angioni, o termo ousía satisfaz o requisito de ser própria aquilo que 
é essência, ao passo que katholou é concebido como predicado não coextensivo, sobrevivente a synanairesis. Assim, 
o propósito da presente pesquisa consiste em compreender a noção aristotélica de ousía (substância) a partir do 
contraste que ela mantém com a noção de universal contra a qual Aristóteles argumenta em Metafísica Zeta 13-16. 
Para tanto, devemos explorar os elementos envolvidos na argumentação aristotélica, como a noção de synanairesis, 
que desenvolve papel importante na concepção das formas platônicas. A presente pesquisa faz parte do projeto 
“Substancia: evolução e formulações de uma noção filosófica” promovido pela PROCAD com parceria entre UFG, 
UFRGS e UFRJ desenvolvido durante o período 2016-2017. 

Palavras chave: Metafísica, Aristóteles, Universais. 

 

TEORIA DA PREDICAÇÃO: PARONÍMIA EM ARISTÓTELES E CÁLCULO-  EM CHURCH 

ANTÔNIO MESQUITA NETO 

Graduando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / antonio.mesquita.br@gmail.com 

Resumo: Distinguem-se ao menos dois sentidos do verbo “ser”: (i) o sentido em que é usado para expressar uma 
relação de identidade, e (ii) o sentido em que é usado para expressar uma relação de predicação. Nas relações de 
identidade, têm-se objetos homogêneos que são representados por nomes, ao passo que nas relações de predicação, 
têm-se objetos heterogêneos, que são representados por nomes e predicados. As relações de identidade são simétricas, 
ao passo que as relações de predicação podem expressar duas relações metafísicas alternativas: (a) uma relação em 
que uma propriedade é atribuída a um indivíduo, ou (b) uma relação em que um indivíduo é atribuído a uma 

λ
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propriedade. O caso (a) atribuímos ao sistema de Aristóteles, e o caso (b) ao sistema de Frege. No sistema aristotélico, 
nosso caso (a), dispomos de universais que podemos atribuir a indivíduos. Suponha-se, para nossos propósitos, que se 
queira atribuir o universal “coragem” ao indivíduo “Ulysses”. Tomamos então os termos que expressam os itens que 
temos à disposição, o nome do universal e o nome do indivíduo, e construímos a sentença “Ulysses é coragem”. 
Acabamos por asserir uma relação de identidade entre um universal e um indivíduo, o que evidentemente não é o 
pretendido ao ser atribuir coragem a Ulysses. Encontramos uma solução para tal problema no capítulo 1 das 
Categorias, onde Aristóteles apresenta a “paronímia”, propriedade de itens que têm o nome derivado do nome de um 
universal. Com esse recurso, podemos derivar do universal “coragem” seu parônimo, “corajoso”. Assim, podemos, 
alternativamente, traçar uma relação de identidade entre dois itens particulares, o indivíduo “Ulysses” e “corajoso” 
através da sentença “Ulysses é corajoso”, o que nos parece mais satisfatório em termos do que desejamos expressar 
quando atribuímos coragem a Ulysses. No sistema fregiano, nosso caso (b), dispomos de objetos que podemos atribuir 
a conceitos. Suponha-se, desta vez, que queiramos atribuir um conceito a um conceito, por exemplo, o conceito “ser 
corajoso” ao conceito “ser uma virtude”. Dessa vez, temos apenas dois predicados, de modo que poderíamos construir 
“ser corajoso é ser uma virtude”, que novamente não expressa bem aquilo que se quer expressar. Encontramos uma 
solução para esse problema na teoria simples dos tipos de Church, mais especificamente em seu “cálculo- ”. Church 
nos fornece uma ferramenta que nos permite abstrair predicados e produzir nomes de propriedades. Assim, abstraímos 
o predicado “ser corajoso” ( ) e produzimos o nome de propriedade “a coragem” ( ); de modo que 

agora podemos expressar, intensionalmente, que a coragem cai sob o conceito “ser uma virtude” ( ), através do 
enunciado “a coragem é uma virtude” ( ). O objetivo da presente comunicação consiste, de modo geral, 

em investigar as noções de “paronímia” do sistema aristotélico e “cálculo- ” de Church, aplicado ao sistema fregiano, 
em busca de compreender e caracterizar o papel dessas noções nas relações de predicação em sistemas com inclinações 
metafísicas distintas.  

Palavras-chave: Teoria da Predicação; Paronímia; Cálculo-  

 

PREDICAÇÕES NECESSÁRIAS E IDENTIDADE POR CONCOMITÂNCIA EM 
ARISTÓTELES  

VICTOR AUGUSTO BARBOSA VIEIRA 

Bacharel e mestrando em filosofia / Universidade Federal de Goiás 

Resumo: Nos capítulos 2 e 5 de Categorias e no livro V, capt. 6 da Metafísica, Aristóteles apresenta algumas 
condições necessárias para que algo seja uma substância primeira tais como: não estar em um subjacente (1a28), não 
ser dito de um subjacente (1a29) e ser o sujeito último de predicações (1017b14; 1017b25-6). Minha apresentação se 
restringirá a análise de um problema relativo à última dessas três características mencionadas. O problema a que me 
refiro aparece em alguns artigos que compõem parte da bibliografia secundária sobre o essencialismo de Aristóteles. 
A questão central que ocupa esses artigos é se Aristóteles se comprometeu ou não filosoficamente com o que Quine 
chamou de “essencialismo aristotélico”. A alegação básica através da qual podemos indicar que um filósofo adere ou 
não a esse tipo de essencialismo é a seguinte: pelo menos para algumas propriedades de uma coisa, independentemente 
do modo como esta é descrita, algumas dessas propriedades são necessárias e outras acidentais. A essa alegação, 
também se dá uma versão formalizada na qual temos a sentença aberta (∃x) (□Fx . Gx . ~□Gx). Uma hipótese inicial 
que adoto é que a formulação exposta acima é correta, mas apenas parcialmente, não exaurindo tudo o que pode ser 
dito sobre o conteúdo do essencialismo com o qual Aristóteles se comprometeu em seus escritos. Se tomarmos essa 
descrição do essencialismo como um comprometimento com a inteligibilidade da ideia de modalidade de re, e levando 

λ

C(x) [λ x . C(x)]
V (x)

V ([λ x . C(x)])
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em conta a tese do sujeito último das predicações, devemos dizer que substâncias primeiras seriam óbvios exemplos 
de coisas cujas algumas propriedades são necessárias ou acidentais. Se isso é verdade, então deveríamos poder afirmar 
de um indivíduo qualquer, que este, independentemente do modo como o descrevemos, possui F necessariamente e G 
acidentalmente. No entanto, como nota Michael Loux em seu livro Substance and Attribute (1978), um proponente 
de uma teoria substancialista enfrenta uma dificuldade, que no seu entendimento é devastadora: a opacidade gerada 
pela mudança dos modos com os quais descrevemos ou nos referimos a um objeto e sua propriedade implicaria que 
um mesmo indivíduo exemplifique uma mesma propriedade tanto necessariamente quanto não necessariamente. Um 
modo de exemplificar o problema é formulado a partir dos itens que Aristóteles chama de “ditos por concomitância”. 
Uma lista de pares de itens que podem compor uma relação de identidade por concomitância é dada no capítulo 6 de 
Metafísica V. Entre os possíveis relacionados temos, em nível linguístico, um nome próprio, como Corisco, e uma 
composição desse mesmo nome próprio com um predicado acidental, como “artístico”, resultando em “Corisco 
artístico”. Uma primeira reação, que talvez tomemos como intuitivamente correta, é que adotando como dispositivo 
linguístico a primeira opção, o nome próprio “Corisco”, o enunciado “Corisco é necessariamente artístico” parece ser 
falso. Mas se mudarmos para a segunda opção, a expressão composta “Corisco artístico” então o enunciado “Corisco 
artístico é necessariamente artístico” parece agora ser verdadeiro. Mas se tanto o nome próprio quanto a expressão 
composta possuem o mesmo referente, este tem a mesma propriedade, “ser artístico”, tanto necessariamente quanto 
não necessariamente?  

Palavras-chave: necessidade, identidade, metafísica 
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A CONCEPÇÃO RAWLSIANA DE SELF 

LAIS CRISTINA ROCHA DE JESUS 

Mestranda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / laisjuly@hotmail.com 

Resumo: John Rawls é um dos liberais mais conhecidos na contemporaneidade, e tal notoriedade decorreu da 
publicação do seu livro Uma Teoria da Justiça, em 1971. Nesta obra, ele defende um princípio de equidade com a 
seguinte premissa: “todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, progressos e riquezas e as bases do respeito 
em si mesmo – devem distribuir-se igualmente, a menos que uma distribuição desigual de qualquer e de todos estes 
bens seja vantajosa para todos” (RAWLS, 1993, p. 6). Com esta premissa, Rawls apresenta sua própria versão liberal 
da prioridade do justo, pois pretende mostrar que a justiça como equidade desempenharia um papel fundamental na 
reorganização social. No entanto, para conseguir chegar ao princípio acima referido o autor parece se comprometer 
com uma concepção de pessoa particular inspirada em teorias contratualistas, ou seja, partindo de indivíduos racionais, 
não altruístas, que em uma situação inicial, hipotética não têm acesso a informações concernentes à sua loteria social 
e natural que estão à procura de princípios para reger uma sociedade onde haja cooperação mútua que princípios 
seriam escolhidos. Tendo em vista que determinada concepção de pessoa – self – é, de fato, central na teoria rawlsiana, 
levantam-se questões preocupantes, tais como: a validade ou coerência, o alcance e status, a fonte ou origem de tal 
concepção. A primeira questão que pode ser levantada é acerca da validade ou coerência do autor ao pressupor que 
podemos nos pensar como pessoas desvinculadas de todas as nossas particularidades na posição original. Ou seja, 
devemos nos perguntar se esta experiência moral é, de fato, verdadeira. Podemos realmente dar um passo para trás a 
partir dos valores que temos, e se eles não forem razoáveis, trocá-los por outros novos? Ou somos constituídos de 
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forma tão intensa por estes valores que se tornaria impossível pensar neste distanciamento? O segundo conjunto de 
questões dizem respeito ao âmbito exato da concepção de pessoa defendida por Rawls, ou seja, ela é destinada a ser 
uma questão pertinente quando se pensa em todos os aspectos de nossas vidas morais ou poderíamos pensar nela como 
algo restrito a um campo de aplicação (como o campo político)? O terceiro conjunto de questões diz respeito a fonte 
ou origem de tal concepção. De onde esta concepção de pessoa surgiu? Por que ela desempenha um papel central na 
sua teoria? Por que a concepção liberal de Rawls infere que este tipo de concepção seja válido e verdadeiro? Tentarei 
responder a algumas dessas indagações ao longo da comunicação. 

Palavras-chave: Rawls, Self, Liberalismo. 

 

JUSTIÇA SOCIAL E DEMOCRACIA DELIBERATIVA: INFLEXÕES ENTRE A FILOSOFIA 
POLÍTICA DE JOHN RAWLS E JÜRGEN HABERMAS  

LUCAS GABRIEL FELICIANO COSTA, JOÃO PEDRO INÁCIO PELEJA  

Resumo: Nessa comunicação nos propomos a relacionar conceitos - chave de John Rawls e Jürgen Habermas 
presentes nas obras Teoria da Justiça e Direito e democracia: Entre facticidade e validade, respectivamente. 
Apresentamos os conceitos de ação comunicativa, esfera pública e sociedade civil de Habermas, e justiça social e o 
princípio de justiça como imparcialidade e suas implicações, de Rawls. Após a construção desse quadro conceitual de 
maneira concisa e apresentação dos objetivos dos autores para com os conceitos, tentamos relacioná-los elaborando 
um conjunto de associações entre eles. Entendemos por convergências em suas propostas o seguinte: ambos idealizam 
uma isonomia jurídica, que promovem um Estado de direito, contrário ao Estado de exceção que suspende os direitos 
individuais. Cada um está tentando formular uma ideia de que, seja no contrato inicial ou na esfera pública, todos 
terão uma espécie de situação inicial que indistinguirá os indivíduos em suas diferenças estruturais, colocando-os em 
uma situação de comunicação racional e vivência justa e descontaminada de desigualdade. Portanto, parece-nos 
verdadeiro pensar que o status quo de uma sociedade verdadeiramente justa (isônoma desde uma posição inicial) 
levaria à possibilidade de existir agir comunicativo já que os seres (racionais, conscientes e reconhecedores do outro) 
estariam em situ ação de diferenças minimizadas ao máximo por essa condição de justiça que produz imparcialidade, 
sendo colocado em prática o agir na deliberação pelos princípios de justiça e demais objetivos numa deliberação.  

Palavras-chave: Agir comunicativo; Justiça social; Sociedade justa.  

 

SINCERIDADE, HIPOCRISIA E AUTOENGANO EM HABERMAS 

CLAUDIO ALEXANDRE FIGUEIRA GOMES 

Mestre em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / gomesafclaudio@gmail.com 

Resumo: A Teoria da Ética do Discurso de Jürgen Habermas tem sua estrutura assegurada por uma teoria do 
significado desenvolvida pelo referido filósofo. Como teoria moral cognitivista e formalista, a Ética do Discurso não 
impõe conteúdos morais à ação, mas, a priori, viabiliza a elaboração de tais conteúdos a partir de um procedimento 
discursivo no qual os interlocutores se comprometem mutuamente tanto com a elaboração racional de seus 
questionamentos, no caso de manterem uma perspectiva crítica, quanto com a apresentação de justificativas capazes 
de sustentar suas alegações no contexto das relações intersubjetivas, conforme a regência do Princípio do Discurso 
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(D). Ainda, o produto das deliberações desse tipo de interação deve ser aceitável tanto em sua aplicação, quanto em 
suas consequências previsíveis por todos os sujeitos passíveis de serem afetados, de acordo com o estipulado pelo 
Princípio de Universalização (U). Partindo de tais pressupostos, Habermas passa, em Consciência Moral e Agir 
Comunicativo, a caracterizar os modos de validação do discurso racional. Nos processos racionais de interação 
discursiva, a validação dos discursos e proposições é, então, pensada a partir dos quesitos de “verdade”, “corretude” 
e “sinceridade”. Nesta ocasião, proponho uma análise de apenas um dos quesitos mencionados, o da sinceridade. 
Pretendo, assim, apresentar um exame acerca do que poderia consistir uma análise da sinceridade como critério de 
validação dos discursos, bem como dos meios que, ao mesmo tempo, seriam condições de possibilidade e condições 
reais desse aspecto validativo. A questão se coloca com mais veemência quando se evidencia que, inicialmente, a 
sinceridade seria concebida como um tipo de crença que o próprio falante manteria acerca de seu próprio discurso. 
Caso partíssemos realmente de tal concepção, enfrentaríamos uma grande dificuldade diante da possibilidade de se 
instaurar um tal processo de validação da sinceridade. No entanto, a abordagem de uma racionalidade 
destrancendentalizada apresentada no pensamento de Habermas contribui justamente para uma concepção de tais 
conteúdos imanentes no contexto das relações intersubjetivas, bem como dos processos de validações que a ele 
pertencem. A discussão a ser promovida buscará propriamente tratar algumas dessas possibilidades e consequências 
para a proposta de validação do discurso racional. 

Palavras-chave: sinceridade, intersubjetividade, validação. 

 

LIBERDADE, REVOLUÇÃO E OS LIMITES DA NOVIDADE 

JOÃO PEDRO ANDRADE DE CAMPOS  

jp.andrade.campos@gmail.com 

Resumo: Neste trabalho nos propomos a relacionar três temas convergentes no pensamento de Hannah Arendt, a 
saber: Liberdade, Revolução e Novidade – ou, ainda, Natalidade. Discorrer sobre o conceito de Liberdade em Arendt 
é tratar de um aspecto privilegiado de sua filosofia que está intimamente ligado à sua concepção de Revolução. Em 
suas reflexões, Arendt buscou mostrar que ser livre coincide com a atividade de agir (com atos e palavras) 
politicamente. Por essa via, as análises de Arendt endereçadas aos movimentos revolucionários do séc. XVIII, 
sobretudo às Revoluções Americana e Francesa, perpassam o ideário de busca por Liberdade Política. Todavia, nossa 
autora encaminha ressalvas no que diz respeito ao modo pelo qual estes movimentos se defrontaram com a tópica 
anteriormente indicada, isto é, a liberdade. Desta maneira, trataremos, em um primeiro momento, da distinção feita 
por Arendt acerca do mote dos movimentos políticos anteriormente citados, tendo como escopo a distinção entre 
Liberdade (Freedom) e Libertação (Liberation). Não seria um equívoco dizer que a cisão entre as duas Revoluções, 
aqui mencionadas, se dê pela Questão social. Para Arendt, tal questão representou nos dois diferentes contextos, 
americano e francês, o ponto nevrálgico para a tentativa de se fundar um Corpo Político. Em relação aos 
desdobramentos concernentes à Revolução Americana, Arendt descreve que a preocupação dos “Pais Fundadores” 
foi, de fato, o estabelecimento de uma constituição que resguardasse e fundasse a liberdade política, uma vez que eles 
entendiam não ser a questão social um alvo de suas reivindicações – muito embora fosse estridente a conjuntura 
escravagista na América. Por outro lado, Arendt acredita que no início do movimento revolucionário francês, a tópica 
da liberdade foi consumida pela pobreza e miséria que assolava a população francesa e, assim, em razão de tal 
desdobramento, o que se iniciou como uma reclamação por liberdade, tornou-se uma mera exigência pela saciedade 
das condições biológicas da vida humana. Por fim, iremos indicar que no pensamento de Arendt, Liberdade e 
Revolução emergem como uma ruptura no ciclo da história e podem desempenhar um duplo papel no que se entende 
por Novidade. Por um lado, tal descontínuo ou quebra de transcurso histórico, ao gerar algo novo na teia da história, 
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pode acarretar no surgimento de sistemas políticos sem precedentes – o que levaria Arendt a ter uma posição 
“conservadora” em relação a rupturas. Todavia, o novo também pode surgir como um “milagre” e, assim, colocar por 
fim governos totais, como os que foram experienciados no séc. XX. 

Palavras-chave: Liberdade; Revolução; Natalidade. 
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O PROBLEMA DA MORAL E A QUESTÃO DA AUTONOMIA NO PENSAMENTO DE 
NIETZSCHE  

DÉBORA CHRISTIE CARDOSO DE FARIA  

Graduanda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / adeborafaria@gmail.com 

Resumo: Em Genealogia da Moral, Friedrich Nietzsche nos apresenta o que ele denomina como “a história da origem 
da responsabilidade”. Segundo o autor, o homem seria o animal elaborado pela natureza capaz de “fazer promessas”. 
Porém, a confiabilidade e a constância, características do indivíduo que faz promessas, não indicam o ápice do 
desenvolvimento humano na relação com os outros e consigo. Essa confiabilidade do indivíduo é, em certa medida, 
forjada também pela própria sociedade através do que o autor nomeia como “moralidade dos costumes”, o que 
podemos entender como uma maneira comum de avaliar, valorar, julgar, ponderar e consequentemente indicar um 
modo de agir em uma sociedade, transmitida ao longo de gerações e convertida, então, em tradição. Nietzsche 
identifica na moral que vigora na modernidade os princípios que fundamentam o comportamento do indivíduo 
moderno como animal de rebanho, o qual tem suas singularidades suprimidas em nome de uma pretensa igualdade.  
O autor nos apresenta então, o fruto mais maduro da árvore da natureza, “o homem da vontade própria, duradoura e 
independente, o que pode fazer promessas”, o indivíduo soberano. Tal indivíduo não se orienta necessariamente pelo 
circunscrito na internalização da moralidade e é capaz de avaliar as suas necessidades autênticas e pesar sua vontade 
própria, de modo a transformá-la em ação, pois se sente responsável por realizar aquilo que promete a si mesmo. 
Nietzsche identifica soberania e autonomia e distancia autonomia de moralidade, uma vez que, a soberania deve ser 
considerada num sentido extra- moral.  A noção de autonomia, portanto, se afasta de uma plena concordância com o 
estabelecido pela moralidade e, assim, distancia-se da noção de autonomia apresentada por Kant. Desse modo, o 
objetivo da apresentação é explorar a noção nietzscheana de autonomia a partir das considerações que Nietzsche 
elabora sobre a moral e os sentimentos morais ao longo de sua obra; e examinar as divergências entre Nietzsche e 
Kant no que diz respeito a moral e a autonomia.  
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Resumo: Quando Nietzsche diz que o que mais lhe ocupou foi o problema da décadence, podemos pensar na 
centralidade de Sócrates em suas questões, pois o autor o situa como precursor deste movimento. A relação não 
termina aí, Sócrates tem imagens de diversos tipos na obra nietzschiana: às vezes é despersonalizado, admirado, alvo 
de caricaturas e de prontuários constantes, o que é uma dificuldade para quem tenta colocar de forma linear essa 
relação. Neste texto, pretendemos elencar os diferentes momentos do Sócrates de Nietzsche em “O problema de 
Sócrates” do Crepúsculo dos Ídolos (1888). O principal momento para esta pesquisa é a noção de Sócrates como 
produto de sua época e sina de seu povo e é a partir disto que o problema da décadence é também delineado. Por trás 
deste momento está o método sintomatológico de Nietzsche, e tentaremos mostrar como o autor se serve de noções 
da psicologia e da fisiologia para a compreensão que busca deste problema, o que coloca o capítulo sobre Sócrates 
como uma espécie de prontuário do socratismo. Esta pesquisa se propõe a delimitar e indicar que tipo de vida propiciou 
a moral do socratismo.  
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COMPLEXOS DE PODER DA MODERNIDADE: AS ALIANÇAS ENTRE OS SACERDOTES 
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Resumo: Em A genealogia da moral, Nietzsche explana sobre alguns tipos de seres humanos que necessitam tanto 
serem conduzidos por forças externas quanto as dominarem, formando grupos cuja estrutura lhos assemelham a 
“rebanhos”. Segundo ele, embora a fisiologia de seus indivíduos requeira padrões similares de sociedade, ou seja, que 
lhes garantam, sobretudo, felicidade, conforto e segurança, os rebanhos não possuem formas estáticas. Ao contrário, 
são complexos de forças que se efetivam conforme a organização moral de determinadas Vontades de Poder, 
nomeadas por Nietzsche de “sacerdotes”. Essas Vontades tendem a reduzir seus conflitos por meio de inúmeros 
instrumentos, justamente como forma da proteção e potencialização de seu poder. A partir disso, a filosofia 
nietzschiana possui uma perspectiva eminentemente política diante da Modernidade europeia, pois todos os seus 
desdobramentos sociais se constituem enquanto Vontade de Poder que almeja subjugar o máximo possível das forças 
humanas para, com isso, ampliar suas condições de vida. Estados, escolas, fábricas, famílias e igrejas são mecanismos 
que canalizam moralmente seus indivíduos, reforçando suas fraquezas para que necessitem constantemente dos 
valores propagados pelos sacerdotes que os criaram. Dessa forma, a Modernidade é um terreno comum onde inúmeras 
ideologias (antissemitismo, liberalismo, socialismo/anarquismo, cientificismo, niilismo, ateísmo, entre outros) 
aparentemente divergentes entre si surgem. Para Nietzsche, apesar de terem diferenças significativas, elas não apenas 
não superam as estruturas de uma sociedade de rebanho, como também se derivam e reforçam os ideais ascéticos – 
milenarmente utilizados pelo cristianismo – enquanto tentativas de dissolução dos indivíduos por meio da 
sobreposição dos valores de um pequeno grupo sobre seu todo. Pretendemos demonstrar na filosofia nietzschiana, 
assim, que as relações entre os sacerdotes (cristãos, capitalistas, comunistas, anarquistas, etc.) se enquadram em uma 
mesma lógica que lhes permite aliarem entre si (cristão-liberal, comunismo cristão, anarco-comunista, etc.) enquanto 
acúmulo da Vontade de Poder a fim de fortalecer e ampliar seu rebanho.  
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O AFORISMO DE NIETZSCHE: ESTILO COMO EXPRESSÃO DE UM POSICIONAMENTO 
FILOSÓFICO  
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Resumo: A forma do texto importa. É a forma que, aliada aos sinais e a pontuação, vai garantir a dinâmica e o ritmo 
das palavras no interior de um texto. Forma, sinais, pontuação, dinâmica e ritmo, o conjunto desses elementos na 
escrita aforismática, compõem um arranjo de sentido específico capaz de comunicar o que outras formas de texto não 
alcançam com a mesma intensidade nem do mesmo modo. Cada forma, estruturação de um texto, por si só, comunica 
um desenho mental singular capaz de despertar no leitor sensações particulares. Ou seja, independentemente do 
conteúdo de significação das palavras, o arranjo pintado pela pontuação e os limites de espaço marcados pelas 
margens, já dizem muito do que o autor pretende comunicar a seu leitor. A escrita aforismática de Nietzsche é o objeto 
de investigação do presente trabalho. Em Nietzsche, a forma do texto é tão importante quanto seu conteúdo. Ou seja, 
o que é dito em forma de aforismo não poderia ser dito de outro modo. Rogério Lopes, comentador da obra do filósofo, 
diz que ao escrever em aforismos Nietzsche pretende dar vazão a uma pluralidade de interpretações e ao teor 
inconclusivo que essa forma de escrita tem. Em Nietzsche o exercício de pensamento deve ir de encontro aos 
movimentos da própria vida, deve buscar em alguma medida captar esses movimentos, ao invés de simplesmente se 
submeter aos designíos da razão e da lógica cristalizadora. A forma de escrita aforismática é uma experiência viva de 
pensamento: comunica-se a inquietação e o desconforto. Como um condensado de ideias, o aforismo nietzschiano é 
um texto em camadas que se desdobra e se expande. O que se vê então é um estilo de escrita que cumpre sua função 
ao levar o leitor a caminhar com as próprias pernas em direção também ao que não é dito. Nietsche não pega na mão 
de seu leitor para atravessar o texto como costumamos fazer com crianças, ele provoca o leitor a ter uma experiência 
autônoma de pensamento. Como dito anteriormente, a forma do texto importa, mas ela não é o único elemento 
determinante de sua significação. Deixando de lado o conteúdo, os outros elementos destacados por nós são dinâmica 
e ritmo, por sua vez margeados pelo uso cuidadoso que Nietzsche faz da pontuação e dos sinais. O aforismo em 
Nietzsche é uma construção. O autor alemão tem uma intensão ao escrever livros usando a escrita aforismática. Existe 
uma posição filosófica por trás da forma do texto, do estilo. Sento assim, a questão que se coloca é: Que posição é 
esta? No presente trabalho defenderemos a ideia de que o que está por trás da escrita aforismática de Nietzsche é a 
retomada de um projeto e de uma posição naturalista de filosofia que remonta a Grécia da era trágica. Remonta aos 
filósofos pré-platonicos, aos filósofos da natureza. Mais especificamente a Heráclito e sua escrita enigmática.  
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DA MATEMÁTICA DA DOMINAÇÃO À MATEMÁTICA DA INTEGRAÇÃO: SPINOZA NA 
CRÍTICA À DESCARTES  

RAFAEL ARCANJO 
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Resumo: O projeto iluminista parece ter desembocado numa racionalidade que não conhece seus próprios limites, 
que busca pelo entendimento e o domínio absoluto do mundo, mas não nos livrou de nossas mazelas, ao contrário, as 
acentuou. Em 1947, Theodor Adorno e Max Horkheimer se debruçaram sobre o projeto racionalista moderno e 
chegaram à constatação ‘de que o mundo totalmente iluminado resplandece sob signo de uma calamidade triunfal’. 
“O saber é poder que não conhece nenhuma barreira, nem na escravização da criatura, nem na complacência em face 
dos senhores do mundo.” (Adorno e Horkheimer, 1947). Diante do fracasso do projeto iluminista surge um impulso 
de reversão ao seu contrário, ou seja, ao retorno do poder Teológico-Político – pois, aparentemente, só nas mãos de 
Deus é que poderemos nos salvar de nós mesmos (Chauí, 2006). Dada essa peculiar constatação, procuramos 
questionar qual a possível gênese desses problemas, nos próprios fundamentos da modernidade. Nesta comunicação 
visamos pontuar brevemente que nos próprios fundamentos da modernidade é possível encontrar a gênesis tanto dessa 
racionalidade da dominação, quanto sua crítica. Nossa hipótese é que a matemática opera como viés duplo neste 
debate. Tentaremos mostrar que já no século XVII esse assunto estava em voga e foi tratado por Spinoza na sua crítica 
à Descartes. Cremos também que um dos motivos da preferência do filósofo pelo modelo matemático euclidiano são 
suas implicações Éticas. Assim sendo, pretendemos situar o ouvinte com alguns pontos originários e necessários para 
demarca a diferença entre uma matemática de dominação e uma matemática de integração.  
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AS IDEIAS INATAS E AS FASES DO CONHECIMENTO VERDADEIRO EM LEIBNIZ  
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Resumo: O presente trabalho tem por pretensão apresentar brevemente as críticas que o filosofo John Locke faz a s 
ideias inatas e expor também, em contraposição, a resposta leibniziana em defesa a tais ideias. De uma forma geral, 
podemos entender por inatismo, no contexto do debate em questão, a concepção de que o homem já nasça com certas 
ideias impressas em sua alma de tal forma que estas ideias não possam ser derivadas da experiência. Enquanto a 
tradição, como é o caso em Descartes, defendia, por exemplo, como ideia inata a ideia de Deus – já que Deus não 
pode se r conhecido através dos sentidos – Leibniz, mais radical, vai além e defende que toda as nossas ideias são, de 
certo modo, inatas. Na obra Novos Ensaios do Entendimento Humano, Leibniz nos traz uma clara crítica ao 
pensamento lockeano, sobretudo, tal qual se manifesta em Ensaio Acerca do Entendimento Humano. Enquanto o 
filosofo inglês nos apresenta em seus escritos uma crítica as ideias inatas, questionando o assentimento universal e a 
possibilidade da presença de ideias na alma as quais nós não temos conhecimento, por outro lado Leibniz desenvolve 
e expõe argumentos a favor, justamente, desta linha de pensamento, a saber, o inatismo. Em via complementar, 
veremos, também, o modo como Leibniz aborda as fases para atingir um conhecimento verdadeiro. Leibniz trata sobre 
a natureza da compreensão humana em sua obra ‘Meditações sobre o Conhecimento, a Verdade e as Ideias’ o pensador 
indica a maneira como se proceder para se atingir um conhecimento verdadeiro, como identificar uma verdade e se 
desvencilhar das ideias falsas que por muitas vezes acreditamos. Ao trata sobre a possibilidade de se conhecer algo, o 
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pensador nos traz alguns critérios, que não são bem tipos, mas sim fases em direção ao conhecimento perfeito. Estas 
fases são: conhecimento obscuro ou claro, o conhecimento claro pode ser confuso ou distinto e por sua vez o 
conhecimento distinto pode ser inadequado ou adequado e também simbólico ou intuitivo. É importante compreender 
que algumas dessas fases são negativas – como veremos na explicação sobe cada uma delas – ou são entraves e 
"menos" conhecimento que as demais fases. De modo que possamos com nossa reflexão desta forma proposta 
compreender melhor o que se está em jogo tanto em relação a o posicionamento leibniziano quanto ao debate sobre o 
inatismo como também as concepções de Leibniz quanto ao conhecimento.  
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A PULSÃO DE MORTE À LUZ ESPINOSANA E O CONATUS À SOMBRA FREUDIANA 
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Resumo: Hegel é o maior representante de uma tradição bastante consolidada de interpretação da filosofia espinosana, 
que atribui a Baruch Espinosa (1632 – 1677) um eleatismo ascético. Sua contribuição, além de agrupar as críticas 
anteriores direcionadas a Espinosa, traz uma reformulação argumentativa sofisticada, sendo importante para a 
difusão de certa imagem de Espinosa à posterioridade. Dentre os vários pensadores influenciados pela leitura 
hegeliana, desejamos destacar Sigmund Freud (1856 – 1939) que manifesta a influência da leitura hegeliana tanto na 
maneira como enxergava a pessoa de Espinosa, como também na construção da sua própria teoria 
psicanalítica. Entretanto, ao traçarmos uma nova interpretação da vida e da obra de Espinosa, podemos aproximar a 
Psicanálise freudiana e a filosofia espinosana muito mais do que o próprio Freud imaginara: seu conceito de pulsão e 
o conceito de conatus do espinosismo têm muito em comum quando analisados minuciosamente. A dificuldade maior 
de aproximação surge com a introdução do conceito de pulsão de morte na teoria psicanalítica; não obstante, podemos 
indicar um caminho de superação dessa dificuldade ao observar os desdobramentos do conatus naquilo que Espinosa 
chama de conflitos de ânimos ou flutuações do ânimo. Assim, é possível pensar uma psicanálise espinosana ou um 
espinosismo psicanalítico, preservando as particularidades de cada pensador, mas também complementando as suas 
teorias com as contribuições um do outro. 
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MATEMÁTICA E FILOSOFIA: POR UMA DISTINÇÃO ENTRE DOIS USOS DA RAZÃO NA 
DISCIPLINA DA RAZÃO PURA. 

ARTHUR BRITO NEVES 

Resumo: Temos por objetivo nessa comunicação analisar a Disciplina da Razão Pura no seu Uso Dogmático (A 709, 
B 737/ A 738, B 766), observando as semelhanças e dessemelhanças dos posicionamentos de Kant nesse texto com 
seus escritos pré-críticos. Buscaremos reconstruir as distinções entre os dois usos da razão discutidos por Kant, a 
saber, o uso matemático e o uso filosófico. Kant, já em seus escritos pré-críticos recusava que a distinção entre 
Matemática e Filosofia se resumisse ao fato de que a primeira trataria da quantidade e a segunda da qualidade. Essa 
distinção é insuficiente, na medida em que isso só se torna claro quando percebemos o modo de proceder de cada um 
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desses usos da razão. A Matemática procederia pela vinculação arbitrária de conceitos, ou seja, sinteticamente, o que 
lhe proporcionaria definir os seus conceitos e obter o mais alto grau de evidência (certeza apodítica). Diferentemente 
da Matemática, a Filosofia procederia analiticamente a partir de conceitos dados, e a partir do desmembramento destes 
buscaria elucidá-los, nunca se igualando a Matemática quanto ao seu grau de clareza e distinção. Kant é bem claro 
com relação a esse último ponto, chegando a dizer que o ofício da filosofia é justamente de desmembrar conceitos 
confusos e torná-los minuciosos e determinados. Muito embora Kant dê continuidade a esta visão, o seu período crítico 
é marcado por singelas mudanças. Kant insere a ideia de que as construções matemáticas se dão na intuição pura, 
conceito este que se encontra ausente, por exemplo, no seu escrito de 1764. Além disso, a Filosofia não estaria fadada 
a elucidar conceitos, caberia ainda a esta a jornada transcendental, isto é, investigar de forma reflexiva acerca da 
possibilidade do conhecimento, seja matemático, físico ou metafísico. Baseado nisso, a Filosofia se apresentaria como 
uma ciência unificadora, dando unidade a todos os conhecimentos e relacionando-os com os fins últimos da razão. 
Kant se empenha por traçar as distinções entre Matemática e Filosofia porque se a maneira de proceder da Matemática 
for imitada pela Filosofia, a razão em seu uso filosófico será conduzida para fora dos limites da experiência, como já 
deram provas os metafísicos da filosofia pura.  
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Resumo: No primeiro capítulo do livro As fontes do self, Taylor relacionou o conceito de “avaliação forte” com a 
identidade em duas etapas. Primeiramente ele demonstrou que todas as questões relativas as “avaliações fortes” são 
necessariamente interligadas. Entretanto, mesmo demostrando que a suposição de uma moralidade exclusivamente 
baseada em avaliações neutras de certo e errado é impossível, isso não é um argumento definitivo contra a ideia da 
possibilidade do ser humano desonerado. Partindo desse ponto, Taylor, por ser contrário a essas ideias, passa a se 
dedicar a investigar se é necessária ou contingente a relação da identidade com esses conteúdos morais. Para tanto, 
ele começa analisando a pergunta fundamental sobre a identidade; “quem sou eu”. Partindo da resposta negativa, 
temos um insight muito interessante. O sentimento evocado quando o indivíduo não sabe o que tem importância crucial 
para si mesmo é similar ao de quando estamos geograficamente perdidos, o sentimento de náufrago. A partir daí, 
Taylor afirma que esse pode ser definido topograficamente como um espaço moral de indagações. Para ele os 
conteúdos das nossas avaliações fortes são elas próprias as configurações especificas sobre com quais locais, nesse 
espaço moral, nos relacionamos. O que significa que a identidade é ela própria a orientação que dá sentido para nossa 
vida e o que permite definir se algo é ou não é importante para o indivíduo. Contudo, se a identidade é uma orientação, 
o que é o self? Taylor indica que, em determinado sentido, o self é a infraestrutura para a identidade, ou seja, a 
identidade é o conteúdo e o self a forma lógica. Inclusive, Taylor afirma que é até mesmo possível trocar de identidade, 
com um custo altíssimo. Tanto é possível que efetivamente acontece. Além disso, o self possui duas características 
cruciais ligadas a linguagem, ele é inexpugnável e só pode ser descrito em relação a outros selves que o cercam. Taylor 
avança argumentando que o que possibilita a argumentação naturalista é a contestabilidade das respostas a respeito 
dos conteúdos das distinções qualitativas, contudo para defender sua posição de que essas distinções são necessárias 
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ele aponta para a inescapabilidade da pergunta sobre distinções qualitativas. Para tanto ele retoma o conceito de espaço 
moral para falar que não é suficiente para um indivíduo saber quais são suas estruturas, mas é igualmente importante 
que ele saiba aonde ele se encontra em relação a elas. Em termos mais geográficos, mesmo tendo um mapa de um 
determinado espaço, continuamos perdidos se não sabemos aonde estamos e para onde queremos ir. A questão central 
aqui é a respeito da vida plena. Seja para nós modernos, sejam para os antigos, o que se depreende é o desejo do 
indivíduo se conectar a algo maior que si mesmo. E esse desejo está necessariamente ligado a estrutura temporal do 
ser no mundo. Taylor explicita que, apenas uma narrativa coerente pode oferecer respostas para as questões relativas 
ao espaço moral de indagações. Para poder responder aonde estamos, precisamos responder de onde viemos e para 
aonde estamos indo.  
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Resumo: Em termos gerais, podemos afirmar que a autonomia desenvolve um papel de princípio básico dentro de 
uma moral do respeito recíproco, na qual a rejeição da subordinação de um indivíduo frente a outro está ligada à ideia 
de que ninguém pode ser privado do direito de desenvolver livremente sua própria existência. De acordo com essa 
ideia, que desempenha um papel essencial na estrutura axiológica das sociedades democráticas liberais 
contemporâneas, todo ser humano tem uma dignidade intrínseca, universal e inviolável. No momento inicial da sua 
formulação moderna, o conceito de direito subjetivo foi definido em termos de facultas moralis, ou seja, de umas 
qualidades da vontade e da personalidade do sujeito (sensibilidade e autoconsciência, em particular), entendido como 
intangível e inviolável. O debate filosófico-jurídico contemporâneo, no entanto, é caracterizado pela tentativa de 
ampliar a noção de agente ou pessoa para seres não-humanos. Ora, se assumimos, seguindo Feinberg, que a 
especificidade da linguagem normativa dos direitos consiste na sua “activity of claiming”, deve-se observar que, nas 
suas formulações mais recentes, a própria noção de direito subjetivo foi afetada por um significativo processo de 
reprocessamento. Paralelamente à multiplicação das demandas sociais, aumentaram notavelmente também as formas 
de titularidade dos direitos (indivíduos, coletividades, animais, plantas, objetos inanimados, gerações futuras, etc.). 
São novos assuntos, às vezes ainda não dotados de um estatuto normativo claro, que nem sempre são capazes de 
expressar sua vontade de forma racional, o que exige, em relação ao caráter antropocêntrico que conhecia direitos 
tradicionais, uma extensão do círculo de moralidade. Neste contexto, proliferam diferentes tipologias de direitos, 
baseadas em uma ética privada universalizada, exigências que com frequência são formuladas e reivindicadas por 
instituições, comunidades ou associações alheias às partes interessadas, apresentando-se como intérpretes legítimos 
de uma moral (supostamente) compartilhada. Sujeitos de direitos são geralmente considerados, dentro do debate 
filosófico-jurídico contemporâneo, os embriões, os fetos e as gerações futuras, embora não seriam predicáveis da 
capacidade de exigir o reconhecimento e a proteção de um direito, pelo menos de um direito entendido no sentido 
jurídico como atribuído por normas de direito positivo. Na sequência dessas considerações, pode-se dizer que o 
conjunto de mudanças na estrutura dos direitos das democracias constitucionais contemporâneas parece indicar uma 
atenuação geral da importância do valor da autonomia, que caracterizou os direitos da primeira e segunda geração. O 
presente estudo pretende refletir sobre o seguinte problema: se for lícito e, em caso afirmativo, em que medida, 
prescindir da consideração da vontade das partes interessadas para atribuir direitos a eles. 
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Resumo: Propomos nesta comunicação abordar os conceitos de duas “linhas globais”, raya e amity lines, desenvolvida 
por Carl Schmitt em sua principal obra publicada no pós-segunda guerra: O nomos da Terra no direito das gentes do 
jus publicum europaeum (1950). A raya, primeira linha global mencionada por Schmitt, era a responsável por dividir 
o Globo em duas metades iguais, separando, desse modo, as zonas de influência pertencentes às duas potências no 
Mundo. A raya, que nos interessa para essa comunicação, foi traçada em maio de 1493 pelo Papa Alexandre VI e se 
transformou, em junho de 1494, no tratado de Tordesilhas. A segunda linha global, amity line, tinha como função 
distinguir entre os territórios onde vigoravam um nomos e os espaços anômicos. Será a partir da amity line que Carl 
Schmitt apresentará os fundamentos jurídicos, do período da colonização, para a tomada de terra do Novo Mundo. A 
Europa se distinguia do Novo Mundo enquanto o espaço em que vigorava o jus publicum europaeum, ou seja, o lugar 
onde toda ordem (Ordnung) deveria ter uma vinculação direta com uma localização (Ortung). A confluência entre 
território e norma é o que define o nomos da terra no direito público Europeu e, também, o ponto originário do Direito. 
Compreendendo, pois, o Novo Mundo como um território em anomia, sua tomada de terra ou colonização encontrava, 
portanto, seu fundamento jurídico. Este, por sua vez, nos conduz à pergunta sobre a relação constitutiva entre anomia 
e direito. Assim, para levar à cabo uma leitura jurídico-política da tomada de terra do novo mundo, buscaremos suporte 
nas análises sobre o conceito de estado de exceção desenvolvidas, por meio de uma aproximação entre Carl Schmitt 
e Walter Benjamin, pelo filósofo italiano Giorgio Agamben. O estado de exceção como ponto originário do direito, 
conforme defende Schmitt, e estado de exceção como regra, conforme apontou Benjamin, serão os pontos cardeais 
que nos guiarão nessa análise proposta.  

Palavras-chave: estado de exceção; limiar; território.  

 

O FIM DA HISTÓRIA: DIÁLOGOS ENTRE HENRI LEFEBVRE E FREDRIC JAMESON. 

MARCOS MATHEUS PEREIRA FARIA 

Graduando / PUC-GO / marcos_faria21@hotmail.com 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as relações e proximidades de uma reflexão sobre O fim 
da história, na visão de Henri Lefebvre e Fredric Jameson. A articulação desses dois pensadores a respeito do fim da 
história, pode elucidar uma contradição que se estabelece no campo do pensamento humano de parte do século XX, 
sobretudo, a partir de Francis Fukuyama, que vislumbrou o fim da história a partir de uma interpretação de Hegel, 
reelaborando seu argumento em pressupostos específicos do período pós-guerra. Nesse sentido, almejamos aprofundar 
os debates a cerca da compreensão sobre: “O fim da história”, em perspectiva iremos analisar o pensamento do filosofo 
Henri Lefebvre, que publica em 1971, O fim da história, obra a qual visa desenvolver uma filosofia da história 
principalmente no pensamento de Hegel, Marx e Nietzsche. Em comparação a está obra, iremos analisar as várias 
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contribuições do crítico literário Fredric Jameson, e seus escritos perpassam uma compreensão dos fenômenos e 
conceitos que se inserem na pós-modernidade, portanto, é publicado artigos como O fim da temporalidade (2003) , e 
também algumas  obras que visam ampliar a compreensão do fenômeno pós-moderno e suas implicações no campo 
argumentativo, como: O marxismo tardio: Adorno ou a persistência da dialética(2011), Pós-modernismo a lógica 
cultural do capitalismo tardio (2000), entre outros. Portanto, iremos analisar em suas obras, o ponto que estabelece 
um diálogo sobre O fim da história, e como compreender a partir de pensamentos advindos de momentos histórico 
diferentes, muito próximos, porém, com grandes contradições e alterações principalmente no campo argumentativo, 
nesse sentido, o estudo sobre ambos autores possibilitará uma compreensão de um termo iniciado teoricamente por 
Hegel e que ganha conotações diversas ao longo do processo histórico, sobretudo, do século XX onde grandes marcos 
no pensamento surgiram e forjaram-se novas interpretações sobre os modos de sentir e pensar. 

Palavras-chave: O fim da História. Lefebvre. Jameson 

 

MESA: NIETZSCHE 2 / SALA 6 TAKINAHAKY  

 

A MORTE DE DEUS E A TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES  

PAULO AFONSO TAVARES 

Resumo: Queremos nesta comunicação apresentar o problema de Deus em Friedrich Nietzsche e sua relação com os 
ideais ascéticos. Pois esse filósofo expõe a questão de Deus em várias de suas obras, como um conceito que resulta e 
cria ao mesmo valores decadentes na cultura ocidental. O homem diante de uma desorganização hierárquica de forças, 
horrorizado com vácuo, tenta encontrar alívio diante do sofrimento imanente à realidade trágica e ao mesmo tempo 
afirmação da vontade de poder. Com isso, o homem busca nos ideais ascéticos, como referência na criação de valores 
antinaturais e esperanças metafísicas. É aí que se encontra o conceito de Deus. Para essa análise partimos da terceira 
dissertação da Genealogia da Moral no intuito de apresentar os ideais ascéticos e a relação que possui com a cultura, 
também mostrar o conceito de sacerdote ascético, tido como educador. Mesmo com o anúncio da morte de Deus, para 
Nietzsche ainda é necessário superar as sombras da divindade ainda viva na humanidade, ditando a visão de mundo, 
através dos valores cristão-judaicos impulsionando as visões metafísicas da realidade, baseadas nos ideais ascéticos. 
Podemos ver em Nietzsche que há uma relação essencial entre os ideais ascéticos e a noção de Deus.  

 

INFLUÊNCIA DE SPINOZA EM NIETZSCHE: CONHECIMENTO COMO AFETO MAIS 
POTENTE E A DENÚNCIA DA MORALIDADE  

LUCAS ROMANOWSKI BARBOSA 

Graduando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / lucas_romanowski@hotmail.com 

Resumo: Humano, Demasiado Humano (1878) marca um movimento de ruptura na filosofia de Nietzsche com as 
suas influências de juventude, como Richard Wagner e Schopenhauer. A denúncia contra todo tipo de perspectiva 
metafísica, como a da moralidade cristã, passa adensar-se como ponto de reflexão. Já neste livro é possível identificar 
um ‘horizonte spinozano’ ao longe. Em Aurora (1881), obra em que nos debruçaremos, algumas aproximações com 
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Spinoza podem ser notadas, não por pura e mera “influência”, mas porque ambas filosofias parecem partilhar de 
registros semelhantes. O subtítulo da obra, Reflexões sobre os preconceitos morais, nos convida a atentar para os 
ordenamentos oriundos da moral, principalmente a cristã, que nunca foram pensados em sua profundidade, mas, 
apenas, reinterpretados de outras maneiras por aqueles que se propuseram a discuti-los. Aurora é publicado em junho 
de 1881. Um mês após, em 30 de julho de 1881, Nietzsche envia uma carta ao seu amigo Franz Overbeck em que diz 
reconhecer na filosofia de Spinoza alguns pontos de encontro, um deles em especial: fazer do conhecimento o afeto 
mais potente. Ao considerar, na carta, aproximações entre a sua filosofia e a de Spinoza, justamente pouco tempo 
depois da publicação de Aurora, surge a questão: será que o conhecimento sobre a filosofia de Spinoza já estava tão 
presente enquanto escrevera tal obra? Conseguimos perceber que algumas reflexões de Aurora aproximam as duas 
filosofias. A presença de Spinoza no campo de reflexão de Nietzsche apresenta, antes de tudo, um companheirismo; 
é um solo comum de reflexões onde o filósofo alemão não mais se sente completamente solitário. A crítica ao modo 
de entender o mundo como tendo alguma finalidade, principalmente exterior à vida, será um dos principais pontos de 
identificação. O desenvolvimento do homem não busca sua felicidade – como finalidade – mas apenas 
desenvolvimento. Inicia-se, aqui, a estruturação do conceito de Vontade de Poder.  

Palavras-chave: Spinoza; influência; moral.  

 

“O ANTICRISTÃO POR EXCELÊNCIA: A CRÍTICA NIETZSCHEANA ÀS VIRTUDES 
CRISTÃS” 

GUILHERME BRUNO GIANI 

Graduando de filosofia / Universidade Federal de Goiás / guilhermegiani97@gmail.com 

Resumo: Nietzsche, em sua filosofia madura, na qual renega suas concepções schopenhauerianas / wagnerianas que 
culminaram na obra O Nascimento da Tragédia, busca, agora, traçar uma crítica, de maneira abrangente e genealógica, 
a toda a tradição moral e cultural do ocidente, identificando como se formaram e ainda se formam nossas virtudes. É 
a partir daí que o filósofo identifica as virtudes cristãs como dentro de um tipo de moralidade negadora, caluniadora e 
odiosa do mundo e da vida na terra, calcada no ressentimento e na inveja, que ele denomina como “moral do escravo”. 
Em 1888, Nietzsche escreve uma das obras mais polêmicas da história recente do pensamento, e que servirá como 
ponto central nesta pesquisa: O Anticristo – maldição contra o cristianismo. Nesta obra, o alemão defende a tese de 
que o cristianismo – “a maior desgraça da história da humanidade”, em suas palavras –, ao se voltar contra a natureza, 
contra o homem e contra a própria vida, promoveu um ataque às virtudes nobres, senhoris e aristocráticas tal como 
nunca antes havia acontecido na história da humanidade. O ódio ao mundo da vida, calcado no rancor e no 
ressentimento dos fracos e malogrados, dos doentes e sofredores, foi a base para a constituição da religião cristã. A 
religião da compaixão seria, em suma, a religião do sofrimento, a religião que necessita do sofrimento – como diz o 
próprio Nietzsche, sem os fracos e sua necessidade de redenção e salvação, não faria sentido o sacerdócio existir. Tal 
desprezo pela vida e até por si mesmo, que configuram tal moralidade de virtudes baixas, é, para o filósofo, uma 
distorção radical do que o suposto Jesus histórico pregou. A apropriação por Paulo de Tarso da palavra do messias 
promoveu uma corrupção imensa no discurso jesuítico, possibilitando a criação e o estabelecimento de uma instituição 
que, para além de destruir toda e qualquer possibilidade de cultivo de virtudes nobres, constituiu o mais irracional e 
antinatural tipo de servidão já visto até hoje, chamado por Nietzsche de moral de rebanho. Contudo, o filósofo 
apresenta religiões e doutrinas com modelos de moralidade que, para ele, são, mesmo que em certos aspectos similares 
ao modelo cristão, superiores a este. O budismo, ainda que niilista, e o hinduísmo, são doutrinas que partem de 
tradições filosóficas sólidas e – no caso do hinduísmo – de experiências socioculturais de séculos para poderem ser 
contempladas como códigos de conduta. A filosofia de Arthur Schopenhauer, em suas bases próxima das culturas 
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orientais e em especial do budismo, é vista, por Nietzsche, tanto como contraponto ao cristianismo quanto, 
posteriormente, como endossamento das virtudes cristãs.  

Palavras-chave: cristianismo; virtude; moral. 

 

A(S) VIRTUDE(S) EM ASSIM FALOU ZARATUSTRA, DE FRIEDRICH NIETZSCHE 

HOSAMIS RAMOS DE PÁDUA 

Mestre em Linguística, Graduanda em Filosofia /  IFG/UFG / hosamisp@gmail.com 

Resumo: O objeto de estudo da pesquisa é a determinação da mensagem pensada por Friedrich Nietzsche ao usar 
pronomes possessivos ligados à palavra virtude no livro Assim falou Zaratustra. Os dados foram obtidos através do 
levantamento de todas as ocorrências da palavra “virtude” no contexto em que foram escritas no livro, utilizando a 
tradução feita por Paulo César de Souza. Os objetivos, alinhados aos apresentados no projeto de pesquisa “As virtudes 
de Nietzsche” (Dalla Vecchia, 2016), principalmente no que concerne ao segundo eixo de investigação: “mapeamento, 
análise e interpretação das virtudes pensadas por Nietzsche”, direcionaram o percurso. O ponto de 
partida mensagem impulsionou-nos a utilizar o procedimento metodológico denominado Análise de Conteúdo 
(Franco, 2012), (Moraes, 1999) que tem por finalidade a compreensão de aspectos psicossociais e culturais que 
emanam do texto a partir da apresentação do conteúdo manifesto e da interpretação do conteúdo latente. Para a análise 
de conteúdo das virtudes de Nietzsche, percorremos duas etapas: uma, destinada à descrição, que engloba a preparação 
do material, a unitarização e a categorização; e a outra, às inferências. Na etapa de preparação do material digitamos 
todas as ocorrências da palavra “virtude” e seu contexto, ou seja, considerando o sentido atribuído por Nietzsche 
através da voz dos personagens; e as organizamos em códigos de semelhanças semânticas. A análise quantitativo-
qualitativa do emprego da palavra virtude e seus respectivos pronomes possessivos em Assim falou Zaratustra trouxe 
à tona a diferenciação entre ao menos duas classes de virtudes na obra de Nietzsche, as pesadas e as leves ou de 
dançarino e a sua consequente adesão pela última delas. A virtude leve, pertencente a um corpo dançarino, possui a 
capacidade de consciência corporal, contrapondo-se a virtudes pesadas e plurais, ou desprovidas de consciência 
corporal. Referida apenas uma vez num dos cantos que compôs o final da primeira versão da obra, esta virtude é 
inerente a Zaratustra, personagem central e figura enigmática da filosofia de Nietzsche.   

Palavras-chave: Nietzsche, virtude, Zaratustra 
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QUARTA-FEIRA, DIA 22/11 

SEÇÃO I - 14H00 ÀS 16H00 

 

MESA: KANT / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

ESTÉTICA TRANSCENDENTAL DE KANT COMO CRÍTICA A NEWTON E LEIBNIZ 

BERGKAMP PEREIRA MAGALHÃES 

Graduando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / bergkamp-logos@hotmail.com 

Resumo: Kant, antes do desenvolvimento da Crítica da Razão Pura, era adepto das ideias de Leibniz acerca de tempo 
e espaço, todavia ele não podia negar que a física newtoniana estava em ascensão e, por conseguinte, se viu obrigado 
a elaborar sua própria ideia acerca do tema na Estética Transcendental, primeira parte da Crítica da Razão Pura. 
Portanto, para compreender as críticas presente na Estética Transcendental faz-se necessário a análise das ideias de 
Newton e de Leibniz. Leibniz e Newton adotaram posições contrárias acerca de tempo e espaço, posições essas que 
podem ser vistas nas correspondências trocadas nos anos de 1715 e 1716 entre Clarke (discípulo de Newton) e Leibniz. 
Leibniz defendia que espaço é constituído apenas através da posição relativa entre os objetos, já Newton defendia que 
os objetos estão contidos no espaço e, por conseguinte, o espaço existe independente dos objetos. Kant tenta inúmeras 
vezes em seu período pré-crítico fazer uma conciliação entre os dois pensamentos até chegar propriamente em sua 
concepção na estética transcendental. A partir do momento em que Kant se dá conta da impossibilidade do espaço 
relativo leibniziano, ele rompe com Leibniz e elabora seu próprio sistema, antes disso ele se mantém defendendo o 
espaço relativo. O sistema criado por Kant configura seu período crítico, período este em que nos deteremos agora, 
mais precisamente sobre a estética transcendental da Crítica da Razão Pura. Kant estabelece, na Estética 
Transcendental, tempo e o espaço como formas puras da sensibilidade, por considerar que os conceitos de Newton e 
Leibniz são conceitos insuficientes, visto que para o primeiro o espaço existe em si mesmo, já para o segundo espaço 
é um conceito incorporado à percepção. Isto traz problemas para a geometria e aritmética. Espaço e tempo são, 
portanto, as condições de possibilidade de toda e qualquer experiência, ou seja, são formas necessárias e universais, 
sendo assim, tempo e espaço, em contraposição a Newton e Leibniz, são a priori. Seu caráter a priori legitima a 
matemática como uma ciência rigorosa, certificando assim o isomorfismo entre espaço físico e espaço geométrico. 
Tempo e espaço são, segundo Kant, fundamentais para a matemática pura e, portanto, devem ser a priori, caso 
contrário a matemática pura não seria possível e seria necessária a experiência todas as vezes que a matemática fosse 
utilizada, está é a crítica central da Estética Transcendental acerca das ideias newtoniana e leibniziana sobre tempo e 
espaço. 

Palavras-chave: Kant; Newton; Leibniz, espaço 

  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A AUFKLÄRUNG KANTIANA  

PAOLA NUNES DE SOUZA 
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Graduada em Letras / Universidade Federal de Goiás; Mestra em Estudos Literários / Universidade Federal do Paraná; 
Mestranda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / paolansouza@hotmail.com 

Resumo: No ano de 1784, foi publicado no Seminário Berlinense (Berlinische Monatschrift) um opúsculo considerado 
por filósofos como Michel Foucault e Jürgen Habermas um texto que marca o início do discurso filosófico da 
modernidade. Trata-se da “Resposta” kantiana à questão “was ist Aufklärung?” (O que é Esclarecimento?). Nesse 
texto, percebe-se que Immanuel Kant propõe uma ideia de Aufklärung voltada para um processo do indivíduo que 
envolve tanto o âmbito epistemológico, quanto o ético-moral. Para além dessa esfera, há também uma dimensão 
pedagógica, antropológica, histórica e psicológica do sujeito envolvida nessa discussão. Ainda em sua fase inicial, a 
pesquisa em curso desenvolvida no Mestrado busca situar a Aufklärung a partir de uma análise crítica dos escritos de 
Kant com o objetivo de reconstruir a ideia de Esclarecimento, não só com base no opúsculo de 1784, mas também em 
outros textos kantianos que dialogam com o tema e ajudam a elucidar algumas de suas ligações. Alguns dos textos 
nos quais é possível observar esse diálogo são a Fundamentação da metafísica dos costumes, a Crítica da faculdade 
do juízo, a Metafísica dos costumes, História de um ponto de vista cosmopolita, O conflito das faculdades, além de 
artigos e opúsculos menos conhecidos, escritos a partir dos anos de 1783. Nesses textos é possível perceber que a ideia 
de Aufklärung traz, essencialmente, a ideia de um homem esclarecido (aufgeklärt). Observa-se que são fundamentais 
à proposta kantiana o entendimento (enquanto máxima do entendimento de uma razão ativa) e a autonomia (enquanto 
liberdade e também no sentido mais comum do termo), além da emancipação do homem por meio do pensamento 
crítico, que poderia se dar via educação. Nesse sentido, a Aufklärung kantiana apresenta uma proposição clara: o 
homem precisa sair da menoridade e buscar seu conhecimento autonomamente no mundo. Contudo, mesmo com essa 
proposição progressista, nota-se que, em Kant, existe uma clara constatação de que o momento histórico no qual está 
inserido o debate da Aufklärung, a saber, os anos de 1780, anos em que o Iluminismo estava em voga e duas 
importantes revoluções, a Francesa e a primeira Revolução Industrial, estavam nascendo, não eram tempos de 
Esclarecimento. Na verdade, percebe-se que Kant estava consciente dos problemas de sua época, ainda que acreditasse 
que, em dado momento, a espécie humana poderia chegar a desenvolver suas potencialidades epistêmicas, morais e 
educativas, algo que está ligado fundamentalmente à sua ideia de Filosofia da História. Pensando em todo esse cenário, 
o fito da pesquisa é tentar elucidar um pouco dessa ideia de Aufklärung. Embora se trate de um dos mais famosos 
escritos da obra de Kant e de um tema bastante conhecido, este é ainda um assunto superficialmente abordado. Nessa 
perspectiva, a ideia da pesquisa é contribuir com uma reflexão um pouco mais crítica e sistemática sobre o tema. 

Palavras-chave: Kant. Esclarecimento. Aufklärung. 

 

A UNIDADE DO “EU PENSO”: O PONTO MAIS ALTO DA LÓGICA TRANSCENDENTAL 

CAMILA MANDU DA SILVA 

Mestranda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / camilamnd@gmail.com 

Resumo: Nesta comunicação, pretendemos discutir a maneira que Kant coaduna o argumento da validade objetiva do 
uso das categorias na Dedução Transcendental das Categorias com a Autoconsciência Pura expressa pelo “Eu penso” 
no parágrafo 16 da Crítica da Razão Pura. Kant destaca o aspecto “puro” que a autoconsciência expressa na unidade 
sintética da apercepção deve ter, e enfatizou que as atribuições da autoconsciência pura expressa na proposição “Eu 
Penso” são distintas de uma autoconsciência e consciência empírica; isso ocorre em detrimento de sua natureza a 
priori, como vamos tratar aqui. Como dissemos anteriormente, nosso expediente visa esclarecer a concepção kantiana 
de unidade que a autoconsciência “Eu penso” expressa, para tanto, será preciso ainda um esclarecimento preliminar 
acerca dos vários aspectos de unidade subsistentes na consciência, pois, na Dedução Transcendental aparecem 
diversos conceitos de unidade que são caracterizados por Kant como “subsidiários” da Unidade Originariamente 
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Sintética da Apercepção e, consequentemente, esses aspectos aludem à autoconsciência pura e incondicionada que o 
“Eu Penso” exprime. É importante notar também que, quando alguma unidade da consciência é evocada no texto 
kantiano – seja ela pura ou empírica – fica entendido que: há uma unidade incondicionada no entendimento que 
condiciona as demais unidades, sejam elas relacionadas com o múltiplo da intuição ou com conceitos já formados. 
Ademais, a caracterização desses aspectos distintos das “unidades” consistirá, todavia, em demonstrar de que maneira 
a unidade necessária da autoconsciência traçada por Kant se relaciona com as representações em geral, e, ao serem 
relacionados – os aspectos da unidade com as representações – esses diferentes momentos em que a unidade se 
expressa no entendimento, destacamos o ponto que subjaz em comum a todos os momentos em que a unidade se 
manifesta numa consciência, ao acolher e submeter ao crivo categorial o diverso das representações, e esse ponto em 
comum é: a unidade incondicionada do “Eu. 

Palavras-chave: Autoconsciência, Conhecimento, Unidade, Kant. 

 

PERSONALIDADE MORAL EM KANT 

DARLEY ALVES FERNANDES 

Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / darley_alf@hotmail.com 

Resumo: Na Crítica da razão prática, a consciência do valor pessoal do agente só se revela na consciência de 
subordinação da vontade à lei moral. Não por acaso, a consciência moral é idêntica à personalidade, isto é, a dignidade 
de si mesmo, ou, a dignidade da humanidade em sua pessoa não é possível sem que o agente represente a si mesmo 
sob leis morais. O significado dessa relação de equivalência entre consciência moral e valor pessoal é um pouco 
vacilante na Crítica da razão prática, porque esquematicamente ela é exposta de modo marginal aos objetivos do 
capítulo em que está inserido, cuja meta é indicar os motivos da razão pura. Porém, essa identificação constitui a chave 
de explicação das condições subjetivas de sujeição à lei moral, ou seja, de como a lei moral se torna (efetiva) 
fundamento determinante da vontade. Nossa comunicação tem por objetivo expor algumas das principais condições 
subjetivas de sujeição às leis morais que são trazidas à tona com o respectivo condicionamento do valor pessoal ao 
valor moral. A primeira delas diz respeito à “autonomia da vontade”, pois, o caráter obrigatório e imperativo da 
moralidade só é acolhido na vontade a partir da constatação de que essas leis são oriundas da própria vontade, portanto, 
são leis de uma vontade cuja propriedade é a liberdade. A segunda, por sua vez, é concernente as “condições 
subjetivas” que a lei moral precisa satisfazer em vista de sua adesão pelo agente – essas “condições” não são 
constituintes da objetividade da lei e sim do sujeito, porém, o único modo de a lei “superar” a resistência inerente à 
vontade de um ser racional finito é afetando-o em sua sensibilidade. A consciência da lei provoca, primeiramente, dor 
e humilhação porque revela um “valor” que prejudica o valor pessoal, baseado em inclinações sensíveis, mas provoca 
também um sentimento de satisfação e de dignidade de si mesmo na medida em que o agente se percebe como 
merecedor desse “valor”. Uma hipótese que se descortina com essa investigação é que, mesmo para Kant, existe um 
“prazer” e uma “satisfação” inerente ao cumprimento do dever.  

Palavras-chave: Consciência moral, lei moral, valor pessoal. 
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MESA: ARENDT / SALA 3 TAKINAHAKY  

 

A DISSOLUÇÃO DO ESTADO COMO PRESSUPOSTO DO TOTALITARISMO NA 
PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT 

JÚLIA LEMOS VIEIRA 

Doutora, Pós-Doutoranda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / lemos.julia@gmail.com 

 Resumo: Na análise arendtiana desenvolvida em “As origens do totalitarismo” a existência de massas atomizadas foi 
um fator indispensável para que um movimento totalitário se tornasse governo totalitário. O caminho que Arendt 
percorre como processo de geração da sociedade de massas atravessa as denominadas dissolução do Estado político e 
dissolução da sociedade de classes. Ao longo de sua argumentação, a dissolução do Estado é definida como o 
procedimento em que a instituição legal e abstrata do organismo político deixa de ser o princípio do poder e da 
estrutura social e passa a se submeter ao poder, à força, como um fim em si mesmo. O Estado teria surgido como 
instrumento dos proprietários rurais e, portanto, possui como estrutura original a lei fundamentada na hierarquização 
das classes sociais. O Estado começa a se dissolver já no momento em que surge como Estado-nação, dado que não 
surgira para governar indivíduos e nem atrelado à ideia de nação. Assim, quando a simbolização do laço comum na 
pessoa do monarca chega ao fim e o Estado é forçado a reconhecer como cidadão os “nacionais”, ou seja, os nascidos 
no território referente, tem-se início o processo de submissão da lei à nação num organismo de equilíbrio precário e 
em constante possibilidade de desintegração: o chamado Estado-nação. Para Arendt, essa fragilidade do Estado-nação 
fora evidenciada claramente na declaração de Direitos do Homem e do Cidadão que, contraditoriamente, reivindicou 
direitos essenciais simultaneamente na herança natural (independente das leis da nação) e na herança nacional 
(subordinados às leis da nação), mas começou a implicar uma dissolução de fato do Estado no processo de 
Imperialismo. No caso do Imperialismo continental, tal processo resultou na decadência do sistema multipartidário e 
da sociedade de classes. Iremos abordar de que modo Arendt desenvolve a dissolução do Estado e a dissolução das 
classes, perpassando a emancipação da burguesia no Imperialismo de ultramar e a decadência do sistema político dos 
Estados de Imperialismo de tipo continental.   

Palavras-chave: Estado, Imperialismo, Totalitarismo. 

 

SOBRE O JUÍZO POLÍTICO EM HANNAH ARENDT 

JOSÉ DOS SANTOS FILHO 

Mestre e doutorando / Universidade Federal de Goiás / Professor da Universidade Estadual de Montes Claros / 
santosfil@hotmail.com 

Resumo: Hannah Arendt em suas Lições sobre a filosofia política de Kant, escritas na década de 70 e publicadas 
postumamente em 1982, faz uma reflexão dirigida especificamente ao tema do juízo. Nas Lições Arendt apresenta 
uma tese bastante controversa, com base numa interpretação inacabada de alguns pontos da Crítica da Faculdade do 
Juízo de Kant, sobretudo da Analítica do Belo. Melhor seria dizer que Arendt não interpreta Kant, mas apropria-se 
dos seus conceitos para o propósito que deseja. A afirmação kantiana, logo no começo de sua obra, de que “o juízo de 
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gosto é estético”, (K.U. §, 1, 1995, p. 47) não foi empecilho para que Arendt pensasse o juízo reflexivo em termos de 
um juízo político. De acordo com Arendt o modo pelo qual dizemos ‘isto é certo, aquilo é errado’ não é muito diferente 
do modo pelo qual dizemos ‘isto é belo, isto é feio’. A tese de Arendt parece encontrar apoio em outros comentadores, 
como Lebrun, por exemplo, que se debruçou sobre a terceira crítica e não pode deixar de reconhecer que as pretensões 
de Kant não se limitavam a esse campo. Ele afirma em sua tese sobre Kant e o fim da metafísica que a KU não é um 
manual de estética, pois o próprio Kant nos alerta para o seu estudo que consiste na investigação das condições de 
possibilidade de uma faculdade do juízo que se situe entre o entendimento e a razão, isto é, uma faculdade 
intermediaria entre a razão pura e a razão prática. O fato é que essa faculdade não opera com universais lógicos e 
muito menos com juízos determinantes que guiam as operações matemáticas e o imperativo categórico. Se é assim 
resta para Kant a categoria dos juízos reflexivos que pertencem ao domínio da estética. O presente trabalho consiste 
apontar alguns elementos constitutivos do juízo de gosto estético presentes na terceira crítica de Kant, que serviram a 
autora para o seu propósito de elaborar o conceito de juízo político. 

Palavras-chave: Hannah Arendt, juízo de gosto, juízo político 

 

SÓCRATES E EICHMANN: REFLEXÕES TIPOLÓGICAS ACERCA DA PERSONA SOB A 
PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT. 

JUVERCINO ARCANJO DOS SANTOS 

Mestrando em Filosofia, Universidade Federal de Goiás, arcanjo.filosofia@hotmail.com 

Resumo: A formulação dada por Hannah Arendt da constituição da personalidade humana, relacionada com a 
capacidade do individuo em estabelecer consigo mesmo o diálogo sem som, no qual Platão se referiu, perpassa por 
meio da faculdade da memória individual e pela articulação discursiva do individuo através da atividade do pensar, 
resultando pessoalmente nas decisões e nas formações das opiniões, de maneira que formata em si uma Persona 
(distinta do mero pertencimento da espécie humana) com a qual se apresentará ao mundo da aparência. Nesse sentido, 
Arendt insinua que cada homem deve tomar seu lugar no mundo, a que todos nós chegamos como estranhos. Essa 
fixação no mundo parece ter haver com o tornar-se pessoa, o quem somos no mundo, considerando que ser pessoa é 
o mesmo que ser moral, na medida em que a personalidade se alinha com a ação do sujeito e ambas acomodadas na 
atividade do pensar. Desse modo, a noção de moralidade adotada por Arendt tem haver com algo intrinsecamente ao 
individuo em sua singularidade. O “que devo fazer ou não, tendo em vista o certo ou errado, é alheio a qualquer 
ordem Divina ou humana, mas, em última instância de si mesmo”. A constituição da pessoa humana, - a persona - 
tomada por Arendt tipologicamente a partir de Sócrates e Eichmann: a considerar, o filósofo grego modelo do cidadão–
pensador, tomado como aquele que examina seus pensamentos em conformidade com suas ações, que estabelece o 
dois-em-um, e em sentido contrário, reputa na incapacidade de pensar expressada no tipo figurado por Eichmann como 
aquele que não está em companhia de si mesmo, incapaz de articular uma opinião, que atua irrefletidamente por clichês 
e padrões estabelecidos. Assim, torna evidente a diferença distintiva da persona estabelecida em cada individuo além 
de considerar a incapacidade de pensar do burocrata alemão como a antítese desta atividade de constituição da 
personalidade humana. A proposta da presente comunicação consiste em expor brevemente a relação apresentada por 
Hannah Arendt de tornar-se pessoa, vinculada a partir das figuras de Sócrates e Eichmann, como tipos de 
personalidades emergidas ao mundo das aparências, através da atividade de pensar e das ações individuais reveladas 
por cada um. 

Palavras-chave: Sócrates, Eichmann, Personalidade. 
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DO MAL RADICAL À BANALIDADE DO MAL: ENTRE A SUPERFLUIDADE HUMANA E 
A EXTREMA SUPERFICIALIDADE DO PENSAMENTO 

ÉDEN FARIAS VAZ 

Mestre e Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / eden.f.vaz@gmail.com 

Resumo: A análise do problema do mal foi um tema no qual Hannah Arendt redirecionou seus esforços. Em 1951, 
nas páginas finais de Origens do Totalitarismo, Arendt apresentou a noção de mal radical, conceito emprestado da 
filosofia de Immanuel Kant em A Religião Dentro dos Limites da Simples Razão, dando-lhe própria acepção. A 
definição de mal radical apresentada por Arendt contrariava todas as noções usuais sobre o problema do mal. Para ela, 
o mal finalmente apresenta suas raízes no mundo a partir de um sistema político cuja característica fundamental é a 
superfluidade humana: o surgimento de um mal radical a partir da efetivação das políticas totalitárias se contrapunha 
à todas as usuais doutrinas sobre o problema do mal que associam a prática da falta à fraqueza, ao egoísmo e à 
ignorância. Com efeito, este mal era absoluto na medida em que não se poderia atribuir a ele motivos humanamente 
compreensíveis: diferente do viés tradicional que identifica o mal pelo seu caráter utilitário, o mal já não constitui um 
meio para um fim, mas aparentemente é um fim em si mesmo nos regimes totalitários. Posteriormente, Arendt 
apresenta na obra Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a Banalidade do Mal a noção de banalidade do mal 
circunscrita à personalidade de Adolf Eichmann: a expressão pretendia descrever o inusitado fato de que Adolf 
Eichmann era “horrível” e “terrivelmente” normal. Um burocrata por excelência que se limitou a cumprir as diretivas 
que lhe foram ordenadas com algum zelo, empenho e dedicação. Para ela, era patente no agente sua incapacidade 
aparentemente sincera para refletir sobre os crimes que havia cometido. E, se por um lado ao falar em mal radical 
Arendt descrevia um mal absoluto somente possível a partir de um sistema onde todos são igualmente supérfluos, com 
banalidade do mal Arendt intentou a partir do exemplo de Eichmann descrever um fenômeno cuja principal 
característica era a extrema superficialidade do agente, bem como sua genuína incapacidade de pensar. A princípio, é 
possível afirmar que em ambos os casos o fazer-o-mal ignora as relações entre meios e fins e afiança o 
desaparecimento de qualquer relação entre vítimas e carrascos. Pretende-se, portanto, questionar os significados das 
noções de Mal Radical e Banalidade do Mal frente à logística de extermínio do Holocausto, bem como a possibilidade 
de estabelecer relações conceituais entre ambos no pensamento de Hannah Arendt. 

Palavras-chave; Hannah Arendt, Mal Radical, Banalidade do Mal. 

 

MESA: ENSINO DE FILOSOFIA 1 / SALA 6 TAKINAHAKY  

 

DA PERDA DA AUTORIDADE DO PROFESSOR DIANTE DA CRISE NO ENSINO DE 
FILOSOFIA NO CENÁRIO ATUAL: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DE UM DIÁLOGO COM 
HANNAH ARENDT 

CECÍLIA SILVEIRA 

Licencianda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / ciwsilveira@yahoo.com.br 

Resumo: A partir de um diagnóstico realizado no Estágio I, tendo como objeto as questões relacionadas à escola-
campo, Cepae-UFG, detectou-se a necessidade de conduzir a pesquisa em direção a um assunto atual e polêmico, o 
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da autoridade do professor e a sua qualificação. Para isso, consideramos as análises de Hannah Arendt em seu ensaio 
sobre a crise na educação, que compõe a obra Entre o passado e o futuro (2007). Atenta ao ensino de filosofia no 
Cepae e à reestruturação do ensino médio em curso no Brasil, relacionamos os temas da autoridade e da qualificação 
do professor à crise na educação em nosso país e como essa crise atinge a Filosofia como disciplina curricular no 
Ensino Médio. No seu ensaio, Hannah Arendt dirá que uma crise no sistema escolar pode acontecer em qualquer país. 
O foco de Arendt, no entanto, é a crise que acometeu os Estados Unidos, e, como consequência, tornou-se um problema 
político. A igualdade é um fator relevante na Constituição dos norte-americanos, por isso, naquele país – uma terra de 
imigrantes - existe um trabalho contínuo para que o ensino seja ofertado a todos, indistintamente. Resguardemos, 
porém, o contexto (e os problemas) a partir do qual Arendt discute a crise da educação nos Estados Unidos. No Brasil, 
poder-se-ia dizer que a crise é agudizada com a reforma do Ensino Médio, implantada sem um diálogo com a 
sociedade, em especial com os educadores, causando grandes polêmicas na vida política e educacional, gerando 
manifestos e críticas vindas de todas as regiões do país. A reforma prevê alterações nos currículos escolares, com a 
retirada de disciplinas obrigatórias, como é o caso da Filosofia, que, doravante, passará a ter um cunho optativo, 
estranhamente nomeado de “estudos e práticas”. Todavia, o Cepae-UFG mantém em seu currículo a disciplina de 
Filosofia, pelo menos até que seja definida a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que orientará a implantação 
do “novo” Ensino Médio. O fato digno de nota, porém, é que a Filosofia perdeu, mais uma vez, o estatuto de disciplina 
obrigatória nos currículos escolares. E, com isso, a sua importância na formação crítica e humanística fica relegada a 
um segundo plano. À luz desse cenário de instabilidades e incertezas, cabe-nos retornar ao conceito de autoridade, em 
Hannah Arendt, por um lado, para refletir sobre o lugar da autoridade dos professores de Filosofia diante da 
desestabilização da disciplina no cenário atual, que se reflete no enfraquecimento de sua autoridade perante a escola 
e os alunos. Por outro lado, para refletir acerca da responsabilidade dos professores de Filosofia, diante da crise de um 
sistema escolar que se tornou um problema político - como Arendt deixa claro em seu ensaio sobre a crise na educação 
-, uma vez que as autoridades educacionais não foram capazes de lidar como ela a tempo.   

Palavras-chave: autoridade; crise; ensino de filosofia.  

 

REPENSAR O ENSINO DE FILOSOFIA A PARTIR DA SALA DE AULA COMO UM LOCUS 
DE RESISTÊNCIA  

PEDRO ROMÁRIO SANTOS DA SILVA  

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / pedroromario.18@gmail.com 

Resumo: A proposta que ora se apresenta é fruto de pesquisas desenvolvidas no decorrer das disciplinas de Estágio 
Curricular Obrigatório do curso de Licenciatura em Filosofia, da UFG. O trabalho vem sendo desenvolvido com base 
em pesquisas e estudos em torno à educação e ao ensino de filosofia, mais especificamente, o ensino de Filosofia para 
uma escola de massa e o caráter do ensino desse saber em um mundo comum. Apoiando-nos nas pesquisas em torno 
ao pensamento de Hannah Arendt, principalmente em seus trabalhos sobre A crise na educação, A crise na cultura e 
na obra A condição humana, nosso objetivo é compreender o modo como a autora pensou a educação, mesmo que 
Arendt não seja uma especialista em educação e sim uma teórica da política. Buscamos compreender a relação entre 
o âmbito pré-político - onde se situa a escola - e o âmbito político - espaço das relações e interações entre os seres 
humanos - partindo de um fenômeno ocorrido em nível nacional, a saber, o movimento das ocupações escolares, mais 
especificamente o ocorrido em Goiás. Partindo de conceitos centrais na obra arendtiana, tais como mundo e mundo 
comum, sociedade de massa e cultura de massa, situamos o objeto de nossa investigação, a saber, a escola de massa 
e o fenômeno das ocupações que ocorreu no espaço das instituições escolares. Após esse percurso, lançamos um olhar 
investigativo para as concepções de resistência. Procuramos extrair da obra da pensadora e de seus comentadores, os 
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fundamentos e os elementos constitutivos dessa ação política – as ocupações escolares - e nos esforçamos em 
interpretar esse movimento protagonizado pelos estudantes secundaristas como um fenômeno novo em nosso estado. 
De modo que no processo reflexivo, tendo como referência a filosofia arendtiana, estariam eles confirmando o seu 
segundo nascimento, que se efetiva por meio da ação e do discurso. Apreendendo o movimento de ocupações das 
escolas estaduais como uma prática de resistência distinta dos modos tradicionais a partir dos quais a Filosofia Política 
a concebe, indagamos então por que e para que ocupar? Até o presente momento, constatamos que a ocupação das 
unidades educacionais em Goiás se deu em dois âmbitos: o de outro projeto de educação, que se contrapõe à política 
educacional em curso no cenário brasileiro consubstanciada na Reforma do Ensino Médio e no projeto Escola Sem 
Partido. E, para além da construção de outro projeto de ensino, uma tentativa de refundar e reconstruir um mundo 
comum apoiado em outros princípios, uma nova forma de fazer e organizar-se politicamente. Da resistência como 
uma estratégia política de ocupação dos espaços públicos à ocupação do espaço das salas de aulas para torná-las um 
locus de resistência. Com um ensino de filosofia que tenha como pressuposto uma formação para a resistência, que 
esse saber possa resistir e continuar corroborando o segundo nascimento dos “estrangeiros” recém-chegados ao nosso 
mundo.  

Palavras-chave: resistência; ensino; filosofia.  

 

PROFESSORES EM TEMPOS SOMBRIOS: HANNAH ARENDT E A PERDA DA 
AUTORIDADE DO PROFESSOR EM SALA DE AULA 

SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / Samarone_oliveira@hotmail.com 

Resumo: Na obra Entre o passado e o futuro, Hannah Arendt dedica seus esforços a investigar, por meio de ensaios, 
temas caros ao pensamento político contemporâneo como: liberdade, autoridade, educação, cultura, dentre outros. Em 
A crise na educação, ensaio que compõe a obra, a autora empenha-se em compreender fenômenos decisivos para o 
deslocamento do lugar da autoridade do professor no âmbito educacional. Para Arendt, um professor qualificado é 
aquele que não apenas conhece o mundo e tem o domínio do conteúdo da matéria que ensina, mas, sobretudo, é aquele 
capaz de instruir os outros acerca do conhecimento deste mundo. Com efeito, a autoridade no campo da educação 
fundamenta-se no princípio de responsabilidade que o professor assume para consigo e para com o mundo. Desse 
modo, assumir um papel de ação, se responsabilizando pelo mundo e suas contingências é a condição de revestimento 
da autoridade do professor, de acordo com nossa pensadora. Posto isso, cabe indicar que as questões acerca da perda 
da autoridade do professor, em Hannah Arendt, é o tema central com o qual nos ocupamos ao longo de nossa pesquisa 
no curso de Licenciatura em Filosofia, na UFG. Ancorados no escopo teórico da pensadora, buscamos estabelecer 
uma espécie de cartografia do ensino médio brasileiro que nos permita lançar luz à nossa crise na educação, agudizada, 
sobretudo nos dias atuais, com projetos como o “Escola Sem Partido” - objeto de nossa investigação inicial; e, mais 
recentemente, com a retirada da disciplina de Filosofia da grade curricular do Ensino Médio brasileiro. Conquanto, se 
o ensino de Filosofia pode atuar como um importante instrumento capaz de promover reflexão e pensamento crítico, 
em sala de aula, permitindo aos estudantes uma sensibilização para as questões que envolvem os modos de vida em 
sociedade, cabe-nos indagar: por que a autoridade do professor se vê ameaçada pelo Projeto Escola sem Partido? 
Quais seriam os retrocessos para a formação cidadã dos estudantes, quando a educação em uma sociedade que se 
pretende plural e democrática, retira do professor sua autonomia de cátedra, fundamentando-se no princípio de que ao 
professor é dada apenas a liberdade de ensinar, mas não de emitir opinião em sala de aula? E, diante de um professor 
tolhido do direito de expor seu pensamento e de alunos desencorajados ao exercício crítico, quais os perigos que 
podem decorrer, quando, no domínio do espaço público, uma sociedade se recusa ao exame da reflexão? Por fim, 
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quais as implicações diretas de projetos desta envergadura no corpo docente e discente do CEPAE/UFG, nossa escola-
campo? Em suma, estas são algumas das questões a serem abordadas nesta apresentação da pesquisa por nós realizada 
ao longo do Estágio, para a conclusão do curso de Licenciatura em Filosofia.  

Palavras-chave: Autoridade; Educação; Escola Sem Partido. 

 

DA CONVIVÊNCIA COM A PLURALIDADE À RENOVAÇÃO DE UM MUNDO COMUM: 
DESAFIOS POSTOS À EDUCAÇÃO À LUZ DE UM DIÁLOGO COM HANNAH ARENDT 

WAGNER LUIS RAIMUNDO JUNIOR 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / lrj.wagner@gmail.com 

Resumo: Iniciamos nossa pesquisa no Estágio, no curso de Licenciatura em Filosofia, na UFG, com uma pergunta 
investigativa que, de um lado, refletia nossa preocupação com as práticas de intolerância em nossa contemporaneidade 
e, de outro, com a formação filosófica no Ensino Médio no contexto de uma sociedade intolerante. A questão é: como 
lidar com as dificuldades de convivência em um mundo plural? A partir desse problema, formulamos a hipótese 
segundo a qual haveria uma relação entre a incapacidade de reconhecimento da condição humana da pluralidade e o 
fenômeno contemporâneo da intolerância. Essa incapacidade, por sua vez, estaria ligada aos limites da nossa 
compreensão acerca da realidade do mundo e de nós mesmos que, com efeito, só pode ser assegurada pela presença 
de outros, os mais diversos. À luz do exposto, buscamos travar um diálogo com Hannah Arendt para compreender o 
lugar da pluralidade n’A condição humana (2014) e o lugar da natalidade no ensaio A crise na educação, um dos 
textos da obra Entre o passado e o futuro (2013). Em nossa leitura, constatamos que a pluralidade é a condição de 
toda a vida política e a natalidade é a essência da educação. Tratar-se-ia então de compreender a relação estreita entre 
pluralidade e natalidade à luz de duas atividades correspondentes: o discurso e a ação. Por meio do discurso, homens 
e mulheres se distinguem como seres distintos e singulares, efetivando assim a condição humana da pluralidade. A 
ação, considerada por Arendt como início (“como indica a palavra grega, archein, ‘começar’”), está relacionada ao 
fato do nascimento e é por meio da ação que se efetiva a condição humana da natalidade. Homens e mulheres nascem 
e, em virtude desse fato, são impelidos/as a tomar iniciativas, a agir. Essas atividades, porém, foram eclipsadas com o 
advento da sociedade e da educação de massas, na época moderna. Em uma sociedade de massas, os homens se 
comportam de maneira previsível e manipulável e são “politicamente indiferentes” quanto aos assuntos de interesse 
comum. Os problemas que emergem do diagnóstico de Arendt em A condição humana, sobretudo no que diz respeito 
à desarticulação da sociedade de massas, é o grande número de pessoas que ela abrange e a estranha situação de o 
mundo entre elas ter pedido a força de mantê-las juntas, de relacioná-las umas às outras e de separá-las. É, pois, esse 
“estranhamento do mundo” que nos leva a reconsiderar os vínculos entre educação, natalidade e pluralidade, como 
condição de possibilidade de “renovação de um mundo comum”. Esse mundo comum a ser renovado com a educação, 
não será aquele que mais tiver o sentido da diferença e do caráter aberto e plural da condição humana? Não será aquele 
no qual a convivência com a pluralidade requererá o reconhecimento da contingência individual, mas também da 
opinião de pessoas que pensam diferentemente e podem contribuir na avaliação de nossas próprias posições? Não será 
aquele que nos desafia a reconhecer que a pluralidade não se constitui em obstáculo, mas é condição para a convivência 
em um mundo comum?  
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SEÇÃO II - 16H30 ÀS 18H30 

 

MESA: MODERNA 2 / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

A NECESSIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPÍRICA DA METAFÍSICA SEGUNDO 
SCHOPENHAUER  

JESSÉ WILLIAN FIGUEREDO 	

Graduando / Universidade Federal de Goiás / jwillian.on@gmail.com 

Resumo: Schopenhauer é amplamente conhecido por sua Metafísica da Vontade, bem como por seu pessimismo, 
entretanto, a proposta da comunicação visa abordar brevemente um viés menos conhecido: sua concepção geral acerca 
da Metafísica. Para tal, apresentarei a distinção entre conhecimento intuitivo e conhecimento abstrato, a subordinação 
do último ao primeiro e a consequente necessidade de referência intuitiva para todo conceito que não seja vazio. Em 
seguida, explorarei a diferença entre intuição pura e intuição empírica, bem como os conceitos formados a partir de 
ambos: os conceitos da matemática como constituídos a partir das formas puras da intuição e os conceitos sobre o 
mundo como formados a partir de intuições empíricas. À Metafísica interessam os conceitos mais gerais formados 
através das intuições empíricas, já que o que interessa a esse campo do conhecimento é desvendar o enigma do mundo.  
Em contraste com as ciências, nas quais cada uma obtém seus conceitos a partir da experiência particular, a Metafísica, 
segundo Schopenhauer, obtém seus conceitos a partir da experiência em geral. Desse modo, reproduzindo o 
pensamento do autor, mostrarei como os conceitos metafísicos necessariamente exigem um fundamento intuitivo 
empírico. A partir dessa necessidade, surge a critica às abordagens metafísicas que se fundam em formas ou conceitos 
puros: essas concepções são vistas como desprovidas de conteúdo na medida em que não partem de intuições 
empíricas, o que acaba fazendo com que assumam conceitos vazios e que, portanto, nada dizem sobre o mundo e sua 
essência. Abordarei ainda a questão do sentimento apresentada pelo autor. O sentimento é entendido de modo negativo 
e amplo como tudo aquilo que não é apreendido por conceitos, isto é, tudo aquilo que não é abstrato. Assim, encerrarei 
com o papel da filosofia enquanto campo de expressão abstrata dos sentimentos nesse sentido amplo e negativo e, por 
consequência, a metafísica, dentro do escopo do papel filosófico, como a área do conhecimento que busca fixar em 
conceitos a essência do mundo intuída pelo sujeito através da experiência.  
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DESTINO E FELICIDADE: AS CONCEPÇÕES DE AMOR EM LUDWIG FEUERBACH  

FELIPE ASSUNÇÃO MARTINS  

Mestre em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / assuncaofilosofia@gmail.com  

Resumo: A temática filosófica do amor - a partir da qual englobaremos os conceitos de destino e felicidade -, para 
além de uma utilização prosaica romantizada, tem sido referida, em certos debates contemporâneos, ao contexto de 



45 

 

uma problematização ética relativa à constituição dos sujeitos nas relações morais. É dessa maneira que, por exemplo, 
as assim chamadas filosofias do reconhecimento (Honneth, Taylor), ao atualizarem o tema da intersubjetividade no 
idealismo alemão para evidenciar a importância normativa da estima mútua na formação das identidades na vida social 
e política, e também as filosofias do diálogo (Buber, Levinas), ao consagrarem à alteridade um papel relevante nas 
discussões éticas e fenomenológicas, se referem ao amor, ainda que situado em instâncias primárias, como um 
paradigma para as relações morais, compreendendo-o, lato sensu , enquanto princípio de configuração relacional do 
sujeito e de estruturação do caráter dialógico das identidades. Verifica-se, nesses casos, a vinculação do tema do amor 
à uma concepção intersubjetivista da ética, enxergando o campo da moral como uma prática que se insere em contextos 
interrelacionais - e mesmo comunitários - mais amplos de interação e reconhecimento bilateral e que se põem, em 
oposição à uma abordagem subjetivista, para além das decisões de um indivíduo isolado. No rastro histórico dessas 
questões encontra-se, evidentemente e não sem justiça, a novidade conceitual, surgida no interior do pensamento 
prático de J. G. Fichte e de G. W. Hegel, que a noção de Anerkennung traz para o cenário pós-kantiano, bem como a 
consideração dada por Edmund Husserl - mesmo que extrapolando uma preocupação estritamente ética ou prática - à 
ideia de intersubjetividade como contraposição ao epistemologismo solipsista da modernidade. Acreditamos, porém, 
que nos entrededos do panorama de desenvolvimento teórico do tema da intersubjetividade e para uma possível 
associação dele à uma interpretação ética do amor, como gostaria de assumir enquanto primeiro pressuposto de nossa 
hipótese, as elaborações encontradas no pensamento de Ludwig Feuerbach (1804-1872) podem ser cotejadas à essas 
posições filosóficas, contribuindo para o aprofundamento da compreensão desse tema. Tal empreitada exige-nos, não 
apenas a investigação da herança idealista aglutinada por Feuerbach - assimilada criticamente, aliás - e a sua eventual 
influência e importância em formas de pensamento posteriores e mais contemporâneas, mas também e principalmente 
a reconstrução de seu próprio pensamento através de um mote interpretativo específico posto aqui como hipótese de 
trabalho: uma leitura ética de toda a trajetória de Feuerbach a partir do conceito de amor.  
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A TEORIA DA CONSCIÊNCIA EM KARL MARX 

FELIPE GUSMÃO C. ANDRADE 

O problema da consciência foi tema de estudo que se desenvolveu historicamente a partir do advento da sociedade 
moderna. É nela que surge a “teoria do conhecimento” com John Locke, David Hume, Descartes, entre outros. 
Podemos encontrar sempre o problema na separação entre “sujeito” e “objeto”, como algo distinto, que pode dar 
ênfase tanto em um, como em outro. Assim, quando certos pensadores colocam a realidade como anterior ao indivíduo, 
chegamos ao “objetivismo”, como o sociólogo Durkheim defende no estudo do fato social; por outro lado, quando a 
ênfase recai sobre o indivíduo temos o “subjetivismo”, tal como Max Weber pensava a ação social. Essa separação é 
um problema central na concepção burguesa do conhecimento, constituindo como uma antinomia insolúvel. No 
entanto, o marxismo, diferentemente da maior parte das concepções a respeito da teoria do conhecimento, apresenta 
uma crítica a elas, ao colocar não mais uma relação entre “sujeito” ou “objeto”; ou como dizem certos “marxistas”, 
relação dialética entre “sujeito” e “objeto”. Para Karl Marx existe uma unidade entre ser e consciência. O 
conhecimento é sempre conhecimento produzido no conjunto das relações sociais em uma determinada realidade que 
é histórica e social. Assim, a consciência na teoria marxista não está separada do ser social que a produz, sendo 
histórica, concreta, derivada das relações sociais que os indivíduos estabelecem em sua vida. É a vida do indivíduo 
que determina o conteúdo da consciência, não podendo ser entendida como mero epifenômeno da realidade dentro de 
uma concepção mecanicista que vê a realidade como reflexo da matéria, enquanto “exterior” ou “objetiva”; ou 
também, enquanto consciência metafísica, separada das relações concretas que lhe dão significado, portanto, social, e 
não meramente individual (“subjetiva”). Portanto, o único ser que pode desenvolver a sua consciência é o ser humano, 
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portador de necessidades históricas e sociais. 
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INTUIÇÃO E SENSIBILIDADE EM FICHTE 

LEONARDO S. GONÇALVES 
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Resumo: O presente trabalho se ocupa da relação entre intuição e sentimento na doutrina-da-ciência de Fichte. A 
fórmula kantiana que intuição sem conceito é cega e pensamento sem intuição é vazio, adquire uma nova formulação 
no idealismo crítico de Fichte, que afirma que a intuição vê, mas é vazia, e o sentimento conhece, mas é cego. Dentre 
outras, portanto, duas noções são importantes: a) a noção de consciência ou intuição; b) a noção de sensibilidade ou 
sentimento. A consciência torna possível e explica a relação do sujeito consigo mesmo e com o exterior, e a 
sensibilidade fornece material (determinável) para existir um mundo objetivo (determinado) para nós. Da relação dos 
dois, i.e., relação entre intuição e sentimento, o mundo, por exemplo, material, se constitui tal como o conhecemos na 
experiência ordinária. A realidade é apreendida por meio da intuição, sendo a faculdade ativa na intuição a imaginação 
produtiva. O sentimento é conhecimento imediato da coisa, meramente subjetivo. A síntese de intuição e sentimento 
dá a sensação da coisa e a própria coisa tal como é percebida materialmente no espaço. No escrito Sobre o Conceito 
da Doutrina-da-ciência é afirmado que a questão que separa os novos céticos da filosofia crítica, questão relativa à 
conexão do conhecimento com uma coisa em si, poderia ser resolvida, numa doutrina-da-ciência que estava por vir, 
constatando-se que a coisa é conhecida mediatamente pela representação, mas conhecida imediatamente pelo 
sentimento.  O sentimento se revela, portanto, o limite e o fundamento da realidade.  Mas, assim sendo, o fundamento 
da realidade é algo meramente subjetivo, o que aproxima a realidade da crença. Pretendemos, portanto, apresentar a 
relação entre intuição e sentimento, especialmente com base na produção filosófica de Fichte no período de Jena. 
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FILOSOFIA E POLÍTICA EM MICHEL FOUCAULT 
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Resumo: Pretende-se investigar a relação essencial que Michel Foucault estabelece entre filosofia e política no curso 
proferido ano de 1983 no Collège de France, Le Gouvernement de soi et des autres. A aula inaugural deste curso traz 
uma interpretação peculiar do texto de Kant Was ist Aufklärung?. A partir da leitura desse texto de Kant, Foucault 
percebe a inauguração de uma forma própria de fazer filosofia, intitulada por ele ontologia do presente. Esta ontologia 
tem por função inquirir os limites em que nos constituímos como sujeitos, ou, para dizer de outro modo, questionar a 
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forma como as relações entre poder, verdade e sujeito se articulam na configuração de um determinado campo de 
experiências. Neste recorte analítico, a noção de parresía, já trabalhada no curso de 1982, Hermenêutica do Sujeito, 
reaparece como um ponto de articulação entre esses três domínios que constituem a experiência: ela se refere à 
obrigação de dizer a verdade (domínio da veridicção), ela tem a ver com os procedimentos e técnicas de 
governamentalidade (domínio das relações de poder) e ela tem um aspecto fundamental na relação que se estabelece 
consigo mesmo (domínio da ética). A partir dessa chave conceitual, Foucault problematiza as relações entre o governo 
de si e dos outros na antiguidade. Seguindo o movimento realizado por ele neste curso, investigaremos como ele 
estabelece as relações entre filosofia e política a partir da genealogia da noção de parresía. 
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FOUCAULT E A RESISTÊNCIA: DA BIOPOLÍTICA À ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 
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Resumo: Embora Foucault não tenha construído uma teoria do poder esse tema o manteve ocupado durante décadas. 
O filósofo recusa uma análise jurídica do poder, pois a perspectiva jurídica compreende o poder enquanto uma lei que 
diz não; bem como recusa uma análise econômica, pois o poder não é considerado por ele uma mercadoria da qual 
alguns possui e outros não. A compreensão do poder de Foucault como uma rede que se distribui de baixo para cima 
e circula por todo o corpo social permite ao filósofo mostrar a possibilidade da resistência. Durante a década de 70’ 
Foucault estudou o poder disciplinar, uma forma de poder que domestica e controla. No entanto o filósofo francês não 
é um pensador do aprisionamento, ele demonstra sinais de liberdade mesmo quando a paisagem geral de sua obra 
parece ser domesticação. Nos anos 80’, com um recuo histórico até a Antiguidade, é que Foucault irá nos apresentar 
um sujeito que se forma de maneira mais autônoma a partir de práticas de liberação encontradas no cuidado de si, uma 
técnica de vida desenvolvida no interior da estética da existência. O cuidado de si é para Foucault uma maneira de 
limitar a atuação do poder. A partir do exposto a nossa pesquisa objetiva apresentar a estética da existência como uma 
estratégia de resistência face à biopolítica. Em nossa perspectiva o que permite apresentar a estética da resistência, 
retomada por Foucault dos gregos antigos, como uma resistência a um poder que nos é contemporâneo é a noção 
desenvolvida por ele de contra-conduta. A contra-conduta é estuda por Foucault no curso Segurança, Território, 
População e está inserida no contexto do poder pastoral. A contra-conduta emerge durante a crise da tecnologia do 
poder pastoral através das ordens mendicantes e da reforma protestante. A contra-conduta consistia numa procura por 
outra maneira de se conduzir, reclamava o direito do indivíduo de conduzir a si mesmo ou de ser conduzido por outras 
autoridades e por outras regras. Mesmo que os movimentos anti-pastorais não tenham se apropriado da estética da 
existência grega podemos apresentar a estética da existência reatualizada por Foucault como uma contra-conduta 
contemporânea. Assim, a contra-conduta anti-pastoral nos serve como uma exemplificação do funcionamento da 
estética da existência enquanto resistência. Ora, a estética da existência procura suscitar um estilo de vida, uma conduta 
que seja bela e que é contrária ao modo de vida imposto pela biopolítica. É, portanto, no confronto com a maneira da 
biopolítica de conduzir a população que a estética da existência enquanto resistência assume essa forma de contra-
conduta. 
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O BIOPODER EM FOUCAULT: DO FAZER VIVER AO FAZER MORRER   
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Resumo: A proposta de comunicação pretende expor o que Foucault compreende por Biopoder enquanto o modelo 
político próprio das relações desenvolvidas na modernidade em contraposição com o modelo característica da Idade 
Clássica. Por um lado, enquanto a literatura de aconselhamento do príncipe apresentava a soberania dos reis pelo 
princípio de fazer morrer e deixar viver, os tratados de ciência política, por outro lado, acabam por colocar o Estado 
moderno estruturado na finalidade de fazer viver e deixar morrer. Em outras palavras, enquanto na época clássica as 
relações de confisco – títulos, riquezas, produtos, da própria vida – constituíam a base demonstrativa do poder do 
soberano, na modernidade são os investimentos governamentais com finalidade de otimização da vida no 
prolongamento da existência que se constituem como essenciais às relações de poder político. O Biopoder realiza o 
seu fazer viver e seu deixa morrer essenciais através de dois polos: um voltado para o corpo-espécie, isto é, para a 
população através de dispositivos de seguridade com suas análises dadas estatisticamente, seja de longevidade, de 
natalidade, demográficas, de saúde coletiva, etc., e outro, voltado para o indivíduo-particular em sua construção 
identitária através de aplicações no corpo-singular de mecanismos disciplinares em espaços como na escola, no 
exército, na fábrica, etc. Nesse contexto de contraposição entre o fazer morrer da política clássica e o fazer viver da 
modernidade política, buscar-se-á desenvolver ainda a radicalidade do Biopoder que Foucault observa quando se 
assume a necessidade de fazer morrer para enfim cumprir o objetivo maior de fazer viver. Quando, portanto, o 
Biopoder em vez de deixar morrer no complemento do seu fazer viver e passa a orientar suas forças para o fazer 
morrer de uns com o objetivo de fazer viver o todo, adentra-se na forma mais profunda e controversa da política 
moderna historicamente exemplificada no nazismo e no stalinismo. A partir desse contexto buscar-se-á debater a ética 
e a política em seus desdobramentos contemporâneos desse Biopoder cada vez mais complexo.   
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Resumo: Pretendo não apenas apresentar, ainda que brevemente, as ideias desenvolvidas por Maria Muhle em “A 
Genealogy of Biopolitics: the notion of life in Canguilhem and Foucault” e aquelas elaboradas por Vanessa Lemm em 
“The Biological Threshold of Modern Politics”, como também delinear as possíveis relações entre essas ideias. Ao 
fazê-lo, desejo ressaltar a importância de voltarmo-nos ao conceito de biopolítica, o qual, como afirma Roberto 
Esposito em Bios – biopolítica e filosofia, corre risco de tornar-se um enigma. Por intermédio do referido artigo de 
Muhle, pretendo destacar problemas relativos a recentes leituras da noção de biopolítica, sobretudo aquelas 
preconizadas por Giorgio Agamben em Homo Sacer – Poder Soberano e Vida Nua, bem como evidenciar a 
importância de uma consideração atenta da noção de vida presente nos escritos de Foucault. As críticas de Muhle 
direcionam-se, entre outras coisas, às tentativas de determinar uma noção de vida no pensamento do filósofo francês. 
Cabe ressaltar que a interpretação de Muhle do conceito de biopolítica se apoia, em grande medida, na noção de vida 
esposada por Canguilhem. Após apresentar o artigo “A Genealogy of Biopolitics: the notion of life in Canguilhem 
and Foucault”, objetivo delinear de maneira sucinta as ideias de Vanessa Lemm em “The Biological Threshold of 
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Modern Politics”. A autora sugere que Nietzsche fornece uma maneira de compreender a relação entre animalidade e 
humanidade que pode proporcionar uma leitura afirmativa da noção de biopolítica. Essa leitura afirmativa, segundo 
Lemm, percebe na continuidade entre vida humana e vida animal uma fonte de resistência ao projeto de dominar e 
controlar os processos vitais. Finalmente, após expor as teses centrais dos artigos mencionados, almejo revelar as 
relações possíveis entre as propostas desenvolvidas em ambos. Acredito que as críticas de Muhle a recentes leituras 
da noção de biopolítica, em certa medida, alcançam a proposta de Lemm. Irei concentrar-me, portanto, também em 
esclarecer como essas críticas podem ser direcionadas às concepções de Lemm. 
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Resumo: Uma extensa jornada trouxe-me a tais paragens: quase quatro anos de dedicação à Filosofia e à Educação 
com acesso privilegiado à história da filosofia e às disciplinas pedagógicas. Ao longo desse percurso e na maior parte 
do tempo, com um só norte: o ensino de Lógica. Lógica é uma constante na Filosofia e mesmo que não se queira 
assumir, qualquer um que quiser fazer um trabalho minimamente sensato em Filosofia precisaria recorrer a ela. A 
Lógica trata da estrutura de um pensamento, da validade de um argumento e toda uma gama de ferramentas que dão 
forma ao trabalho filosófico. Como bem sabemos, o conteúdo é múltiplo, uma amálgama, mas com intersecções que 
propiciam chamar todo o conjunto por um único nome, a saber, “Filosofia”. Uma estrutura mínima de defesa 
conceitual, que lança mão de argumentos em favor de uma perspectiva, ainda que seja para (re)significar a tradição, 
ou mesmo a própria criação de conceitos. E é isso que nos configura uma comunidade. Para além do campo filosófico 
e adentrando a seara educacional, notei desde o Estágio I que a área de Lógica era pouco experimentada e/ou 
vivenciada na disciplina de Filosofia para o Ensino Médio. Se é tão caro lançar mão dela para nos embrenharmos 
nessa arte do filosofar, por que a formação em Lógica estaria relegada a um segundo plano? Por que tal conhecimento 
é institucionalizado mais através de modelos ideais do que de ações locais e reais? Na tentativa de aproximar a Lógica 
da Educação nos valemos da figura emblemática de Sócrates e de sua concepção de dialética. Dialética seria para o 
pensador um dialogar não vazio de objetivo, mas centrado na defesa de concepções ora postas a prova por meio da 
exposição ao outro. Um proponente iria ao encontro de seus pares cidadãos para que eles o ajudassem a fazer um 
exame de si e do que está sendo defendido. O processo discorreria por uma busca de contradições inerentes ao conjunto 
de proposições por meio das quais o proponente dá assentimento. Quão frutífero seria se os estudantes tivessem acesso 
em comunidade – entre os seus colegas e um@ educador@ - a essa análise da coerência de concepções, se 
exercitassem na defesa de suas crenças e estivessem abertos ao que vem de outrem com a intenção de mostrar-lhes a 
necessidade de revisões a serem feitas para ultrapassar um estado aporético. Ora, sabemos que em uma democracia, o 
ato de ocupar o espaço público e a defesa de opiniões qualificadas é essencial. Por sinal, uma das justificativas para a 
oferta da nossa disciplina no Ensino Médio é justamente a de que ela é necessária para o exercício da cidadania, 
segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Portanto, me valho da Lógica como um eixo 
temático basilar para o ensino de Filosofia na Educação Básica. Esse é o fio condutor do presente trabalho. Para 
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fundamentá-lo, travo um diálogo com meu interlocutor privilegiado, Sócrates.  
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Resumo: Este trabalho é o resultado de dois anos de pesquisas voltadas ao estudo da instituição Escola. Minha 
primeira indagação concentrava-se na seguinte problemática: é possível localizar corpos dóceis nas instituições 
escolares atuais? Para responder tal pergunta fora necessário compreender a problematização feita por Michel Foucault 
acerca dos meios pelos quais os corpos são docilizados. Foucault tomara como estudo as instituições do Estado, 
principalmente aquelas surgidas, ou ao menos aperfeiçoadas, nos séculos XVII e XVIII: as instituições escolares, o 
manicômio, a prisão e os mecanismos disciplinares submetidos aos corpos dos indivíduos que nelas habitavam. A 
resposta, ao fim e ao cabo, foi a de que as estruturas disciplinares nas instituições escolares se sustentam mais ou 
menos conforme pensava Foucault, uma vez que, as demandas históricas que proporcionaram a criação e o 
desenvolvimento dessas instituições se modificaram. Algumas dessas demandas históricas foram: a primeira 
revolução industrial que instaurou um novo modelo capitalista, a ascensão da burguesia em relação à decadente 
aristocracia, o surgimento de novos modos de manufatura, a produção em escala industrial, as telecomunicações, o 
desenvolvimento cientifico, o surgimento das grandes cidades, as leis. De modo que, a instituição escolar e sua 
estrutura disciplinar, respondia a essas novas demandas sociais, culturais e econômicas dos séculos XVII e XVIII. As 
instituições do nosso tempo, todavia, respondem a outras demandas culturais, políticas, sociais, econômicas, 
civilizatórias. O fato é que essas mudanças ocorreram por conta de novas demandas históricas que surgiram no Brasil, 
principalmente, desde a primeira república até os dias atuais. Tendo em vista esse pano de fundo histórico, minha 
investigação tomou outro caminho e passei a concentrar-me mais especificamente na sala de aula, com a intenção de 
focar no livro didático, partindo da hipótese de que essa ferramenta pode ser vista como um dispositivo. Ao enunciar 
o que é um dispositivo, Foucault o define como um conjunto, ou uma rede complexa e heterogênea que engloba 
discursos, instituições, medidas administrativas, decisões regulamentares, etc. É com essa chave de leitura que 
tomamos o livro didático como um dos elementos que compõe essa rede complexa. E, nesse caso, cabe-nos perquirir 
como se orienta o funcionamento desse dispositivo e sua função estratégica. Trata-se de perscrutar como se dá a 
operação de um jogo discursivo e visual conduzido por linhas de forças, que são poderes que orientam o dizer e o não 
dizer, o mostrar e o não mostrar e que, em última instancia, opera na constituição de subjetividades que vão se 
modelando a partir desses dispositivos. O livro didático deriva de um dispositivo de caráter governamental que o 
institui como tal. Nesse sentido, está ligado a outros dispositivos que operam na escola na medida em que traz 
conteúdos, discursos científicos, filosóficos, imagens que dizem e mostram e, inversamente, não mostram e não dizem 
outros. Logo, o presente trabalho desemboca em uma investigação do que é dito e do que não é dito, porque não é dito 
e de que modo tal dispositivo opera na criação e na modelagem da identidade e subjetividade dos alunos e alunas.  

Palavras-chave: livro didático; dispositivo; escola. 
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O LIVRO DIDÁTICO, ALIADO OU INIMIGO DO ENSINO DA FILOSOFIA? UM DIÁLOGO 
COM O PENSAMENTO DE WITTGENSTEIN 

IGOR DE SOUZA CESÁRIO 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / igr1995@hotmail.com 

Resumo: Nas discussões atuais sobre o ensino da filosofia sempre há um problema recorrente, a saber: utilizar ou não 
utilizar materiais didáticos, sobretudo livros didáticos no ensino da disciplina, tendo em vista que esses materiais 
servem para facilitar a compreensão de conceitos cunhados por diferentes filósofos, em diferentes épocas. Em relação 
a esta indagação existem várias respostas, porém, nenhuma tão boa a ponto de encerrar o debate. Contudo, isso não 
interfere na tentativa de lançar luz a esse problema. Para tanto, utilizaremos neste trabalho, sobretudo, os escritos de 
Wittgenstein em Da certeza (1969). O filósofo, enquanto discute os limites do ceticismo e de nossas certezas 
fundamentais, também discute em certa medida o tipo de aprendizado que recebemos desde muito novos, as formas 
como nos são transmitidos os conhecimentos acerca das realizações humanas, assim como, as possibilidades e limites 
das nossas dúvidas, entre outros problemas, indiretamente ligados ao ensino da filosofia. Sendo assim, essa obra pode 
ser fundamental para o esclarecimento desse problema, uma vez que a utilização ou não de manuais facilitadores, é 
um problema intimamente relacionado com a forma com que ensinamos e aprendemos além desses materiais ajudarem 
a estabelecer uma “base” comum entre alunos e professores. Conceitos muito caros a toda a filosofia de Wittgenstein, 
podem ser apropriados justamente para levantar aqui o problema da utilização de manuais facilitadores, sobretudo no 
ensino da filosofia. Desse modo, conceitos como jogos de linguagem e quadro de referências foram essenciais para 
nossas reflexões, ao longo do percurso de nossa investigação no Estágio, nos últimos dois anos. Se esses conceitos 
são determinantes não apenas para as ideias tardias do autor, eles também podem vir a ser importantes para as 
discussões sobre o ensino da própria filosofia enquanto disciplina. O referido trabalho tem por finalidade, portanto, 
traçar uma possível posição do autor em relação à utilização de materiais facilitadores, sobretudo livros didáticos para 
o ensino da filosofia. Buscamos assim, tentar lançar um pouco de luz sobre a discussão acerca deste problema 
específico, que vai muito além do ensino da filosofia, já que diz respeito também à própria maneira como conhecemos 
e aprendemos. 

Palavras-chave: livro didático; ensino da filosofia; Wittgenstein. 

 

AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE FILOSOFIA NO 
ENSINO MÉDIO 

MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO OLIVEIRA 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / maarcus0812@gmail.com 

Resumo: Esta comunicação tem por objetivo abordar o tema da pesquisa que nos mobilizou ao longo do Estágio, no 
curso de Licenciatura em Filosofia, na UFG. Trata-se do uso das novas tecnologias nas aulas de Filosofia. Temos um 
duplo objetivo: (i) mostrar o quão importante é a tecnologia nos dias atuais e os benefícios que ela pode oferecer aos 
professores de Filosofia no Ensino Médio; (ii) realçar a potência das novas tecnologias como recurso didático em sala 
de aula. Atualmente, proliferam os discursos de que vivemos na “era da tecnologia”, embora isso não signifique que 
haja um consenso em torno do assunto. O fato é que estamos sempre nos deparando com o enfrentamento de 
dificuldades quanto ao uso dos recursos tecnológicos nas salas de aula, o que nos leva a suspeitar que professores e 
alunos, nos espaços escolares e na universidade, não estão conseguindo acompanhar os passos largos de um mundo 
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em constante evolução. Por desconhecimento, talvez, a importância e a potência das novas tecnologias acabam sendo 
minimizados como instrumento metodológico na pesquisa e no ensino da filosofia. Nasce daí a nossa preocupação 
com o quê, como, quando, por que utilizar meios tecnológicos nas aulas de filosofia. Uma preocupação respaldada na 
notoriedade do fato de a tecnologia ser um elemento constitutivo do mundo dos jovens nos nossos dias. Quanto aos 
referenciais teóricos utilizados na investigação, iniciamos a pesquisa com a leitura e análise do livro de Paula Sibilia, 
Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão (2012) para discutir uma questão de fundo, apresentada como 
uma das nossas hipóteses de trabalho: as instituições escolares estariam preparadas ou não para lidar com a relação 
que os jovens estabelecem com os dispositivos tecnológicos em nossa época? A leitura e análise deste livro 
possibilitaram que testássemos duas outras hipóteses elaboradas no percurso da investigação, a saber: (i) as novas 
tecnologias estariam sendo um obstáculo para a formação escolar à medida que provoca a dispersão entre os alunos?; 
(ii) as novas tecnologias são instrumentos de aprimoramento na formação escolar dos alunos? Na busca de respostas 
a essas questões, fizemos a leitura do livro de Carmen Pimental, Blog - da Internet à sala de aula (2012), para conhecer 
os resultados de sua pesquisa sobre essa ferramenta em sala de aula. Nosso propósito com essa busca está ligado ao 
nosso interesse de verificar se os alunos, em contato com as novas tecnologias, estariam perdendo o hábito de ler e 
escrever. Nesse sentido, os estudos e pesquisas de Pimentel apontam que a utilização do Blog na sala de aula é um 
recurso importante para conservar essas atividades essenciais ao ensino de Filosofia: a leitura e a escrita. Por fim, para 
concluir nossa investigação no Estágio, temos focado no estudo da obra Cibercultura (1999), de Pierre Lévy, na busca 
de um suporte filosófico que nos ajude a pensar as mutações culturais de nossa época e seus reflexos no campo da 
educação, bem como o “novo” papel dos professores, à luz da análise de Lévy no referido livro.  

Palavras-chave: novas tecnologias; ensino de filosofia; escola. 
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QUINTA-FEIRA, DIA 23/11 

SEÇÃO I – 14H00 ÀS 16H00 

 

MESA: ANALÍTICA / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

CONCEITO DE NÚMERO COMO PREDICADO DE SEGUNDA ORDEM: ESTRUTURA DA 
ARITMÉTICA E TEORIA DE TIPOS EM FREGE 

ALINE STÉPHANIE FREITAS DOS REIS 

Graduanda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / alinestephaniefreitas@gmail.com 

Resumo: O principal objetivo deste trabalho foi defender que há uma noção de tipos lógicos envolvida no conceito 
de número em Frege, dada a estrutura da predicação numérica proposta pelo autor. Frege foi um filósofo com grande 
interesse em matemática e possui uma vasta discussão sobre diversos conceitos dessa área, em virtude do seu projeto 
logicista que consistia em uma busca da fundamentação da matemática na lógica, que é denominado como 
“conceitografia”. Devido a isso, Frege discute desde o conceito de número, passando por conceitos como o de função 
e chega até a desenvolver sua própria notação. A leitura mais comum o coloca como um filósofo puramente 
extencionalista, por causa do seu princípio da extencionalização, no qual levaria à uma concepção de um domínio 
único. Porém, neste trabalho busquei defender que, apesar de Frege parecer puramente extencionalista à primeira vista, 
ele tem uma concepção de tipos lógicos que pode ser observada na predicação numérica, ou seja, pretendo demonstrar 
que há uma teoria dos tipos na aritmética segundo a concepção de Frege. Para isso, busquei identificar, principalmente 
no texto “Os fundamentos da aritmética”, as características de uma predicação numérica e os princípios fundamentais 
da filosofia fregeana, para poder demonstrar a estratificação existente nessas predicações e que, assim, nos permitiria 
falar em tipos lógicos. Deste modo, foi notado que para o autor a predicação numérica ocorre de forma distinta em 
relação a outros tipos predicações como a de cor, por exemplo, pois, dentre outras características, a predicação 
numérica necessita de um “conceito-pivô” para ser realizada, assim, uma atribuição numérica não poderia ser feita 
sobre um objeto de nível 0, porque esse tipo de predicação é de segunda ordem por precisar se referir a um conceito-
pivô (que já é de primeira ordem). Com isso, pode ser concluído que há uma estratificação na aritmética, pelo fato da 
predicação numérica ser uma predicação de segunda ordem e, então, pode-se falar em tipos lógicos devido ao 
ordenamento que é necessário nessas predicações. 

Palavras-chave: Frege, Teoria de Tipos, Predicação em segunda ordem. 

 

A ANÁLISE DE QUINE DO PROBLEMA DA IDENTIDADE DE UM CORPO  

ALEXANDER ALMEIDA PEREIRA  

Graduando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / eualex.ap@outlook.com 
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Resumo:  Quine discute os conceitos de corpo e identidade na primeira seção do seu Identidade, Ostensão e Hipóstase 
(1953) partindo do problema proposto por Heráclito: “Não se pode banhar no mesmo rio duas vezes, pois novas águas 
estão sempre fluindo sobre você. ” Utilizaremos dessa questão para uma investigação sobre os conceitos de identidade 
e corpo, e por fim reconstruir a lógica subjacente à solução quiniana. Corpo pode ser entendido como um objeto 
lógico? Quine propõe essa questão tomando como exemplo de corpo um rio, o Caístro. Talvez possamos responder o 
problema se observarmos o que significa falar de um corpo. Heráclito parece sugerir em seu problema que ao falarmos 
de rios estamos dizendo que “é água” e, nesse sentido, ao falarmos de um corpo nos referimos a certa coisa material 
ou a sua massa. Analisamos o problema tomando como exemplo o rio Caístro. Se considerarmos agora a propriedade 
“ser rio da costa de Héfeso”, é verdade que podemos afirmar tal propriedade de Caístro no século 10 A.C. (a) mas o 
que dizer de Caístro no ano 2017(b)? Fato é que devido ao assoreamento constante, o rio se afastou 6 km da cidade. 
É falso que o rio designado satisfaça tal propriedade. Se observarmos o princípio da identidade dos indiscerníveis (Lei 
de Leibniz) temos de admitir que estamos falando de objetos diferentes. Tal é a contra positiva da Lei de Leibniz: se 
o nome a nomeia um objeto que satisfaz a propriedade P e o nome b nomeia um objeto que não satisfaz a propriedade 
P, então esses dois nomes nomeiam objetos distintos. A falha de indiscernibilidade entre os objetos nomeados implica 
sua distinção. Quine propõe que banhar no mesmo rio duas vezes é banhar no volume do rio em duas datas: (a) Caístro 
no dia 21 e (b) Caístro no dia 22. Ao invés de dizermos que essas descrições nomeiam o mesmo objeto, dizemos que 
elas designam dois objetos, os estágios momentâneos de Caístro, que satisfazem a propriedade de “Ser Caístro”. 
Satisfazer a propriedade de “Ser Caístro” é fazer parte do conjunto das regiões do espaço - tempo que compõem o rio 
{(x,y,z,t): Caístro (x,y,z,t)}. Nesse sentido banhar no mesmo rio significa banhar na água contida em duas regiões do 
espaço - tempo do Caístro. O critério de id entidade do rio não é a água, ou a sua matéria; mas sim as regiões do espaço 
- tempo que o rio ocupa. Uma consequência desse tipo de análise é que as predicações que tomávamos como sendo 
de primeira ordem, ou seja, que afirmavam propriedades sobre objetos, são na verdade de predicações de segunda 
ordem. Predica - se sobre uma propriedade “ Ser Caístro ” que ele “ é extenso”, em outras palavras, trata - se de uma 
propriedade que fala de propriedade.  

Palavras-chave: identidade, corpo e objeto  

 

CONHECIMENTO E CRENÇA JUSTIFICADA NA FILOSOFIA ANALÍTICA DA RELIGIÃO 
DE ALVIN PLANTINGA 

PEDRO LUCAS DULCI 

Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / pedrolucas.dulci@gmail.com 

Resumo: a filosofia da religião, especialmente durante os anos de 1980, experimentou um florescimento incomum 
em seus campos de pesquisa, centros de ensino e publicações especializadas. Foi questionado o senso comum em 
torno das questões envolvendo a diminuição (ou até mesmo o fim) da presença da crença religiosa na academia e na 
mídia popular – em razão, p. ex., da crescente secularização da sociedade ocidental. Um importante personagem desse 
período na tradição analítica da filosofia é o norte-americano Alvin Plantinga. Considerado um dos principais nomes 
na discussão sobre a epistemologia da crença em Deus, suas pesquisas a respeito de lógica modal, filosofia analítica e 
teoria do conhecimento, sem dúvida, revolucionaram a forma de fazer filosofia da religião. A presente comunicação 
tem por objetivo apresentar o tratamento de uma questão em especifico na obra de Plantinga que pode ser encarada 
como uma corrente elétrica de sua filosofia – esclarecendo e mantendo unidas praticamente todas as suas obras 
publicadas até hoje. Trata-se de sua crítica ao fundacionalismo epistemológico, aplicado ao debate entre filosofia e 
teologia natural. Desde a publicação de Deus e outras mentes (1967) até seus trabalhos mais recentes em 
Conhecimento e Crença Cristã (2015), uma crítica rigorosa é feita quanto à maneira estreita como as crenças 
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verdadeiras são justificadas na filosofia moderna. Vale ressaltar, entretanto, que ao longo desses quase quarenta anos 
de atividade, o pensamento de Plantinga não se manteve totalmente sem modificações e desenvolvimentos. Para 
sermos didáticos, proporemos uma divisão em três momentos no percurso de Plantinga em que sua crítica ao 
fundacionalismo aparece: (1) o final da década de 1960, (2) os anos 1980 e (3) os trabalhos após os anos 2000. Por 
fim, traçaremos algumas considerações conclusivas sobre as possibilidades e os limites das investigações de Plantinga 
sobre a crença religiosa.  

Palavras-chave: fundacionalismo; crença justificada; teísmo; naturalismo; 

 

VISÃO AGOSTINIANA DE LINGUAGEM E DEFINIÇÃO OSTENSIVA PRIVADA 

SEBASTIÃO ALONSO JÚNIOR  

Mestre em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / junioralonso@uol.com.br 

Resumo: A concepção agostiniana de linguagem defende que o significado da palavra é o objeto nominado. Nome e 
nominado se conectam por definição ostensiva e da combinação desses nomes é que sentenças são formadas. Ou seja, 
há uma visão referencial do significado das palavras por meio de definição ostensiva e uma visão descritivista das 
sentenças. Tal concepção favorece a ideia de que esse modelo também poderia operar na nominação de sensações em 
uma linguagem privada. A questão central que emana aqui está relacionada com a ideia de que uma palavra possa 
corresponder ou ser o nome de uma sensação em uma prática linguística. Deste questionamento emanam outras 
inquietações: a associação privada é suficiente para conectar signo com seu uso? É possível no âmbito privado algo 
análogo à definição ostensiva? E quais consequências disso para uma linguagem privada? O caso é que Wittgenstein 
não concorda com a linguagem assim compreendida. Ele diria que não há apenas a relação nome-nominado, mas 
múltiplas relações que podem ser usadas segundo as regras da gramática ou da categoria gramatical da expressão, isso 
a depender do jogo de linguagem em questão. Estabelecer o nome para uma coisa não habilita o modo como esse 
nome será utilizado na linguagem, pois esta é a tarefa da gramática. O problema do modelo de designação ou ostensão 
interna é acreditar que ele pode estabelecer um padrão semântico. O padrão semântico só é possível por intermédio 
dos jogos de linguagem. E no caso da linguagem privada a impossibilidade do acesso de outros às sensações de cada 
um, inviabiliza qualquer jogo de linguagem com sentido. Uma designação não pode ter qualquer significatividade no 
vínculo da palavra com a sensação, uma vez que é com o jogo de linguagem que ela deveria ser apresentada e definida. 
O modelo de designação é completamente irrelevante em uma linguagem que fale de vivências privadas. Para falar de 
sensações é preciso um esquema público de comunicação, capaz de dar sustentação semântica e estar ligado às nossas 
expressões originárias e naturais da sensação. 

Palavras-chave: Linguagem agostiniana, ostensão, gramática. 

 

MESA: ROUSSEAU 1 / SALA 3 TAKINAHAKY  

A RELIGIÃO COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE DA VIDA POLÍTICA SEGUNDO 
MAQUIAVEL E ROUSSEAU 

JOÃO APARECIDO GONÇALVES PEREIRA 
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Mestre em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / Professor Substituto de filosofia na Regional de Goiás / 
joaocidinho@hotmail.com 

Resumo: Maquiavel e Rousseau destacaram, em seus respectivos pensamentos políticos, que a religião é um elemento 
fundamental na constituição e manutenção da ordem cívica. O secretário florentino destaca que na tarefa de instituir 
e manter uma ordem política estável, são necessários alguns elementos para modificar o comportamento social dos 
homens. Dentre tais elementos, um deles é a religião, a qual para o nosso autor tem um potencial essencial e 
incomparável dentro de um corpo político, desde que usada adequadamente. Em sua obra Discursos sobre a primeira 
década de Tito Lívio, Maquiavel mostra que entre os homens que mais merecem louvores estão os fundadores de 
religiões. Porém, apesar de elogiar o ato de fundar uma religião, Maquiavel não associa diretamente o valor dela à 
fama do seu fundador, ao conteúdo dos seus ensinamentos e nem ao fato de ela ser ou não revelada, e sim ao poder 
que ela possui para persuadir e/ou constranger as pessoas a viverem as virtudes cívicas e adotarem condutas adequadas 
à estabilidade da ordem política, de modo que os governantes e legisladores que souberem fazer uso adequado da 
religião tendem a obter êxito em seus objetivos. Por sua vez, o filósofo de Genebra na obra, Do Contrato Social, 
também propõe que o uso instrumental da religião é de suma importância para a fundação e a preservação do corpo 
político, dando às leis e ao pacto social uma força maior do que eles teriam apenas por si mesmos. Assim, esta 
comunicação visa refletir sobre as semelhanças e diferenças desses dois autores republicanos no tocante às suas 
análises sobre a religião. Após abordar os pontos convergentes nas ideias de ambos concernentes ao papel cívico da 
religião, bem como suas divergências acerca dessa temática, as considerações finais buscarão mostrar que eles 
compreendiam a religião como um liame essencial para os valores necessários à vida política em qualquer república 
bem ordenada. 

Palavras-chave: Rousseau; Maquiavel; Religião. 

 

DIFICULDADES DA RELAÇÃO ENTRE NATURAL E LEGAL EM JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU 

WILAME GOMES DE ABREU 

Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás; Mestre em Filosofia / Universidade de São Paulo / 
wilamega@hotmail.com; wilamega@gmail.com 

Resumo: Esta comunicação analisa dificuldades da relação entre natural e legal em Rousseau, mais especificamente 
a receptividade da universalidade de direitos em face da ordem social. Considerando a tese de separação entre as 
ordens da natureza e da legalidade, também considerando o princípio filosófico acolhido pelo Contrato social, o de 
que entre coisas de diversas naturezas não se pode fixar nenhuma verdadeira relação, indagamos: a noção de 
convenção que serve como fundamento da sociedade civil, já delineada no Segundo Discurso, que toma como base 
um contrato social, se bem combinada e alargadamente, como arquitetônica de humanidade, poderia englobar e 
traduzir verdadeiramente em plano de maior universalidade algo da essência da ordem natural? Talvez a superação da 
ordem do direito natural pela ordem do direito positivo que se dá no seio da própria humanidade não culmine no 
desaparecimento da ordem natural; possivelmente a inventividade que é propícia para a superação de força anterior 
seja incapaz de levá-la ao seu aniquilamento total. O Manuscrito de Genebra sugere que a ordem natural em vez de 
desaparecer fica eclipsada, que poderia ser compensada positivamente por homens que se inquietam e abraçam a 
humanidade por meio de convenção. Não se trata de confundir a ordem natural com a ordem convencional, mas 
compreender o sentido para além da existência conceitual e artificial do Estado, responder porque os homens fazem o 
Estado, concretamente. Se, no Contrato social, a ordem natural vale tanto para as coisas quanto para os homens, por 
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que ela não persiste efetivamente para os homens em sociedade? Se essa real necessidade parece determinante para a 
formação de união natural, por que a continuidade dessa mesma sociedade estaria a depender de ato voluntário e 
convencional? Como se explica isso? Seria necessário esforço racional e vontade livre, dado a exigência da capacidade 
de recepcionar e tratar a relação com o outro em plano de maior universalidade de direito. Isto levaria à questão das 
condições, à questão da convenção, que as leis não seriam mais que condições da associação civil. Ainda que pareçam 
mais difíceis de se reunir, explicariam porque existem poucos estados bem constituídos; também explicaria a 
necessidade do Legislador, mesmo que seu sucesso fosse tão raro. Precisaria vincular essa necessidade à outra, ao 
esclarecimento público; como possibilidade da união do entendimento e da vontade no corpo social e daí o exato 
concurso das partes, e enfim a grandeza maior da força do todo. Reitera-se que o Legislador de forma alguma inibiria 
a reunião ou governo do povo, pelo contrário, o Legislador cumpriria sua função se fosse capaz de frutificar a 
potencialidade que evita o poder cego da multidão: o esclarecimento público. Rousseau atenta-se à aptidão do povo 
referente a obra da legislação quando convida o legislador a captar relações que nascem e podem ser observadas nas 
localidades e nos habitantes como se fossem as relações naturais experimentadas por cada povo; relações que 
constituem perfis observáveis e necessários à legislação de cada país. Talvez pudéssemos pensar que a boa ordem 
positiva é uma ordem racional e razoável. 

Palavras-chave: ordem natural, ordem convencional, universalidade de direitos. 

 

ORDEM SOCIAL E RELIGIÃO CIVIL EM ROUSSEAU 

 ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS 

Mestre em Educação; Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / anderson_ai@hotmail.com 

Resumo: A ideia de ordem é recorrente nas obras de Jean-Jacques Rousseau. Encontram-se, por exemplo, referências 
a uma ordem natural a partir da leitura do Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens 
(1755) e da Carta sobre a Providência (1756) destinada a Voltaire. Há, também, referências a uma ordem social a 
partir da leitura do Contrato social (1762) e, além disso, pode-se encontrar a ideia de uma ordem moral a partir da 
leitura do Emílio (1762). Do mesmo modo, a ideia de religião permeia o pensamento genebrino, é um tema de que 
Rousseau parece não conseguir se desvencilhar, voltando a ele frequentemente mesmo que seja para tratá-lo sob 
aspectos diferentes. Quando refletiu e discorreu sobre a religião e seus aspectos constitutivos, o genebrino foi taxado 
de muitas formas, ora como um anticristão, ora como católico ou como protestante, outras vezes foi condenado tanto 
por católicos quanto por protestante, e chegou até a ser considerado ateu. Nas suas obras sempre encontramos 
personagens envolvidos com o elemento religioso, ou mesmo negando-o: Wolmar é ateu, Emílio é seguidor da religião 
natural, Julie é protestante. Daí provavelmente decorrem as variadas interpretações sobre esse assunto. As importantes 
páginas destinadas ao tema da religião, principalmente aquelas que estão inseridas nas suas principais obras, nos fazem 
perceber um Rousseau bastante preocupado em deixar para os seus leitores uma ideia de religião que pudesse servir 
de auxílio para o desenvolvimento moral e social do homem. Nesta apresentação, analisarei primeiramente, e de forma 
rápida, a questão da religião no pensamento do genebrino, para que essa discussão sirva de introdução à reflexão sobre 
a religião civil e a sua relação com a política e a ordem social. Em seguida, buscarei demonstrar que, em Rousseau, 
há a necessidade de uma religião civil que contribua, por meio dos seus poucos, simples e precisos dogmas, para a 
manutenção da ordem civil. 

Palavras – Chave: Religião civil, ordem civil, coesão social. 
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MESA: ENSINO DE FILOSOFIA 3 / SALA 6 TAKINAHAKY  

 

O PROBLEMA DA FORMAÇÃO NAS ESCOLAS CONTEMPORÂNEAS 

ESIO MARTINS LACERDA 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / costelinhago@gmail.com  

Resumo: Nesta comunicação apresentamos a pesquisa desenvolvida no decorrer do Estágio Curricular Obrigatório do 
curso de Licenciatura em Filosofia, na UFG. A investigação teve início com o estudo das conferências proferidas por 
Nietzsche no ano de 1872, para localizar a crítica do filósofo aos estabelecimentos de ensino de sua época. O grande 
tema dessas conferências está ligado à importância que Nietzsche atribui à educação e ao ensino dos jovens com vistas 
a uma formação voltada para o exercício do pensamento e o desenvolvimento da cultura. Uma cultura autêntica, para 
Nietzsche, exigiria uma visão de conjunto que não poderia prescindir da “cultura filosófica”. Nesse sentido, educar 
com vistas à elevação da cultura, exigiria também o esforço de estabelecer uma comunicação dos jovens estudantes 
não só com o legado da tradição filosófica, como também das realizações humanas - conhecimentos, práticas, obras 
de arte, livros, enfim -, obras às quais um povo atribui grandeza, valor e significado. Tendo em vista essas 
considerações iniciais, uma interrogação se impõe: nossas instituições escolares estão proporcionando aos alunos o 
conhecimento dessas obras? Partimos da hipótese de que uma formação voltada para o aprimoramento intelectual dos 
estudantes não pode prescindir desse conhecimento. Como os alunos aprenderão a “pensar por si mesmos” sem 
conhecer o legado das realizações humanas? Como os alunos poderão se posicionar frente aos problemas de sua 
existência e do mundo que habitamos, sem um diálogo com a grandeza do passado? Essas questões nos levam a não 
ignorar as semelhanças entre o diagnóstico de Nietzsche do sistema educacional de sua época e o que fazemos hoje 
do nosso, tendo em vista a ruptura profunda com o que foi a concepção humanista de educação defendida pelo filósofo. 
Todavia, em nosso tempo, são inúmeros os discursos que defendem a importância da educação, os poderes públicos 
talvez nunca antes tenham se preocupado tanto com ela, mas a ideia de educação como formação e esvaiu. Certamente, 
não há uma continuidade na história do conceito de formação. Entre sua formulação primeira na Antiguidade e os 
sentidos contemporâneos há descontinuidades, mas as transformações históricas de um conceito não podem resultar 
no esvanecimento de seu campo de significação. Eis aí colocado o problema com o qual nos ocupamos ao longo de 
nossa pesquisa no Estágio, objeto desta comunicação.    

Palavras-chave: formação; escola; tempo presente. 

 

POR UMA EDUCAÇÃO QUE INCLUA AS HUMANIDADES E RECONHEÇA A 
EXPERIÊNCIA DO OUTRO: UM DIÁLOGO COM MARTHA NUSSBAUM  

GABRIEL FRANSCISMAR LEITE DE SOUZA 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / gabriel.leitte@outlook.com 

Resumo: Nesta comunicação busco rastrear o percurso de minha pesquisa desenvolvida nas disciplinas de Estágio, 
no curso de Licenciatura em Filosofia, na UFG, cujo foco é a leitura e a análise do livro Sem fins lucrativos: por que 
a democracia precisa das humanidades (2015), de Martha Nussbaum. Diante de um mundo onde as fronteiras se 
encurtam e a economia se globaliza, investigo os discursos técnicos e pragmáticos na educação, fortemente 



59 

 

influenciados pela economia e por um modelo de desenvolvimento que considera o crescimento econômico como fim 
último. Tal como Nussbaum aponta em sua obra, há uma crise mundial da educação que se estabelece com o 
enfraquecimento das humanidades em diversas regiões do mundo, assim como presentemente no Brasil. Essa crise 
não resulta de um mero descuido, mas antes como um projeto de forte influência neoliberal, no qual as humanidades 
são consideradas -  nas palavras de Nussbaum -, “enfeites inúteis”. Ao desconsiderar uma formação humanista, a 
educação se empobrece, na medida em que o pensamento perde seu espaço e, com isso, os indivíduos se dissociam de 
sua história, dos valores democráticos e de uma visão mais alargada do mundo. Um modelo de educação, todavia, que 
se volta somente para o lucro, é insuficiente, diante da complexidade das sociedades democráticas e da 
interdependência global. Vivemos em sociedades onde nos confrontamos diretamente com a diversidade e a diferença 
e para cultivarmos uma cultura de diálogo saudável e democrático, a educação deve se constituir como um projeto 
amplo de desenvolvimento, não só econômico, mas humano e social. Cabe então pensarmos por outra via, 
construirmos um modelo de educação preocupado com valores democráticos e humanos, dado que estes são 
necessários para uma convivência democrática, que leve em consideração “a vida dos outros”. Conforme Nussbaum 
discute em sua obra, uma educação democrática se inicia já na infância. Se as escolas não se ocupam com o 
desenvolvimento mental da criança, isso pode significar o desenvolvimento de indivíduos egoístas e autoritários. 
Nesse sentido, a argumentação socrática tem especial importância, dado que ela desenvolve indivíduos menos 
propícios a seguir cegamente a tradição e a autoridade, estimulando o pensar por si próprio. Nesta comunicação, 
pretendo percorrer a argumentação de Nussbaum em defesa de uma educação humanista, que se contrapõe a uma 
formação centrada no lucro. Trata-se, por fim, de levar em consideração que, para Nussbaum, o cultivo da imaginação 
e a sensibilização compreensiva podem ser desenvolvidos se, tanto o conteúdo curricular quanto o modelo pedagógico 
estimularem essas qualidades, e isso se faz com uma educação que inclua as humanidades e que reconheça a 
experiência do outro, valor necessário para educar os cidadãos em uma sociedade democrática.  

Palavras-chave: educação; reconhecimento do outro; Martha Nussbaum. 

 

HABERMAS E O CONCEITO DE INTERSUBJETIVIDADE NA TEORIA DA 
RACIONALIDADE COMUNICATIVA: UMA RESPOSTA À EDUCAÇÃO INSTRUMENTAL 

MARCELO DA SILVA ARAÚJO 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / marcelodsa_@hotmail.com  

Resumo: A educação sob o viés da formação do ser humano, mais precisamente da promoção da emancipação, tem 
sido relegada a um segundo plano, sendo substituída pelo enfoque de uma racionalidade cognitivo-instrumental, a 
qual focaliza suas energias no aspecto funcionalista, cometendo a barbárie e promovendo a alienação. Neste contexto 
educacional amplamente administrado por uma racionalidade instrumental, encontra-se em autores como Habermas a 
reconstrução de um paradigma teórico que visa renovar a práxis da educação na qual o sujeito deixa de ser visto apenas 
a partir de sua subjetividade. Consequentemente, o foco não é mais o sujeito isolado em si, mas inserido em uma 
comunidade de sujeitos, interagindo, de modo a construir a sua própria identidade. É a valoração da intersubjetividade 
dos indivíduos socializados pelas vias da comunicação permitindo o reconhecimento mútuo. Sob esta perspectiva, 
Habermas em sua obra Teoria do agir comunicativo apresenta o que denominou de racionalidade comunicativa, de 
modo a assegurar ao mesmo tempo a unidade do mundo objetivo e da intersubjetividade em seu contexto vital. E, 
como fator preponderante para se entender a proposta habermasiana é preciso analisar as discussões em torno da teoria 
da racionalidade comunicativa como intimamente relacionada à ideia de um projeto inacabado da modernidade. É no 
interior das reflexões em torno dessa concepção central que se encontra o terreno do desenvolvimento da teoria em 
análise, objeto desta comunicação.  Neste âmbito, a linguagem é vista sob o olhar de um recurso pragmático da 
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interação dos seres humanos, assumindo um papel central nesse processo. A racionalidade comunicativa, por sua vez, 
como a outra face da racionalidade, se orientaria não pela produção técnica, mas pela possibilidade do entendimento 
mútuo no território do “mundo da vida”, a partir do diálogo, da argumentação e da interação. O que, no âmbito da 
educação, desemboca no fortalecimento dos processos comunicativos dos educandos, de modo a torná-los 
competentes para lidarem com as demandas do tempo contemporâneo. E, isto, de forma a contribuir com a 
reconstrução do sentido da existência e da formação do ser humano, não meramente em seu sentido funcionalista, mas 
como alguém que está habilitado a fazer a leitura de seu mundo e tempo. Assim sendo, o que se vê é a racionalidade 
comunicativa se apresentando como uma alternativa crítica à racionalidade prática, instrumental e sistêmica. É a razão 
se valendo da linguagem intersubjetiva e interativa pelas vias da comunicação. 

Palavras-chave: intersubjetividade; racionalidade comunicativa; educação.  

 

O LUGAR DA LITERATURA NA FILOSOFIA DE DELEUZE: COMO ESSA RELAÇÃO PODE 
CONTRIBUIR PARA UM ENSINO DE FILOSOFIA QUE PRIVILEGIE A DIFERENÇA? 

VITOR HUGO LEMES 

Licenciando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / vitorhlemes@gmail.com 

Resumo: Segundo Albert Camus a boa filosofia se faz com imagens. Não raras são as aproximações empreendidas ao 
longo da história do pensamento criativo entre estas partilhas do saber, isto é, a filosofia e a literatura. Gilles Deleuze 
é um dos grandes filósofos que recorreram à literatura para pensá-la filosoficamente. Deleuze, portador de uma 
concepção muito singular da filosofia, interessa-se também por um tipo específico de literatura – a chamada “literatura 
clínica” – intempestiva, para falar com Nietzsche, ou também denominada “literatura menor”. Segundo Roberto 
Machado, a relação entre os saberes que se estabelece na filosofia de Deleuze não é circunstancial, uma vez que o 
principal objetivo de seu pensamento seria elucidar o que significa pensar. E “o pensamento não é exclusividade da 
filosofia: é uma propriedade de qualquer tipo de saber”. Desse modo, Deleuze utiliza-se da literatura – e do extra-
filosófico, de modo geral, para pensar sua própria filosofia. Muito embora a filosofia, em seu exercício fatídico, goze 
das mais variadas formas literárias, e a literatura, por vezes, fabule imbuída por questões filosóficas, não se trata aqui 
de estabelecer uma síntese entre elas. Trata-se, mais propriamente, de buscar compreender um pouco melhor as 
denominadas “bifurcações” que estas estabelecem entre si – dentro e fora do pensamento deleuzeano. E, por fim, como 
tal compreensão poderia potencializar o estudo das disciplinas em questão. Neste sentido, tem-se em mente que “um 
ensino da filosofia atento ao movimento do aprender se ocupa das relações entre o que é próprio da filosofia (o 
conceito) com outros diferentes domínios”. Trata-se de “trazer a filosofia de volta à vida ou, o que é a mesma coisa, 
devolver vida à filosofia”, nas palavras de Bento Prado Jr. Da mesma forma que a filosofia deve ser um exercício 
vivo, assim deve ser seu ensino. Enquanto professor, Deleuze também se defrontou com a necessidade de relacionar 
a filosofia e a não filosofia. Se “aprender é interpretar e interpretar é explicar ou explicitar o signo enunciando o 
sentido, ou a essência, que nele estava oculto ou latente” – por qual razão o ensino de filosofia não poderia ser 
potencializado pela reflexão acerca dos signos artísticos. 

Palavras-chave: ensino de filosofia, literatura, diferença. 
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SEÇÃO II – 16H30 ÀS 18H30 

 

MESA: WITTGENSTEIN / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

“ELA NÃO É ALGO, MAS TAMBÉM NÃO É UM NADA!”: SOBRE UMA POSSÍVEL NOÇÃO 
DE “CONSCIÊNCIA” NO ARGUMENTO DA LINGUAGEM PRIVADA DE WITTGENSTEIN 

PRISCILLA DA VEIGA BORGES 

Mestre em filosofia / Universidade Federal de Goiás / priscillavb@hotmail.com 

Resumo: Na presente comunicação, nosso principal objeto de análise será o argumento contra a possibilidade de uma 
linguagem privada, desenvolvido nos parágrafos 243 a 315 das Investigações Filosóficas. Buscaremos analisar esse 
argumento com o intuito de responder a seguinte questão: faz sentido postular, na filosofia da psicologia de 
Wittgenstein, uma noção de consciência? Nossa hipótese de trabalho está pautada na busca de uma noção de 
“consciência” não comprometida com a ideia de privacidade e que possa preservar, ao mesmo tempo, o que se 
compreende como “experiência pessoal”. Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho é analisar e entender essa 
noção de “consciência sem linguagem privada”. Para tanto, apresentaremos a seguinte metodologia de trabalho: a) o 
estudo de um modelo gramatical para as sensações tal como, por exemplo, para a palavra “dor”, que não esteja 
estruturado sob uma perspectiva relacional, como, por exemplo, uma relação do tipo palavra-objeto; b) a aplicação 
desse modelo gramatical à análise da noção de consciência. Uma conclusão metodológica possível pode ser descrita 
no seguinte sentido: se no modelo gramatical para palavras que designam sensações, estas não podem ser descritas 
como algo, o mesmo vale para a palavra “consciência”. Se tal interpretação estiver correta, a palavra sensação e 
consciência seriam intercambiáveis no contexto do parágrafo 304 das Investigações Filosóficas. Apresentaremos 
ainda, uma leitura comparativa entre trechos do “Livro Azul” e o parágrafo 304 das Investigações Filosóficas. No 
“Livro Azul” Wittgenstein dita aos seus alunos em seus cursos de 1933-34 a seguinte frase: “O pensamento, dizemos, 
é sem dúvida algo; ele não é um nada” (grifos nossos). Anos mais tarde no parágrafo 304 das Investigações Filosóficas 
Wittgenstein escreve: “E, contudo, você chega sempre ao resultado pelo qual a sensação é um nada”. Não! Ela não é 
algo, mas também não é um nada!” (grifos nossos). Uma vez verificada a semelhança entre os textos, poderemos 
decidir em que medida o próprio Wittgenstein faz uso de substituições de palavras em sentenças, para extrair delas 
esclarecimentos pragmáticos e semânticos. 

Palavras-chave: Wittgenstein; filosofia da psicologia; consciência 

 

CRÍTICA WITTGENSTEINIANA À OPOSIÇÃO DEFINICIONAL ENTRE PENSAMENTO E 
INTUIÇÃO 

BRUNA GARCIA DA SILVEIRA MIGUEL ELIAS 

Mestranda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / bruna.miguelfilosofia@gmail.com 
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Resumo: Wittgenstein fala em 2 usos da palavra “ver”, num uso “ver” significa “ver um objeto” e num outro caso 
“ver” significa “ver uma relação”. O primeiro uso da palavra “ver” é um uso que identifica ver e olhar, é uma noção 
de “ver” baseada em algum tipo de Teoria Projetiva da Percepção. Numa teoria desse tipo o olhar é identificado ao 
ver na medida em que a própria vista é tomada como um ato de produzir cópias daquilo que é visto. O segundo uso 
da palavra “ver”, a saber, “ver uma relação”, introduz várias reflexões interessantes em torno do conceito de “ver” na 
medida em que o toma de maneira independente do olhar. Poderemos assim compreender a linguagem e a percepção 
de um ponto de vista que vai além do que o proposto por teorias projetivas da percepção. Iremos então explorar alguns 
exemplos desse segundo caso, a fim de repensar o próprio estatuto do que seja uma vivência. Há uma tese filosófica, 
defendida por Kant, que afirma que há uma oposição definicional radical entre pensamento e intuição. O pensamento 
se daria por conceitos e seria geral, por oposição à intuição que seria sempre singular. Há uma famosa afirmação 
Kantiana que diz que a intuição sem a razão é cega e a razão sem a intuição é vazia o que sugere certa relação de 
dependência de ambas no processo de conhecimento. Apesar da relação de dependência mútua entre a intuição e o 
pensamento, ambos são caracterizados através da oposição geral-singular, que sugere haver uma separação radical 
entre forma e conteúdo. Essa oposição dicotômica será analisada e criticada por Wittgenstein no seu período 
intermediário. Segundo o filósofo austríaco é ilusória a ideia de que a generalidade e a singularidade se relacionam da 
maneira como supomos, assim como é ilusória a ideia de que o pensamento pode ser separado de uma vivência. 
Segundo Wittgenstein a generalidade é uma característica do pensamento assim como perceber também é pensar.  

Palavras-chave: generalidade, pensamento, intuição.  

 

USO COMO INTERLOCUÇÃO NO LIVRO AZUL (BB) 

PAULO H.S COSTA  

Doutorando/Bolsista CAPES /	Universidade Federal de Goiás / paulohscostabicalho@gmail.com 

Resumo: No Livro Azul (BB) Wittgenstein assume que parte dos problemas filosóficos dos quais a filosofia se ocupa 
são gerados por confusões gramaticais. Dentre essas confusões estão as analogias gramaticais – “pelo nosso método 
tentamos neutralizar o efeito enganador de certas analogias” (BB, p. 28). No Big Typescript (BT), que é 
contemporâneo ao BB, as analogias são usadas para marcar uma posição (uma tese) que Wittgenstein, mesmo não 
tendo uma maneira melhor, pretende anunciar. É assim que ocorre, por exemplo, com a analogia do “espaço 
gramatical” (BT 31) ou, até mesmo, do “cálculo” (BT 65). No BB, no entanto, as analogias são tomadas isoladamente 
e analisadas caso a caso. Analogias não estão associadas, assim, à ideia de se transpor ou sobrepor diferentes sistemas 
como ocorre no BT (no qual a concepção de ‘gramática’ se refere à tabulação de regras fixas que determinariam os 
limites do sentido), nem são usadas para marcar uma posição. No BB, a palavra ‘gramática’ tem um significado 
diferente. Refere-se ao uso. Analogias, nessa nova concepção, estão associadas à ideia de que no uso da linguagem 
nos referimos a diferentes usos possíveis para as mesmas expressões. Sendo assim, confusões gramaticais são 
dissolvidas no uso, porque são geradas por mal-entendidos e não em função da transposição/sobreposição de sistemas 
de regras. Wittgenstein parece abandonar a tese de sistemas de regras que adotou no BT e, por conseguinte, assumir 
a análise do uso como o mecanismo que nos permite dissolver confusões filosóficas (confusões gramaticais). Este uso, 
contudo, se refere à interlocução. Wittgenstein não assume, no BB, o uso dissociado da interlocução, ao contrário do 
que às vezes ocorre no BT. É no contexto interlocutório, no cenário de concordância e discordância, que a gramática, 
enquanto uso, ocorre. Absurdos gramaticais (aquilo que estaria além dos limites do sentido) são transformados, na 
interlocução, em falta de significatividade (em expressões sem utilidade). O uso, como interlocução, nos permite 
pensar a gramática como um conjunto de regras relacionais que estabelecem o limite da significatividade da 
concordância e discordância de dois ou mais interlocutores em uma situação de interlocução. A necessidade 
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gramatical, portanto, migra de uma noção de “sistemas de regras fixas” (da noção de operar, como um cálculo, por 
regras) para a noção de uso como interlocução.   

Palavras-Chave: Uso; Interlocução; Analogias. 

 

DA LINGUAGEM AO MUNDO - CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES DE 
POSSIBILIDADE DA LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN  

ERIC MOURA DUARTE  

Bacharelando em filosofia / Universidade Federal de Goiás / emderic_sty@hotmail.com 

Resumo: A virada linguística, que se deu no início do século XX, foi caracterizada por uma mudança no papel que 
análise da linguagem deveria desempenhar em uma investigação filosófica. Um exemplo disto pode ser visto no 
Tractatus Logico-Philosophicus, no qual Wittgenstein, partindo da analise lógica da linguagem, chega a proposições 
sobre ética, ontologia, epistemologia e metafísica. Em outros termos, valendo - se apenas de considerações a priori de 
como a linguagem deve ser par a que seja possível a interlocução com sentido, Wittgenstein acreditou, no essencial, 
ter resolvido de vez todos os problemas da filosofia. Nosso objetivo aqui será mostrar quais foram os passos 
argumentativos dados pelo filósofo nessa empreitada. Para explicar a ontologia tractariana, isto é, como o mundo e a 
linguagem devem ser para que seja possível que figuremos os fatos, v eremos que cinco princípios serão essenciais; 
são eles: o princípio da plena determinação do senti do, o principio da bipolaridade, o princípio da complexidade 
essencial, o princípio da substituição e o princípio do contexto. Tais princípios estão indissociavelmente relacionados 
entre si: para que o princípio da plena determinação do senti do seja o caso, necessitamos que existam proposições 
elementares que freiem o regresso da análise a o infinito; para que tais proposições tenham sentido, é necessário o 
principio da bipolaridade, que por sua vez, terá como condição de possibilidade princípio da complexidade essencial. 
Já o princípio da substituição está no plano de fundo de tudo isso, o que fica evidente no aforismo 4.0312: “A 
possibilidade da proposição repousa sobre o princípio da substituição de objetos por sinais ”. Para finalizar, trataremos 
do princípio do contexto, que nos diz que o nome só vai nomear um objeto no contexto de uma proposição, pois o 
pensamento que opera a relação projetiva que articula o sinal com o objeto só pode ocorrer em contextos nos quais 
exista a possibilidade da verdade e da falsidade.  

Palavras-chave: Filosofia da Linguagem; Wittgenstein; Tractatus.  

 

MESA: ROUSSEAU 2 / SALA 3 TAKINAHAKY  

 

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: CONTORNOS ENTRE LIBERDADE E IGUALDADE 
A PARTIR DE ROUSSEAU 

ANDRÉ REZENDE SOARES CORREIA 

Bacharel em Filosofia / Universidade Federal de Goiás; Bacharel em Direito / PUC-GO / andre.rezendde@gmail.com 
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Resumo: O presente trabalho se proporá em primeiro lugar trazer o conceito de presidencialismo de coalizão. Em 
segundo lugar, expor a problemática deste presidencialismo de coalizão, isto é, seus aspectos positivos e negativos, 
ou o limite de atuação destas coalizões. Em seguida, demonstrar-se-á os principais conceitos em volta da liberdade e 
igualdade, concentrados na principal obra de Rousseau, Contrato Social. Após, o trabalho se proporá a refletir, tendo 
estes conceitos pensados por Rousseau como paradigmas diante das problemáticas expostas acerca destas coalizões. 
O tema proposto emerge como reflexão se este presidencialismo de coalizão a partir de seu exercício e experiência 
política, por meio de coalizões partidárias, é fundamental ou não ao interesse público. Pois, não se defenderá se é ou 
não necessário e, se, portanto, não se pode praticá-lo, sendo vedado. Em verdade, se propõe a estudar e refletir se esta 
maneira de se fazer política contribui para aqueles princípios republicanos, os quais são o fundamento do contrato 
social. De modo que, o cenário filosófico a se investigar e pensar é se liberdade e igualdade, então raciocinados por 
Rousseau, são por estas coligações suprapartidárias respeitados e postos como seus princípios de atuação política. Por 
isso, afirma-se que o presente trabalho tomará tais princípios como paradigmas. Rousseau, reflete que os indivíduos 
se investem para o “estado civil” tendo em vista resguardar seus bens, vida e liberdade. De maneira que, neste estado 
civil são os indivíduos a partir dele livres e iguais, cujas normas e regras são iguais para todos. Isso porque, todos 
participaram e participam do pacto social donde alienaram-se igualmente. Logo, liberdade e igualdade são os 
princípios primários e norteadores de toda a política. Porquanto, a partir destes princípios pensados por Rousseau, é 
que se pretende analisar o presidencialismo de coalizão em sua experiência de coligações suprapartidárias, se elas 
contribuem de fato para o interesse e bem público, assim como se em sua originalidade de seus acordos políticos têm 
àqueles princípios republicanos como base suas demandas políticas. 

Palavras-chave: Presidencialismo de coalizão, Rousseau e liberdade-igualdade. 

 

A FUNDAMENTAÇÃO DOS DOGMAS DA RELIGIÃO CIVIL NA PROFISSÃO DE FÉ DO 
VIGÁRIO SABOIANO 

JOÉZER CARVALHO DE CASTRO 

Bacharelando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás 

Resumo: No capítulo VIII do Contrato Social, onde é tratado o tema da Religião Civil, Rousseau critica três tipos de 
religião: A religião do homem, do cidadão e do padre. A religião do padre é ruim, pois submete os homens a dois 
chefes, duas legislações, duas pátrias. Com isso, esta religião põe o homem em contradição consigo mesmo. A religião 
do cidadão é ruim pois troca o culto verdadeiro à divindade por um cerimonial vão. Além disso, é tirânica e intolerante 
com aqueles que não comungam da mesma religião, gerando guerras que não são positivas para um povo. Por última, 
a religião do homem é negativa pois não tem vinculação com o poder político, e assim, se perde um importante elo da 
coesão da sociedade. Rousseau, então, propõe os dogmas da religião civil. Os dogmas positivos são: A existência de 
Deus, a vida futura, a felicidade dos justos, o castigo dos maus, e a santidade do contrato social e das leis. O dogma 
negativo é: a intolerância aos cultos que são excluídos. Rousseau escolhe esses dogmas, pois são o mínimo necessário, 
sem os quais é impossível ser um bom cidadão. Cada cidadão pode, portanto, ter a sua religião, contanto que respeite 
estes dogmas, que são os de utilidade pública. Porém, além desses motivos, Rousseau, na profissão de fé do vigário 
saboiano (Livro 4 do Emílio) argumenta a favor desses dogmas como os únicos possíveis de serem compreendidos 
pela razão humana. Aquilo que excederia essas ideias, seria pura especulação metafísica. Com isso, critica a filosofia 
racionalista de sua época e os dogmas da religião, pois estes se elevam acima da capacidade do ser humano. A proposta 
do presente artigo é investigar como os dogmas da religião civil são defendidos na profissão de fé do vigário saboiano, 
e como Rousseau se posiciona diante da tendência racionalista da filosofia de sua época. 
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Palavras-chave: religião, civil, dogma. 

 

SENTIMENTO E ORDEM SOB EXAME: O PARECER DO VIGÁRIO SABOIANO NO EMÍLIO  

JUNIO CEZAR DA ROCHA SOUZA 

Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / junio.junio@bol.com.br 

Resumo: A Profissão de Fé do Vigário Saboiano, presente no Livro IV do Emílio, apresenta uma articulação 
proeminente acerca do sentimento e da ordem. Esses dois elementos são discutidos por meio de uma proposta de 
vinculação entre ambos. O sentimento não poderia ser senão a força motriz que guia o homem mais acertadamente, 
pois seria a manifestação de um dos aspectos da ordem da natureza. Para o Vigário, existe uma vontade que rege o 
funcionamento de todas as coisas. O personagem religioso do texto de Rousseau usa a metáfora do “relógio aberto” 
para indicar sua condição de alguém que não deixaria de expressar admiração ante a máquina aberta, mesmo não 
sabendo seu funcionamento nem tampouco conhecendo o seu construtor. O mundo é comparado a essa máquina. Não 
obstante o desconhecimento dos homens acerca do perfeito ordenamento da natureza, não deixa de causar estupefação 
o funcionamento de tudo. A atividade do mundo obedece a uma vontade que se esconde por trás de tudo. Não é 
possível entender como ela propõe a conjugação da natureza, mas dela se tem o liame entre o homem e a natureza. É 
da natureza, dessa vontade que a tudo rege, que se depreende a verdadeira orientação para o homem, dos sentimentos 
primitivos. Para o Vigário de Saboia, o crivo para a ação, para a percepção correta da realidade, sobretudo para a 
admissão de Deus é o sentimento. O sentimento ocupa o lugar do cogito. “Sinto, logo existo” é a máxima reordenadora 
de toda compreensão do real. Por esta razão, para Rousseau, a consciência é sentimento e, desta forma, é condição da 
natureza, fazendo parte da ordem do todo. O agir correto terá no sentimento sua orientação definitiva. O Vigário 
indicará uma consulta à “luz interior”, pois esta, mesmo que incorra em erro, desorientará menos aquele que a segue 
do que a orientação bem articulada dos sábios. Na presente comunicação, o intuito será discutir como o sentimento se 
apresenta segundo uma manifestação da ordem da natureza – por isso, um guia seguro – quando o Vigário demonstra 
seu parecer, depois de colocar sob seu exame essas duas importantes noções, sentimento e ordem.  

Palavras-chave: Ordem; Sentimento; Vigário. 

 

MESA: ENSINO DE FILOSOFIA 4 / SALA 6 TAKINAHAKY 

 

REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES FILOSÓFICAS A PARTIR DA 
UTILIZAÇÃO DE MITOLOGIA GREGA NO CONTEXTO ESCOLAR.  

ANA MARIA SIQUEIRA SILVA 

Mestranda no PPGEEB / CEPAE Universidade Federal de Goiás) / anasiqueira4@gmail.com 

Resumo: Qualquer estudioso que se debruça sobre as questões educacionais percebe que a maioria dos problemas 
enfrentados no interior da escola não são gerados no contexto escolar, mas decorrentes de um “projeto de sociedade 
excludente” que tem tido êxito em seus objetivos ocultos, por meio, principalmente, de currículos fragmentados, que 
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inibem a autonomia de professores e alunos e de políticas que visam, antes da formação humana, a formação para a 
sociedade do mercado e do trabalho. Em um primeiro momento, procura-se demonstrar inquietações referentes à 
educação, à escola, seu funcionamento e relações com a sociedade. Em seguida, será apresentada uma proposta de 
discussão tendo como referencial de educação a Paideia grega. Não se tem a pretensão de apresentar soluções para 
quaisquer dos problemas apresentados, mas sim, de propor a construção de um oásis em meio ao deserto da 
fragmentação e da busca pela utilidade características da educação que ocorre, de modo geral, nas escolas da 
atualidade. Trata-se de um estudo bibliográfico que procura relacionar questões sobre o sentido da educação e da 
escola e no que reflexões filosóficas a partir dos mitos, das tragédias e da arte no geral podem contribuir. Tem-se como 
referenciais desde Platão, Aristóteles, Vernant, estudioso da cultura grega, até Schelling, para o qual encontra-se, na 
arte, uma via de acesso específica para o entendimento do mundo. E não é que a arte produza uma espécie de 
conhecimento impreciso; ela é o acesso ao conhecimento; é, inclusive, uma via privilegiada, porque o conhecimento 
é limitado em suas possibilidades.  

Palavras-Chave: Educação, Filosofia, Mitologia Grega.  

 

HUME E OS PROBLEMAS DO ESTUDO E ENSINO DE FILOSOFIA 

RAFAEL FERNANDES  

Doutorando /	Unicamp / correioeletronicorafael@gmail.com 

Resumo: As instituições são um importante conceito na filosofia de David Hume, filósofo-historiador-e-moralista 
escocês do século XVIII, ocupante de vários cargos de autoridade, dentre os quais foi um ativo membro na Sociedade 
de Edimburgo pelo Incentivo às Artes, Ciências, Manufaturas e Agricultura. Instituições são um meio para satisfazer 
necessidades tais como o amor, o liquor, o refinamento, a polidez, a liberdade civil, dentre outras. Tão importantes 
são as instituições para Hume que um menor número de necessidades (logo, de instituições) torna-se um fator da 
inferioridade humana: por um lado, os esquimós são originalmente caracterizados como pobres e miseráveis; por 
outro, negros e indígenas são considerados preguiçosos, rudes, desleixados (indolentes) por natureza. Os habitantes 
das zonas ártica e tropical do planeta não possuiriam necessidades suficientemente numerosas para atingir todos os 
tipos de aprimoramentos que se pode obter por meio das instituições humanas, diferentemente dos habitantes dos 
climas temperados (seus pares da raça superior). Consideremos o racismo de Hume: quando, onde, como, qual é o 
contexto em que o filósofo defende a inferioridade dos negros relativamente aos brancos? Aquilo que hoje 
consideramos um defeito na obra poderia, talvez, ser um motivo para rejeitarmos completamente essa filosofia, muito 
embora existam inúmeros outros aspectos que a tornam um marco na história da filosofia e com os quais ainda temos 
muito a aprender. Como lidar com tais “erros” ao estudarmos e ensinarmos a filosofia e sua história: criticando, 
ignorando, defendendo, subvertendo? Haverá sequer razões de se levantar tais questões? Por fim, qual será mesmo a 
nossa necessidade de filosofia; não desta ou daquela filosofia particular, mas sim de filosofia em geral, como um saber 
e um aprendizado de que dispomos hoje? Minha intenção aqui é colocar em debate o estudo e ensino de filosofia, 
promovendo a reflexão sobre o sentido e o valor do aprendizado filosófico para nós.  

Palavras-chave: instituições, racismo, ensino.  
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O PENSAR COMO RESPOSTA À CRISE NA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO ARENDTIANA 
PARA O ENSINO  

REGIS LOPES SILVA 

Licenciatura em Filosofia; Mestrando em Ensino da Educação Básica / CEPAE / Universidade Federal de Goiás 
regislopes@gmail.com 

Resumo: A partir de alguns conceitos do repertório da filósofa Hannah Arendt, analisamos um dos modos pelos quais 
a crise na modernidade se apresenta, isto é, a crise na educação. A ideia de crise é desenvolvida e justificada com 
bases nos pressupostos e conceitos do repertório geral da autora. De início delimitamos o assunto a partir da definição 
do que seja educação, “a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo” (ARENDT, 
1997, p.223). Para uma elucidação desta definição é necessário que tomemos o conceito de mundo que, no pensamento 
de Arendt e numa tradição fenomenológica, desempenha um papel de extrema significância. A trajetória do texto 
consiste na exposição dos conceitos necessários ao debate que propomos realizar. Por fim, a proposta máxima deste 
texto, refletir com uma análise de outro conceito arendtiano um modo possível de contribuir para uma resposta à crise 
que se apresenta, isto é: o pensar. Esta atividade do espírito, detalhada por Arendt em sua obra A vida do espírito, 
compreende um esforço reflexivo da consciência sobre si mesma. A ideia é que tal atividade tem ficado à margem 
quando se concebe o ensino numa perspectiva puramente pragmática e desvinculada da esfera ética e formativa do 
ensino, isto é, um agir no mundo. É necessário que aquele que pensa se retire do mundo das aparências, fato este que, 
para Arendt, significa a única condição anterior ao pensamento. Tais apontamentos aliados a uma análise arendtiana 
de Sócrates podem trazer elementos relevantes quando pensamos a questão do ensino.  A arraia-elétrica, o moscardo 
e o parteiro são figuras distintas atribuídas à postura socrática quanto à condução de sua filosofia.  A proposta é que a 
atividade de pensar, tal como resgatada por Arendt, pode contribuir como uma possível resposta à crise que se 
apresenta no campo educacional, isto é, uma crise de sentido do próprio ato educativo e da necessidade de se educar 
numa sociedade pautada pelo efêmero e pelo descarte. 

Palavras-chave: ensino; natalidade; mundo; pensar. 

 

O CORPO QUE LOGO (NÃO) SOU EM OYÈRÓNKÉ OYĚWÙMÍ 

ALINE MATOS DA ROCHA 

Resumo: Partindo de uma aproximação da filosofia africana, este trabalho tenciona apresentar as reflexões da 
pensadora nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí, a qual confronta um dualismo bastante presente no discurso filosófico. Isto 
é, a associação da categoria homens com a mente e “mulheres” com o corpo. Em vista disso, Oyèrónké Oyěwùmí 
evidencia que os conceitos ocidentais se originam do discurso filosófico sobre as distinções entre mente e corpo e as 
ligações do determinismo biológico com o corpo e o social. De maneira que as lógicas culturais das categorias 
ocidentais são baseadas em uma ideologia do determinismo biológico. Ou seja, a concepção que a biologia para além 
da filosofia, é a que fornece subsídios para a organização do mundo social e a interpretação da história. Nesse sentido, 
a pensadora denuncia o uso da biologia como um pensamento que ordena o mundo social, e conclui que ela é a que 
marca a diferença na história intelectual europeia. Carregamos nossas diferenças inscritas em nossos corpos, elas são 
visíveis, obedecem a uma lógica visual que permite a divisão social e hierárquica através do gênero, da raça e da classe 
dentre outros marcadores. Contudo, esses marcadores não eram os mesmos que nomeavam e organizavam a sociedade 
Òyó-Yorùbá, esta possuía outras formas de gestão da vida. No entanto, o Ocidente ao deslocar a noção de antiguidade 
–  sendo esta a que estabelecia as relações na sociedade Òyó-Yorùbá – para a do sexo-gênero, colocou o corpo em 
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evidência produzindo duas esferas distintas de atuação discursiva para os sexos – a verdade e a falsidade. O corpo 
masculino tornou-se superior e um local discursivo privilegiado – a verdade. Em oposição ao corpo feminino, 
concebido como inferior e subordinado – a falsidade. Deste modo, problematizaremos desde a perspectiva da 
Oyèrónké Oyěwùmí, essas duas esferas, e o papel do corpo como uma superfície e instrumento no qual se inscreve e 
professa o poder.   

Palavras-chave: Filosofia Africana. Corpo. Poder. 
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SEXTA-FEIRA, DIA 24/11 

SEÇÃO I - 14H00 ÀS 16H00 

 

MESA: ESTÉTICA 1 / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

“SEM A MÚSICA A VIDA SERIA UM ERRO”: UMA INTERPRETAÇÃO 

MARCELO TANNUS GOULART 

Mestrando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / marcelotannus@gmail.com 

Resumo: “Sem a música a vida seria um erro”. Esta frase de Nietzsche, vista como um elogio poético e exagerado à 
música, é um daqueles ditos que caem no gosto popular e são espalhados aos quatro ventos. Sem dúvida, a frase porta 
o gigantesco fascínio de Nietzsche por música – fascínio que levou o escritor Thomas Mann a afirmar, 
categoricamente, que “a arte de Wagner foi a maior paixão amorosa da vida de Nietzsche”. No entanto, é possível que 
a frase contenha algo mais que uma mera declaração de amor às melodias. Afinal, o aforismo em que ela se insere 
está em Crepúsculo dos ídolos, obra que o autor já no prólogo caracteriza como uma grande declaração de guerra. O 
subtítulo, Como se filosofa com o martelo, é também explicado de início: o filósofo afirma que, com o intuito de 
“auscultar ídolos”, teria ele como que usado um martelo para fazer perguntas, logrando ouvir, como resposta, o “som 
oco que vem de vísceras infladas”. De fato, ao longo da obra, quase nada é poupado: a moral, o livre-arbítrio, os 
“melhoradores” da humanidade, o ideal de um “mundo verdadeiro” por trás das aparências - todos estes ídolos eternos, 
como Nietzsche os chama, estariam ocos, eivados de erros, quando não seriam, simplesmente, erros (a palavra “erro”, 
Irrthum, aparece neste pequeno livro nada menos que 26 vezes). Num dos primeiros aforismos, Nietzsche questiona, 
por exemplo, se o homem seria um equívoco de Deus ou se, na verdade, Deus não seria um equívoco do homem 
(Máximas e flechas, 7). Ora, as críticas nietzschianas ao “além” e às idealidades já são bem conhecidas, mas... por que 
a vida mesma, sempre tão valorizada por ele, seria agora apontada como um erro, se desprovida de música? E o que 
faria da música, entre tantos erros, um “acerto” capaz até de redimir a vida, enquanto a própria ideia de Deus seria 
falha nesse intuito? Buscaremos responder a estas perguntas recorrendo a outras obras do autor, tais como A gaia 
ciência (§§ 107, 372 e 373) e O nascimento da tragédia, onde encontramos afirmações como “somente a música, 
colocada junto ao mundo, pode dar uma noção do que se há de entender por justificação do mundo como fenômeno 
estético”, e “[a arte é] um suplemento metafísico da realidade natural, colocada junto dela a fim de superá-la”. 
Conforme a interpretação que tentaremos defender, Nietzsche, ao colocar a música como um “suplemento metafísico” 
para a vida mais adequado que Deus, parece ironizar uma longa tradição que via na existência a expressão de uma 
divina “harmonia preestabelecida”, tradição que, ao mesmo tempo, impunha a criação de músicas necessariamente 
harmoniosas, como se fossem “provas” daquela perfeição. Assim, não seria coincidência o fato de Nietzsche completar 
aquela famosa frase dizendo: “o alemão imagina até Deus cantando canções”. 

Palavras-chave: música – suplemento metafísico – Deus 
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A FILOSOFIA DA MÚSICA: UM DEBRUÇAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA HUMANA  

GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA 

Graduando em Filosofia / Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás - IFITEG / gustavoaugust0@hotmail.com 

Resumo: Desde os tempos mais remotos e antigos a música faz parte da vida do Homem. Ela possui um poder 
mobilizador e é uma fonte poderosa de ligação entre o Homem com a natureza, do sujeito consigo mesmo e dos 
indivíduos entre si. Ouvir uma música, tocar um instrumento, compor ou cantar são ações intraduzíveis na qual a 
música se mostra como ela é corporificada em nossas mãos. O músico tem a importante tarefa de materializar o som 
e transformar a partitura em sensações. A experiência musical é guardada no mais íntimo dos indivíduos, justamente 
pelo domínio que a música exerce sobre nós. Fazer música é trata r de algo existencial, nisso o interprete possui o 
mesmo impasse do tradutor: Toda tradução é uma traição. E interpretar uma peça é como perpassar pelas raízes de 
nossa s essência s. Pela corporificação das formas musicais somos tomados por um sentimento de unidade que nos 
liga à humanidade, destacando em nós uma ética de compreensão mútua e múltipla. Por esta compreensão o indivíduo 
reconhece - se como partícipe da natureza e nasce aí uma conexão intrínseca com o todo e um aprendizado acerca de 
sua finitude. A música é o meio pelo qual o Homem alcança a alma do mundo e a representação de suas vontades se 
mostram em ato por meio dessa arte. Toda a existência do Homem é perpassada pela música porque ela o conduz ao 
mais pessoal de seus pensamentos e asserções. A filosofia, como exercício do pensamento, é adjuvante a este processo. 
Ela possibilita a linguagem sonora e a explanação dos signos musicais na razão. A filosofia e a música possuem, 
juntas, um a capacidade de emancipação do indivíduo perante o mundo. Arraigado nessas reflexões este trabalho tem 
por objetivo a análise desses processos emancipatórios promovidos p ela música e como que ela é compreendida em 
nossos tempos. Para nossa pequena pesquisa alçaremos mão de filósofos que dissertaram sobre a música, como 
Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Santo Agostinho de Hipona, Platão e Aristóteles. Faremos uma análise ao 
mesmo tempo histórica/filosófica e contemporânea acerca da música como ato de debruçar - se na própria existência 
do Homem.  

Palavras-chave: Música e Filosofia; Mobilização; Interpretação musical.  

 

A RASURA DA LINGUAGEM: SOBRE O SEM-EXPRESSÃO EM WALTER BENJAMIN 

MARIANA ANDRADE 

Graduada em Filosofia / Universidade Estadual de Santa Cruz da Bahia; Mestre em Filosofia / Universidade Federal 
de Goiás / mariana.andrade.luz@gmail.com  

Resumo: No prefácio crítico-epistemológico de 1925, Walter Benjamin nos apresenta uma importante reflexão sobre 
a relação entre verdade e beleza, realizada a partir de uma intepretação do diálogo Banquete de Platão. No texto As 
afinidades eletivas de Goethe, escrito um pouco antes da obra sobre o Trauerspiel, Benjamin expõe observações sobre 
a questão da beleza e sua relação com a aparência e é nesse contexto em que o filósofo elabora o seu conceito do 
“sem-expressão” [Ausdrücklos]. Nesse ensaio de 1922, no cenário da discussão sobre a possibilidade de a obra de arte 
permitir o aparecimento da verdade - isto é, em termos propriamente benjaminianos, o aparecimento do teor de verdade 
no teor material - o filósofo remete a discussão para a questão do modo como a beleza é concebida. Benjamin, então, 
problematiza a redução da beleza à aparência e procura expor uma concepção de beleza não restrita à noção da bela 
aparência [schöner Schein]. Ao desenvolver a questão da concepção da beleza, o alvo do problema enfrentado por 
Benjamin é a identificação entre beleza e aparência: o filósofo critica toda uma corrente da tradição estética alemã 
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que, segundo sua leitura, distorce e banaliza a relação filosófica entre verdade e beleza justamente por desenvolver 
seu pensamento apoiado na redução da beleza unicamente à aparência. Para Benjamin, a beleza possui uma 
negatividade intrínseca capaz de abalar o seu aspecto de mera aparência. Na obra de arte, essa negatividade se 
manifesta como uma força que rompe com a bela aparência e é nomeada por Benjamin como o sem-expressão. 
Segundo o filósofo, a beleza não pode ser separada da aparência, mas é justamente a força do sem-expressão que, na 
arte, impossibilita que aparência e beleza se confundam e se identifiquem uma com a outra. O sem-expressão opera, 
então, uma função crucial na configuração que Benjamin estabelece entre beleza, aparência e verdade. Nesse sentido, 
essas questões desenvolvidas no ensaio sobre As afinidades eletivas de Goethe oferecem pressupostos teóricos 
fundamentais para a compreensão da relação que Benjamin estabelece entre verdade e beleza no prefácio. Por esta 
razão, propomos, no presente trabalho, uma investigação atenta ao conceito do sem-expressão, procurando evidenciar 
o modo como a relação entre beleza e aparência, intermediada pela atuação dessa força negativa caracterizada como 
o sem-expressão, é indispensável para o entendimento da relação entre verdade e beleza exposta, posteriormente, no 
prefácio crítico-epistemológico. 

Palavras-chave: beleza e aparência; sem-expressão; Walter Benjamin. 

 

MESA: CONTINENTAL 1 / SALA 3 TAKINAHAKY  

 

A NOÇÃO DE OUTRO EM O SER E O NADA 

HAMILTON CEZAR GOMES GONDIM 

Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / hamiltonczar@gmail.com 

Resumo: Propomos nesta comunicação expor parcialmente a discussão acerca da compreensão do Outro de Jean-Paul 
Sartre delineada em sua obra O Ser e o Nada. Em tal obra se mitiga uma demanda epistemológica tradicional da 
filosofia moderna de prova do Outro e se parte já de uma descrição fenomenológica como a consciência experiencia 
a alteridade. A alteridade na concepção sartriana no insere numa constatação de que não somos apenas consciências 
livres demarcadas por nossas cogitações abstratas e possibilidades entre os entes que se apresentam no mundo, mas 
que há uma dinâmica de reconhecimento do Para-si em situação e de suas estruturas por meio do outro. Sartre expõe 
um modo de avaliar a relação do outro por meio de uma captação fundamental que desqualifica a possibilidade de 
concretamente percebermos o outro de um modo indiferenciado em relação aos demais objetos. Embora a noção de 
Outro em Sartre apareça já em discussões entrelaçadas com outros autores como Heidegger, Husserl e Hegel, nos 
circunscreveremos a analisar com vias a esta compreensão a famosa passagem de O Ser e o Nada concernente ao 
Olhar como uma apreensão do outro por meio da sua corporeidade e possibilidade de ser visto. Avaliaremos 
brevemente também a questão da vergonha como índice de uma forma de captação do outro. A aparição do outro no 
horizonte do Para-si, entretanto, não pressupõe um laço de dever, solidariedade ou um compromisso moral com bases 
ontológicas, mas pelo contrário é demarcado, segundo Sartre, pelo conflito, pela alienação e como a solidificação de 
possibilidades que qualificam/delimitam o Para-si. Observaremos ainda que relações tão relevantes ao nosso cotidiano 
como o relacionamento com a comunidade e a noção de um “nós” aparecem como contingentes e consequentes desta 
relação mais elementar com o Outro. Abordaremos por fim a noção de nós-objeto e nós-sujeito sartriana enquanto 
uma destas formas derivadas das relações elementares da alteridade. 

Palavras-chave: Alteridade. Existencialismo. Fenomenologia. 
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AS BASES EPISTEMOLÓGICAS DE ALBERT CAMUS EM O MITO DE SÍSIFO 

WENDELL FÉLIX DE FRANÇA SANTOS 

Mestrando em filosofia / Universidade Federal de Goiás / wendellffs@gmail.com 

Resumo: Em O Mito de Sísifo, o “pensamento”, ou o “espírito”, representam papel fundamental.   O primeiro 
procedimento da atividade intelectual, segundo Camus, é o estabelecimento de juízos, ou seja, a produção de 
declarações verdadeiras ou falsas. Porém essa atividade judicativa ao referir-se a si própria tende a cair em 
“contradições” ou, como ele diz, cai em “paradoxos”. Para Camus “a própria simplicidade dos paradoxos torna-os 
irredutíveis”. O homem, por natureza, sente “nostalgia de unidade” e esta, apesar de ser uma atitude para o 
conhecimento, é reflexo de uma “exigência de familiaridade” que o homem sente em relação ao mundo. Ou seja, para 
Camus o ato de conhecer enquanto ato unificador é um “antropomorfismo”. Camus, mesmo reconhecendo esta 
necessidade como um fato, afirma que não devemos apressar-nos em satisfazê-la, porque arriscamos a cair no mesmo 
paradoxo que o de Parmênides. Vê-se bem em que situação o homem se encontra. De um lado o anseio por unidade, 
por outro a impossibilidade de alcançá-la. Depreende-se daqui que se para Camus nos é útil à experiência este papel 
da razão, por outro lado devemos esquecer quaisquer pretensões ontológicas mais profundas. Em se tratando do 
problema do conhecimento, temos apenas a “certeza” da experiência sensível. Não podemos, como se depreende, 
explicar seja o que for – se entendemos ‘explicar’ como redução à unidade ou substância. Podemos enumerar e 
classificar as aparências, descrever, mas nunca atingir um conhecimento definitivo. Podemos dizer de sua concepção 
de conhecimento que ela se aproxima de certo “fenomenismo”. O fenômeno, para Camus, é tão somente o que 
podemos captar da realidade, não é o objeto que se manifesta, mas o objeto que se manifesta ao homem nas condições 
limitadas e específicas que essa relação implica. À ciência cabe a apreensão dos fenômenos, sua “enumeração” ou 
“classificação”, mas nunca a apreensão do mundo. Camus critica a ciência por essa, assim como a filosofia, pretender 
uma redução ontológica do mundo. Apesar de ser natural a “nostalgia de unidade”, a natureza tem sempre um fundo 
irredutível à unidade, daí que a ciência nunca a consiga absorver em si por completo.  A razão, portanto, e em especial 
a razão científica é vã, é incapaz de promover a unificação. É certo que a ciência “tem sua ordem”. Entretanto, essa 
ordem “é a da experiência humana”. Tampouco pode nos fornecer o mecanismo total das leis da natureza. O 
conhecimento seria aproximativo e descritivo. 

Palavras-chave: unidade; conhecimento; ciência. 

 

A NATURPHILOSOPHIE EM MERLEAU-PONTY 

HARLEY JULIANO MANTOVANI 

Doutorando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / harleybrief@yahoo.com.br 

Resumo: Pretendemos analisar como a Naturphilosophie se apresenta, em Merleau-Ponty, como a renovação última 
da própria filosofia. Fundamentalmente, é a oposição entre Naturphilosophie e metafísica que devemos evidenciar, 
pois, segundo o filósofo, é preciso que uma filosofia renovada não se oriente mais pelo compromisso, que vigorava 
na filosofia primeira, com o humanismo, o naturalismo e a teologia. Nesses termos, opondo-se aos quadros tradicionais 
do pensamento filosófico, a Naturphilosophie nos proporciona aquilo que é, para Merleau-Ponty, o tema único da 
filosofia – pelo menos da filosofia renovada –, a saber: o vinculum, o nexus natureza, homem, Deus. Mas, é pertinente 
ressaltar, estes não são mais pensados segundo a interpretação tradicional e substancialista do Ser, mas sim, eles são 
pensados conforme a sua relação original que se dá na ausência de clivagens entre eles. E através dessa retomada 
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filosófica da sua relação original, o que se obtém é uma restituição ontológica da natureza, do homem e de Deus, que 
significa, em última instância, a dissolução de dualismos ontológicos que os enfraqueciam e os desvirtuavam. Agora, 
repousando sobre uma restauração ontológica promovida pela Naturphilosophie, o vinculum mencionado permite à 
filosofia se estender e vigorar para além dos seus limites formais e clássicos tornando-se capaz de absorver uma 
brutalidade ontológica que permaneceu oculta e esquecida dentro da história metafísica da ideia, e precisamente essa 
renovação lhe permite compreender-se e se realizar como filosofia da vida. Enfim, é a vida que nos é apresentada 
como um tema filosófico fundamental pela Naturphilosophie, e precisamente ao fazê-lo, ela contesta uma filosofia do 
cristianismo – tributária dos dualismos da metafisica clássica – que nos apresenta uma separação radical entre a vida 
e o mundo. O que a Naturphilosophie recusa nessa filosofia do cristianismo é a sua concepção dogmática de 
“transcendental” que justamente a impede de ser considerada uma autêntica filosofia da vida. Se a filosofia do 
cristianismo falha em nos oferecer, satisfatoriamente, o sentido da vida, é na Naturphilosophie que Merleau-Ponty 
encontrará a satisfação dos seus anseios.  

Palavras-chave: Naturphilosophie; metafísica; vida.  

 

MÉTODO E CONSCIÊNCIA EM HUSSERL  

STÉFANY FARIA SOUSA  

Bacharelanda em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / stefanyfaria16@gmail.com 

Resumo: A filosofia contemporânea surge em meio a um contexto delimitado por acontecimentos que marcaram a 
virada do século XIX para o XX. Na literatura, o surrealismo; na política, as duas guerras mundiais; e na ciência, o 
nascimento da psicanálise. Edmund Husserl (1859 - 1938) foi um filósofo que se preocupou com os fenômenos do 
mundo e da natureza, da ciência e da metafísica e, com isso, antecipou o fim da “era cartesiana”. Um ponto importante 
de sua filosofia é a fenomenologia não como uma certeza nem tampouco algo seguro, mas como uma questão a se 
colocar: a pergunta pelo fundamento. O que o impulsiona é o problema posto pela ciência: o problema do 
conhecimento. Para o filósofo, a fenomenologia é uma espécie de cartesianismo renovado. O autor das cinco lições 
sobre A ideia da fenomenologia (1907) quer conhecer clara e distintamente - tal como o projeto cartesiano almeja -, 
embora em um sentido distinto de Descartes, a fim de conhecer, na sua base, aquilo que é: “aprender” a essência do 
conhecimento. Nesse sentido, é em conceitos como o de consciência que sua filosofia vai se basear. O ver claro e 
distinto tematizado por Descartes, Husserl chama de puro ver, que corresponde a uma certa relação, que não se 
restringe a “sujeito” e “objeto”. Husserl quer alcançar um novo terreno onde essas relações se tornam possíveis, e o 
faz através da modificação do projeto cartesiano. A fenomenologia surge, então, enquanto sistema de pensamento, 
com Husserl. Por um lado, com a busca por uma ciência das essências que fosse sólida para fundamentar a filosofia e 
a partir daí fundamentar outras ciências e, por outro lado, como uma reação ao psicologismo de sua época. Diante do 
exposto, este trabalho busca analisar o modo a partir do qual Husserl fundamenta sua fenomenologia, em quais fontes 
se baseia e quais são seus métodos. Com esse procedimento, esperamos esclarecer o conceito de consciência e a sua 
relevância em sua filosofia.  

Palavras-chave: fenomenologia; consciência; Husserl.  
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MESA: HEIDEGGER 1 / SALA 6 TAKINAHAKY  

 

O DASEIN E OS INTRAMUNDANOS: CONSIDERAÇÕES HEIDEGGERIANAS 

MICHELE ATAIDE 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a relação do Dasein e mundo, à luz da obra Ser e tempo (1927), de 
Martin Heidegger. Pleiteia examinar a seguinte indagação: como o Dasein em meio a sua ambiência com o mundo 
desvela os entes intramundanos? Um importante filósofo, nascido em Meßkirch, recebe influência de Edmundo 
Husserl, que aponta para a intencionalidade da consciência perante as coisas elas mesmas, mas nessa proposta, a 
fenomenologia procura se afastar da pressuposição de qualquer conhecimento como no ser. O método 
fenomenológico-hermenêutico, do pensador alemão, caminha para começar um novo parecer da filosofia, que permeia 
a volta do problema do ser. Desse modo, busca-se uma atenção no sentido do ser, a partir de uma analítica existencial 
e aproximação ao Dasein. Que, tende a uma investigação desse ser na qual se revela como ser-no-mundo. No entanto, 
vemos este, o ente Dasein pretendendo demonstrar a primazia ontológica por ter sua estrutura no ser; a primazia no 
modo ôntico em existir e permanecer sendo existindo; como a primazia ôntico-ontológica.  Heidegger, a saber, vem 
abordar o Dasein como um ente privilegiado, posto que compreende (Verstehen) o ser por ter uma estrutura nesse 
mesmo ser.  Dessa maneira, o filósofo em comento, procura compreender as relações do Dasein com os entes que 
encontram no horizonte do mundo. Este ente corresponde àquele que habita o horizonte do mundo, enquanto horizonte 
de encontros e desvelamentos. Em Pasqua (1993), esse mundo não equivale aos objetos, mas se faz pelo mundo do 
Dasein, na qual o ser do mundo apresenta-se por um momento constitutivo do ser desse Dasein. De início e na maioria 
das vezes, afirma o pensador, que o ente privilegiado se encontra com os entes intramundanos ancorado em uma pré-
compreensão afetiva e interpretativa, ou seja, os encontra “enquanto algo para algo”, enquanto algo que serve para 
isso ou para aquilo e não como coisa objetificada pelo sujeito conhecedor. O modo primordial de convivência do ente 
que nós mesmos somos nesse mundo é marcado pelo empenho da ocupação, cujo acesso pré-teórico aos entes se abre 
numa dimensão e modo de uso. De todo caso, com essa comunicação, almejamos examinar as relações de ocupação 
do Dasein em seu mundo circundante e, com isso, apontar em que medida esse modo heideggeriano de pensar se 
distancia da tradição que reduziu o homem a um sujeito que objetifica os entes, ou seja, que reduziu as relações do 
homem com o mundo às relações de apreensão teórica e predicativa. 

Palavras-chave:  Dasein, intramundanos, mundo. 

 

O CONCEITO DE COTIDIANIDADE EM HEIDEGGER E HELLER EM RELAÇÃO À 
HISTORICIDADE.  

CAIO BISMARCK SILVA XAVIER  

Graduando / Universidade Federal de Goiás / PUC-GO / caiobismarckxavier@gmail.com 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir as semelhanças e as diferenças das concepções de M. 
Heidegger e A. Heller sobre a cotidianidade em vista da historicidade. Heidegger considera a cotidianidade como 
sendo inerente ao Dasein, na qual este se faz presente em uma realidade anterior e inevitável, de modo que a história 
determina os horizontes de compreensão do ser em sua abertura ao mundo. A cotidianidade é, para o filósofo, o modo 
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de ser que permeia o Dasein, sua forma de estar lançado no mundo existencialmente. Assim, a historicidade define a 
cotidianidade na qual o ente humano está lançado. Em Agnes Heller, a cotidianidade é o conjunto das atividades dos 
sujeitos dentro de circunstâncias, as quais são dadas através de uma estrutura, que é o cotidiano. Segundo ela, este é o 
centro do acontecer histórico. Como Heidegger, Heller também considera a cotidianidade como um modo de ser, 
sendo uma realidade na qual o sujeito está presente no mundo. No entanto, Heller desvela outras características do ser 
do ente humano diferentemente do olhar de Heidegger. Pois, segundo a filósofa, o ser do ente humano é uma dualidade, 
referente ao caráter subjetivo do sujeito nas determinações do eu; e por outro lado, o caráter genérico nas objetivações 
do sujeito em função da sociabilidade. Buscaremos identificar no pensamento de ambos, Heidegger e Heller, uma 
ontologia da história no sentido do termo Geschichte – a história como acontecimento provocado pela ação humana, 
de modo que o sentido de ser revele o sentido histórico da existência humana.  

Palavras-chave: Cotidianidade, ser, historicidade. 

 

SER EM UM MUNDO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO FENÔMENO SER-EM DO DASEIN 

ANDRÉ P. FERREIRA  

Mestrando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / andreprock@hotmail.com 

Resumo: O projeto filosófico heideggeriano é marcado pela tentativa de reelaboração da questão sobre o sentido de 
Ser, ainda que por caminhos diferentes. Pois, segundo o autor, essa questão foi ocultada pela tradição filosófica. Assim, 
tendo em vista esse objetivo é que Martin Heidegger (1889 - 1976) empreende, sobretudo em suas investigações na 
década de 20, uma analítica existencial do Dasein visando estabelecer as bases necessárias para uma ontologia 
fundamental. Isso porque o Dasein possui uma condição ôntico - ontológica, isto é, é o ente privilegiado que em seu 
existir coloca para si mesmo a questão sobre o sentido de ser. Assim, sobre o modo de proceder da analítica existencial, 
o autor salienta que ela não deve ser realizada a partir de uma determinada ideia de existência. Ao contrário, a analítica 
deve ser realizada em uma condição indeterminada, porém no modo mais próximo em que o Dasein se encontra, que 
é na cotidianidade mediana. Nesse sentido, é que um dos modos de compreender o Dasein é a partir da estrutura 
unitária ser-no-mundo e que comporta uma tríplice visualização: em-um-mundo, quem e ser-em. Todavia, essa 
estrutura não deve r ser compreendida como resultado de um a somatória de elementos e que pode prescindir de algum 
de seus constituintes. Assim, mesmo com a possibilidade da tríplice visualização a estrutura refere - se a um todo 
estrutural. Isso significa dizer que nenhum dos constituintes possui destaques sobre os demais e que quando um 
constituinte está sendo analisado os outros também estão sendo referenciados. Nesse sentido, é que a presente 
investigação assume como seu fio condutor o fenômeno ser-em. Sobre esse fenômeno, primeiramente, não devemos 
interpretá-lo como sinônimo de “ser dentro de alguma coisa”. Ser-em implica, antes de tudo, ser em um mundo, ou, 
melhor dizendo, ser lançado em um mundo. Isso significa dizer que ser - em está relacionado com a própria “cadência” 
(fenômeno da Decadência) do Dasein, condicionada pela facticidade. Sendo assim, podemos dizer que ser-no-mundo 
implica, sobretudo, estabelecer relações junto-com-o-mundo, com-os-outros e em-função-de-si-mesmo por meio das 
ocupações. As ocupações são as possibilidades (poder-ser) em que cotidianamente o Dasein se vê lançado e tem de 
realiza-las. E isso é devido ao caráter de abertura (fenômeno da Disposição) do Dasein. Desse modo, o presente 
trabalho tem como objetivo apresentar algumas considerações acerca do fenômeno ser-em, de modo especial os 
fenômenos da Disposição e da Decadência. 

Palavras-chave: Decadência, Disposição, Dasein  
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SEÇÃO II - 16H30 ÀS 18H30 

 

MESA: ESTÉTICA 2 / SALA 2 TAKINAHAKY 

 

CRÍTICA DE ARTE COMO “MORTIFICAÇÃO DAS OBRAS” 

FERNANDO FERREIRA DA SILVA   

Mestrando em Filosofia / Universidade Federal de Goiás / fer13fsilva@gmail.com 

Resumo: Numa passagem relativa à exposição da alegoria como elemento formal da dramaturgia do barroco alemão, 
Walter Benjamin caracteriza a atividade interpretativa da crítica de arte como “mortificação das obras”. Neste sentido, 
“mortificar” a obra de arte significa instalar nela o saber, inscrever a obra no domínio do conhecimento. De acordo 
com a teoria da crítica de arte de Benjamin, este processo corresponde a afirmar a obra como ruína, isto é, despojá-la 
do encantamento mítico ligado à sua beleza e compreendê-la como registro histórico. Portanto, a interpretação objetiva 
da obra de arte pela crítica implica a dissolução de sua qualidade mítica, o rompimento com a empatia provocada pela 
sua bela aparência. Esta equivale àquilo que Benjamin define como “teor de coisa” (Sachgehalt) da obra, isto é, o 
domínio da obra composto pelos elementos da realidade histórica configurados pelo artista e que formam sua 
materialidade. A vida da obra de arte, por sua vez, é compreendida como a duração temporal em que a bela aparência 
exerce atração, constituindo, pela sua permanência na história, um indicador de que nela se oculta algo que merece 
ser sabido. A crítica de arte busca precisamente esta esfera oculta, sua essência ou forma interna, designada por 
Benjamin de “teor de verdade” (Wahrheitsgehalt). O procedimento interpretativo da crítica de arte exige a ruptura da 
totalidade enganosa do mito presente na obra – o esvaziamento do encantamento e do fascínio que ela nos provoca 
pela harmonia de sua beleza – para atingir sua verdade essencial. O presente trabalho visa explicitar o caráter histórico 
da noção de crítica de arte de Benjamin, cujo procedimento se move tanto na tensão entre a vida e a morte da obra 
singular quanto entre sua bela aparência e sua verdade essencial, entre o “teor de coisa” e “teor de verdade” da obra 
de arte.  

Palavras-chave: crítica de arte; beleza; mito; história; Walter Benjamin   

 

HEGEL E A IMPORTÂNCIA DO GÊNERO ABANDONADO: SOBRE A COMÉDIA. 

DIEGO CALASSA NERI 

Mestrando em Filosofia / / Universidade Federal de Goiás / diegocneri@gmail.com 

Resumo: Entre as ideias que orientaram Hegel em suas conferências sobre a estética se encontra a noção de que existe 
propriamente dito uma espécie de telos na arte, esta afirmação se encontra diretamente com outra onde Hegel demarca 
a função da arte bela. De acordo com Hegel, a arte, em sua mais alta tarefa tem a função de trazer à consciência e 
exprimir o divino, os interesses mais profundos da humanidade, as verdades mais abrangentes do espírito” (Hegel, 
Cursos de Estética Vol. I, pg.32). Nos dois últimos livros dedicados aos cursos sobre estética Hegel se debruça sobre 
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uma variedade de formas e objetos da arte, procurando descobrir suas dinâmicas internas e o seu lugar dentro da 
história da arte, bem como procura explicar como estas diversas formas podem de alguma maneira assumir a “tarefa 
mais elevada da arte”, dadas as vantagens, limitações e convenções específicas para cada uma delas. Ao final de toda 
essa discussão no livro IV em uma seção dedicada ao drama é que Hegel se volta para a comédia. Sobre a comédia, 
talvez possamos dizer que devido a falta de interesse dos estudiosos em tratar deste gênero, para muitos ela pode 
parecer uma arte muito distante de todas as outras, um entretenimento vazio, algo fútil e sem substância. O interessante 
é perceber que Hegel no lugar de simplesmente ignorar a comédia, atribuindo a ela o status de um gênero artístico de 
menor valor intelectual, tenta integrá-la ao sentido que ele entende como bela arte na estética, agregando à comédia 
grande valor e, principalmente, o fato de que a comédia se apresenta no último ponto desta obra pode ser ainda mais 
revelador. Investigar neste trabalho as ideias deixadas por Hegel sobre a comédia nos ajuda não apenas a compreender 
melhor a importância que ele atribui ao gênero. Se Hegel tece elogios a comédia, parte maior da culpa vem das obras 
de Aristófanes que o filósofo diz ser o melhor e mais verdadeiro escritor cômico. Parte disso se desenvolve porque 
Hegel observa com admiração nas comédias de Aristófanes um tom que revela críticas sociais de uma Grécia em 
declínio. Percebe-se que a comédia de Aristófanes é incomum se comparada às outras obras de arte as quais Hegel 
discute longamente nos Cursos De Estética, Aristófanes tem como elemento principal as falhas dos indivíduos 
particulares e da sociedade em geral. Ainda que Hegel tenha tratado de forma muito breve sobre a comédia, se nos 
atentarmos as suas observações sobre esse gênero poderemos perceber de que modo a crítica social colocada tão bem 
pela comédia por meio dos seus personagens pode compatibilizar-se com a ideia da estética hegeliana da existência 
de uma tarefa elevada da arte. Descobriremos principalmente como a comédia pode trazer à consciência os interesses 
profundos da humanidade. Ao esclarecer está questão, entenderemos melhor porque Hegel mantêm em tão alta estima 
a comédia Grega. 

Palavras-chave: Comédia – Tragédia - Hegel 

 

A PINTURA NA ESTÉTICA HEGELIANA – UMA CRÍTICA DA ARTE MODERNA. 

LENNON PEDRO NOLETO FERREIRA 

Graduado em filosofia, mestrando em Arquitetura e Urbanismo / Universidade de Brasília 

Resumo: As observações sobre a pintura registradas na Estética de Hegel parecem dar ensejo para interpretar as 
vanguardas não como mero “desdobramento romântico”. Se tomarmos a tentativa de reconstruir a imagem pictórica 
via imanência da superfície como parte do projeto das vanguardas, talvez pudéssemos afirmar que Hegel previu esse 
movimento da arte ocidental ao entender que, a partir da pintura holandesa, a comoção cromática do quadro tende a 
avançar para o mundo enquanto narrativa. Este movimento, caracterizado por Hegel como prosa do mundo, faz da 
pintura uma arte de testemunho subjetivo da sociedade e é radicalizado no contexto civil burguês. Os primeiros 
movimentos vanguardistas do século XIX, sob a alcunha de impressionismo, radicalizam a cor enquanto princípio do 
quadro; neste sentido, a figuração não é exatamente vertida em “impressões” por meio dos sentidos, mas uma ativação 
relacional em busca da essência da própria imagem. Enfatizando este movimento de introspecção da imagem que se 
abre à observação, propomos abordar a tese defendida por Robert Pippin em seu livro “Após a beleza – Hegel e a 
filosofia do modernismo pictórico”, de 2014, no qual o autor propõe pensar a estética hegeliana como crítica da pintura 
moderna sob o paradigma de Édouard Manet. Nosso trabalho pretende explorar essa interpretação contextualizando a 
radicalização da arte visual enquanto conceito que compreende a si mesmo, na medida em que a pintura pensada por 
Hegel torna-se uma imagem extremamente interior e, consequentemente, exterioriza-se. Portanto, trataremos do tema 
comparando: 1) a interioridade abordada no capítulo sobre a pintura nas “Preleções de Estética”; 2) com a 
interpretação de Manet oferecida por Pippin. Nossa hipótese é que o tratamento fornecido pelo autor permite 
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compreender que, a categoria da subjetividade favorece uma “reconstrução da realidade”, assim como a pintura entre 
os séculos XIX e XX também procura se reconstruir enquanto imagem não nuclear, mas a partir daquele que observa. 
Por fim, a leitura de Pippin nos indicará, justamente, como problematizar variáveis “românticas” presentes na arte de 
vanguarda.  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PRESSUPOSTOS ONTOLÓGICOS NA CONCEPÇÃO KOYREANA DE REVOLUÇÃO 
CIENTÍFICA 

FREDERICO DUARTE PIRES DE SOUSA 

Doutorando / Universidade Federal de Goiás / fredericodsousa@gmail.com 

Resumo: A Revolução Científica, transcorrida entre os séculos XVI e XVII, a revolução que nos levou da scientia 
contemplativa à scientia activa et operativa, a revolução da qual decorreram tanto a ciência quanto a filosofia moderna, 
a revolução de Copérnico e de Galileu, de Descartes e de Newton, a revolução que, em suma, inaugurou o espírito da 
modernidade, ocupa um lugar privilegiado na obra koyreana. É justamente a Alexandre Koyré, filósofo e historiador 
do pensamento, que devemos uma leitura que foi capaz de explicitar tanto a dimensão intelectual como o papel causal 
desta dimensão na Revolução. Existe, se endossarmos as teses de Koyré, uma Revolução Intelectual que é causa 
imanente da Revolução Científica. As consequências empíricas e metodológicas da revolução iniciada com Copérnico 
e finalizada com Newton seriam, portanto, efeitos de uma mutação mais profunda na estrutura do espírito humano. 
Para caracterizar esta dimensão intelectual da revolução, Koyré (KOYRÉ, 2011a, [1943], p. 168) elenca dois traços 
decisivos da atitude mental em pauta na ciência moderna: I. a abordagem matemática da natureza; e II. a dissolução 
da imagem de mundo fundamentada na concepção aristotélica de cosmos – matematização da natureza e, 
consequentemente, matematização da ciência. São estes dois aspectos, centrais a concepção de Revolução koyreana, 
que tomamos por objeto de discussão na comunicação que ora se propõe. Nosso intuito é abordar, por meio destes 
traços, os pressupostos ontológicos em jogo com a nova atitude intelectual, raiz da Revolução Cientifica e do 
surgimento da física moderna. Será, portanto, através da dimensão ontológica da revolução científica, pela via da 
ontologia – definida por Koyré, ao menos conforme o entende Gérard Jorland (1981), como uma gramática do 
pensamento – que trilharemos nosso itinerário. A tese koyreana com qual nos comprometemos é que a matematização 
do espaço, a codificação galileana do mundo em linguagem matemática, não poderia se dar nem por si nem por via 
do puro empirismo, pois o que se estaria em questão, seria, antes, uma nova gramática do pensamento, uma nova 
forma de se poder delimitar o pensável do impensável quanto a realidade. Em suma: a diferença entre Galileu e a 
tradição deriva da oposição entre uma nova imagem de mundo, incomensurável, para falarmos em termos kuhnianos 
(KUHN, 1962), com a anterior. A Revolução Científica, assim compreendida, não poderia ser apenas uma ruptura de 
métodos com os quais se abordar a natureza, mas antes, e fundamentalmente, uma ruptura entre concepções de 
natureza, e mesmo do próprio ser. Seria, em última análise, uma ruptura ontológica. 

Palavras-Chave: História da Ciência; Ontologia; Revolução Científica. 
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BERGSON E O CURSO DE CLERMONT-FERRAND NO CONTEXTO DO ENSINO DE 
FILOSOFIA NA FRANÇA 

HENRIQUE FRÓES 

Mestre / Universidade de Brasília / henrique.froes@gmail.com 

Resumo: O presente trabalho busca situar o Curso de Psicologia ministrado por Henri Bergson em Clermont-Ferrand 
nos anos de 1887-1888 no contexto do ensino de filosofia da França do século XIX. Tal curso encontra-se traduzido 
e publicado no Brasil no livro Aulas de psicologia e de metafísica. O ensino da disciplina era obrigatório aos alunos 
franceses do último ano do liceu, ao qual eram dedicados oito horas de estudo semanais. A estrutura do programa de 
filosofia havia sido estabelecida por Victor Cousin na década de 1830 de acordo com os ditames da escola espiritualista 
eclética e conheceu poucas modificações durante o século. Cousin foi o responsável por instituir o estudo da psicologia 
no âmbito do curso de filosofia, pois considerava-a fundamental para o esclarecimento sobre a natureza da razão e um 
meio de condução aos problemas da metafísica. Mas, tal psicologia de cunho espiritualista começou a sofrer a 
concorrência (e a crítica) da psicologia experimental que se desenvolveu na França a partir da década de 1870. Autores 
como Théodule Ribot e Hippolyte Taine defendiam uma psicologia baseada em dados experimentais, oriundos seja 
da fisiologia, seja das patologias mentais, e que fosse completamente apartada das questões metafísicas. Em suas 
sucessivas modificações, o programa de filosofia não se furtou a acolher algumas das contribuições e achados oriundos 
do campo da psicologia experimental, apesar de manter sua estrutura original sem grandes alterações. Diante desse 
cenário, procuramos mostrar como o Curso de Psicologia ministrado por Bergson mantém-se fiel ao espírito da escola 
cousiniana, ao mesmo tempo em que acolhe e discute os pressupostos e resultados oriundos do campo experimental. 
Vislumbra-se nesse curso uma postura crítica frente à psicologia de cunho cientificista que irá marcar profundamente 
o pensamento bergsoniano, principalmente em seus dois primeiros livros – Ensaio sobre os dados imediatos da 
consciência e Matéria e Memória.     

Palavras-chave: Bergson; ensino de filosofia; espiritualismo francês 

 

SOBRE A CRÍTICA DE GEORGES CANGUILHEM À PSICOLOGIA 
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Resumo: Em seu breve ensaio O que é a Psicologia?, Georges Canguilhem analisa a relação que se podem reconhecer 
entre a psicologia, entendida como uma ciência, e algumas ideologias, evidenciando mais seu caráter de instrumento 
e técnica que visa o ajustamento do homem a um meio sócio-técnico. Nossa pesquisa teve como objetivo analisar e 
compreender as críticas que, a partir desta perspectiva, Georges Canguilhem elabora à psicologia e ao seu pretenso 
estatuto de ciência. Para conseguir tal empreendimento foi realizada a leitura atenta do referido ensaio bem como de 
outros de seus escritos e de uma bibliografia secundária tão abrangente quanto pudemos. Com este estudo, pudemos 
constatar quão representativa a obra de Canguilhem é para a chamada Epistemologia histórica, e suas análises 
psicologia, tanto em sua formação conceitual quanto técnica, pudera ser tomada como um caso deste estilo de 
pensamento. Deste modo, a pesquisa possibilitou uma compreensão bem mais aprofundada do sentido das análises 
críticas que Canguilhem elaborou, entre outras, da obra de Lagache, bem como sua leitura do behaviorismo de Skinner 
e da chamada psicologia “científica” de Bassel e Maskelyne, entre outros autores e tendências da área. Com a presente 
pesquisa buscou-se ainda indicar de que modo Canguilhem delimitou e analisou o problema da cientificidade da 
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psicologia e sua ideia de que ela talvez seja muito mais um “saber”, noção que Michel Foucault irá desenvolver da 
esteira de Canguilhem, do que um conhecimento objetivo que se possa chamar de propriamente científico. 

Palavras-chave: Georges Canguilhem, Epistemologia histórica, Psicologia. 

 

O PROBLEMA DA IDENTIDADE PESSOAL EM RICOEUR: DIMENSÃO TEMPORAL DA 
IPSEIDADE 

JEFERSON FLORES PORTELA DA SILVA 

Resumo: A investigação objetiva-se por um mapeamento sistemático de uma rediscussão acerca da noção identitária 
defendida por Paul Ricoeur na obra Soi-même comme un autre (1990). Dentre as problemáticas desenvolvidas por 
Ricoeur está a noção de si-mesmo e de identidade pessoal do si, sua dimensão ética e moral atravessada pela 
permanência no tempo da ipseidade, além disso tem a discussão e a importância da identidade narrativa na constituição 
do si. Num primeiro momento, estaremos extraindo das discussões da exaltação do “eu” (superestimação do Cogito) 
a sua decadência (anti-Cogito) uma possibilidade de pensar o si longe de tais extremos filosóficos, para tal, se introduz 
a noção de hermenêutica do si-mesmo e, com ela, entram em jogo dois novos elementos que serão centrais em toda a 
discussão, mesmo que não apareçam de forma clara, estarão sendo pressupostos: caráter fragmentário do si e 
atestação. Num segundo passo da problemática, estaremos em confronto com a noção de identidade pessoal e 
identidade narrativa, nesse interim, noções tais como mesmidade e ipseidade serão melhor discutidas. Destas duas 
noções, se têm dois novos conceitos: para mesmidade teremos o caráter como marca estável da pessoa e, para a 
ipseidade, teremos o conceito de promessa, marca de resistência ao tempo pela manutenção de si devida a uma 
promessa que se faz ao outro e a si mesmo. Tal promessa, será conduzida à esteira ética. Nesse mesmo problema da 
ipseidade, surge a questão de falar de uma pessoa pela permanência ipse e, temos nessa esteira a interrogação quem? 
como maneira pela qual Ricoeur justifica a referência ao si-mesmo de uma forma que não sedimente sua identidade 
numa pergunta pela órbita da mesmidade (quê?). A partir da pergunta pelo Quem é o si-mesmo? Teremos um diálogo 
entre Heidegger e Arendt acerca da questão que norteia a ipseidade, mas, tão somente pela interrogação do quem? 
Num último capítulo, temos uma confrontação de duas heranças (ética e moral). De um lado o predicado “bom”, de 
outro o predicado “obrigatório”, ambos, a trabalho de examinar a capacidade do si em efetuar uma ação com 
serenidade e respeito ao outro. Assim, estaremos investigando a dimensão ética do si, seu retorno a si mesmo pela 
manutenção de sua promessa para com o outro. 
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Resumo: No parágrafo 17 de Ser e Tempo, Heidegger tematiza a fenômeno do signo (Zeichen) tendo em vista um 
esclarecimento a respeito dos múltiplos sentidos do conceito de “remissão”, dado que o signo seria um caso 
paradigmático de remissão (Verweisung). A remissão é a constituição ontológica fundamental do modo de ser do tipo 
de ente que mais originariamente vem de encontro no interior do, a saber, a utilizabilidade (Zuhandenheit), em outras 
palavras: a remissão constitui a estrutura ontológica do ser do instrumento. Com efeito, o fenômeno do signo é de 
especial importância, sobretudo, em função do fato de ser interpretável como um tipo “relação universal” que 
forneceria uma possível caracterização dos entes em geral – o que, a princípio, implica que teria um papel ontológico 
fundamental. Uma leitura apressada dessa tese em Ser e Tempo pode levar a crer que Heidegger subscreve algum tipo 
de semiótica geral em que mundo e ser seriam explicáveis em termos de signos ou relações simbólicas, em que o signo 
seria algo como um “mediador universal” pelo qual a totalidade dos entes torna-se acessível. Contudo, um dos 
propósitos de Heidegger ao tematizar o signo é justamente mostrar que, embora se trate de um fenômeno que teria 
certa prioridade ôntico-ontológica e tenha um caráter paradigmático, ele não é um fenômeno originário. O signo, em 
Ser e Tempo, na verdade, é interpretado como um instrumento e, por conseguinte, encontra o seu fundamento no 
fenômeno remissão e do mundo, que são constitutivos do modo de ser do Dasein. Portanto, a hipótese que orienta o 
presente trabalho é de que o caráter prioritário e paradigmático do signo, em Ser e Tempo, tem sua justificação relativa 
ao contexto ôntico-instrumental, mas, de um ponto de vista ontológico, ele está fundamentado em fenômenos mais 
originários relativos à estrutura ontológica do Dasein enquanto ser-no-mundo. Desse fato se segue que uma semiótica 
ou teoria dos símbolos deve estar fundamentada na estrutura ontológica do Dasein.   
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HEIDEGGER: HISTÓRIA DO SER E O PROBLEMA DE SUA ADESÃO AO NACIONAL- 
SOCIALISMO  
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Resumo: O presente trabalho visa a pensar a controvérsia do envolvimento do filósofo alemão Martin Heidegger com 
o nazismo. Terá sido este envolvimento algo acidental em sua trajetória bibliográfica, um simples erro pessoal de 
percurso que em nada toca o essencial de seu pensamento? Ou este envolvimento emergiu da própria orientação de 
sua filosofia? Se sim, em que medida a ontologia fundamental e a analítica existenciária, delineadas em sua obra - 
magna Ser e Tempo, e também as suas meditações do acontecimento - apropriador, no âmbito do “ segundo 
Heidegger”, poderiam estar contaminadas com o nazismo, na linha sustentada por Emmanuel Faye? Em nossa reflexão 
não trataremos de preocupações processuais com a obra de Heidegger, no sentido de julgar se ela deve ser inocentada 
ou proscrita. O fio condutor hermenêutico será o de pensar Heidegger como um homem de seu tempo, acarcado por 
seu Zeitgeist, e que se inquietou para corresponder com o sentido epocal que então se lhe apresentava. Heidegger, 
juntamente a Spengler, Jünger, Schmitt – todos estes reportando - se a Nietzsche – via o século XX à ótica do declínio 
niilista e passagem por uma transformação vulcânica, na qual estariam ameaçados o Ocidente, a Terra, e a própria 
essência do homem, não obstante a chance também aberta de inserção da humanidade num novo tipo transfigurador 
– o super-homem ou Übermensch. Na esteira do niilismo, situam - se o liberalismo e o bolchevismo, “ América e 
Rússia “, ambos corolários da modernidade e expressões da técnica planetária. Aos alemães, no entremeio, prefigurar-
se-ia o destino de salvar o Ocidente, conduzindo - o para fora dessas tenazes. Para tanto, o esforço há de se concentrar 
àquilo que os alemães têm de mais próprio: o seu poetizar e dizer essencial, numa escuta meditante de seus poetas 
fundamentais, sobretudo Hölderlin. Não tem vez aqui nenhum biologicismo racialista. No entanto, ainda fica a objeção 
de que Heidegger concebe a história como uma emissão de força misteriosa – qual seja, o Ser como Ereignis – em 
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relação à qual o homem deve se dobrar; assim sendo, o cerne da atividade humana ficaria obliterado, e exposta a um 
vácuo capaz de levar ao totalitarismo ou ao quietismo. Esta tese interpretativa será examinada neste trabalho.  

Palavras-chave: Heidegger, metafísica, nacional-socialismo.  

 

NÃO ME ABANDONE JAMAIS – UMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA DA TÉCNICA. 

LEIDIANE COIMBRA 

Resumo: Em A questão da técnica, Heidegger afirma que na contemporaneidade uma nova categoria é instaurada e a 
partir dela podemos responder as perguntas: o que é o homem? Que é o mundo? E o que é o ser? Esta categoria é a 
"disponibilidade".  A partir desta categoria, o “modo de ser da nossa época” é significado como "disponível". Sendo 
assim, podemos afirmar que também o “modo de ser” do homem é entendido neste horizonte, pois ser apresenta-se na 
contemporaneidade como “técnico”, um modo de apresentar-se que tem em sua estrutura fundamental a 
disponibilidade do homem, do mundo e das coisas que o compõem. O esteio sobre o qual surge a categoria da 
disponibilidade é a estrutura moderna da relação sujeito-objeto que distancia homem e mundo e os insere também 
numa relação que permite ao homem significar, explorar, submeter o mundo. Quando a configuração técnica é 
instaurada como modo de ser característico de nossa realidade o homem é submetido a uma significação erigida pela 
perspectiva técnica, como um “recurso-humano”, um “funcionário da técnica”. Pois esta traz em si a possibilidade de 
autoformatação e auto aperfeiçoamento que lhe permite instaurar uma realidade, pois é um modo de ser, que submete 
o modo de existência do homem e como este se relaciona com o mundo. Nesse sentido, também o homem, tal como 
as coisas que o cercam, apresenta-se segundo a dicotomia sujeito-objeto, que por sua vez apresenta-se na perspectiva 
tecnológica a partir dos moldes da “disponibilidade técnica”. Com o intuito de iluminar conceitos tão caros à filosofia 
contemporânea pretendemos estabelecer um diálogo com o filme de Mark Romanek, Não me abandone jamais 
(“Never let me go”). A ficção, baseada na obra do japonês Kazuo Ishiguro, narra a história de três jovens criados numa 
espécie de internato que prima pela boa alimentação e saúde dos corpos de suas crianças a fim de que alcancem o 
máximo de potência fisiológica para cumprirem a finalidade que lhes é destinada, a saber, servirem como matéria-
prima de órgãos. A história de ficção toma o homem como “disponível” na perspectiva biológica e orgânica. No 
entanto, não impede que a partir deste entendimento de disponível não possamos fazer novos arranjos para 
compreender o modo como nós mesmos estamos dispostos no mundo, dentro desta dimensão revelada pelo modo de 
ser da técnica.  


