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Apresentação

O programa de Pós-Graduação em Filosofia sediado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

(IFCH) da Unicamp completa 40 anos de sua fundação em 2017. O I Encontro de Pesquisa da Pós-

Graduação em Filosofia da Unicamp é a realização de uma homenagem a todos aqueles que fazem

ou fizeram parte desta história. Por isso, o evento foi concebido a partir das áreas temáticas que

formam  as  linhas  de  pesquisa  do  Programa.  Nesses  40  anos  foram  realizadas  pesquisas  de

excelência  das mais variadas orientações,  o que confirma a pluralidade de abordagens as quais

expõem as interfaces da filosofia com a história da filosofia, com a lógica, com teorias políticas e

teorias do conhecimento e com as ciências humanas e ciências exatas. Atualmente, o programa está

estruturado em 4 linhas de pesquisas. São elas: 1 História da Filosofia (Antiga, Medieval, Moderna

e Contemporânea), 2 Lógica, 3 Pensamento Ético-Político e 4 Teoria do Conhecimento e Filosofia

da  Ciência  e  da  Linguagem.  Com  o  intuito  de  proporcionar  um  ambiente  acadêmico  plural,

representativo  da  diversidade  de  linhas  de  pesquisa  do  programa,  convidamos  alunos  de  pós-

graduação matriculados em programas credenciados na Capes em todo o Brasil, e pesquisadores em

filosofia e áreas afins a participarem deste Encontro. Os mais de 100 trabalhos foram dispostos em

33 mesas temáticas ao longo dos cinco dias do encontro, disponíveis neste caderno de resumos.
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Programação

16 de Outubro

8h30 às 12h00 Credenciamento

10h30 às 12 h30 Abertura: 
Prof. Luiz Benedicto Lacerda Orlandi (UNICAMP)
Prof. Alexandre Guimarães Tadeu de Soares (UFU/Fundação Fausto Castilho)

14h00 às 16h00 Mesa 1 - Moral
Mesa 2 - Crítica Deleuziana
Mesa 3 - Felicidade, Liberdade e Educação na Modernidade

16h30 às 18h30 Mesa 4 - Sujeito, Conhecimento e Modernidade
Mesa 5 - Filosofia e Conhecimento Matemático

20h Conferência de Abertura: 
Prof. Luiz Henrique Lopes Santos (USP)
Profª Yara Adario Frateschi (UNICAMP)

17 de Outubro

8h30 às 10h30 Mesa 6 - Lógica
Mesa 7 - A Herança de relações causais entre diferentes domínios científicos

10h45 às 12h30 Conferência Profª Andrea Loparic

14h00 às 16h00 Mesa 8 - Semântica, Metasemântica e Metaontologia
Mesa 9 - Marxismo
Mesa 10 - Linguagem, metáfora e existencialismo

16h30 às 18h30 Mesa 11 - Kripke
Mesa 12 - Teoria do Estado

20h Conferência: 
Prof. Marcos Lutz Müller (UNICAMP)
Prof Jorge Grespan (USP)

18 de Outubro

8h30 às 10h30 Mesa 13 - Sociedade, Linguagem e Política
Mesa 14 - Religião, Virtude e Política

10h45 às 12h30 Mesa 15 - Teoria Crítica e Hermenêutica
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Mesa 16 - Releituras Marxistas
Mesa 17 - Metodologia, Função e Crítica da Filosofia Política

14h00 às 16h00 Conferência: Crise e Democracia
Prof. João Kfouri Quartim de Moraes (UNICAMP)
Prof. Marcos Nobre (UNICAMP)

16h30 às 18h30 Mesa 18 - Décadence e Morte
Mesa 19 - Estética, Resistência e Autonomia
Mesa 20 - Evolucionismo, Utopia e Política

20h Conferência: 
Prof. Oswaldo Giacóia (UNICAMP)
Profª Jeanne Marie Gagnebin (UNICAMP/PUC-SP)

19 de Outubro

8h30 às 10h30 Mesa 21 - Sto. Agostinho
Mesa 22 - Pessimismo, Vergonha e Barbárie no Mundo Antigo

10h45 às 12h30 Conferência: 
Prof. Márcio Damin (UNICAMP)
Prof. Lucas Angioni (UNICAMP)

14h00 às 16h00 Mesa 23 – Ente, essência e matéria
Mesa 24 – Ética e Educação no Mundo Antigo
Mesa 25 – Kant 

16h30 às 18h30 Mesa 26 – Estética e Filosofia da Arte
Mesa 27 – Conhecimento, intuição e virtude
Mesa 28 – Platão

19h30 às 20h30 Mesa de Homenagem: 
Leitura dos Trabalhos de Maria Érbia Carnaúba e  Carolina Blasio

20h Atividade: Cinema e Filosofia

20 de Outubro

8h30 às 10h30 Mesa 29 – Frege
Mesa 30 – Feminismo, Gênero e Política

10h45 às 12h30 Mesa 31 – Aspectos Formais da Linguagem
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Mesa 32 – Filosofia e Psicanálise
Mesa 33 – Filosofia, Raça e Política

14h00 às 16h00 Conferência: A gramática do ‘conhecimento’ em Wittgenstein
Prof. João Carlos Salles (UFBA)
Profª Fátima Évora (UNICAMP)

16h30 às 18h30 Debate de Encerramento: Filosofia, Universidade e Sociedade
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Mesas Temáticas e Resumos das Comunicações

 Mesa 1 – Moral
16/10/2017 às 14h

A relação entre moral e fortuna no cap. I, 14 dos Ensaios de Montaigne

Mateus Masiero
Doutorando UNICAMP

matthaeus_masierus@yahoo.com.br

O objetivo da presente comunicação será empreender uma leitura do capítulo 14 do Livro I dos

Ensaios de Montaigne, intitulado “Que o gosto dos bens e dos males depende em boa parte das

opiniões que temos deles”. Essa leitura, em conformidade com nossa atual pesquisa de doutorado,

pretende  colocar  em evidência  alguns  importantes  aspectos  das  concepções  morais  do  filósofo

francês,  discutindo-os  por  uma  perspectiva  pouco  explorada  pela  tradição  crítica,  a  saber,  sua

relação com a ideia de fortuna. Montaigne parece compreender a fortuna de modo um tanto distinto

do que fora o mais recorrente no Renascimento; no entanto, assim como ocorre com a maioria de

seus  contemporâneos,  percebemos  uma estreita  relação  entre  sua  concepção  de  fortuna  e  suas

concepções  acerca  de  temas  como  moral,  política  ou  antropologia.  No  capítulo  I,  14,

especificamente,  podemos  encontrar  algumas  dessas  relações  explicitadas  de  forma  bastante

interessante, o que justifica sua escolha para análise. Essa centralidade do mencionado ensaio para o

tema por nós proposto se apresenta por diversas razões.  Em primeiro lugar,  o tema da fortuna

aparece não apenas com frequência ao longo do ensaio (pois isso é uma característica presente em

diversos outros ensaios), mas também de modo bastante elaborado conceitualmente e sempre em

meio a discussões de cunho notadamente morais; Montaigne aparentemente entendia a moral como

um conjunto de posturas a serem seguidas que dependia em grande medida (embora não só) do

inevitável embate entre os indivíduos e a fortuna – o que se evidencia pelos constantes exemplos

extraídos  de  sua  vida  pessoal,  e  que  são  narrados  ao  longo  do  capítulo.  Em  segundo  lugar,

percebemos uma importante característica da noção montaigniana de fortuna, qual seja: trata-se de

um poder absolutamente soberano e contra o qual os seres humanos nada podem fazer no sentido de

evitá-lo ou combatê-lo. Essa maneira de conceber a fortuna, além de distinguir Montaigne de seus

antecessores,  ainda  implica  em desdobramentos  importantes  no  plano  da  antropologia  e  no  da

moral. Torna-se necessário ponderar acerca de como se darão os preceitos morais e políticos (que

parecem depender da ideia de livre-arbítrio), e conciliá-los com essa preponderância tão acentuada
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da fortuna sobre os expedientes humanos. Assim, nosso intento é explorar tais relações entre a ideia

montaigniana  de  fortuna  e  os  preceitos  morais  do  autor,  a  fim de  mostrar  que  aquela  acarreta

consequências incontornáveis nesses últimos, de modo que se faz necessário analisarmos esses dois

aspectos em conjunto para podermos obter uma melhor compreensão sobre eles.

Palavras-chave: fortuna; moral; Ensaios de Montaigne; filosofia do Renascimento.

Uma análise acerca do caráter moral na Antropologia de um ponto de vista pragmático de 
Kant 

Isabella Oliveira Holanda
Mestranda UnB

isabella.holanda93@gmail.com

A presente comunicação se divide em duas partes que visam fornecer  uma resposta  à seguinte

pergunta: qual é a relação entre o caráter, constituído por princípios que o homem adota para agir, e

a explicação da antropologia daquilo que o homem deve, pode e faz de si mesmo? A partir dessa

questão será mostrada na primeira parte da comunicação a pretensão da obra de Kant, Antropologia

em um sentido pragmático (1797), cujo enfoque é o conhecimento do mundo (Weltkenntnis) que se

exprime no ideal do homem como cidadão do mundo (Mensch als  Weltbürger).  O conceito de

homem como cidadão do mundo se enquadra como uma representação de um fim da moralização,

pois estabelece o ser humano como agente livre e cosmopolita. Portanto, um cidadão do mundo

deve possuir um caráter moral que expresse estabilidade para que possa agir mediante a sua razão.

Dessa maneira,  procuro explicitar,  na antropologia,  a preocupação de Kant com a formação do

caráter  moral  dos  indivíduos  na  práxis,  de  modo  que  um dos  objetivos  de  uma  Antropologia

pragmática é o de auxiliar o homem mediante um conjunto de conhecimentos empíricos que visam

promover ou remover os obstáculos que se apresentem a sua moralização. Na antropologia, uma

análise do caráter é feita mediante a concepção de um caráter inteligível ou moral, que se refere a

aquilo que o homem faz de si mesmo, ou seja, o homem representa a si mesmo como um ser dotado

de  liberdade.  Na  segunda  parte  da  comunicação,  faz-se  necessário  conectar  essa  pretensão  à

moralidade, na medida em que a formação de um caráter moral só é possível mediante aquilo que o

homem representa para si como motivo da sua ação, ou seja, daquilo que faz, pode e deve fazer de

si mesmo. O que o homem deve fazer de si mesmo se refere a uma relação subjetiva e intersubjetiva

14



que se respalda no uso do outro e no uso de si mesmo como fim. Aquilo que o homem deve fazer de

si mesmo é demandado pela razão e é possível de ser realizado. 

Palavras-chave: Antropologia; Kant; Caráter moral; Cidadão do mundo; Virtude

A moral lockeana entre a razão e a revelação

Ramiro Marinelli Duarte
Mestrando UNICAMP

r.marinelliduarte@gmail.com

A moral é um temas relevante da filosofia lockeana.  A observação das regras morais,  na visão

lockeana, é imprescindível para a felicidade do homem nesta vida e em uma provável vida futura.

Na sua principal obra, Ensaio sobre o entendimento humano (1689), Locke flertou com a proposta

ousada de que a moral, em princípio, poderia estar dentro do conhecimento humano. Porém, ele não

argumentou satisfatoriamente a favor dessa tese e não apresentou a demonstração de um postulado

moral  significativo.  Outra  possibilidade para a  moral  é que a  moral  seja  revelada.  Nesse caso,

teríamos uma fonte de regras morais que seriam um tipo específico de crença em geral. Isso bastaria

para justificar a compatibilização entre razão e revelação que Locke procura estabelecer no Ensaio.

A revelação não teria apenas uma utilidade religiosa imediata, mas propiciaria a possibilidade de

respaldar a ciência moral. O fato de Locke não ter escrito uma obra específica sobre o assunto

dificulta-nos uma visão orgânica da sua filosofia moral.  Por isso,  alguns autores sustentam que

encontramos na filosofia lockeana muito mais uma sugestão do que deveria ser a moral do que uma

posição  completa  e  positiva  sobre  a  questão.  Examinando  o  Ensaio,  podemos  individuar  três

correntes  de  fundamentação  da  moral  que  estão  presentes  na  obra.  Propomos  que  essas  três

correntes  se  reforçam,  pois,  faltando  condições  ou  capacidades  ao  entendimento  humano  para

fundamentar a moral em uma delas, pode-se recorrer a outra. As três correntes presentes no Ensaio

são:  a  moral  racional,  que  poderia  ser  demonstrada,  como  a  matemática;  a  moral  de  tipo

“utilitarista”,  que é exposta,  principalmente,  porém não exclusivamente,  em E II.xxi;  e a moral

revelada, que é uma fonte segura para que o homem oriente a sua vida em direção à felicidade e à

vida eterna. A nossa sugestão é que a moral subsidiada pela revelação ocupa um lugar de destaque

na doutrina moral lockeana. Como já notamos, Locke não demonstrou nenhum postulado moral

significativo; ele apenas sugeriu essa possibilidade, mas não a concretizou de maneira sistemática.

A moral “utilitarista” também é pouco desenvolvida fora do contexto, um tanto inadequado, da

15



discussão  da  origem das  ideias  (livro  II  do  Ensaio).  Resta,  portanto,  a  moral  revelada,  que  é

apresentada, em razoável detalhe, no Ensaio,  como uma via segura para se obterem as regras que

devem orientar a vida do homem. Nesse sentido, toda a discussão de Locke no  Ensaio sobre a

importância da revelação para o entendimento humano ganha um horizonte mais amplo. A crença

religiosa no pensamento lockeano tem como uma das suas finalidades apresentar um conjunto de

regras morais acessíveis a todos os homens mediante a revelação.

Palavras-chave: John Locke; razão; revelação; moral

Moralidade e o Modelo Hidráulico de Vontade

Rafael Graebin Vogelmann
Doutorando UFRGS

rafael.vog@gmail.com

O objetivo deste trabalho é sustentar que a concepção da vontade como um sistema de forças,

pressões ou impulsos que interagem entre si é incapaz de dar conta de certos traços centrais de

nossa prática moral. Me refiro a esta concepção por “Modelo Hidráulico da Vontade”. Segundo este

modelo, a vontade consiste em um sistema de forças causais (geralmente identificadas com nossos

desejos, inclinações e interesses) que disputam a determinação de nosso comportamento; quando a

força dos impulsos apontando em certa direção supera a força dos impulsos competidores, nossa

vontade é determinada; nossas crenças podem ter um papel na determinação de nossa vontade na

medida em que podem, ao introduzir informação relevante sobre o contexto de ação, direcionar

estes impulsos no sentido de uma ou outra ação (nossas crenças podem como que canalizar os

impulsos, mas são em si mesmas motivacionalmente inertes). Esta imagem da vontade remonta pelo

menos até  Hume e ainda hoje é intuitiva para muitas pessoas.  Filósofos como Harry Frankfurt

creem que este modelo é plenamente capaz de dar conta da noção de vontade.

Sustento que o Modelo Hidráulico não dá conta da relevância moral da noção de vontade. Mais

especificamente, argumento que ordinariamente traçamos distinções morais que não fazem sentido

se  pressupomos  este  modelo.  Meu argumento  tem três  etapas.  Em primeiro  lugar,  apresento  o

Modelo Hidráulico da Vontade e noto como sua ampla (mesmo que implícita) aceitação é tornada

manifesta pela disposição difundida a aceitar uma visão familiar da motivação humana (usualmente

atribuída a Hume) segundo a qual nossas ações são explicadas pela combinação adequada de pró-

atitudes (desejos,  inclinações, interesses) e crenças.  A segunda etapa do argumento consiste em

chamar atenção para um tipo de distinção moral que usualmente traçamos. Nós atribuímos valor em
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graus diferentes a ações idênticas do ponto de vista de sua execução e de suas consequências em

função do motivo que levou o agente a agir. Se duas pessoas ajudam alguém em necessidade, mas

uma o faz por interesse em prestígio social e outra por uma preocupação genuína pelo bem-estar

alheio, sustentamos que a ação da última pessoa tem mais valor. Mas acreditamos também que é

possível agir pelo motivo apropriado mesmo quando temos um interesse que poderia, na ausência

do motivo  em questão,  nos  mover  à  mesma ação.  Sustento  que  isto  mostra  que  a  moralidade

pressupõe que é possível especificar o motivo que nos levou a agir, mesmo quando mais de um fator

motivacional aponta na direção da mesma ação. A terceira e última etapa do argumento consiste em

mostrar que se assumimos o Modelo Hidráulico da Vontade, então não é possível especificar, nesse

tipo de situação,  o  motivo que nos levou a agir. Logo, distinções morais corriqueiras não fazem

sentido  se  assumimos  o  Modelo  Hidráulico.  Quer  este  modelo  seja,  quer  não  seja  adequado

enquanto modelo explicativo do comportamento humano, a moralidade pressupõe uma concepção

distinta de vontade.

Palavras-chave: Vontade; Modelo Hidráulico; Motivo; Desejo; Moralidade.

Mesa 2 – Crítica Deleuziana

16/10/2017 às 14h

A Noção de Crítica em Gilles Deleuze

Felipe Fernandes Fagundes de Carvalho
Mestrando USP

felipefernandesfc@gmail.com

Nesta apresentação eu gostaria de explorar o modo como Gilles  Deleuze concebeu a noção de

crítica. Partimos de sua leitura do sentido de crítica na filosofia de Kant enquanto determinação dos

usos legítimos das faculdades, para compreender de que maneira essa concepção é reprovada em

prol de uma visão nietzschiana de crítica. Nietzsche percebeu como Kant não realizou de fato aquilo

que se propôs, ou seja, ir até os limites da crítica, uma vez que o próprio Kant não teria coloca em

questão  os  critérios  preestabelecidos  da  crítica.  Deleuze  compreende  como  somente

Nietzscherealiza  a  verdadeira  crítica  quando  julga  não  somente  os  valores,  mas  o  próprio

movimento de gênese dos critérios de valoração. É nesse sentido que Deleuze aproxima a noção de

genealogia expressa pelo pensamento nietzschiana da noção de crítica que seu próprio pensamento
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vai desenvolver. Crítica trata-se de um duplo movimento que, por um lado, determina o objeto e

seus limites de direito, mas por outro lado também expõe o movimento de gênese desse objeto e

dessa determinação. Criticar,  então,  implica em um movimento de verdadeira  criação,  pois tais

determinações não encontradas de modo livre pela natureza ou no exercício descompromissado e

desinteressado do pensamento. Podemos explorar essa noção de crítica pelo modo como Deleuze

realiza uma crítica da razão em Diferença e repetição, que tem como consequência certa crítica da

razão no nível do inconsciente em O anti-Édipo. Tal crítica se realiza pela exposição da gênese das

categorias  da  imagem  dogmática  do  pensamento,  que  é  nada  mais  que  a  forma  como  nosso

pensamento se realiza no senso comum e no bom senso.  É somente a  partir  desse movimento

genealógico que Deleuze pode realizar o movimento de desnaturalização de ilusões como de um

sujeito  enquanto  unidade  autônoma,  ou  da  ideia  de  desejo  enquanto  falta  etc.  Entender  crítica

segundo Deleuze é essencial para compreender seu projeto filosófico como tal e suas presentões

últimas de subversão de algumas elementos tradicionais do pensamento moderno ocidental.

Palavras Chaves: Deleuze; crítica; genealogia.

A Vertigem da Razão: o Princípio de Repetição no Nietzsche de Deleuze

Yasmin de Oliveira Alves Teixeira
Mestrado UNIFESP 

yasminteixeira@yahoo.com.br

A lógica da diferença é construída por Gilles Deleuze ao longo de seu incurso em história  da

filosofia através de estudos monográficos nos quais se dedicou a investigar o pensamento de outros

filósofos, tomando os conceitos abordados nestas pesquisas como peças de seu próprio maquinário

teórico. Nesse contexto, a obra Nietzsche e a filosofia constitui um dos momentos privilegiados do

encontro  do  pensamento  de  Deleuze  e  Nietzsche,  em  que  destacamos  o  desenvolvimento  de

conceitos já esboçados anteriormente no seminário O que é fundar?, no qual Deleuze aborda o

problema  do  fundamento  e  da  razão  suficiente.  Assim,  o  objetivo  desta  investigação  foi

compreender  a  interlocução  entre  estes  dois  textos  deleuzianos  de  juventude,  buscando  uma

abordagem dos conceitos de niilismo e repetição à luz do problema do fundamento. Em sua forma

metafísica deificada ou em sua forma transcendental secularizada, a ideia de um fundamento serviu

historicamente à depreciação da vida em função de valores superiores, ou depreciação dos valores

superiores em função de uma vida reativa. Desta forma, o niilismo pode ser compreendido como
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fenômeno condicional  que  se atualiza  e  se  efetua  em formas  históricas  diferentes,  mas sempre

relacionadas  a  uma  compulsão  à  fundamentação  característica  do  modus  operandi  da  razão

ocidental. A crise moderna que resulta desse processo seria aquilo que Deleuze chama de momento

da consciência europeia, na qual a centralidade da ideia de Deus, compreendida como fundamento

metafísico, declina e cede lugar às suas formas secularizadas engendradas por e para a consciência

humana esclarecida. A nadificação e a perda dos horizontes de sentido e de valor seriam correlatos

da finitude desse entendimento secularizado. Colocamos a questão de saber qual o sentido da crítica

filosófica do fundamento diante deste quadro que aponta a autocrítica da razão suficiente como um

dos momentos históricos do niilismo. Nossa hipótese é de que, assim como Nietzsche, Deleuze

considera a crise do fundamento como processo irreversível que deve ser atravessado até o fim no

pensamento filosófico, de modo que o próprio processo de colapso seja tomado, de outro modo,

como ponto de partida de uma nova imagem do pensamento. Nesse contexto, Deleuze teria levado o

próprio  princípio  de  razão  suficiente  às  últimas  consequências  e  encontrado  na  compulsão  à

fundamentação um princípio mais profundo que concerne à forma lógica da própria questão do

fundamento enquanto questão: o princípio de repetição. Assim, compreendemos que Deleuze leva a

cabo  a  crítica  do  fundamento  ao  voltá-lo  contra  si  próprio,  afirmando  e  sustentando  o  caráter

problemático da questão quid juris como questão crítica que vem a promover a destituição de cada

nova determinação do fundamento como identidade.
Palavras-chave: razão suficiente; repetição; niilismo; ontologia da diferença.

D.H. Lawrence contra o idealismo

Guilherme F. Dos S. Ivo
Mestrando UNICAMP

figofredo@gmail.com

Na década em que ele  publica o  Amante  de  Lady Chatterley  (1929),  David  Herbert  Lawrence

escreveu  dois  ensaios  a  respeito  do  inconsciente,  Fantasia  do  Inconsciente  e  Psicanálise  e  o

Inconsciente.  Inconclusos,  ambos se complementam e constituem poderosa crítica à  psicanálise

edipiana, mas sobretudo constróem um criativo e agressivo combate teórico (já desenvolvido numa

outra maneira, artisticamente, em sua obra de romancista) contra a repressão do desejo sexual e as

formas idealistas que ele toma, em literatura, em filosofia, em política, em educação etc. É neste

ponto que Gilles Deleuze e Félix Guattari se aliam a Lawrence, conjugando com ele os conceitos

críticos do livro Mil platôs, encontrando em seus romances os modos de vida alegre (emissores de

linhas de fuga) que dão seiva e cor à luta teórica de que esses dois ensaios são testemunho. Meu
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trabalho deseja rastrear essa aliança no que ela tem de mais frutífero tanto para a filosofia quanto a

para literatura: ela faz desprender uma problemática spinozana ligada às potências de afetar e de ser

afetado, e aos encontros éticos que essas potências criam entre si. Lawrence é um escritor cujas

linhas criativas passam necessariamente por uma paisagem ética do mundo, dos seres e das coisas,

paisagem onde atuam potências, em contraposição a uma paisagem moral, que pretende legislar

sobre a vida e impor suas essências abstratas, suas dicotomias eternas. Os romances de Lawrence

capturam entre os personagens (pessoas, animais) e as paisagens (a natureza, as coisas) todo tipo de

passagens de afetos, tão sutis quanto violentas, de onde pode nascer um “relacionamento puro”, nas

palavras de Lawrence, ou seja: afirmativo de potências vitais entre seres humanos, entre humanos e

animais, potências que resistam às pulsões de morte e ao narcisismo. Lawrence o escritor, dentre

todos, que soube colocar com beleza e intensidade a questão spinozana: O que pode um corpo?

Palavras-chave: Filosofia; Literatura; Inconsciente; Ética; Linha-de-fuga.

Mesa 3 – Felicidade, Liberdade e Educação na Modernidade

16/10/2017 às 14h

A felicidade moderna de Descartes

Marvin Sebastián Estrada López
Mestrando UFU

msestradal@gmail.com

Segundo  Descartes,  um dos  meios  mais  úteis  para  desenvolver  a  discussão  sobre  a  felicidade

consiste em “examinar o que os antigos escreveram” sobre esse tema e tentar ir além do que eles

escreveram “acrescentando alguma coisa a seus preceitos” (AT IV 252). Assim, diz Descartes, eles

podem apropriar-se desses preceitos e “dispor-se a colocá-los em prática” (AT IV 252). Mas, para

lograr isso é necessário “precisar os fundamentos” das “doutrinas bastante vagas” (RODIS-LEWIS,

La morale de Descartes, 1998, p. 43) dos antigos. O filósofo francês considera, como Sêneca, que

todos os homens desejam ser felizes (AT IV 263).  Mas,  também acha,  ao igual que o filósofo

romano,  que  os  homens  não  sabem  determinar  corretamente  o  que  é  a  felicidade.  Ademais,

Descartes considera que os antigos não estabeleceram claras definições desse conceito. Por isso, a

primeira coisa que Descartes deve aclarar é sua própria definição de felicidade. Descartes pensava

que  ele  “tinha  algo  novo  para  dizer  sobre  a  felicidade”  (SCHNEEWIND,  The  Invention  of
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Autonomy, 1998, p. 189). Para ele, a felicidade, ou “béatitude”, consiste em um “contentamento

perfeito e uma satisfação interior” (AT IV 264) que os sábios adquirem sem precisar do favor da

fortuna.  Portanto,  viver felizmente não é outra coisa que “ter a mente perfeitamente contente e

satisfeita” (AT IV 264).  Vale a pena notar  três coisas.  A primeira  é que a  felicidade cartesiana

consiste num estado em que a mente se encontra tanto contente como satisfeita.  Descartes não

identifica a felicidade com um tipo particular de vida nem com a virtude. Para ele, a felicidade não é

outra coisa que uma emoção da alma, particularmente uma emoção prazerosa da mente. É verdade

que a felicidade está intimamente ligada com a pratica da virtude mas elas, para Descartes, não são

a mesma coisa. A felicidade realmente é o contentamento ou a satisfação da alma gerados pela

pratica da virtude, a qual é o bem supremo. Assim, a segunda coisa que vale a pena notar é que a

felicidade, para Descartes, não ocupa o lugar do bem soberano. Mas ela, pode ser considerada, junto

à virtude, como o fim de nossas ações. Por fim, a terceira coisa que quero ressaltar é que Descartes

propõe dos fins para nossas ações. Levando em conta esses três aspetos, parece que a concepção

cartesiana de felicidade propõe algumas novidades em relação à tradição ética grega. Assim, parece

que Descartes lograr alcançar o que ele pretendia inicialmente: encontrar conhecimento novo para

acrescentar às teorias antigas. Tentarei mostrar como a teoria cartesiana de felicidade oferece uma

reforma  do  modelo  eudemonista  tradicional.  Para  examinar  as  mudanças  propostas  por  essa

reforma, colocarei especial ênfase nos três pontos que mencionei: a felicidade como estado mental,

a diferencia entre felicidade e bem soberano e a felicidade como fim das nossas ações. Finalmente,

mostrarei como Descartes interpreta favoravelmente as teorias de Aristóteles, Zenão e Epicuro que

Descartes, seguindo seu novo modelo.

Palavras chaves: felicidade; virtude; soberano bem; fim de nossas ações; eudemonismo.

O ensino de medicina no pensamento de Diderot
Fabiana Tamizari

Doutoranda Mackenzie

fabitamizari@yahoo.com.br

O Século das Luzes foi pioneiro na exploração de vários temas, dentre eles o da educação. Esta

comunicação trata de um assunto pouco explorado pelos estudiosos brasileiros na obra de um dos

principais iluministas franceses, Denis Diderot (1713-1784): suas reflexões sobre o esclarecimento

relacionadas com o ensino. Para o filósofo francês, a educação atrelada ao projeto iluminista de
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difusão dos saberes, deve ser laica, pública e fundamentada na ação do Estado. Na obra Planos e

estatutos dos diferentes estabelecimentos ordenados pela Imperatriz Catarina II para a educação

da juventude, também conhecido como Plano de uma universidade, Diderot apresenta sua proposta

educacional, cuja passagem mais representativa é a seguinte: “No que concerne à educação pública,

não há nada de variável, nada que dependa no essencial das circunstâncias. A sua meta será sempre

a mesma em todos os séculos: fazer homens virtuosos e esclarecidos”. (DIDEROT, 2000, p. 276)

Nesse  documento  podemos  perceber  a  relevância  da  educação  na  filosofia  de  Diderot.  Para  o

filósofo, a função primordial e estratégica da educação seria promover o esclarecimento, isto é, o

processo de emancipação dos indivíduos por meio da superação dos preconceitos e das superstições

em direção a uma vida orientada sobretudo pelo exercício autônomo da razão e da vontade, bem

como pelo cálculo racional dos prazeres e por valores como compreensão, tolerância e sacrifício,

tríade ética e política condensada numa só palavra e virtude: sociabilidade. Para ilustrar e debater as

críticas  e  a  proposta  educacional  diderotiana,  analisaremos  nesta  comunicação  a  Faculdade  de

Medicina de Paris, uma das instituições avaliadas pelo filósofo em Plano de uma universidade, obra

escrita  em 1783,  a  pedido  da  imperatriz  Catarina  II,  d  Rússia.   Para  Diderot,  a  faculdade  de

medicina,  enfrentava  a  estagnação  do  conhecimento,  provocada  pelo  pensamento  religioso,

impeditivo dos avanços científicos e do exercício prático da medicina, afetava de forma decisiva o

cotidiano dos médicos e da saúde pública. Para alterar esse quadro, Diderot defende um programa

educacional que uniria teoria e prática, inclusive com a implantação de um hospital escola que,

além da  função  escolar,  possibilitaria  um envolvimento  maior  das  autoridades  públicas  com a

questão da saúde. Este é mais um ponto fundamental do texto, pois reflete de forma significativa a

postura política diderotiana quanto ao exercício do poder político e também quanto à questão da

concessão de direitos iguais a todos os cidadãos, em um momento em que ainda vigia o Antigo

Regime, marcado pelos benefícios e privilégios concedidos a uma pequena parcela da sociedade,

composta pela nobreza e pelos membros da Igreja.
Palavras-Chave: Diderot; educação; medicina.

Imaginação e felicidade no Emílio de Rousseau

Luiz Henrique Alves de Souza Monzani
Doutorando UFSCar

luizhmonzani@gmail.com

22



Ao longo do segundo livro do Emílio, Rousseau afirmará que a faculdade da imaginação ainda está

adormecida na criança e, por consequência, ela não pode ter conhecimento de noções complexas, as

noções morais. Deveres dos homens, relação social, direitos são ideias que a criança não deveria

possuir  pois  não  tem  todas  suas  faculdades  desenvolvidas  para  poder  compreendê-las  em sua

complexidade total.  Ao mesmo tempo, a imaginação tem papel determinante para estabelecer a

distinção fundamental entre mundo real e mundo imaginário; o primeiro, limitado pela realidade

física, enquanto o segundo não possui qualquer limite. Dado que o mundo imaginário poderia se

expandir  ao  infinito,  como  lidar  com  essa  faculdade  que,  nas  palavras  de  Rousseau,  “É  a

imaginação que amplia para nós a medida dos possíveis, tanto para o bem quanto para o mal e, por

conseguinte, provoca e nutre os desejos com a esperança de satisfaze-los”? Assim, intercala-se com

o problema da imaginação a questão da felicidade. Ora, à medida que a imaginação ganha força, o

mundo imaginário irá se expandir de igual forma e, como consequência, os desejos também irão se

multiplicar. A distância entre a força para realizar e aquilo que é imaginado provocará uma tristeza

na pessoa, pois pouquíssimas pessoas possuem a força necessária para realizar todos seus desejos.

Novo problema: o que é ser forte ou fraco para Rousseau?  Trata-se tão somente da força bruta do

homem, que possui os meios físicos para obter aquilo que deseja? Essa força é necessária tanto no

meio  social  como  na  vida  isolada?  Rousseau  afirma:  “Se  o  físico  vai  bem  demais,  o  moral

corrompe-se. O homem que não conhecesse a dor não conheceria nem a ternura da humanidade,

nem a doçura da comiseração. Seu coração não se emocionaria com nada, ele não seria sociável,

seria um monstro entre seus semelhantes”.

A partir  dessas  perguntas  preliminares,  pretende-se  nesse  trabalho  explorar  as  relações  entre

imaginação e felicidade e as soluções apresentadas pelo filósofo genebrino.

Palavras-Chave: Rousseau; Emílio; Imaginação; Felicidade.

Mesa 4 – Sujeito, Conhecimento e Modernidade
16/10/2017 às 16h30

O sujeito do Esclarecimento : Ulisses, a próto-história da subjetividade burguesa

Marcos Vinícius Carvalho Evangelista
Mestrando em Psicologia USP

marcos.evangelista@usp.br

A  apresentação  proposta  procura  traçar  o  movimento  do  pensamento  na  Dialética  do

Esclarecimento, que elucide a tese de Adorno e Horkheimer sobre a representação da formação da
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subjetividade burguesa, o desenvolvimento deste “eu”, na figura mítica de Ulisses. Os filósofos,

apoiados  em  Max  Weber,  Émile  Durkheim  e  Sigmund  Freud,  elaboram  o  conceito  de

esclarecimento destacando as peripécias de Ulisses como imagem da formação do sujeito burguês

no capitalismo tardio. O mito já era esclarecimento, o qual acabou se revertendo em mito. Assim, o

“eu” plenamente desenvolvido foi uma conquista tardia, cujo ápice de sua formação, ao passo do

desenvolvimento  do  esclarecimento,  expressou-se  no  capitalismo  tardio.  Ora,  é  por  meio  dos

conceitos de desencantamento do mundo de Weber que Adorno e Horkheimer expõe o modo de

desenvolvimento do Esclarecimento, junto a isto, a análise da solidariedade social de Durkheim –

naquilo que as formas de organização do pensamento se refletem na hierarquia social - e o conceito

de tabu participam da constituição da relação entre indivíduo e sociedade. A força de supressão das

formas de orientação do mundo, pela  qual  o Esclarecimento se desenvolveu,  é  apresentada em

consonância com o fortalecimendo do “eu”, ou seja, o desencantamento do mundo é concomitante

aos sacrifícios necessários à formação do “eu”. As proibições impostas pelo Esclarecimento, que em

cada sucessão propõe uma racionalização das formas de pensamento que dão sentido ao mundo,

resultam na formação de uma subjetividade suficientemente austera para reproduzir tais proibições

e, portanto, dispor-se ao sacrifício de sua própria natureza. Por isso, o Esclarecimento é mais que

esclarecimento,  na medida em que na dominaçãoda natureza,  nestas sucessivas racionalizações,

surge  um  elemento  irreconciliado:  a  natureza  negada  na  forma  de  barbárie.  Esclarecimento  e

natureza irreconciliada, este é o retorno ao mito, cuja figura emblemática de Ulisses já representava

os sacrifícios de um “eu” em petrificação por abrir mão de sua natureza a fim de auto se conservar.

Destarte, o entrelaçamento entre mito e esclarecimento torna-se representativo do entrelaçamento

entre o desenvolvimento da sociedade burguesa e da formação da sua respectiva subjetividade, o

que, para Adorno e Horkheimer, pode explicar o aprofundamento da sociedade na sua primitiva

barbárie.

Palavras chaves : desencantamento; “eu”; sacrifício; tabu; natureza

Princípio de Individuação e Realidade Empírica em Schopenhauer

Lucas Lazarini Valente
Doutorando UNICAMP

lazarini09@gmail.com
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No segundo livro de O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer apresenta o princípio

de individuação como o princípio responsável pela multiplicidade que caracteriza a aparência, o

mundo intuitivo. É através desse princípio, que consiste na atuação conjunta de tempo e espaço, que

o em si dessa aparência, uno e indiviso, é percebido como múltiplo e diverso. Apesar de esse ser um

tema abordado no segundo livro da obra principal, o que o situa no âmbito da metafísica da natureza

de Schopenhauer, o princípio de individuação, na obra do filósofo alemão, tem de ser entendido em

um registro especial. Esse registro é o do transcendentalismo, que, na obra do autor de O Mundo, se

manifesta, por exemplo, na compreensão de tempo e espaço como meras formas do conhecimento

que temos  das  coisas,  em oposição  à  visão que  os  toma como características  inerentes  a  uma

realidade que existiria independentemente de qualquer forma de conhecimento. Nesse sentido, o

princípio de individuação poderia ser visto como um assunto pertencente ao domínio da teoria do

conhecimento e, no caso de Schopenhauer, mais especificamente, ao âmbito de sua teoria a respeito

da constituição da representação intuitiva. No presente trabalho, analisaremos a seção 18 de Sobre a

Quadrúplice  Raiz  do  Princípio  de  Razão  Suficiente,  intitulada “Esboço  de  uma  análise

transcendental  da  realidade  empírica”,  com  a  intenção  de  verificarmos  a  possibilidade  de

aproximação entre,  por  um lado,  a compreensão do princípio de individuação,  tal  como este  é

apresentado por Schopenhauer em sua obra principal, e, por outro, a argumentação apresentada na

seção em questão de seu primeiro texto publicado.  A escolha dessa seção se justifica na medida em

que a dissertação sobre o princípio de razão, tanto em sua versão original, de 1813, como em sua

segunda  versão,  de  1847,  é  a  parte  privilegiada  da  obra  de  Schopenhauer  para  a  análise  do

estabelecimento  e  tratamento  da  teoria  do  conhecimento  julgada  pelo  autor  como  introdução

indispensável a toda sua obra posterior. Por isso, na medida em que buscamos identificar na teoria

do  conhecimento  o  tratamento  de  uma  noção  própria,  a  princípio,  à  metafísica,  o  texto  da

dissertação se apresenta como o local ideal, pois nele Schopenhauer não introduz, em momento

algum, a questão a respeito do em si da realidade empírica.

Palavras-chave: princípio de individuação; realidade empírica; teoria do conhecimento; 

metafísica;Schopenhauer.

Juízo de fato e ceticismo
João Cláudio Toniolo
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Como se sabe, um dos problemas mais discutidos em Teoria do Conhecimento é o ceticismo. De

Santo Agostinho até nossos dias, passando por Descartes, houve diversos empreendimentos para

refutar essa proposta. Agostinho, que é talvez o principal filósofo que discute o tema com extensão,

já argumentava: si fallor, sum (De civ. Dei XI, 26) e também si dubitat, vivit (De Trin. X, 14); mais

tarde  Descartes  virá  com  seu  muito  bem  conhecido  cogito,  ergo  sum (Discourse IVª,  1§).

Contemporaneamente,  entre  autores  que  abordam  o  tema,  encontramos  alguns  elementos  na

epistemologia de Bernard Lonergan (1904-1984) para lidar com o problema, dos quais destacamos

o juízo de fato da auto-afirmação do cognoscente. Existem vários tipos de ceticismo, mas aquele

que nos interessa aqui é sua forma radical, comum aos três autores mencionados: trata-se daquele

que nega a possibilidade do conhecimento, como o da Nova Academia ou sua versão cartesiana. É

uma  εποχη que afirma “I cannot know what is really so”, ou seja, eu não posso conhecer nada.

Embora a preocupação de Lonergan não seja a refutação do ceticismo per se (U&B, p. 393), uma de

suas  teses  centrais  implica  a  negação  dessa  proposta.  Trata-se  da  tese  da  auto-afirmação  do

cognoscente,  desenvolvida no capítulo  central  de  sua  magnus opus, Insight:  a  study of  human

understading (1957,  ed.  def.  1992).  A  auto-afirmação  é  um  juízo  de  fato;  nesse  sentido,

mostraremos como que o juízo de fato da auto-afirmação contradiz esse tipo de ceticismo. (A auto-

afirmação do cognoscente pode soar  como uma espécie  de “cogito” lonerganiano,  porém nesta

apresentação não teremos tempo de desenvolver essa idéia.) 

Palavras-chave: ceticismo; juízo de fato; Lonergan; epistemologia

Mesa 5 – Filosofia e Conhecimento Matemático
16/10/2017 às 16h30

Leibniz, Newton e Kant sobre o espaço

Eveline de Lourdes Ferreira Diniz
Mestranda UNICAMP

evelinediniz@hotmail.com
Em sua Correspondência com Samuel Clarke, iniciada em 1715 e terminada em 1716, Gottfried

Wilhelm von Leibniz define o espaço como algo “puramente relativo”, uma “ordem das situações”,

que se determina ao relacionarmos os objetos, cuja existência precede a existência do espaço, e suas

posições. Seu interlocutor, Clarke, representando as hipóteses de Isaac Newton, advoga o espaço

como independente dos corpos do mundo, donde a distância entre dois pontos A e B deve-se a uma

extensão real,  referente à determinada quantidade de espaço.  Leibniz,  por sua vez,  discorda da
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postulação desta  grandeza como uma entidade  de existência  absoluta.  Não há,  pois,  a  seu ver,

espaço que não se defina senão por relações,  reconhecidas por nós,  entre  as coisas do mundo.

Contrariamente,  para  um  absolutista,  o  espaço  possui  existência  primária  àquilo  que  contém.

Immanuel Kant, já no final do século, discorda do alemão e dos ingleses em suas teorias sobre o

espaço. E estabelece-o, o espaço, não como uma resultante das relações entre as coisas do mundo,

nem como uma extensão de existência absoluta, mas como uma forma pura da intuição sensível do

sujeito, ou seja, condição de tudo o que é sensível no conhecimento humano. Este tema, qual seja, a

natureza do espaço, ocupou lugar de destaque entre os debates dos séculos XVII e XVIII, os quais

compreendem  o  período  que  comumente  conhecemos  como  revolução  científica.  Segundo

Alexandre Koyré, a substituição da concepção aristotélica de espaço pela concepção da geometria

euclidiana foi, juntamente à “destruição do Cosmos”, uma das ações fundamentais acarretadas pelas

mudanças advindas da então revolução. Isto é, o espaço deixa de ser lugar, ou “o limite primeiro

imóvel do continente”, para ser uma extensão essencialmente infinita e homogênea. Este debate

sobre a natureza do espaço, portanto, é sintomático para um conceito que estava a ser refeito. Nosso

intento,  com esta  fala,  é  analisar  a  discussão,  a  respeito  do  status ontológico  do  espaço,  que

envolvera os já citados três pensadores da idade moderna, Leibniz, Newton e Kant, pautando-nos

por suas mais amadurecidas versões. Caber-nos-á, deste modo, apresentar em linhas gerais a teoria

de cada qual  sobre o espaço,  bem como as críticas  que empreenderam entre  si,  perpassando o

contexto histórico da revolução científica.

Palavras-chave: Leibniz; Newton; Kant; espaço.

Estudo da representação do algoritmo do cálculo leibniziano na pirâmide dos infinitos

mundos possíveis

Raquel de Azevedo
Doutoranda PUC/RJ

raquelazevedo@gmail.com

O algoritmo do cálculo é uma das aplicações daquilo que Leibniz chama de pensamento cego ou

simbólico, isto é, um pensamento que opera a partir de signos e caracteres sem consideração direta

da coisa pensada. Um conjunto de regras adequadas à manipulação desses signos dispensa o recurso

àquilo que é por eles designado. O conhecimento simbólico é definido, portanto, em oposição ao

conhecimento  intuitivo,  que  consiste  na  consideração  direta  das  ideias  envolvidas  em  uma
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determinada operação. Como o conhecimento intuitivo está associado a noções simples ou passíveis

de  serem  decompostas  em  noções  simples,  Leibniz  associa  as  noções  complexas,  em  que  há

dificuldade de se conceber, simultaneamente, todos os elementos que as integram, ao pensamento

simbólico.  Mais  do que o isomorfismo entre  o representante e  o representado,  tal  como Oscar

Esquisabel define a função sub-rogatória do conhecimento simbólico, de modo que a estrutura do

representado  se  encontre  projetada  no  representante,  interessa-nos  aqui  a  função  ectética  ou

expressiva a que Leibniz associa um conjunto de signos regrados. De acordo com essa função, a

representação visual e espacial de uma estrutura simbólica é também parte de sua sintaxe, sendo

capaz de exibir propriedades formais das operações e relações que projeta. Segundo nossa hipótese,

o algoritmo do cálculo diferencial encontra na pirâmide dos infinitos mundos possíveis, concebida

por Leibniz em seu experimento ficcional entre os §§ 405 e 417 dos  Essais de Théodicée, essa

função diagramática. A pirâmide não se restringe a uma verificação visual da aplicação das regras

do cálculo, mas fornece “cidadania matemática”, segundo a expressão de Tatiana Roque, a entes

matemáticos que aparecem de forma incipiente nos artigos da Acta Eruditorum. Minha hipótese é

que há duas noções associadas ao cálculo que adquirem um esboço na pirâmide: a de função e dos

diferenciais de ordem superior. O personagem Sexto traz consigo a noção primitiva de função a que

Leibniz se refere no De linea ex lineis, de 1692, e no Nova calculi differentialis applicatio, de 1694.

Os  mundos  possíveis  associados  aos  Sextos  aproximativos,  isto  é,  as  pequenas  variações  em

acontecimentos  que  pertencem a  Sexto  enquanto  substância  individual,  sub specie  aeternitatis,

expressam, por sua vez, as operações associadas aos diferenciais de ordem superior.

Palavras-chave: cálculo diferencial; Leibniz; pirâmide dos infinitos mundos possíveis.

Conhecimento matemático por reminiscência

Lorena Ferreira dos Santos
Mestranda UFOP

lorenaferrreira@hotmail.com

Na presente pesquisa investiga-se de que maneira o homem pode ter acesso cognoscitivamente ao

inteligível e como o conhecimento matemático se constitui por reminiscência. Mediante a leitura do

diálogo Mênon, busca-se compreender o processo da anámnesis. Sob esse aspecto, em Mênon, o

processo é apresentado de duas maneiras, uma de forma mítico-religioso e outra por um caráter

dialético. No caráter mítico-religioso, é inspirado nas doutrinas órfico-pitagóricas dos sacerdotes,
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segundo as quais, como sabemos, a alma é imortal e renasceu várias vezes: a morte não é senão o

termo de uma das vidas da alma num corpo; o nascimento não é senão o recomeçar de uma nova

vida que vem somar-se à série das vidas  precedentes.  A alma viu e conheceu a realidade na sua

totalidade:  a  realidade  do  além  e  a  realidade  do  aquém.  Se  assim  é,  conclui  Platão,  é  fácil

compreender como a alma possa conhecer e aprender: ela deve simplesmente tirar  de si mesma a

verdade que possui substancialmente, e possui desde sempre: e esse “tirar de si” é um “recordar”.

Por  outra  via,  é  pelo  caráter  dialético  que  se  chega ao  constatação de  algo,  que  se  alcança  o

conhecimento. Em Mênon, é analisado não só aporia a respeito da definição de virtude, como da

mesma maneira Platão introduz uma nova aporia fundamental sobre a possibilidade da aquisição do

conhecimento,  e  a  respeito  dessa aporia, de  sua  solução,  o  filósofo  através  das  palavras  da

personagem  Sócrates,  introduz  na  discussão  elementos  que  revelam  influências,  doutrinas  e

métodos aparentemente não socráticos como é o caso da crença pitagórica, da imortalidade da alma

sobre a qual se apoia a teoria da reminiscência apresentada como fundamento da possibilidade de

adquirir conhecimento pelo método de hipóteses que Platão transpõe da matemática para a dialética.

Platão  nos  mostra  que  através  de  um  questionamento  adequado  acompanhado  da  geometria

podemos chegar  a  resultados  de operações  matemáticas  sem nunca antes  ter  sido instruído,  no

diálogo, Sócrates interroga um escravo que nunca estudou matemática, e consegue fazê-lo resolver,

apenas  questionando-o  uma  questão  complexa  de  geometria,  implicando  o  conhecimento  do

teorema  de  Pitágoras.  Em  suma,  sua  teoria  da  reminiscência  nos  apresenta  que houve  uma

existência anterior a atual, as almas teriam guardado uma ciência perfeita onde teriam contemplados

as ideias puras, assim sendo quando nosso espírito passa pelo processo de educação, na verdade,

nada mais  é  que um processo de rememoração,  de recordação das  ideias  puras  que em algum

momento nossas almas já estiveram em contato.

Palavras-chave: Conhecimento; Reminiscência; Matemática; Platão; Filosofia.

O estatuto da Matemática entre as ciências especulativas segundo Alberto de Colônia

Marcos Eduardo Melo dos Santos
Doutorando UNICAMP

marcosinacioep@gmail.com

Um dos problemas levantados por Alberto de Colônia – célebre pela profunda paráfrase de quase

todo o corpus aristotelicum – foi estabelecer o lugar da Matemática ao tratar da ordem das ciências
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especulativas  com  a  finalidade  de  identificar  o  sujeito  da  Metafísica.  Estas  duas  ciências,

juntamente com a Física, compõe a tríplice subdivisão das ciências teóricas e se opõem às ciências

práticas, segundo a tradição aristotélica recebida no ocidente europeu no século XIII. Alberto refuta

o  argumento  atribuído  a  Platão,  segundo  o  qual,  a  Matemática  possuiria  princípios  que  são

necessários e fundamentais para as outras ciências. Em outras palavras, esta não somente se elevaria

ao  nível  da  Metafísica,  enquanto  ciência  que  possui  os  princípios  mais  certos  (confirmação

científica), por serem imutáveis, mas a também seria uma intermediária necessária entre aquela e as

ciências particulares. Alberto acredita na divisão aristotélica das ciências de um modo hierárquico e

argumenta  que,  embora  a  Matemática  e  a  Metafísica  sejam ciências  que tratam de  sujeitos  ou

objetos cuja essência é separada da matéria e, por conseguinte, não estão submetidas a qualquer

movimento, também a Matemática depende dos princípios estabelecidos pela Filosofia Primeira,

outro nome da Metafísica, segundo Alberto. Esta ciência seria primeira porque seus princípios são

fundantes inclusive para a Matemática. Ela trata do ser enquanto ser e das suas divisões, aqueles

temas secundários como o uno e o múltiplo, o separado e o não separado, a substância e o acidente

etc.  Tal  investigação  é  pressuposto  para  as  considerações  próprias  da  Matemática  e  suas

contrapartes:  a  Aritmética  e  Geometria.  O  ser  em  geral  ou  ser  absoluto  (esse  simplex)  é  um

pressuposto  do  “corpo  matemático”,  que  também é  um pressuposto  do  “corpo  físico”.  Mas  o

tratamento do sujeito da Física poderia ser efetivado sem os princípios matemáticos, muito embora

não  fosse  possível  tratar  de  seus  temas  sem os  princípios  oriundos  da  Filosofia  Primeira.  Os

argumentos de Alberto são pertinentes para o historiador da filosofia uma vez que os estudiosos

debatem  sobre  a  predominância  do  neoplatonismo  e  do  aristotelismo  na  ordem  das  ciências

teoréticas nos escritos albertianos e fornece reflexões sobre sua específica concepção das ciências

teóricas e mesmo sobre a própria ciência em geral. 

Palavras-chave: Alberto de Colônia; Aristotelismo medieval; Ciências especulativas; Matemática.

Mesa 6: Lógica
17/10/2017 às 8h30

Husserl e a ideia de uma Gramática Pura Lógica

Andressa Alves Souto
Doutoranda UFSCar

adressasouto@hotmail.com

Na Quarta Investigação Lógica, Husserl esboça o projeto de uma “Gramática Pura Lógica”, cujo
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objetivo é explicitar fenomenologicamente as leis  a priori formais que regem a combinação das

significações  numa  unidade  de  sentido  articulada.  Ele  argumenta,  neste  contexto,  que  não  há

paralelismo  entre  a  complexidade  ou  a  simplicidade  das  significações  e  a  complexidade  ou  a

simplicidade  dos  objetos  significados.  Assim,  tanto  significações  complexas  podem representar

objetos simples, quanto significações simples podem representar objetos complexos. Além disso,

ele sustenta que as partes das significações não espelham partes do objeto, isto é, a unidade da

significação  não  é  decomponível  em  atos  de  significações  parciais  que  corresponderiam  a

determinidades  objetivas.  Desde  então,  um  discurso  se  constituirá  enquanto  tal  apenas  se  ele

envolve uma significação unitária. Esta unidade da significação  é explicada por Husserl por uma

aplicação de sua teoria dos todos e das partes na esfera semântica. Ele sustentará, assim, que à

significação ideal corresponde um momento no ato de significar,  que o caracteriza como sendo

significante.  Estes  atos,  como  atos  intencionais,  referem-se  a  objetos,  que  podem  ser  objetos

dependentes e independentes. Desse modo, um objeto intencional no sentido lato do termo (que

envolve  objetos  ideais,  contraditórios,  estados-de-coisas,  etc.)  pode  ser  expresso  de  modo

significativo. Será, portanto, esta articulação entre momentos, significações e objetos dependentes e

independentes, o que constituirá a unidade da significação. Por conseguinte, com o projeto de uma

gramática pura lógica, Husserl introduz na intencionalidade um princípio de composicionalidade,

que irá determinar as formas válidas de combinações entre as diferentes categorias de significação

que compõem a unidade significativa. Tendo isso em vista, meu objetivo neste trabalho é apresentar

a solução que este princípio alcança para o tradicional paradoxo das representações sem objeto ou,

nos termos de Husserl, dos objetos intencionais. Para tanto, explicitarei, num primeiro momento, a

ideia geral de uma gramática pura que o autor desenvolve nas Investigações Lógicas e, em seguida,

o modo como ela procura responder ao problema em questão,  através da explicitação do modo

como se constitui a unidade significativa de uma expressão.
Palavras-chave: intencionalidade, significação, objetividade.

A Lógica não Nasceu Pronta e Acabada — Lógica Transcendental e Lógica Geométrica

Daniel de Albuquerque Violato
Mestrando UnB

dviolato@gmail.com

É amplamente conhecida a afirmação de Kant de que a lógica nasceu pronta e acabada. Cerca de

100 anos depois da publicação da Crítica da Razão Pura, porém, Frege contestou essa afirmação
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vigorosamente.  Posteriormente,  surgiram inúmeras  outras  lógicas,  evidenciando  que  ainda  está

muito distante o pleno desenvolvimento desse ramo da filosofia. Em 2011, um artigo publicado na

The Review of Symbolic Logic por T. Achourioti e M. van Lambalgen abalou ainda mais aquela

afirmação kantiana. Propondo-se a analisar a lógica transcendental à luz dos desenvolvimentos mais

recentes da lógica, os autores distanciam ainda mais a lógica kantiana do sistema aristotélico – que

seria a única possível, nascida pronta e a acabada. O artigo propõe que a lógica transcendental deve

ser identificada com a lógica geométrica. Essa lógica é intuicionista e, portanto, sequer se trata de

lógica clássica. Nela, não tem validade irrestrita, por exemplo, o princípio do terceiro excluído,

basilar do sistema aristotélico. O texto, porém, contém indícios de que os autores são conscientes de

que  não  concluíram  o  empreendimento  integralmente.  Isso  pode  ser  visto,  por  exemplo,  no

reconhecimento de que juízos particulares negativos, juízos disjuntivos e a categoria da causalidade

não foram exaustivamente considerados no artigo. Além disso, admitem que, do método geométrico

de análise e síntese empregado por Kant, cobrem apenas a parte da análise (a contribuição da lógica

para a constituição dos objetos não é examinada). Esses são casos em que há reconhecimento, ao

menos parcial, mas explícito, de que ainda há muito a ser feito nesse trabalho de formalização. Há,

porém,  passagens  em  que  os  autores  parecem  excessivamente  confiantes  no  avanço  que  já

conquistaram. Ocorre que soa ainda haver muito mais a ser considerado. Por exemplo, Kant trata o

que chama de grandeza intensiva como certa quantidade contínua associada à qualidade do juízo.

Afirmar e negar nem sempre corresponderia a atribuir valor 1 ou 0 a uma fórmula — aparentemente

poderia haver valores intermediários. Para capturar essa noção, talvez seja profícuo o uso de alguma

lógica polivalente.

Seja como for, os autores deram, no mínimo, excelente primeiro passo para o aprofundamento da

compreensão da Crítica da Razão Pura. Lambalgen e Achourioti professam que a formalização da

lógica  transcendental  pode  contribuir  para  clarear  partes  dos  argumentos  da  Analítica

Transcendental, favorecer a clareza conceitual da Crítica da Razão Pura e ensejar análises sobre

consistência e coerência do pensamento kantiano. Em tudo, parecem estar certo. Hoje, há poderosas

ferramentas  para  a  expressão  de  ideias  filosóficas  que  não existiam na  época  de  Kant.  Mas o

emprego dessas ferramentas parece ainda depender de mais pesquisa para a captura adequada do

sistema  do  filósofo  alemão.  De  qualquer  forma,  o  caminho  para  esse  desbravamento  já  foi

corajosamente  aberto  pelos  professores  da  universidade  holandesa.  Com  isso,  diversos

esclarecimentos sobre a Crítica da Razão Pura parecem estar mais próximos. Eventualmente, uma

das mais influentes obras da história da filosofia será amplamente desvendada.
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Reconsiderações sobre o Logicismo Russelliano e o Axioma da Infinitude

Rodrigo Sabadin Ferreira
Doutorando UFRGS
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Neste trabalho procuramos investigar como a versão russelliana da tese logicista com respeito a

Aritmética,  cuja  exposição  em sua  forma paradigmática  encontra-se  em Principia  Mathematica

(1910-13; 1927), pode ser compreendida como uma tese de fundamentação da Aritmética, dada a

aceitação do axioma da infinitude como uma premissa nas provas de diversos teoremas da teoria

dos números naturais (particularmente o teorema que afirma que todo número possui um sucessor

diferente de si mesmo). O tema se mostra relevante dada a considerável quantidade de dificuldades

que outras versões do programa logicista enfrentam, especialmente a versão intitulada de “Neo-

Fregeana”. Dentre as dificuldades fundamentais encaradas pelo programa Neo-Fregeano está seu

tratamento de números como objetos lógicos. Para provar o resultado de que a série dos números

naturais  é infinita,  formulações Neo-Fregeanas do logicismo recorrem a princípios de abstração

como o princípio de Hume (“o número de F's é igual ao número de G's se, e somente se, há uma

correlação biunívoca  entre  os  objetos  que são F's  e  os  objetos  que  são G's”)  que caracterizam

números como objetos. A caracterização russelliana, ao contrário, caracteriza números como classes

de conjuntos equinuméricos e elimina classes contextualmente em termos do aparato da lógica de

segunda ordem (e superior) e, assim, apesar de não ser capaz de provar que a série dos números

naturais  é  infinita,  não  assume  a  tese  de  que  números  são  objetos  lógicos  (nem  qualquer

comprometimento ontológico para além daqueles da lógica de segunda ordem e superior). Neste

trabalho tentaremos reponder as seguintes questões que estão intimamente relacionadas: (1) Em que

medida assumir o axioma do infinito como uma hipótese não eliminada em provas de teoremas

aritméticos compromete a versão russelliana do projeto logicista?; (2) O que motiva a assunção

desse axioma?

Seguindo  autores  da  literatura  secundária  recente  [Landini  (2011);  Klement  (2013)]

argumentaremos que o objetivo do logicismo russelliano é oferecer uma reconstrução lógica da

Aritmética, e não uma fundamentação lógica da totalidade dos teoremas da Aritmética tal como ela

se encontra antes da análise lógica da mesma. Mostraremos que, dado esse objetivo, a conclusão de

que o axioma da infinitude deve ser assumido como premissa nas provas de certos teoremas não
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mostra  que  o  logicismo  russelliano  fracassou,  mas  que  certos  resultados  aritméticos  (como  o

postulado dos sucessores) não são verdades incondicionais. Defendemos que, em última instância, a

plausibilidade dessa conclusão repousa sobre a rejeição do logicismo russelliano da tese fregeana de

que números são objetos e que termos numéricos são termos singulares. Essa rejeição da tese de que

números são objetos, por sua vez, é fundada em uma concepção de análise de acordo com a qual a

eliminação de entidades postuladas em favor de entidades conhecidas deve ser sempre preferida

(Russell, 1924, p.160).

Palvras-chave: Betrand Russell;  Logicismo; Axioma do Infinito;  Fundamentos  da Matemática;

Ontologia da Matemática

Mesa 7 – A Herança de Relações Causais entre Diferentes Domínios Científicos
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Considerações para uma Noção de Valor Útil à Filosofia da Ciência

María Guadalupe Tinajero Paz
Mestranda UFRJ
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O estudo de temas relativos às relações entre valores e ciência tem se popularizado na Filosofia da

Ciência nos  últimos 40 anos.  Um problema é que sem partir  de uma noção clara  do valor,  as

discussões porém da sua importância, resultam desordenadas e pouco compreensiveis, tanto para os

filósofos  da  ciência  como  para  as  pessoas  que  trabalham  nos  múltiplos  âmbitos  das  práticas

científicas. A clareza conceitual é de relevância primordial  para a filosofia,  isso faz ainda mais

problemático o fato de que nem no campo delimitado das práticas  científicas,  seja definido de

maneira precisa ao que nos referimos quando falamos de valores. Na medida em que mas pessoas

abonam sua perspectiva à discussão sem partir de uma noção clara, só assumindo o termo “valor”

dentro dos seus usos variados e difusos, torna-se complicado seguir as linhas de discussão e também

poder afirmar que os que discutem estejam falando sobre as mesmas coisas. Pensando no anterior,

tenho considerado algumas ferramentas que poderiam contribuir na conformação de um conceito de

valor, que enquanto dê lugar à amplitude que requer o uso da palavra “valor”, permita localizar os

valores dentro uma mesma categoria semântica. Não é senão um conceito proposto para o campo do

trabalho científico que possa ser útil à filosofia da ciência. Parto de uma proposta de conceito de

valor do texto El poder y el valor de Luis Villoro, nela o autor sugere ver os valores como variáveis

de duas  qualidades:  por  uma parte  os  valores  tem qualidade epistémica,  e  por  outro qualidade
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afetiva. Isso explicaria aquilo considerado valioso como algo 1) do que se tem uma crença, achamos

algo  valioso  se  cremos  que  ele  tem  certas  propriedades  (qualidade  epistémica)  e,  2)  aquelas

propriedades por diversos motivos são apreciadas (qualidade afetiva).  Essa qualidade dupla dos

valores tem comportamentos diferentes se quem a considera são grupos ou são indivíduos. Ao não

estar  delimitada  uma noção de  valor,  tem sido  considerados  como valores  múltiplas  coisas  de

características radicalmente distintas, desde propriedades físicas até sistemas filosóficos. A minha

proposta da definição de “valor” permite identificar os valores em uma chave da própria linguagem.

Os valores, ao ser propriedades atribuídas a objetos, situações ou estados de coisas, terão a forma de

adjetivos ou de universais de adjetivos.

Palabras-chave: ciência; valores; filosofia da ciência.

Avaliação e o Campo Científico: a construção do conhecimento no Qualis Periódicos

Danielle Cristina Souza de Andrade
Mestranda UNICAMP 

danielle.souza908@gmail.com
 

Atualmente um dos grandes processos avaliativos do ensino superior incidem substancialmente em

sua produção de conhecimento.  Os programas de pós-graduação strictu sensu,  responsáveis por

formar  pesquisadores  das  mais  diversas  áreas  do  conhecimento,  acabam  sendo  o  foco  dessa

produção, pois são nesses cursos que os diferentes grupos de pesquisa se articulam, desenvolvendo

pesquisas e contribuem para a ciência brasileira. Como meio de divulgação e circulação de toda a

produção  acadêmica,  temos  as  revistas  Qualis  Periódicos1,  no  qual,  a  Coordenação  de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) utiliza procedimentos para estratificação da

qualidade  da  produção  intelectual.  Tal  processo  foi  concebido  para  atender  as  necessidades

específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo

Coleta de Dados, situado na plataforma Sucupira. Como resultado, disponibiliza uma lista com a

classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua

produção.2 Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos de qualidade, sendo A1, o mais

elevado, seguindo com as classificações decrescentes A2, B1, B2, B3, B4, B5, e C com peso zero.

Nesse sentido, a epistemologia, como campo de estudo, se torna a base para que possamos analisar

e  compreender  as  produções  realizadas  nesse campo do conhecimento.  O campo de  estudo da

epistemologia  se  faz  necessário  no  contexto  da  compreensão  da  própria  ciência  e  suas

metodologias,  fornecendo-nos  subsídios  necessários  para  entender  aspectos  imprescindíveis  que
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permeiam e influenciam a produção do conhecimento, uma vez que ela adentra e levanta questões

do fazer  científico.  Dessa  maneira,  esse  trabalho  se  propôs  a  analisar  e  investigar  a  produção

cientifica  dos  Qualis  A1  do  ultimo  Triênio  (2010  a  2012)  em  educação  através  do  Esquema

Paradigmático,  instrumento  utilizado  para  avaliar  a  produção  de  conhecimento  a  partir  da

perspectiva epistemológica e cientifica, tendo sido aperfeiçoado através de um viés filosófico pelo

professor Sánchez Gamboa (1982; 1987), acrescentando a essa matriz elementos gnosiológicos e

ontológicos. Todo fazer científico envolve métodos e teorias criadas e/ou utilizadas, e é justamente

compreender como foram criados esses métodos e em que se basearam para chegar a veracidade

dos resultados, bem como algumas maneiras são privilegiadas em detrimento de outras é essencial

para  a  compreensão  do conhecimento  produzido.  A partir  do  uso  da  matriz  epistemológica  da

avaliação  do  conhecimento,  realizou-se  uma  avaliação  da  produção  científica  através  de

instrumentos epistemológicos. Os resultados obtidos realizam uma contraposição entre a avaliação

baseada  em  critérios  epistemológicos  com  a  atual  avaliação  da  produção  do  conhecimento

formulada  pela  Capes,  verificando procedimentos,  semelhanças,  diferenças  e  contradições  entre

elas. 

Palavras-chave: Produção Cientifica; Epistemologia e Qualis Periodicos.

O uso hipotético de ideias a priori e a sua importância para a ciência

Luhan Galvão Alves
Mestrando UNICAMP

luhangalvaoalves@gmail.com
Na Crítica da Razão Pura Kant diz que um uso imanente de ideias da razão pura no âmbito teórico é

impossível. Segundo Kant, uma ideia da razão pura é um conceito problemático, uma projeção de

máxima unidade sistemática de uma experiência em geral, sem referencial sensível, cujo “objeto”

não pode ser dado na experiência possível. Todavia, segundo Kant, que falte às ideias da razão pura

um uso adequado (angemessen) in concreto ou um uso imanente no âmbito teórico, não significa

que não haja um uso efetivo e, mesmo, necessário, que faz avançar as ciências e permite alargar

(erweitern) o conhecimento da experiência. Mas como uma ideia a priori, que jamais poderá ser

auferida na experiência, de que não se possui nenhum referencial na sensibilidade, pode favorecer

as ciências? Como ideias da razão pura, às quais se recusa um uso imanente, podem, ao mesmo

tempo, possuir um uso capaz de alargar os conhecimentos da experiência? Segundo Kant, por meio

de  um uso  hipotético.  Como  diz  Kant,  não  podemos  fazer  nenhum uso  apodítico  ou  um uso

determinado (bestimmten) de uma ideia da razão pura, pois se trata de um principium vagum, que
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nada nos informa, nem poderá nos informar, acerca do objeto posto em ideia. Entretanto, por meio

de  um uso  hipotético  de  ideias  a  priori,  o  entendimento  poderá  trabalhar  sobre  a  experiência

segundo um princípio de unidade sistemática, com potenciais de fazer novas descobertas. Como

isso é possível? Embora a unidade sistemática projetada em uma ideia da razão pura jamais possa

ser dada em uma experiência possível, ao propor uma pesquisa orientada segundo um fim, a razão

prescreve a priori ao entendimento um trabalho sobre a experiência. Trata-se de um trabalho de

busca de unidade e sistematização segundo uma meta (Ziele), cuja projeção fornecida por um objeto

em  ideia  prescreve  ao  entendimento  que  faça  a  pesquisa  empírica  buscando  ordenar  os

conhecimentos adquiridos da experiência segundo aquela projeção, o que permite a descoberta de

novas regras da experiência que o entendimento por si só não poderia alcançar.  Nessa comunicação

discorreremos especialmente sobre as discussões do Apêndice à Dialética Transcendental da Crítica

da Razão Pura. Procuraremos estudar como Kant trabalha o uso de ideias da razão pura frente às

atividades  do  entendimento  humano,  favorecendo  o  uso  empírico  deste,  sob  a  condição  de

princípios regulativos.  O que objetivamos com essa comunicação é mostrar  em que sentido há

empenhos a priori sobre a experiência cujo fundamento tem sede em ideias da faculdade da razão

pura e, por conseguinte, como a justificação de Kant em favor desses empenhos, como algo que está

por detrás da prática científica, ainda é atual no plano da filosofia da ciência, independentemente

dos avanços das metodologias científicas e dos avanços técnicos das ciências.

Palavras-chave: Kant; razão pura; uso hipotético; ideias a priori; princípios regulativos.

Mesa 8 – Semântica, Metasemântica e Metaontologia
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Limites da Teoria computacional da mente: entre a sintaxe e a semântica

Nathália Cristina Alves Pantaleão
Doutoranda UNICAMP
nacherizah@gmail.com

Neste trabalho nos propomos a analisar os limites do paradigma da Teoria Computacional da Mente

(TCM) quando se trata da instanciação de processos semânticos nos moldes da linguagem natural,

considerada uma capacidade cognitiva. Para os defensores da TCM, como Chomsky, a semântica se

limitaria  a  processos  internos  e  dependentes  majoritariamente  de  estruturas  biológicas  pré-
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estabelecidas, como o cérebro. Tais estruturas operariam de modo computacional, ou seja, a partir

de regras lógicas que direcionam a construção sintática, fonológica e semântica da linguagem. O

conteúdo semântico seria, então, suficientemente abarcado por processos computacionais (input-

processamento-output)  que  manipulam  símbolos  sintáticos  informacionalmente  prenhes.  Nesse

sentido, a passagem do nível sintático para o semântico se daria pela interpretação dos símbolos

informacionais segundo regras lineares de abstração e, portanto, passíveis de modelagem mecânica.

Colocamos em xeque tal proposição e apontamos para a relevância do corpo em sua totalidade e as

relações significativas  que este  estabelece com o entorno em que o falante  está  situado.  Nesse

contexto,  tais  relações  significativas  enfrentariam obstáculos  técnicos  e  lógicos  de  modelagem

mecânica (tal como apontado inicialmente por Dreyfus, 1975). Nesse sentido, o aspecto semântico

da  linguagem estaria  relacionado  com os  hábitos  e  as  disposições  da  comunidade  de  falantes.

Assim,  problematizamos  se  uma  concepção  computacional  da  mente,  ao  minimizar  aspectos

ambientais, abarca satisfatoriamente a capacidade semântica. Sugerimos que a passagem da pura

manipulação simbólica para a habilidade de produzir e compreender um número potencialmente

infinito de frases sensatas envolve relações de um agente disposicional situado e incorporado em

um meio dinâmico.Por fim, analisaremos o possível limite explanatório do projeto de modelagem

mecânica da linguagem em seu aspecto semântico quando a consideramos um produto emergente de

relações ambientais dinâmicas entre um agente disposicional e o meio.

Palavras-chave: Computação; Semântica; Disposições.

Tolerância não é caridade: sobre a metaontologia de Carnap

Cleber de Souza Correia
Doutorando USP
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 Em certas discussões na metaontologia contemporânea, um elemento fundamental da postura de

Carnap é frequentemente apresentado de maneira distorcida. Trata-se da tolerância carnapiana . Tal

distorção sugere que a tolerância de Carnap1 consiste  na aplicação do princípio de caridade na

interpretação de disputas ontológicas de primeira ordem. Partes opostas em um debate ontológico

estariam  cada  uma  falando  a  verdade  em  seus  respectivos  dialetos,  ainda  que  as  asserções

1 Carnap, Rudolf. 1950. “Empiricism, Semantics, and Ontology.” Revue Internationale de Philosophie 4 (11): 20–40.

Republicado em 1956, na segunda edição de Meaning and Necessity.
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constituintes do debate sejam aparentemente contraditórias. Essa interpretação de Carnap pode ser

encontrada tanto em Hirsch2 (de perspectiva alinhada à de Carnap) quanto em Sider3 (de perspectiva

contrária). Thomasson argumenta , contudo, que a interpretação é incorreta. Ela mostra4

que a postura de Carnap não implica a assunção de que as partes da disputa ontológica estejam

falando a verdade em quadros linguísticos distintos.

Com  esta  apresentação,  pretendo  contribuir  para  a  conclusão  de  Thomasson.  O  percurso

argumentativo que irei seguir envolve, no entanto, elementos de que ela não trata. Em lugar de

cotejar o princípio carnapiano com o de caridade, apresento a tolerância ela mesma e as razões de

Carnap para exortá-la. Como pretendo mostrar, tolerância significa, de um lado, a não-rejeição de

quadros linguísticos com bases em fatores metafísicos e, de outro, a avaliação desses quadros com

base  em  outros  critérios.  Tolerância  significa,  por  exemplo,  que  escrúpulos  contra  entidades

abstratas não devam ser um elemento de avaliação do quadro dos números. Tal linguagem, para

Carnap, é um instrumento, engendrado e aplicado para certos fins. Sua performance deve ser, pois,

avaliada por critérios como eficiência, simplicidade e conveniência, por exemplo. É, portanto, uma

questão pragmática, e não metafísica, decidir usar ou não tal quadro.

A tolerância de Carnap é uma resposta a certo tipo de postura filosófica que visa a deslegitimar o

emprego  de  certos  quadros  em domínios  de  investigação  teórica.  Tal  postura  se  manifesta  de

maneira clara em artigo de Goodman e Quine. Na introdução do texto, onde os autores apresentam

seu breve  manifesto nominalista,  lê-se:  “Nós não acreditamos em entidades  abstratas.  (...)  Nós

consideramos  insatisfatório  como  uma  filosofia  final  qualquer  sistema  que  admita  entidades

abstratas”5 . Para Carnap, tal atitude é danosa para investigações que fazem uso de quadros que

repugnam  a  inclinações  nominalistas.  Ao  formular  seu  princípio,  Carnap  pretende  preservar  a

integridade  e  avanço de tais  domínios.  O banimento  de quadros  linguísticos  fundamentado em

fatores metafísicos é prejudicial e deve ser substituído pelo ânimo filosófico de tolerância.

Palavras-chave: Carnap; metaontologia; tolerância; caridade.

Metasemântica de types, tokens e elocuções: um estudo de caso

Filipe Martone

2 Hirsch, Eli. 2002. “Quantifier Variance and Realism.” Philosophical Issues 12 (1): 51–73.
3 Sider, Theodore. 2001. Four-Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time. Oxford: New York: Oxford 
University Press.
4  Thomasson, Amie L. 2015. Ontology Made Easy. New York: Oxford University Press.
5 Goodman, Nelson, e W. V. Quine, 1947. “Steps Toward a Constructive Nominalism”. The Journal of Symbolic Logic 
12 (4): 105-22. Tradução minha.
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Nesta apresentação, argumento que devemos distinguir cuidadosamente três tipos de investigação

metasemântica:  metasemântica  de  expressões  enquanto  types,  metasemântica  de  seus  tokens,  e

metasemântica de elocuções ou proferimento dessas expressões. Essa distinção é fundamental para

identificar corretamente os problemas e questões pertinentes a cada nível linguístico. Para ilustrar

por que essa distinção é relevante e como a falha em observá-la pode gerar problemas, apresento o

famoso contraexemplo de John Searle à explicação do significado do falante (speaker-meaning)

proposta por Paul Grice. Se estou correto, o contraexemplo de Searle inadvertidamente confunde os

níveis de investigação metasemântica, e portanto não ataca diretamente a proposta de Grice. Mesmo

que os griceanos em geral estejam de acordo que o contraexemplo de Searle não é muito bem

sucedido, é bastante instrutivo analisá-lo tendo em mente a distinção que proponho, pois podemos

ver com mais clareza por que esse é o caso. A estrutura da apresentação é a seguinte. Primeiro,

explico o que é metasemântica. Em suma, metasemântica é a investigação metafísica de como itens

que possuem propriedades semânticas, tais como expressões linguísticas e suas elocuções, vêm a ter

essas  propriedades.  Em  outras  palavras,  é  uma  investigação  a  respeito  dos  aspectos  mais

fundamentais  da  realidade  que  determinam  fatos  sobre  significado.  Por  exemplo,  uma  das

preocupações da metasemântica é investigar os fatos mais primitivos em virtude dos quais o nome

“Alan Moore” se refere a Alan Moore. Em segundo lugar, apresento rapidamente o programa de

Grice. O programa de Grice é o projeto metasemântico de explicar o significado de expressões

linguísticas em termos de fatos mais básicos sobre falantes e suas intenções comunicativas. Numa

palavra,  Grice  quer  explicar  significado  de  expressões  (expression-meaning)  em  termos  de

significado  do  falante  (speaker-meaning).  Em seguida,  apresento  o  contraexemplo  de  Searle  à

proposta de Grice. A moral do contraexemplo é, em resumo, que intenções comunicativas não são

suficientes para explicar o significado de expressões, ao contrário do que Grice propôs. Contudo, se

entendermos a  proposta  de  Grice  como uma tentativa  de  explicar  fatos  sobre  o  significado de

elocuções e de expressões como types, veremos como o contraexemplo de Searle erra o alvo. Mais

precisamente,  Searle  parece  entender  Grice  como  oferecendo  uma  explicação  dos  fatos  que

determinam o significado de tokens linguísticos, mas esse não é o caso. Finalmente, à luz dessas

observações,  argumento  que  devemos  distinguir  cuidadosamente  três  níveis  de  determinação

semântica, e que os fatos relevantes para cada nível têm diferenças importantes. Em suma, os fatos

relevantes  para  explicar  por  que  elocuções  têm  o  significado  que  têm,  por  que  types  têm  o
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significado que têm, e por que tokens têm o significado que têm, embora estritamente relacionados,

são distintos.

Palavras-chave: metasemântica; Grice; Searle; filosofia da linguagem.
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O suplemento de Engels
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A tese fundamental do Manifesto do Partido Comunista (1847-48) enuncia que "a história de toda a

sociedade até então é a história das lutas de classes" [Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft

ist  die  Geschichte  von  Klassenkämpfen].  Contudo,  na  edição  inglesa  de  1888,  Engels  insere

tacitamente uma nota: "that is, all written society". Trata-se de um suplemento que transpassa toda a

textualidade do Manifesto implicando a noção de História à noção de Escrituração. Engels precisa

mais ainda em sua nota e avança a correlação entre "escrita" e "divisão em classes" em função da

processual  "dissolução  da  propriedade  comunal",  de  sorte  que  a  "escrita"  atua  como elemento

diferenciante, modificando o conceito de História e subordinando-o ao fazer-se seu fundamento. A

incidência  desta  diferença  abre  a  tensão  no  interior  do  conceito  de  História  que,  no  mínimo,

concede uma distinção qualitativa entre História pré e pós-escritural e que, no máximo, identifica

radicalmente o conceito de História ao de Escrituração, em plena dependência mútua. Neste espaço

semântico  de indefinição  que enlaça  História  e  Escrituração,  pretendo ressaltar  a  singularidade

textual  e  efetiva  do  Manifesto enquanto  é  reafirmada,  assim,  sua  própria  potência  política  ao

redimensionar sua escrituração no interior mesmo do suplemento. A suplementação desloca a tese

fundamental do Manifesto da concepção especulativa das filosofias da história para a materialidade

da  letra  transduzindo  pela  função  "escrita"  a  História  em  Política.  Esta  transdução  marca  a

coextensividade  não-redutível  entre  ambas.  E  na  medida  em que  a  produção  do  discurso,  sua

concatenação, é equivocamente determinada pela atualidade da Política e politicamente equívoca

em sua efetividade atual, é aberta a via pela qual é possível articular memória e esquecimento nas

concatenações  de  narrativas  históricas  em  suas  tensões  políticas  conjunturais.  No  limite,  o

Manifesto porta em si nós de identificação capazes de assujeitamentos ao "passar pelo escrito", i.e.,
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sua  narrativa  histórica  visa  o  presente  político  interpelando  os  leitores  pelo  seu  discurso

engendrando um contexto imaginativo prenhe de efetividade inscrevendo-se incessantemente em

sua  corporificação  política  enquanto  ação.  Assim,  trata-se  de  uma  composição  ajustando

escrituração  e  conjuntura  através  de  mecanismos  afetivos  de  interpelação,  uma  contexturação

afetivamente articulada e estruturada. A História [Geschichte] identificada com a Escrita,  enquanto

esta última fundamenta a historicidade, implica, através de sua função diferenciante correlata às

formas de apropriação socialmente determinadas, a tensão diferencial da divisão em classes aos

mecanismos de produção do discurso. Se avançamos a tese segundo a qual Política é História em

ato, no presente, temos a tradução da tensão diferencial da divisão em classes nas operações de

leitura e escrita engendrando ações políticas através do "passar pelo escrito" como mecanismos de

assujeitamento, ou seja, produção, dados os seus limites, de sujeitos políticos. O suplemento de

Engels,  a fortiori, insere-se, então, na típica estratégia materialista que remonta,  e.g., a Vênus de

Lucrécio e ao Deus de Spinoza, e também ao "de te fabula narratur" interpelativo que Marx faz

abrir o texto de O Capital.

Palavras-Chave: Suplemento; História; Política; Escrituração; Interpelação.

O que é marxismo ortodoxo? e a necessidade da categoria da totalidade

Mateus Soares de Souza
Mestrando UFABC

mateusflf@gmail.com

A categoria  de  totalidade  é  uma categoria  metodológica  central  para  se  entender  a  sofisticada

argumentação sobre a reificação desenvolvida por George Lukács no principal artigo de História e

Consciência de Classe intitulado ‘A reificação e a consciência do proletariado’. É sabido que este

texto, e o diagnóstico apresentado por ele de uma sociedade reificada, exerce profunda influência no

que  posteriormente  iremos  conhecer  como  Teoria  Crítica.  Além  de  ser  considerado  um  texto

fundador  do  que  denominamos  comumente  de  ‘marxismo  ocidental’.  Porém,  a  categoria  de

totalidade, tal como aparece no texto sobre a reificação, é formulada pela primeira vez no texto ‘O

que é marxismo ortodoxo?’,  também publicado em História  e Consciência  de Classe.  Primeiro

artigo a ser escrito e que compõe o famoso livro de Lukács, ele foi produzido em sua primeira

versão em 1919 e sofreu diversas revisões até ser publicado em 1923. Argumento que a formulação

dos sentidos metodológicos da categoria de totalidade, a saber: totalidade como totalidade social e

identidade entre  sujeito  e  objeto,  é  resultado de uma metacrítica teórica que Lukács  realiza da
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história da filosofia, em especial do idealismo alemão de tipo kantiano. O filósofo identifica no

problema das ‘antinomias do pensamento’ legado por Kant a expressão máxima de um pensamento

sistemático e rigoroso construído nos limites da reificação. Essas antinomias teriam contaminado as

formulações dos seus interlocutores no presente texto: o marxismo revisionista de Bernstein e o

positivismo de tipo neo kantiano. Argumento ainda, que ao realizar um procedimento de metacrítica

teórica à filosofia clássica alemã, Lukács também realiza uma metacrítica ao seu pensamento. As

antinomias,  como  um  problema  em  suas  formulações  imediatamente  anteriores  à  História  e

Consciência de Classe, vão se transformando. Da dualidade entre Cultura e Civilização de fundo

romântico; para uma ética de esquerda e uma teoria do conhecimento de direita de fundo ético

messiânico; até chegar nas dualidades postas pela filosofia clássica alemã como sujeito e objeto e

seus desdobramentos (ser e dever ser; teoria e prática; etc.). Lukács avalia que, para o tratamento

adequado dessas questões, se faz necessário uma investigação sobre qual o método mais apropriado

que ofereça uma resposta suficientemente racional ao problema. O marxismo, tido pelo filósofo

como sequência direta da tradição alemã, passa a ser considerado, na sua fórmula de materialismo

histórico e dialético, a filosofia mais adequada para dar as respostas demandadas ao problema das

antinomias. Lukács irá articular i) o princípio da prática; ii) o método dialético e iii) a história como

realidade  para  apresentar  uma  noção  própria  de  filosofia  como  realização  autoconsciente  das

demandas  da razão e  que tem na totalidade,  enquanto categoria  do método,  eixo central  dessa

articulação.

Palavras-Chave: Marxismo, Método, Totalidade, Lukács.

Sobre o conceito de Crítica na crítica da política do jovem Marx

Bryan Felix da Silva de Moraes
Mestrando UNIFESP

bryanmoraes@yahoo.com.br

Busca-se demonstrar que os estudos e escritos desenvolvidos entre 1843-1845 pelo jovem Karl

Marx  –  momento  do  exame crítico  da  filosofia  do  direito  de  Hegel,  sobretudo  acerca  de  seu

conceito  de  Estado  –  comportam  um  conceito  de  Crítica  da  política que  consiste  em  uma

associação entre o saber e sua finalidade ético-prática como uma atividade do pensar que orienta

seu movimento e suas formas de saber à reflexão sobre o mundo da práxis social, no sentido dos

assuntos próprios da polis, conferindo a esta crítica um status de Filosofia social e recuperadora de

um debate sobre as formas de pensamento próprias do objeto sócio-político. Especificamente, o
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saber que dizemos surge como uma oposição às formas de consciência jurídico-políticas do mundo

moderno (a consciência especulativa) e age, por isso, antiespeculativamente. Este ato (Tat) de saber

imediatamente  o homem em sua  vida  social  se  opõe à  mediação especulativa  e  concentra  seu

procedimento em uma visada ético-prática que busca reverter uma situação de estranhamento entre

o homem moderno – imbuído na consciência privada da vida econômica burguesa – e o conceito do

Estado político voltado ao interesse público. 

Palavras-chave: Crítica; Estado; Direito

Mesa 10 – Linguagem, metáfora e existencialismo

17/10/2017 às 14h00

A analítica existencial de Ser e Tempo a partir da interpretação heideggeriana dos gregos:
phronesis e logos

Felipe Maia da Silva
Mestrando USP

felipemaia_lee@hotmail.com

Já em Ser e Tempo, publicado em 1927, Heidegger estabelece importantes críticas à metafísica e à

sua possível tendência encobridora a respeito da investigação ontológica explícita. Nesse sentido a

obra pode ser considerada a primeira grande tentativa heideggeriana de superação da metafísica e

isso devido à busca de um sentido unificador do ser, encontrado na temporalidade do ente que

compreende ser, isto é, o homem. A analítica do Dasein em sua existência serve, assim, de base a

partir da qual o salto para a investigação ontológica mais ampla deverá ser realizado. Nem por isso,

contudo, Heidegger desconsidera e rejeita tudo aquilo que pode ser considerado ‘metafísico’: trata-

se,  muito  mais,  de  uma  busca  de  clarificação  dos  limites  desse  pensamento  predominante  na

filosofia desde seus primórdios gregos e de uma tentativa de ‘destruição’ dos dogmas a respeito do

ser que se formaram ao longo da tradição. Para que se evite, assim, a imagem de um Heidegger que

apenas rejeita a metafísica em benefício de um ‘outro pensar’, este trabalho buscará mostrar alguns

aspectos da influência de Aristóteles sobre Ser e Tempo, que não se restringe apenas à escolha de

certos temas clássicos, mas sobretudo à própria estruturação dos conceitos e da obra. A filosofia do

Estagirita sempre permaneceu determinante para o pensamentode Heidegger e presumivelmente a

leitura da dissertação de Franz Brentano sobre o “múltiplo sentido do ente em Aristóteles” em 1907

tornou o jovem Heidegger atento para as dificuldades e a importância das investigações ontológicas.
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Desde então foram frequentes os seminários e textos que atestam a busca heideggeriana de uma

compreensão de Aristóteles. A esse respeito o seminário intitulado Platon: Sophistes, proferido em

Marburg no semestre de inverno de 1924/25, simboliza um importante momento no pensamento

heideggeriano, pois ali estão prefigurados, a nosso ver, temas fundamentais que serão desenvolvidos

posteriormente em Ser e Tempo. Apesar de o seminário ter como meta principal a interpretação do

diálogo Sofistas de Platão, Heidegger dedicou a introdução da obra a uma análise de certos tópicos

da Ética a Nicômaco aristotélica. Nessa introdução o filósofo alemão apresenta a importância do

conceito  de  phronesis  em  Aristóteles,  entendido  como  uma  ‘sabedoria  prática’ ou  uma  ‘razão

prática’, buscando indicar nessa sabedoria sua relação com o logos, no sentido de que também ao

‘mundo prático da vida’ pertence, como característica marcante, uma articulação ‘lógica’ operante.

Destacando a envergadura do logos inerente à phronesis Heidegger pretende, assim, relativizar a

importância  do  logos  ‘teórico’,  que  se  pretende  único  e  que  monopoliza  a  própria  história  da

filosofia.  As  discussões  em  torno  da  interpretação  heideggeriana  da  phronesis  e  do  logos  no

seminário em questão deverão nos conduzir, assim, à própria estruturação da analítica da existência

do Dasein que, enquanto analítica da ‘vida humana’, privilegia as considerações fenomenológicas

do homem no mundo e na lida cotidiana. Por esse caminho pretendemos demonstrar como Ser e

Tempo de continua, de certa forma, na linha de certas intuições aristotélicas que, no entanto, teriam

sido encobertas pela própria tradição metafísica posterior.

Palavras-chave: Heidegger; Ser e Tempo; Aristóteles; logos

Dilthey e Heidegger: compreensão e verdade a partir do nexo histórico

Débora Moreira Guimarães
Doutoranda UNIFESP

deborahkiedis@hormail.com

Em  suas  Ideias  sobre  uma  psicologia  descritiva  e  analítica  Dilthey  busca  estabelecer  uma

fundamentação psicológica a partir da instauração da hermenêutica como metodologia própria às

ciências do espírito (Geisteswissenschaft). Muito além de apenas interpretação, a hermenêutica, em

sua reformulação filosófica, consiste na interpretação no âmbito dos campos de sentido constituídos

historicamente. Como metodologia própria às ciências do espírito, visa estabelecer uma crítica à

razão histórica  a  partir  da dicotomia  entre  explicação e  compreensão,  tendo como referência  a

noção de fenômeno e de vida, enquanto totalidade complexa de fenômenos. A noção de explicação
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surge para Dilthey como uma forma de paradigma das ciências naturais, uma vez que estas visam à

decomposição dos fenômenos da vida em partes específicas que passarão a ser analisadas a partir de

uma decomposição explicativa, sem conexão com o todo estrutural que constitui o fenômeno em si.

Nesse sentido, a hermenêutica faria exatamente o contrário no que concerne às ciências humanas:

trata-se  de  reconstruir  a  totalidade  da  vida  do  fenômeno  identificando,  nesta  totalidade,  as

articulações históricas responsáveis por abarcar os três âmbitos nos quais é assegurada a situação

interpretativa: a compreensão, a expressão e a vivência. Dilthey refere-se à vida psíquica tendo

como base o nexo estrutural no qual ela está imersa. Esse nexo atinge o campo da vivência humana,

no qual os sentidos captados no mundo tornam-se conteúdo para a compreensão, que mobiliza o

ente  humano  impelindo-o  a  ação  voluntária.  Dessa  maneira,  as  transições  decorrentes  da

mobilização  da  vida  psíquica  recaem para  o  âmbito  da  interioridade,  uma  vez  que  se  tornam

conteúdos da vivência humana. Pensando na filosofia de Heidegger, estabeleceremos um diálogo

entre o seu pensamento tardio e a psicologia descritiva de Dilthey a partir das noções de nexo, de

compreensão e de verdade. A dicotomia velamento-desvelamento provoca uma espécie de virada

hermenêutica no interior  do pensamento heideggeriano,  uma vez  que a  verdade como abertura

originária torna-se condição de possibilidade de qualquer âmbito lógico-semântico. A concepção da

verdade como topologia do ser, decisiva nas obras de 1930, insere-se no contexto da inversão da

investigação heideggeriana, uma vez que a pergunta diretriz de Ser e tempo pelo sentido do ser cede

lugar, nas Contribuições à filosofia, à pergunta pela verdade do ser. Esta “viragem” sugere uma

insuficiência  no  que  diz  respeito  à  investigação  sobre  a  verdade  em  seu  primeiro  momento

filosófico, uma vez que os campos de sentido históricos não foram suficientemente problematizados

na  analítica  de  Ser  e  tempo.  Logo,  em que  sentido  será  possível  pensar,  primeiramente,  uma

mobilização dos próprios campos hermenêuticos para, em seguida, fundar uma liberdade para além

das estruturas interpretativas previamente dadas nas quais todo ser-aí já se orienta em suas relações

intramundanas?

Palavras-chave: Dilthey; Heidegger; Compreensão; Verdade; Historicidade.

Ao menos dois usos da linguagem: a função heurística da redescrição metafórica

Vinícius Oliveira Sanfelice
Doutorando UNICAMP

vi.fast@hotmail.com
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Este trabalho investiga a posição compreensiva de Paul Ricœur ao procurar uma articulação entre o

discurso filosófico e o discurso científico. O entendimento de que a ciência é uma visão de mundo

irreversível, mas que não se reduz à verificação de hipóteses leva-o a sugerir um terceiro discurso

“misto”. Esse discurso foi ensaiado através de um diálogo entre a perspectiva fenomenológica e a

perspectiva da “neurobiologia do sentido” defendida por Jean-Pierre Changeux. O diálogo apresenta

a resistência à naturalização da fenomenologia e a busca de uma experiência humana integral. O

objetivo do meu trabalho é entender porque esse diálogo parece ter  “falhado” em ultrapassar a

resistência e em definir tal experiência integral. Retorno, então, ao plano da linguagem e de dois

usos distintos que dizem respeito ao discurso filosófico e ao discurso poético. Ricœur afirma que

eles teriam em comum uma dimensão referencial de primeira ordem que é alterada pela redescrição

metafórica  –  a  função  heurística  da  poesia  é  comparada  com  a  ficcionalidade  dos  modelos

científicos. A teoria ricœuriana da metáfora pode esclarecer sobre uma visão de linguagem e de

ciência a partir de uma intuição de linguagem como metafórica e a suspeita de que nossa visão de

ciência frequentemente resulta em realismo ingênuo. Sua abordagem hermenêutica confronta-se,

principalmente, com interpretações pós-modernas da “metáfora” e da linguagem poética. Por sua

vez, noções como referência e verdade metafórica tornam-se necessárias para a compreensão da

dinâmica entre discursos. Investigo a relação entre ciência e poesia como pensada por Ricœur, dois

usos  opostos  e  necessários  da  linguagem  diante  dos  riscos  da  polissemia.  Sua  afirmação  da

irredutibilidade  da  linguagem comum à  formalização e  de  que  a  função poética  da  linguagem

preservaria  o  discurso  científico  do  “fanatismo  do  manipulável”.  Defendo  que  a  expressão

metafórica é um auxílio hermenêutico que permite preservar a crítica à ciência e ao mesmo tempo

evitar  um ceticismo  forte  em relação  a  ela.  Defendo  a  incorporação  ricœuriana  da  suspeita  à

interpretação  do  discurso  científico  e  do  discurso  filosófico.  Essa  incorporação  revelaria  um

paradoxo semelhante ao que Ricœur encontrou na defesa do caráter tensional entre verdade literal e

verdade metafórica. Uma resposta ao paradoxo pela via negativa não é uma solução. Por outro lado,

a aplicação de um índice crítico ao “como se” ficcional permitiria a tomada de consciência da

violência da interpretação – seria preciso aceitar o convite que o poético nos faz renunciando ao

“como se” da ingenuidade ontológica. 

Palavras-chave: linguagem; metáfora; hermenêutica; Ricœur. 

Um outro começo e sentido para um novo sentido de começo e começo de sentido
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Mestrando UFPE

giovanifilosofia@gmail.com

O trabalho em questão pretende se debruçar sobre algumas das obras fundamentais do filósofo

alemão Martin Heidegger, no sentido de problematizar as noções de filosofia como ciência e visão

de mundo. Para o pensador, nesse movimento pendular onde a filosofia é vista ora como pretensão

de ciência,  ora  como visão de mundo,  instala-se a  sua  dubiedade.  Dubiedade aqui  se  mostra,

segundo Heidegger, quando, por um lado, a filosofia é vista como ciência e, por isso, confundida

com os seus modos de operar para atingir um conhecimento “válido”, acabado e definido e, por

outro, como visão de mundo, onde mundo, por ser “governado” pelas verdades absolutizadas da

ciência,  também  está  contaminado  por  esta.  Assim,  na  tentativa  de  situar  o  pensamento

heideggeriano  no  caminho  de  uma  crítica  da  visão  de  filosofia  como  desvio,  isto  é,  como

dubiedade, o artigo em questão pretende se perguntar por uma filosofia que nem seja ciência, nem

visão de mundo pautado pela ciência. Pensar um outro começo de sentido para um novo sentido de

começo e começo de sentido, neste caso, é meditar sobre um deixar penetra no essencializar das

disposições afetivas (Stimmung) abertas pela existência para o ser-no-mundo; é o de demorar junto

as coisas e delas conseguir falar de modo mais profundo, contínuo, simples e duradouro. Aqui, a

filosofia – enquanto postura – acontece, quer dizer: apropria, quando leva o ente ao encontro do

ser; e o ser ao encontro do ente. Ela dá-se como um apropriar-se do ser pelo ser simplesmente ser

do  dasein.  Outrossim, aqui, filosofar dá-se como um acontecer-apropriador. Nesse acontecer, o

dasein apropria-se do fundamento máximo da transcendência, esta é a temporalidade em essência.

Nisto,  o  tempo é o que  se  reescreve  como pergunta  fundamental  com a qual  se  determina  o

horizonte de compreensão da transcendência. Nesse sentido, repensar o que significa filosofia é

filosofar  se  dá  no sentido da pergunta:  Que significa ser? Repensando,  meditaremos sobre  as

essenciais noções de sentido do cuidado (sorge), temporalidade e transcendência.  Para subsidiar

nosso  trabalho  serão  utilizadas,  essencialmente,  tais  obras:  Ser  e  Tempo;  Os  conceitos

fundamentais  da Metafísica:  Mundo – finitude – solidão;  Introdução à Filosofia;  As questões

fundamentais da filosofia; Introdução à Metafísica; A essência da liberdade humana: Introdução à

filosofia e  Que isto – A filosofia?. Para tanto, seguiremos tal caminho: (1) Da dubiedade como

incerteza de ser a filosofia ciência e visão de mundo; (2) Visão de mundo como postura e filosofar

e (3) Filosofia como um despertar de uma tonalidade afetiva fundamental.

Palavras-chaves: Heidegger; Filosofia; Stimmung; Metafísica; Ontologia fundamental.
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   Mesa 11: Kripke
17/10/2017 ás 16h30

Nomes vazios – Termos singulares ficcionais e pressuposições de referentes 

Luisa Luze Brum Genuncio
Mestranda UFRJ

luisaluzebg@gmail.com

Segundo a  Teoria  Descritivista  de  Bertrand Russell  nomes  próprios  correspondem a  descrições

definidas. No famoso exemplo de Gottlob Frege, "Héspero é Eósforo", temos dois nomes que têm

sentido distinto, mas que se descobriu tardiamente referem ao mesmo objeto. Um outro exemplo de

Russell já lida com um problema posterior: “O rei da França é careca”, uma sentença com sentindo

apesar de não referir a nenhum objeto. Termos singulares na linguagem permitem que se comunique

sentido mesmo que não exista o objeto referido pelo termo. Os nomes sem referente são comumente

chamados de nomes vazios na literatura, pois temos uma relação de nome-sentido-referência na

qual a última posição está vazia.  Saul Kripke em “Naming and Necessity” apontou graves falhas na

teoria de Russell. Para Kripke, nomes próprios não poderiam ser conotativos, e deveriam ser apenas

denotativos. Através do uso de argumentos contra factuais Kripke defende a sua intuição de que

nomes são designadores rígidos. Nomes próprios apontariam para o objeto desde o momento de

batismo através de uma cadeia causal mantida pela comunidade de falantes. Enquanto esta teoria é

imune aos argumentos contra factuais ela não o é tão bem com respeito ao problema de nomes

vazios. Com nomes ficcionais uma solução pode ser tratar os nomes como designadores rígidos de

entidades  abstratas,  mas  esta  parece  ser  uma  solução  ontologicamente  muito  pesada  para  o

problema.  Existe a intuição forte de que nomes vazios de referente pelo menos têm sentido. Para

Frege nomes têm sentido e referente, mas é a análise da proposição expressa numa sentença com o

objeto no mundo que vai determinar o valor de verdade da proposição. Para verificar que o valor de

verdade de “A Terra se move ao redor do Sol”,  basta que o objeto,  Terra,  tenha a propriedade

atribuída, no caso, de se mover ao redor do Sol. O valor de verdade de “Sherlock Holmes é um

detetive  inglês”  é  inverificável,  pois  não  existe  um objeto  sendo  referido  pelo  nome Sherlock

Holmes.  No entanto  parece  que  existe  algo  de  mais  válido  em dizer  “Sherlock  Holmes  é  um

detetive” do que em dizer “Sherlock Holmes é um advogado”.  Tratar nomes como designadores

rígidos, e assim nomes vazios por sua vez como designadores de entidades abstratas não parece tão

intuitivo quanto o argumento inicial de Kripke. Ao mesmo tempo, as falhas que ele apontou no
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sistema de Russell não podem ser levianamente ignoradas. As propostas de Gareth Evans, Kendall

Walton e Manuel García-Carpintero de como lidar com ficção nos oferecem alternativas para os

problemas apontados no confronto das teorias de Russell e Kripke. 

Palavras-chave: nomes vazios; ficção; descriptivismo; referência. 

A resposta de Donnellan ao contingente a priori kripkeano

Rafael Albiero Vieira
Mestrando UNICAMP

rafael.albertovieira@gmail.com

A ideia de que podem existir proposições que representam verdades as quais podem ser conhecidas

de maneira contingente e a priori ganhou destaque primeiramente com Saul Kripke e sua discussão

sobre  noções  metafísicas  e  epistêmicas  às  quais  contingência  e  aprioricidade  pertencem.  Em

Naming and Necessity, Kripke apresentou um dos argumentos mais fortes contra a tese descritivista

para  nomes  próprios  e,  ao  decorrer  de  sua  argumentação,  chamou atenção  para  o  fato  de  que

existem casos em que podemos ter acesso a verdades contingentes de maneira a priori, e além disso,

acesso a verdades necessárias de maneira a posteriori. Esta ideia causou desconforto na tradição,

uma vez que mostrou que uma tese muito bem estabelecida estava incorreta, isto é, que as noções

de necessidade e aprioricidade, ao contrário do que se pensou, não são extensionais: o contingente a

priori constitui, então, um paradoxo intolerável. Houve muita discussão desde que Kripke chamou

atenção para este fato, e as mais diversas visões foram defendidas. Um dos filósofos que se mostrou

contra a ideia de que proposições contingentes podem ser conhecidas de maneira a priori foi Keith

Donnellan,  em  “The  contingent  a  priori  and  rigid  designators”.  Para  Donnellan,  os  exemplos

kripkeanos não são filosoficamente interessantes porque falham em capturar ingredientes básicos

que  caracterizam um conhecimento  como  sendo  genuíno.  Isto  é,  Donnellan,  ao  longo  de  sua

argumentação,  apresenta  alguns  motivos  e  princípios  para  demonstrar  que  os  exemplos

apresentados por Kripke não são filosoficamente interessantes (ou seja, são exemplos que dizem

respeito apenas sobre a própria linguagem, isto é, não sobre verdades ou estado de coisas do nosso

mundo). Tendo este contexto em mente, com esta breve apresentação tenho o objetivo de, em um

primeiro momento, expor a teoria kripkeana de nomes e descrições, bem como a apresentação de

seus  exemplos  do  contingente  a  priori.  Em  um segundo  momento,  apresentarei  a  resposta  de

Donnellan aos exemplos kripkeanos, junto com distinções importantes sobre a linguagem e nosso
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conhecimento,  como  também  os  princípios  que  caracterizam  um  conhecimento  como  sendo

genuinamente a priori. Ao final, pretendo expor e comentar um pouco da repercussão que ambos os

textos produziram na tradição.

Palavras-chave: Donnellan; Kripke; Epistemologia.

Linguagem e Visão da Comunidade na Filosofia de Saul Kripke: de Naming and Necessity a
Wittgenstein on Rules and Private Language

Daniel Soares da Silva
Doutorado UNIFESP

danie12s1@hotmail.com

A presente  comunicação visa  a  defender  a  interpretação de  acordo com a  qual  há  uma

continuidade substancial, associada à importância conferida à dimensão social para a explicação da

linguagem, entre  Naming and Necessity e  Wittgenstein on Rules and Private Language, de Saul

Kripke.  A  hipótese  interpretativa  a  ser  desenvolvida  afasta-se  em  vários  pontos  da  leitura

tradicional, para a qual não há qualquer unidade significativa entre esses dois importantes livros de

Kripke dedicados à filosofia da linguagem, o que justificaria o tratamento desarticulado atribuído

habitualmente a esses escritos. Para alcançar a sua finalidade, a comunicação organiza-se em quatro

partes principais. Assim, na primeira parte, é apresentada a interpretação tradicional, bem como

algumas razões que poderiam ser apontadas para a sua sustentação. Ainda nessa primeira parte,

consideram-se também algumas visões heterodoxas e minoritárias acerca das relações entre Naming

and Necessity e Wittgenstein on Rules and Private Language, as quais não são em geral plenamente

desenvolvidas pelos seus autores. A parte 2, por sua vez, é dedicada à apresentação do modo como a

dimensão social da linguagem se mostra na explicação da referência desenvolvida em Naming and

Necessity.  Dessa forma,  são examinadas as noções de cadeias comunicativas e  de comunidade,

fundamentais para a proposta defendida em  Naming and Necessity e para o desenvolvimento da

hipótese central adotada nesta comunicação. Em seguida, a parte 3 investiga a dimensão social da

linguagem tal como ocorre em Wittgenstein on Rules and Private Language. Para isso, analisa-se o

paradoxo sobre o significado formulado nesse livro, assim como a solução cética que o responde, a

qual é a responsável por introduzir os aspectos comunitaristas característicos dessa última obra. Na

parte 3, são consideradas também as tentativas de solução direta ao paradoxo semântico, as quais,

na medida em que inevitavelmente fracassam, constituem uma fonte indireta de apoio para a própria

solução cética. Por fim, com base no exame comparativo realizado nos momentos anteriores, a parte
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final considera as principais diferenças e semelhanças entre os dois livros analisados, ressaltando-se

a semelhança quanto à dimensão social da linguagem. A última parte também apresenta e responde

algumas objeções que poderiam ser feitas à interpretação defendida nesta comunicação.

Palavras-chave: Kripke; Referência; Significado; Comunidade

Mesa 12 – Teoria do Estado
17/10/2017 às 16h30

Habermas e o vício dogmático da Teoria Discursiva do Estado Democrático de Direito

Thiago Ferrare Pinto
Mestrando UnB

thiagoferrarepinto@gmail.com

A teoria discursiva do Estado democrático de Direito encontra sua materialidade no fato de que “a

objetividade da exigência de um novo espírito vem da dor dos ofendidos” (HABERMAS, 2007, p.

52). O problema, porém, é que a pressão do presente impele a construção da memória social a partir

da sincronização da história. Ou seja, a tematização da dor só se dá à medida do possível, sendo o

possível o espaço pré-determinado pelas estruturas do Estado constitucional (SAFATLE, 2015, p.

137). Toda dor é concebida como indício de antagonismo material,  nunca como a materialidade

fundante de um antagonismo formal. Em última instância, não se põe em xeque “o horizonte formal

consensual de legitimidade dos enunciados” (SAFATLE, 2015, p. 149), de modo que a vida política

se resumiria ao debate sobre as discordâncias que se travam num espaço delimitado de antemão.

Seria o caso de dizer, portanto, que Habermas ainda opera nos quadros naturalizantes do liberalismo

político  de  Rawls.  Embora  tenha  afastado  a  ideia  do  fato  do  pluralismo  razoável  através  da

historicização  da  formação  das  diferenças,  Habermas  supõe  o  caráter  universal  do  projeto

constitucional  enquanto  instância  mediadora  da  liberdade.  Nesses  moldes,  o  universal  não  é

mediado pelos momentos particulares de sua crítica; o universal, portanto, permanece intocável.

Precisamente neste ponto a teoria discursiva do Estado democrático de Direito não sustenta a sua

pretensão de materialidade: o atrito produtor de antagonismos formais – na terminologia de Safatle,

a  capacidade  do  desamparo  de  pôr  em xeque  a  universalidade  das  estruturas  que  medeiam a

liberdade jurídica – é ocultado pelo não reconhecimento da legitimidade de demandas que não se

deixem traduzir na gramática uniformizante do direito constitucional. A gramática constitucional

ampara as demandas por justiça, uma vez que demarca os limites daquilo que é antecipado como
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politicamente possível. Pensar a política a partir do desamparo envolve a centralização daquelas

demandas que colocam em xeque os  limites  do possível,  ou seja,  demandas que questionam a

rigidez das estruturas que, à medida que delimitam o espaço formal da crítica social, acabam por

dizer o que a crítica pode ser: “[...] estar desamparado é estar sem ajuda, sem recursos diante de um

acontecimento que não é a atualização de meus possíveis” (SAFATLE, 2015, p. 71). A força política

do desamparo reside no desejo de transformação da base supostamente consensual por meio da qual

uma comunidade dialoga racionalmente sobre a sua história. A abstração do consenso racional é

revelada pela realidade do desamparo, pela asseveração da necessidade de se dar voz àqueles e

àquelas que não encontram voz nos marcos pré-estabelecidos pelo Estado democrático de direito

para a crítica social.

Palavras-chave: Teoria crítica; Habermas; materialismo. 

A concepção de governabilidade no curso Segurança, Território, População de Michel

Foucault 

Marco Antonio Correa Bezerra
Mestrando UFPA

ma.cb@globo.com

O trabalho visa compreender o poder como direito originário de um contrato social denominado por

Michel  Foucault  de  governamentalidade,  analisado no curso  Segurança,  Território,  População,

ministrado em 1977-1978. Para realizar tal intento, partiremos da confrontação crítica que Foucault

estabelece  com a  ideia  do  poder  soberano.  O  curso  acima  referido,  Foucault  critica  Rousseau

considerando sua posição como sendo representante daquilo que ele chama de “concepção jurídica

do poder”.

Palavras-chave: Poder; Estado; Soberania; Governamentalidade

Neo-estamental? Proto-corporativa? Considerações sobre a representação política em Hegel

nos escritos de Württemberg (1817) e Reformbill (1831) 

Verrah Chamma
Doutoranda UNICAMP

verrah@hotmail.com
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No pensamento alemão, é somente a partir da Revolução Francesa que a questão da representação

política se torna verdadeiramente um problema teórico, passando a integrar as doutrinas do direito

público,  as  teorias  do  Estado  e  de  seu  novo  ordenamento  na  modernidade,  o  chamado

constitucionalismo. Mas não é senão a partir do momento em que a representação política adentra

o  cenário  histórico  do  recém-fundado  reino  de  Württemberg  (1806)  que  Hegel  se  dedica  pela

primeira vez à questão (em seu artigo “Negociações na Assembleia dos Estamentos [Landstände] do

Reino  de  Württemberg  nos  anos  de  1815  e  1816”,  de  1817).  E  talvez  não  por  coincidência,

considerando-se a urgência do tema tanto do ponto de vista empírico como teórico-conceitual, o

último escrito de Hegel tem igualmente por tema central a representação política, também analisada

a partir de uma conjuntura política específica, desta vez, na Inglaterra e Irlanda (a série de três

artigos  publicada  em  1831  no  jornal  estatal  prussiano,  Allgemeine  preuβische  Staatszeitung,

intitulava-se “Sobre a Reformbill inglesa”). Interessa-nos investigar, nestas duas obras, a posição de

Hegel a respeito da representação política, cuja peculiaridade e dificuldade residem, primeiramente,

tanto em uma rejeição ao modelo liberal e atomizante de inserção no Parlamento, que se daria por

meio do voto individual (apesar das restrições censitárias) como em uma recusa da velha ordem

política, baseada nos direitos tradicionais da aristocracia agrária (os Jünker, em Württemberg), dos

privilégios  do  estamento  dos  escrivães  (também  em  Württemberg)  e  do  poder  parlamentar,

fortemente mantido por meio de suborno, da aristocracia fundiária das pequenas cidades e distritos

ingleses, bem como dos banqueiros vinculados à companhias colonizadoras daquele país. Talvez

fosse possível inferir daí que Hegel, como Burke, defenderia uma representação dos interesses da

nação,  mas  a  finalidade  da  representação  política  em  Hegel  não  parece  ser  simplesmente  a

promoçãodos interesses nacionais, a serem reconhecidos ou produzidos nos debates parlamentares.

O que Hegel pretende é que o povo - não como unidade conceitual abstrata, tampouco como o

conjunto  de  indivíduos  circunscritos  territorialmente,  mas  compreendido  a  partir  de  uma

diferenciação interna deles segundo seu pertencimento sócio-profissional, ou seja, concebidos como

membros de corpos profissionais e de estamentos, nos quais eles se organizariam espontaneamente

– seja “acolhido”, pelo monarca, “como parte constitutiva (Bestandteil) essencialmente influente”

na legislação e nos assuntos públicos. Em que pese a subordinação, ao monarca, dos representantes

oriundos de atividades  privadas  e  públicas,  rurais  e  urbanas,  a  entrada destes setores  no poder

Legislativo em conformidade com uma nova forma de ordenação, que podemos chamar de neo-

estamental  (Christoph  Jamme)  ou  proto-corporativa,  obedece  à  racionalidade  do  direito,  por

oposição à  irracionalidade presente nas formas positivas  do direito,  ou seja,  no direito  baseado

54



sobretudos em privilégios e no arbítrio, e que caracteriza todas as outras formas de representação e

de organização da vida política já existentes ou pensadas.

Palavras-chave: representação política; direito racional; direito positivo; atomismo; estamentos.

 Mesa 13 – Sociedade, Linguagem e Política
18/10/2017 às 8h30

O lugar da esfera social na teoria de Hannah Arendt para compreensão da política

Nádia Junqueira Ribeiro
Doutoranda UNICAMP

nadiajr@gmail.com

As distinções entre as esferas pública e privada e a emergência de uma nova esfera, social, como

uma amálgama entre estas duas é apresentada na teoria de Hannah Arendt como uma importante

chave de compreensão para política em seu pensamento. Ao recuperar as dimensões destas esferas

na Grécia Antiga e explicitar o que pertence a cada – sobretudo as atividades humanas -, Arendt

pretende indicar como há o que tenha seu lugar na privacidade e  há o que tenha seu lugar na

publicidade. Com esta interpretação, ela indica os problemas que emergem quando o que deve estar

preservado se expõe e quando o que deve ser exposto se esconde. Ou, dizendo de outro modo,

indica os problemas políticos que emergem quando o que deve residir na privatividade ocupa a

esfera pública. Se esta interpretação de Arendt, por um lado, a coloca como importante pensadora

para compreensão da política moderna e contemporânea e  consequentemente de sua crise,  aqui

mesmo  residem  algumas  limitações  desta  distinção  quando  se  identifica  certa  rigidez  na

caracterização de cada esfera. De um lado, a caracterização dessa nova esfera social nos permite

dizer  que  não  é  possível  haver  política  quando,  da  emergência  da  esfera  social,  os  homens  e

mulheres tornam-se acorrentados ao ciclo infinito de trabalho e consumo. A invasão desta atividade

– trabalho - na esfera pública, – que conformiza, unifica os homens solapando sua pluralidade – em

lugar da ação política, afasta homens e mulheres da participação política. Isto parece fazer muito

sentido se pensamos que, não importa se as necessidades já estarão atendidas, o ciclo de produção e

consumo  é  insaciável  e  afasta  os  homens  dos  negócios  públicos.  Por  outro  lado,  a  reflexão

arendtiana  sobre  a  esfera  social  nos  coloca  a  impossibilidade  de  admitir  que  temas  sociais  ou

econômicos sejam compreendidos como assuntos políticos: aqui se encontra nossa inquietação. Esta

rígida distinção nos impede de admitir que a necessidade possa ser compreendida como um tema

político. É incômodo, na teoria de Arendt, que a liberação seja esvaziada de qualquer traço político,
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uma vez que para a autora, quando a liberação ocupa o espaço da liberdade, o que está em jogo não

é mais o mundo, mas a vida. Quando isso ocorre, para Arendt, a centralidade da preocupação dos

homens está na satisfação das necessidades vitais, não diz respeito a nenhum atributo do homem

que o faça distinto de outro animal - que também deve dar conta de suas demandas biológicas.

Assim, para Arendt,  esse problema não pode nem deve ser resolvido de forma política,  isto  é,

através de discussões e de acordos apenas possíveis por meio da ação e da fala, atividades que

reafirmam a excelência humana e que tornam um homem distinto do outro. Nesta comunicação,

pretendo apresentar os limites e potenciais das reflexões arendtianas acerca da esfera social para se

pensar o conteúdo da atividade política em sua teoria, tema desta pesquisa que se encontra no início.

Palavras-chave: Hannah Arendt; Esfera Social; Política

 Sociedade de massas e espaços de liberdade

Nathalia Rodrigues da Costa
Mestranda UNICAMP

nathaliarodrigues1304@gmail.com

Esta comunicação pretende apresentar em linhas gerais um dos objetivos que nos move em nossa

pesquisa de mestrado acerca da sociedade de massas em Hannah Arendt. O objetivo é o de se pôr

em evidência a importância de se pensar a relação entre a sociedade de massas e a criação e a

permanência  de  espaços  de  liberdade.  A  autora  trabalha  o  tema  da  sociedade  de  massas

fundamentalmente  em suas  obras  As  Origens  do  Totalitarismo (1951)  e  A Condição  Humana

(1958), e o tema dos espaços de liberdade aparece com maior ênfase nas obras das décadas de 1960

e 1970,  Sobre a Revolução e  Crises da República, respectivamente. Nestas duas obras Arendt, a

nosso ver, além de chamar a atenção para o perigo da tendência antipolítica da sociedade de massas,

chama a atenção para um aspecto crucial dessa sociedade dentro do mundo moderno no contexto

pós-totalitário. Esse aspecto é o de que a sociedade de massas passa a existir sem a experiência

prévia de movimentos de massa; o que está em jogo não é mais, pelo menos não necessariamente, a

consolidação de governos totalitários, mas a própria consolidação e permanência de uma sociedade

caracterizada  pela  apatia  e  pelo  desinteresse  com  a  coisa  pública,  pela  homogeneidade,  pela

absorção de diferentes padrões sociais, pelo isolamento, mas, primordialmente, pela solidão, pela

postura de descuido e  de irresponsabilidade com o mundo comum e pela  busca cega por uma

felicidade individual que se realiza no consumo de superfluidades. Arendt quer deixar claro que a

sociedade de massas não está restrita a um momento histórico específico e que ela se manteve,
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independente da inexistência das condições históricas que a formaram no início do século XX, uma

vez que a mentalidade do  animal laborans se tornou a mentalidade do mundo moderno, como a

autora mostra ao término de  A Condição Humana. Apontar para a permanência da sociedade de

massas no mundo moderno, mesmo após a derrocada dos regimes totalitários, é justamente uma das

posições da autora nas suas obras das décadas de 1960 e 1970. Contudo, a nosso ver, mais do que

chamar a atenção dos perigos para a política da existência da sociedade de massas, Arendt está

sinalizando a todo o momento nessas obras para a importância da concretização de espaços de

liberdade nessa sociedade. Desse modo, articularemos nesta comunicação a argumentação presente

nas obras citadas a fim de mostrar que a autora  está sinalizando a importância de se fomentar e

garantir a participação ativa e pública dos cidadãos nos assuntos do governo, de modo que seja

possível que a ausência de disposição da sociedade de massas para a participação política possa ser

pouco a pouco suplantada pelo fomento, pelo cultivo de uma postura política ativa dos cidadãos. 

Palavras-chave: Hannah Arendt; Sociedade de massas; Espaços de liberdade.

Linguagem e política em Giorgio Agamben
Benjamim Brum Neto

Doutorando UFPR
brum@gmail.com

Linguagem e política parecem ser duas constantes na reflexão de Giorgio Agamben. Sobretudo em

seus primeiros livros, publicados na década de 1970 e 1980, o filósofo estabelece relações, muitas

delas inusitadas, entre linguística, psicanálise e filosofia, mas também literatura, teologia e estética,

de modo que sempre podemos extrair  dessas obras interessantes reflexões sobre a linguagem e

sobre a ética. A partir dos anos 1990, sobretudo em 1995 com a publicação do primeiro volume da

série Homo sacer, poder-se-ia argumentar que finalmente o autor estaria tratando de política, como

uma  espécie  de  segunda  fase  de  seu  pensamento.  O  que  pretendemos  mostrar  em  nossa

apresentação é que essa ideia é falsa. Nossa hipótese é a de que a reflexão presente em Homo sacer

entretém uma relação direta com as primeiras obras do autor, de modo que podemos entendê-las

como uma espécie de prolongamento ou de desenvolvimento das teses anteriormente trabalhadas

por ele. Nesse sentido, nossa proposta é a de analisar de que forma a reflexão de Giorgio Agamben

sobre a linguagem fornece um modelo de estrutura e de fundamento à investigação sobre a política

na  série  Homo sacer.  A busca  dessa  confirmação  nos  textos  que  o  filósofo  define  como uma

“arqueologia da política” se justifica pelo fato de que o dispositivo da exceção (exceptio) tem seu
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paradigma na estrutura pressuponente da linguagem. Isso faz com que a reflexão sobre a política -

mas também sobre o direito e a ética - em Agamben tenham como estrutura e fundamento um

paradigma linguístico. A linguagem também aparece como um fator determinante em O sacramento

da linguagem,  onde,  no contexto de uma arqueologia do juramento,  Agamben define a própria

performatividade  da  linguagem  como  aquilo  que,  através  da  veridicção,  torna  possível  as

instituições humanas, como é o caso do direito. O modo arqueológico de consideração das nossas

estruturas  político-institucionais  conecta-se,  nesse sentido,  diretamente às considerações  sobre a

linguagem. As ramificações em tantas disciplinas presentes na série  Homo sacer – da estética à

ética, da metafísica à teologia, da política ao direito – encontrariam no questionamento de nossa

experiência com a linguagem, assim, o seu lugar, o seu topos. Nossa proposta, além de nos permitir

compreender  a  união  de  dois  temas  cuja  conexão  não é  tão  evidente  na  obra  do  italiano,  nos

permitirá  entender algumas divergências em relação à abordagem de Derrida e de Gadamer da

linguagem. É notadamente a partir dessa divergência sobre a linguagem que Agamben se lança em

sua investigação ético-política.   

Palavras-chave: linguagem; política; Giorgio Agamben

Mesa 14 – Religião, Virtude e Política 
18/10/2017 às 8h30

Hobbes e a religião

Campo Elias Florez Pabon
Mestrando UNICAMP

ceflorezp@gmail.com

O objetivo deste trabalho refere-se à diferenciação da questão política religiosa na obra de Thomas

Hobbes, a partir de uma análise feita da Bíblia e da história sacra em seu livro: “sobre o cidadão”.

Para conseguir esse objetivo, Hobbes propõe a religião como um instrumento da política medieval,

tanto por parte do soberano como por parte do papado e a igreja. Com essa Idéia, Hobbes retoma a

história  cristã,  e faze uma divisão do reino (como natural  e profético)  apresentada na obra Do

Cidadão  como  no  Leviatã,  anos  mais  tarde.  Aquela  idéia  será  a  conjuntura  que  propõe  uma

ascendência  do  poder  absoluto  no  reino  profético,  a  qual  recai  sobre  o  prefigura  soberana  do

príncipe  eterno,  que  é  o  caminho  da  salvação,  uma  vez  que  irão  a  promover  no  pensamento

hobbesiano ao mesmo tempo o absolutismo, através da idéia do direito divino do soberano, embora

seja como dominador ou como representante de seus súditos, mas sempre no sentido de conseguir
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uma convivência pacífica entre eles, a fim de manter a obediência civil, como jure divino atribuído

ao soberano civil. Nesse sentido, o autor terá que apresentar a Igreja como uma usurpadora do poder

legítimo do Rei (na terra), apresentando o que ele chamou de erros espirituais ou abusos de escrita,

que são resumidas em três aspectos fundamentais: em primeiro lugar, a natureza e o destino de alma

(escatológico e sentido político da salvação); segundo, o caráter de magia, profecia e revelação; e

em terceiro lugar, as relações entre Igreja e Estado estabelecidos nas Escrituras. Para desenvolver

esta outra teoria, o autor vai usar uma metodologia própria da época, a qual consiste em expor sua

teologia política fazendo uso da figura Trinitária, como autoridade suprema dos dogmas da fé nas

questões da apologética cristã. Além disso, esta análise feita procura explicar o modo de construção

da teoria política de Hobbes em sua relação com o conceito do autenticamente religioso, já que para

Hobbes é claro, o intento que faz a igreja para representar o Reino de Deus na terra, o qual se

transforma como à maior ameaça para conceito de poder absoluto do soberano civil, idéia central

que ataca a analítica hobbesiana que se desenvolve nesse momento.

Palavras-chave: Hobbes; religião; política absolutista.

A religião no Príncipe de Maquiavel

Allan Gabriel Cardoso dos Santos
Doutorando UFPR

atmop3@gmail.com

A interpretação da religião no pensamento político de Maquiavel é costumeiramente feita apoiando-

se nos capítulos referentes a este conceito nos Discorsi – principalmente, nos capítulos de 10 a 15

do primeiro livro. O objetivo deste artigo é demonstrar como no Príncipe, mesmo que de maneira

menos explícita do que em outras obras, é possível perceber a inserção da religião sob o registro da

aparência, antecipando certos temas de obras posteriores do pensador florentino. Para  delimitar  o

lugar da religião no Príncipe, é necessário demonstrar a relação entre a aparência e a construção da

autoridade.  As  ações  dos  governantes,  por  sua  posição  privilegiada  na  sociedade,  produzem

aparência para suas ações políticas, que podem angariar ou diminuir o favor popular. De acordo

com Maquiavel, como o povo julga mais pela aparência e pelo resultado do que pela própria ação, a

aparência produzida pelas ações dos governantes ajudaria na construção da autoridade: as ações

políticas ligadas pelo povo ao “vitupério”, diminuem a autoridade do governante, enquanto que as

ações  políticas ligadas  pelo povo ao “louvor” (O Príncipe,  XV),  ajudam a angariar  autoridade.

Dentre  as  características  capazes  de  recrutar  maior  favor  popular  e,  consequentemente,  maior
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autoridade, destaca-se a religião, que é apresentada pelo florentino como a virtude mais importante

a se aparentar ter (O Príncipe, XVIII). Os fundadores de religiões e de Estados aparecem na obra do

florentino  como  “excelentíssimos  homens”  (O  Príncipe,  VI)  porque  perceberam  e  usaram  da

projeção da aparência de suas ações para angariar mais autoridade, conseguindo deixar um legado

histórico. A primazia dos fundadores de religião sobre os fundadores de Estado – tema comum ao

Príncipe e aos Discorsi – resultaria da aparência produzida pela religião, que tornaria seu portador

mais “louvado” (O Príncipe, XV). Para Maquiavel, aqueles que não perceberam a importância da

projeção  da  aparência  de  suas  ações  políticas,  e  que  não  souberam  utilizar  politicamente  da

aparência,  não puderam ser incluídos no mesmo registro dos excelentíssimos homens,  como se

evidencia no caso de Agátocles, inserido no registro dos excelentíssimos capitães. Entre os temas

recorrentes nas obras políticas de Maquiavel estão também o uso da aparência de religião para a

facilitação  da  instauração  de  milícias  populares,  sendo  o  “temor  de  Deus”  (O  Príncipe,  XII)

utilizado para o controle mais efetivo do povo, e o uso instrumental da religião – temor da punição

divina – por parte da Igreja Católica e de seus representantes, que teriam se apropriado da aparência

de  religião  para  a  obtenção  de  autoridade,  isto  é,  teriam usado  da  aparência  de  religião  para

legitimar  ações  violentas  e  mudanças  drásticas  nos  ordenamentos  para  a  obtenção  de  poder

temporal.

Palavras-chave: religião; aparência; Maquiavel; filosofia moderna. 

Virtù e inovação em O Príncipe de Maquiavel

Otávio Vasconcelos Vieira
Mestrando UNICAMP

otaviovasconcelosvieira1992@gmail.com

A noção de virtù é ao mesmo tempo central e fonte de perplexidades para o leitor de Maquiavel. O

termo é amplamente usado pelo autor e desempenha papel fundamental em momentos cruciais de

suas reflexões.  No entanto,  Maquiavel não nos apresenta uma definição de virtù.  Ao buscar na

leitura da obra o significado da noção, as dificuldades se agravam para o leitor, pois o autor se

utiliza dela com diferentes sentidos, muitas vezes, relacionados, mas, muitas vezes, conflitantes.

Algumas constantes auxiliam o intérprete. Nota-se que a virtù de Maquiavel estaria em desacordo

com uma noção tradicional de virtude moral. A virtù de nosso autor não são as virtudes cristãs, nem

se pretende algum tipo de realização do bem fora do escopo do bom líder ou do bom cidadão. É

sensível no texto, em verdade, os constantes conflitos entre bontà e virtù. O termo se refere, em
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geral,  a  um  conjunto  de  sentidos  que  parecem  compor  um  universo  específico:  habilidade,

disposição  na  ação,  força  e  maleabilidade.  De  qualquer  forma,  o  que  se  apresenta  como  a

característica  mais  certa  do  termo  é  a  sua  relação  com a  fortuna.  Virtù  e  fortuna  dispõem-se

constantemente na obra do autor como um par conceitual - a primeira é uma resposta a segunda.

Fortuna, por sua vez, é outra noção de difícil definição. Trata-se de uma alegoria - a deusa Fortuna,

figura feminina caprichosa,  cuja  volátil  vontade controla  a  imprevisibilidade e  variabilidade do

mundo.  Grande  parte  do  sentido  de  virtù  parece  se  referir  a  capacidade  de  agir  diante  da

variabilidade e do imprevisto. O objetivo da presente comunicação é refletir e buscar esclarecer

alguns aspectos da noção de virtù circunscritos no desenvolvimento argumentativo de O Príncipe.

Pretendemos entender que papel esta noção e sua relação com a de fortuna desempenham na obra.

Mais especificamente: de que forma a relação entre virtù e fortuna está inserida em uma discussão

sobre manutenção dos principados. Em linhas gerais, buscaremos salientar as reflexões quanto às

dificuldades da inovação no campo político como razão para a introdução da relação virtù-fortuna

nas investigações de O Príncipe. Na medida em que o príncipe experimenta mudanças drásticas ou

que  é  forçado  a  inovar  para  manter  sua  posição,  ele  adentra  um  contexto  de  inconstância  e

imprevisibilidade  -  o  terreno da  fortuna.  Diante  da inovação,  portanto,  a  virtù,  enquanto  força

opositora à fortuna, se apresenta como a conduta mais adequada. Esta maneira de compreender a

noção de virtù pode ajudar a esclarecer alguns de seus aspectos dificultosos, especialmente os acima

levantados. Assim, os variados e conflitantes sentidos da noção de virtù estariam condicionados às

variáveis e contraditórias condições impostas pela inovação. O desacordo com os valores éticos

tradicionais  estaria  relacionado  à  inerente  quebra  com  o  costume  da  inovação  e  às  injustas

condições do fortuna. E os sentidos diferentes, mas relacionados, de habilidade, disposição na ação,

força e maleabilidade seriam atributos necessários para o combate à fortuna.

Palavras-chave: Maquiavel, O Príncipe, virtù, fortuna, inovação

O tumulto entre plebe e senado, e a liberdade em Roma

Laíssa Cristine de Oliveira Ferreira
Mestranda Unicamp

Em os Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, Maquiavel apresenta a desunião entre o

povo e o senado como uma das principais causas que possibilitaram a grandiosidade de Roma. E

ainda afirma que essa desunião está presente em toda e qualquer cidade, independente de sua forma

de governo. Tendo a história da cidade romana como exemplo, Maquiavel irá reconhecer a plebe e o
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senado - o povo e os grandes - como duas forças constantes e distintas denominadas dois humores

ou apetites e que permanecem em um conflito constante. Quando o florentino afirma que em todas

as cidades, independente de sua forma de governo, existem apenas dois humores distintos, o autor

reduz diversas forças políticas em apenas duas: o povo, que deseja viver de forma que não seja

oprimido pela classe oposta, e  os grandes, que desejam dominar e oprimir o povo. Cada humor

busca fins distintos,  porém, um não pode realizar seu desejo sem interferir no desejo da classe

oposta, por isso, o conflito é constante. O conflito e os tumultos gerados por ele eram abertamente

reconhecidos como circunstâncias prejudiciais ao ordenamento do Estado e à cidade em geral. Indo

por um caminho nunca antes trilhado, como ele mesmo afirma, Maquiavel irá argumentar contra a

negatividade dos tumultos e irá reconhecer nele condições para afirmar que a primeira causa da

liberdade se origina através dos  tumultos.  Ou seja,  segundo o florentino a  liberdade nasce dos

tumultos gerados pelos embates entre os grandes e o povo. Há diversas formas de se interpretar o

que exatamente Maquiavel entende por liberdade, contudo, é seguro afirmar ele a apresenta como o

resultado do conflito entre os dois humores.  O presente trabalho pretende fazer uma análise da

desunião erntre o povo e os grandes e de suas consequências, examinando como Maquiavel avalia

os tumultos em Roma, a partir da leitura dos capítulos III e IV do primeiro livro dos Discursos. 

Palavras- chave: dois humores; desunião; conflito; tumulto.

Mesa 15 – Teoria Crítica e Hermenêutica
18/10/2017 às 10h45

Reconstrução e hermenêutica: os dois tempos da disputa entre Habermas e Gadamer

Felipe Ribeiro
Mestrado UFABC

feliperibeiro1848@gmail.com

Como  proposta  de  comunicação,  eu  gostaria  de  apresentar,  ainda  que  de  maneira  bastante

esquemática, os dois tempos da disputa entre a teoria crítica de Jürgen Habermas e a hermenêutica

filosófica  de  Hans-Georg  Gadamer.  Dois  tempos,  pois  veremos  que  há  um  momento  de

aproximação entre ambos autores e um momento seguinte de separação. Por um lado, procurarei

expor  como,  nos  anos  60,  Habermas  nutria-se  da  reflexão  hermenêutica  (em especial  contra  a

concepção positivista de conhecimento) e dava a ela um lugar positivo no interior mesmo de sua

teoria crítica, uma vez também que ambas partilhavam do interesse de apontar para o complexo de
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pressupostos históricos que são mobilizados em todo ato de compreensão, seja de um texto, seja de

um  fenômeno  social.  Ao  mesmo  tempo,  porém,  Habermas  já  apontava  para  as  limitações  da

hermenêutica  diante  de  um  conhecimento  com  interesse  emancipatório,  já  que  ela  depende

fundamentalmente de uma valorização positiva de uma dada tradição histórica, a qual pode estar,

contudo, carregada de distorções sistemáticas operadas pode jogos de dominação e poder. A teoria

crítica teria, em vez disso, de direcionar a hermenêutica para uma libertação dessas tradições, o que

significa retraduzi-la nos termos de uma crítica da ideologia. Por outro, buscarei mostrar como, com

a entrada em cena da separação entre autorreflexão e reconstrução e a subsequente elaboração de

uma pragmática universal, nos anos 70, o ângulo de ataque de Habermas muda, passando agora a

disputar lugar abertamente com a hermenêutica (e não mais aproximar-se dela), para substituir as

suas  pretensões  de  universalidade.  Em certa  medida,  isso  se  refere  a  objeções  levantadas  por

Gadamer, a saber: se Habermas concede algo à hermenêutica, então é impossível não designar-lhe

um lugar de condição de possibilidade mesmo ali onde o crítico da ideologia pretende furtar-se a

ela. Daí que Habermas precisará encontrar um outro domínio, independente da hermenêutica e não

passível de suas noções, para ancorar as pretensões normativas de uma teoria crítica que possa

reconstruir as distorções sistemáticas da linguagem. Mais, uma vez, Gadamer reagirá defendendo

que, mesmo no caso das ciências reconstrutivas, a hermenêutica está presente como condição de

possibilidade.  Temos  aqui  uma  tensão,  portanto.  Nossa  comunicação  se  limitará  a  reconstruir

resumidamente esse entrave, mas sem pretender desempatá-lo.  Isso nos permitirá manter ambos

autores numa constelação tensa, em que ambos suscitam interesses para ambos pontos de vista,

como quer Richard Bernstein.

Palavras-chave: teoria crítica; hermenêutica; reconstrução racional; autorreflexão; crítica.

Tradição e crítica no debate Gadamer-Habermas

Rafael Barros de Oliveira
Mestrando USP

rafael.barros.oliveira@usp.br

No rico conjunto de textos de Hans-Georg Gadamer e Jürgen Habermas em diálogo e confronto

direto,  várias  perspectivas  de  análise  e  leitura  se  oferecem.  Nessa  apresentação,  examinarei  a

maneira como ambos os autores lidam com o conceito de tradição. Gadamer vê a estrutura de pré-

compreensão, tomada como ponto de partida de toda interpretação possível e sintetizada na noção

de pré-conceito, como legado cultural que nos chega de acordo com nossa inserção na história de
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uma  comunidade  de  interpretação.  Trata-se  de  um dado  inescapável,  para  Gadamer,  que  toda

interpretação parta de um ponto determinado no tempo e no espaço, de uma determinada tradição e

cultura. No entanto, essa tradição – assim como discursos, textos e símbolos – também é passível de

compreensão  e  interpretão.  Isso  faz  com que  se  estruture,  do  ponto  de  vista  da  hermenêutica

filosófica, um procedimento dialógico: ao abrir-se à recepção de uma mensagem que lhe chega a

partir  do mundo, o indivíduo está sujeito a uma transformação de sua própria consciência.  Em

suma, cada novo esforço de interpretação implica uma reinterpretação da tradição que lhe serve

como ponto de partida e, ao mesmo tempo, do indivíduo sujeito do processo. Habermas levanta

duas grandes objeções a Gadamer por um lado, ele deixaria de levar em conta a carga de poder e

dominação  com  a  qual  a  linguagem  estaria  impregnada;  por  outro  lado,  as  tentativas  de

interpretação encontrariam limites intransponíveis, devido a falhas estruturais da comunicação –

algo que se manifestaria de maneira exemplar na experiência da clínica psicanalítica. Três são os

principais  problemas  levantados  por  Habermas  que  causam  dificuldades  a  uma  tentativa  de

interpretação à maneira proposta por Gadamer: (i) a quebra de regras públicas de linguagem na

mobilização de referencial simbólico; (ii) manifestações de comportamento obsessivo-compulsivo;

(iii)  contradições  performativas,  ocasionadas  por  uma  cisão  entre  as  dimensões  discursiva  e

comportamental.  A  denúncia  dos  limites  da  hermenêutica  filosófica  vem  acompanhada,  em

Habermas, da defesa de uma “hermenêutica profunda”, um procedimento interpretativo construído

a partir do estudo da comunicação entre paciente e analista. Ao reconstruir e expor os argumentos

de parte a parte, buscarei mostrar como a categoria de tradição pode servir de ponto axial para a

organização do debate entre os dois filósofos alemães. Em outras palavras, defenderei que o debate

entre Gadamer e Habermas pode ser lido a partir da maneira como cada um deles lida com o legado

da tradição.

Palavras-chave: Hans-Georg Gadamer; Jürgen Habermas; hermenêutica; crítica; tradição.

Entre Teoria e Anseio: Elementos para a Práxis em Max Horkheimer

Deivisson Oliveira Silva
Doutorando UFMG

deivissonosilva@yahoo.com.br

Em ensaios produzidos na década de 1930, período em que se delimita o campo teórico conhecido

como Teoria Crítica, Max Horkheimer, ao pensar o vínculo teoria-práxis, concebe a teoria como
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delineadora de tendências que serviriam como suportes da ação. Seria possível mesmo dizer que

Horkheimer defende a ideia de verdade em termos práticos e, nesse sentido, no texto “Sobre o

Problema da Verdade” (1935), afirma que “a verdade é um elemento da práxis correta” – uma práxis

transformadora das condições sociais vigentes informada por uma teoria correta do momento atual

ou,  em  outros  termos,  instruída  por  um  diagnóstico  do  tempo.  Trata-se  da  configuração  de

diagnóstico vinculado às lutas históricas com o objetivo do que se poderia denominar emancipação

e que tem a teoria pensada como momento da práxis. A partir da década de 40, Horkheimer formula

um determinado diagnóstico da ordem social  vigente  que identifica a  transformação dos  ideias

liberais  e  do  capitalismo  concorrencial  em  um  capitalismo  monopolista  composto  por  rackets

(grupos em disputa pelo poder tanto econômico quanto político e social) que aprofundou as relações

de dominação. Tal diagnóstico é acentuado pelo autor nas décadas de 50 e 60, período em que

Horkheimer parece confiar menos na tarefa da teoria e passa a enfatizar a dimensão de um cultivo

de  um  anseio  fundado  teologicamente  com  vistas  à  possibilidade  de  alteração  das  condições

vigentes. Esse anseio se consolida em uma espécie de solidariedade que visa unir a humanidade em

um pensamento não dogmático do transcendente para indicar aquilo que, frente às contradições do

progresso, seria capaz de diminuir o sofrimento. Nesse cenário, talvez não seja sequer possível falar

em práxis ou prática transformadora no pensamento tardio de Horkheimer, mas, para seguir uma

indicação formulada em “Pessimismo hoje” (1971), apenas tratar de ações que, “sem esquecer o

mal universal, tentam, apesar de tudo, melhorar o possível”. Trata-se de perseguir a hipótese que, no

pensamento de Horkheimer, realiza-se um deslocamento: do vínculo entre teoria e práxis para a

esperança depositada em um anseio que buscaria seus fundamentos não mais a partir de uma teoria

que informa a prática, mas em um sentimento de solidariedade que retiraria sua força de categorias

teológicas tratadas não afirmativamente.

Palavras-chave: Horkheimer; Teoria Crítica; Práxis.

Mesa 16 – Releituras Marxistas 
18/10/2017 às 10h45

O processo de fetichização: dos Grundrisse à filosofia latino-americana de libertação

Bruno Reikdal Lima
Mestrando UFABC
bruno@reikdal.net

Tendo como motivação e ponto de partida os acontecimentos e experiências políticas recentes no

Brasil,  em  nosso  trabalho  lançamos  mão  do  método  analético  e  da  filosofia  produzida  pelo
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argentino-mexicano Enrique Dussel, explicitando seu modelo teórico de “fetichização do poder”

para  apresentá-lo  como fundamento  da  corrupção  nas  instituições.  Para  este  fim,  pretendemos

mostrar  a  interpretação que Dussel  faz dos  Grundrisse de  Marx e  como essa leitura  permite  a

constituição de um modelo teórico crítico, que a partir do “trabalho vivo” como categoria exterior,

excluída ou ainda em oposição ao capital, expõe o sistema produtivo como um sistema fetichizado,

ou seja, que tenta fundar-se a si mesmo, excluindo sua origem (a saber: o próprio “trabalho vivo”

enquanto real fundamento do capital) – sendo este movimento o que chamamos de fundamento da

corrupção. Assim, se para Marx o trabalho vivo, “o trabalho, portanto, em sua existência imediata,

separado  do  capital”  (2011,  p.241),  funda  o  próprio  sistema  produtivo  e  é  por  ele  alienado,

exteriorizado, “posto de fora” no processo de fetichização, ou seja, de fundar-se falsamente a si

mesmo, para Dussel a “comunidade de vida” funda determinada instituição ou sistema político e

pode ser, também, alienada, excluída, oprimida por sua própria criação. Nas palavras do argentino-

mexicano: “Se não se funda adequadamente o fenômeno que se apresenta, ele se fetichiza. O lucro

que diz advir do capital (e não do trabalho vivo) se fetichiza. Quer dizer, pretende se fundar em si

mesmo (no capital),  cortando toda relação com seu fundamento (o trabalho vivo que é a fonte

criadora do plusvalor)” (2009, p. 12). Dessa forma, em seguida, mostraremos como por analogia o

filósofo latino-americano é capaz de criticar um sistema político fetichizado, ou seja, que procura

fundar-se a  si  mesmo,  apartando a comunidade viva originária.  Será do modelo  teórico  crítico

constituído a partir de sua leitura dos Grundrisse que Dussel proporá a distinção entre o exercício

obediencial  e  o  exercício  corrompido  do  poder  –  inspirado  e  enriquecido  pela  experiência  e

produção de conteúdo do Exército Zapatista de Libertação Nacional, ao afirmar como lema que “os

que mandam, mandem obedecendo”. Trata-se, portanto, da exposição de um trabalho teórico latino-

americano que abre caminho para interpretar processos “fetichização do poder” como fundamento

da corrupção nas instituições. De todo modo, cabe ressaltar que tomar a produção teórica de Dussel

no campo político não implica em considerar o problema da “fetichização do poder” como questão

estrita ou exclusivamente da atividade política. Mas se propõe, por sua vez, como modelo crítico de

estruturas, ações e instituições fetichizadas nos mais diversos campos – cabendo sempre a crítica e

as adaptações práticas e epistêmicas necessárias desde a experiência histórica, real e concreta que se

enfrenta.

Palavras-chave: fetichização; Enrique Dussel; filosofia latino-americana; Grundrisse.
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A influência da teoria Marxiana na obra de Paulo Freire
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A influência de Marx nas obras de Paulo Freire tem efeito na abordagem sobre a práxis

educativa.  Esta  práxis  educativa  é  percebida  no  contexto  pedagógico  e  no  convívio  docente  e

discente. Sendo Paulo Freire um leitor atento da teoria marxiana, não deixa de lado o materialismo

histórico  e  a  crítica  do  capital  sobre  o  desenvolvimento  da  educação.  O  desenvolvimento  da

educação na modernidade tem o objetivo de exclusão da classe operária, não centralizando uma

educação democrática, mas de interesses burgueses. Esta problemática ganhou força nos países com

baixo desenvolvimento econômico entre eles o Brasil. A educação nos meados do século XX estava

voltada somente para a classe dominante, deixando de lado a classe trabalhadora, com isso, Paulo

Freire um leitor atento dos problemas econômicos, toma como preocupação a educação da classe

trabalhadora.  Ele  desenvolveu  um  projeto  pedagógico  que  revolucionou  o  processo  de

alfabetização, a leitura de mundo precedendo a leitura da escrita. A educação vigente neste período

era uma pautada numa teoria chamada por Freire, de educação bancária, onde somente se deposita

conteúdo.  Em contrapartida, a educação proposta por Paulo Freire é uma educação crítica, ou seja,

não é somente bancária, pautada em meros conteudismos, mas de diálogos e propostas de conteúdos

que proponham uma leitura de mundo do discente.

A metodologia  proposta  do  trabalho  é  observar  como  Paulo  Freire  utiliza-se  da  teoria

marxiana  para  obter  respostas  de  uma  educação  revolucionária  contra  a  corrente  burguesa.  O

método é através de leituras dos livros que Freire usou para postular as suas ideias; procurando

mostrar como a teoria de uma educação crítica rompe com a ideia de uma educação bancária, para

formar cidadãos críticos à sua realidade e com desejo de mudança. O método freireano é colocar o

mundo como realidade, mas sempre mostrando o mundo como possibilidade, através de diálogos e

questionamentos. 
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O resultado obtido que podemos observar é que a teoria de Freire ganhou força e causou avanços

para a classe trabalhadora, no sentido das questões sociais e nas diversas marchas defendidas pela

frente de esquerda. Utilizar o método de Freire é um trabalho árduo e ao mesmo tempo de valor

ímpar,  ou  seja,  sendo  um  método  em  que  temos  de  partir  de  um  diálogo  social  e  histórico,

encontramos uma dinâmica da exclusão que o capital propõe que o indivíduo exclua sua dinâmica

cotidiana, comprometendo uma aproximação entre docente e discente. 

Palavras-Chave: Educação, Formação, Práxis.  

Uma reconstrução do modelo crítico de Moishe Postone

Olavo Antunes de Aguiar Ximenes
Doutorando UNICAMP
oaaximenes@gmail.com

Esta comunicação tem um objetivo central: reconstruir em suas linhas mestras o modelo crítico

elaborado por Moishe Postone em seu livro seminal, Time, Labor, and Social Domination (1993). O

horizonte teórico que guia essa reconstrução é identificar elementos para avaliar como as ações

políticas de movimentos sociais seriam tratadas pelo modelo crítico do autor. Cabe ressaltar desde

já que ao longo do próprio livro Postone cita marginalmente movimentos sociais, e, quando o faz, o

faz  genericamente,  sem  se  concentrar  em  algum  movimento  existente  efetivamente.  Em  um

primeiro momento, a teoria crítica elaborada por Postone pareceria extremamente abstrata e, por

isso, muito distante de qualquer movimento social existente. Partindo de uma releitura do modelo

crítico marxiana através dos cadernos de estudos de Marx conhecidos por Grundrisse (1857-8),

Postone  reelabora  a  teoria  de  Marx  presente  nas  obras  em  torno  de  O  Capital  (1867).  Essa

reelaboração efetuada pelo autor implica em jogar para um segundo plano conceitos marxianos

tidos como centrais pela tradição marxista, tais como, luta de classe, exploração e mais-valia, em

vistas de privilegiar momentos mais abstratos da dominação capitalista, cuja expressão conceitual

seria: valor, trabalho abstrato e dominação impessoal ou abstrata. O historiador canadense chega até

mesmo  a  identificar  certos  valores  oriundos  das  revoluções  burguesas  como  algo  estritamente

capitalista; para Postone, a luta pela universalidade ou, ainda, lutas particulares, assim como as lutas

de  movimentos  operários,  se  moveriam estritamente  dentro  dos  limites  do  capitalismo,  sendo,

portanto,  incapazes  de  apontar  para  uma  sociedade  emancipada.  O  segundo  momento  desta

reconstrução procura explicar quais critérios seriam mobilizados por Postone para julgar se um

dado movimento social se moveria estritamente dentro do capitalismo e qual apontaria para um
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além  do  capitalismo.  Uma  primeira  aproximação  para  esse  problema  seria  pensar  por  quais

princípios se pautam esses movimentos sociais. Aqueles que se orientassem pela realização dos

princípios da sociedade capitalista  (como,  por exemplo,  o da igualdade abstrata  em oposição a

particularidade  concreta)  não  apontariam  para  uma  sociedade  emancipada,  uma  vez  que  a

universalidade de direitos pretendida por eles é devedora da forma valor, que, por sua vez, é a forma

nuclear da dominação capitalista. Isto é, na medida em que os movimentos sociais só agem dentro

da lógica da universalização de direitos burgueses, eles não trazem em si um germe emancipatório.

Postone  abre  espaço  para  a  existência  de  um  outro  tipo  de  generalidade  que  aponte  para  a

emancipação, um tipo de generalidade não homogênea e não contraposta à particularidade. Pois,

para nosso autor, superar o capitalismo “nem implica a erradicação da universalidade nem pode ser

adequadamente entendida em termos de uma extensão efetiva a todas pessoas da forma abstrata e

homogênea  de  universalidade  que  se  desenvolve  como  um momento  do  modo  de  vida  social

estruturado pela mercadoria” (POSTONE, 2003 [1993], p. 368). Em resumo, Postone pareceria ter

uma abordagem ambivalente – e extremamente abstrata – em relação aos movimentos sociais. E é

exatamente isso o que cabe tentar elucidar.

Palavras-chave: Postone; Teoria Crítica; Marxismo.

Mesa 17 – Metodologia, Função e crítica da Filosofia Política 
18/10/2017 às 10h45

A crítica arendtiana à tradição do pensamento político ocidental:

 o esvaziamento do sentido da política

Natália Tavares Campos
Mestranda UFMG

natalia.tavares@gmail.com

A crítica à Tradição do Pensamento Político Ocidental constitui-se como um operador importante na

reflexão de Hannah de Arendt.  Trata-se de uma crítica complexa e multifacetada que pode ser

abordada por vários aspectos. Nesta comunicação, o que pretendo é apresentar e discutir aspectos

desta crítica que dizem respeito à incapacidade da Filosofia Política, desde seu “acorde inicial” com

Platão, de apreender o real e genuíno sentido da política, na medida em que parece não ter sido

capaz de acolher a sua especificidade. Uma incapacidade de acolher aquilo que constitui-se, para

Arendt, como sua condição de possibilidade: a condição humana da pluralidade. Pretendo, assim,

partir de uma pergunta básica e fundamental para orientar a reflexão proposta: Por que, afinal, a
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Tradição do Pensamento Político Ocidental não foi capaz, na perspectiva arendtiana, de encontrar

uma resposta para a questão acerca do que é a política? Como veremos, a análise de alguns dos

mais importantes aspectos da crítica arendtiana à Platão e à Filosofia Política permite evidenciar

que o que encontramos no cerne da resposta a esta pergunta é a condição humana da pluralidade,

uma noção central e essencial para compreendermos o pensamento político arendtiano. Referências

a ela não são raras na obra da autora. Ao contrário, do início ao fim desta é possível encontrar

afirmações como, “A pluralidade é a lei da terra”, “não o Homem, mas os homens é que habitam

este planeta”. A centralidade deste conceito torna-se, contudo, ainda mais evidente em função de

sua relação fundamental e de seu vínculo indissociável com a política. A pluralidade apresenta-se,

assim, como condição por meio da qual toda a vida política é possível e parece explicitar, ainda,

algo da condição humana a partir do que pode-se apreender o sentido da política. Desta maneira, é

possível perceber que, para Arendt, Platão, ao buscar conceber uma cidade ideal una e inteiramente

harmônica acabou por deixar escapar a própria política. Dito de outra forma, compreendendo a

cidade sob a égide do princípio da unidade, buscando, assim, subsumir a multiplicidade dos atos e

palavras humanos,  Platão relegou à sombra elementos e experiências que constituíam a própria

essência da política; constituíam-se como aquilo que ela tem de mais próprio. Vemos, assim, na

obra arendtiana, um gesto crítico em relação e esta Tradição que, ao relegar à sombra, entre outros

elementos e experiências,  a pluralidade humana, tornou-se incapaz “de perceber as profundezas

onde  a  política  se  ancora”.  Gesto  crítico  que  parece  se  encontrar  atrelado  a  um  outro  gesto

fundamental que parece constituir-se como a função e a contribuição primordial do pensamento

arendtiano, qual seja, a retomada da política. Arendt parece, afinal, abrir caminho para que sejamos

capazes de pensar a política a partir de um outro lugar e de outras categorias; pensá-la a partir do

próprio campo da experiência política, vivida pelos homens e entre os homens, com toda a sua

grandeza e fragilidade peculiares.

Palavras-chave: Hannah Arendt; Tradição; Platão; Pluralidade; Política.

Metodologia da filosofia política: contra o método ideal de John Rawls

Lucas Filardi Grecco
Mestrando PUC-SP

lucasfgrecco@gmail.com

Um do dos papeis centrais da filosofia política é estabelecer como instituições sociais deveriam ser

para alcançarmos um mundo justo. Graças a influência do filósofo John Rawls, uma abordagem
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bastante popular a tal problema é o método que o próprio Rawls chamava de “Teoria Ideal”. Sob

esta perspectiva, o núcleo da análise filosófica é descrever, normativamente, instituições sociais

pressupondo duas coisas: (1) que todas as pessoas obedeceriam rigorosamente aos princípios de

justiça (RAWLS, 2001, p. 13) e (2) que condições favoráveis existiriam para efetivar as instituições

políticas necessárias para vivermos num mundo justo. (RAWLS, 2001, p. 101). Em outras palavras:

a  tarefa  dos  filósofos  políticos  é  descrever  como  deveria  ser  uma  sociedade  política  perfeita.

Contemporaneamente, filósofos políticos passaram a investigar se tal método é adequado. Autores

como Laura Valentine (2012, p.654) batizaram tal abordagem de “virada metodológica” da filosofia

política.  É  esta  abordagem,  precisamente,  o  ponto  dessa  comunicação.  Meu objetivo  central  é

apresentar as principais dificuldades da “Teoria Ideal”. Ou seja, por que a descrição de sociedades

perfeitas é metodologicamente inadequada para pensarmos na normatividade de instituições sociais.

Para  tanto,  divido  minha apresentação em duas  etapas.  Na primeira  parte,  farei  uma distinção

conceitual  do  que  é  um  problema  metodológico  em  filosofia  política.  Após  tal  reflexão,

aprofundarei a proposta sugerida por John Rawls. Explicarei por que razão Rawls pensava que esse

método era adequado. A ideia principal é que a “teoria ideal” tem uma função prática: precisamos

descrever um mundo perfeito para orientarmos a avaliação de nossas instituições sociais. Sem tal

descrição,  não  teríamos  um conhecimento  sistemático  de  como avaliar  nossas  instituições  para

efetivarmos  uma sociedade  justa.  Na  segunda  parte,  apresentarei  as  principais  objeções  a  esse

método.  Defenderei  que  há  dificuldades  metodológicas  graves  para  que  esse  método  consiga

cumprir sua função de guia. Afirmarei que a descrição de uma sociedade perfeita não consegue

funcionar  como  um guia  prático  para  a  avaliação  de  instituições  sociais.  Em outras  palavras:

podemos fazer filosofia política sem a ideia de descrever sociedades perfeitas. 

Palavras-chave: Filosofia Política, Metodologia, John Rawls, Teoria Ideal.
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O Conceito de Paz em Kant e a função social da Filosofia 

frente às crises humanitárias atuais
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Dentro do contexto de incertezas morais e de crises humanitárias internacionais que caracterizam

tão bem nosso século, buscar uma compreensão acerca dos males que assombram o homem torna-se

relevante, bem como buscar uma solução que traga, se não a erradicação, ao menos a amenização

das  dores  que as  crises  trazem como consequência.  Kant,  em  À Paz Perpétua,  ao pensar  uma

solução para a pacificação dos conflitos internacionais, nos brinda com ensinamentos valiosos sobre

relações  políticas  e  humanas.  Ao estabelecer  um tratado fictício  de  paz,  ele  nos  introduz uma

possibilidade capaz de solucionar os conflitos internacionais, cuja meta será atingida por meio do

respeito e da obediência aos princípios e normas estabelecidas e que conduziria as atitudes morais

do homem em prol do Bem Comum. Se as organizações internacionais, de fato, se propuserem a

respeitar  de  forma  incondicional  seus  tratados  de  pacificação  de  conflitos,  que  são  muitos

atualmente,  as crises  humanitárias  poderão ser solucionadas.  Destacamos que a filosofia  crítica

estabelecida por Kant inaugura uma nova perspectiva no fazer filosófico da época e que repercute

até os dias de hoje, isso porque ao tentar superar a antiga metafísica e buscar uma nova forma de

filosofar,  que seja prática,  podemos inferir  que o filósofo antecipa o que hoje chamaríamos de

função social da filosofia, ou seja, a filosofia, antes de tudo, deve ter uma necessidade prática na

vida dos indivíduos, deve auxiliar  nas questões humanas de alguma forma. Logo, quando Kant

elabora sua concepção de paz, ele nada mais faz do que uma aplicação filosófica com a finalidade

de dirimir os conflitos que subjaziam àquela época e que pode muito bem ser aplicada nos dias de

hoje.  Aliás,  o  tema  da  paz,  tal  como  concebido  pelo  filósofo,  influenciou  sobremaneira  o

pensamento das relações internacionais nos pós-guerras e continua influenciando até os dias de

hoje. Nesse sentido, a pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo analisar o conceito de paz

para  Kant  relacionando-o  com seus  ensinamentos  sobre  moral  a  partir  da  Fundamentação  da

Metafísica dos Costumes  e da  Segunda Crítica e contextualizá-los aos conflitos contemporâneos

que afligem a humanidade. Portanto, a relevância desta pesquisa, consiste em apontar a atualização

dos cânones da filosofia e afirmar a função social da mesma na contemporaneidade.

Palavras-Chave: Pacificação dos conflitos; Crises humanitárias; Moral; Função social da filosofia.
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  Mesa 18- Décadence, vontade de poder e morte
18/10/2017 às 16h30

Uma genealogia da décadence na filosofia de Nietzsche: do problema de Sócrates à crítica da

Modernidade
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O problema da décadence é central na filosofia de Nietzsche desde seus primeiros escritos, traçando

um percurso que tem o seu início na decadência da tragédia grega, concomitante ao surgimento de

Sócrates e ao fanatismo da racionalidade, passando pela moral cristã e culminando na decadência da

modernidade do século XIX, amplamente discutida nos textos e fragmentos do último período de

sua filosofia. No Epílogo de O caso Wagner, Nietzsche se debruça sobre a constituição do indivíduo

moderno, diagnosticando-o como uma contradição de valores: “Esta inocência entre opostos [...] é

algo  moderno por  excelência”.  A isso que  Nietzsche  nomeia  como ‘Instinto-Contraditoriedade’

(Instinkt-Widersprüchlichkeit), e que é próprio da décadence moderna, remete-nos à uma análise

das tradições históricas e morais, pois a décadence da modernidade carrega, na sua especificidade,

algo que a diferencia de modo peculiar da décadence de Sócrates e do cristianismo. A modernidade

seria um aglomerado de todas as forças históricas desde o declínio de Atenas, que constantemente

lutam entre si, colocando em evidência um problema fisiológico de interpretação e assimilação.

Para  Nietzsche,  Sócrates  teria  tentado  combater  a  decadência  por  meio  da  racionalidade,

transformando a razão num ‘fanatismo’, mas com isso não eliminou de modo algum a decadência,

apenas alterou a sua fórmula.  O cristianismo, também na sua tentativa de combatê-la,  elegeu a

negação da vida, interpretando o sofrimento e, assim, fornecendo-lhe um novo sentido: “a vida luta

nele e por ele com a morte e contra a morte, o ideal ascético é um artifício da conservação da vida”
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(Genealogia da moral, III, §13). Todas as formas de décadence buscaram interpretações morais que

pudessem conter um estado de desagregação, mas segundo Nietzsche, “a moralização mesma é uma

décadence” (Fragmentos Póstumos, 5[89] do Verão de 1886 - Outono de 1887). Na modernidade,

por outra parte, manifesta-se justamente a mais alta incapacidade de eleger uma interpretação, um

sentido,  um fim.  Percorrendo um caminho genealógico no interior  da filosofia  nietzscheana da

décadence,  o  presente  trabalho  pretende,  pois,  mostrar  de  que  maneira  pode-se  destacar  as

diferentes formas históricas da décadence para assim trazer à tona alguns aspectos considerados

fundamentais na abordagem nietzscheana acerca da modernidade.

Palavras-chave: décadence; Nietzsche; modernidade, genealogia.
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A apresentação pretende introduzir o tema do meu doutorado que trata sobre uma relação entre

Nietzsche e Heráclito, trata-se de investigar a retomada da filosofia de Heráclito no pensamento de

Nietzsche.  Para  isso,  buscamos  três  aspectos  de  convergência  entre  Nietzsche  e  Heráclito,

apontados pelo próprio filósofo alemão em Ecce homo. O primeiro aspecto é a concepção de uma

filosofia dionisíaca em Nietzsche que pode ser remetido a Heráclito por conta da tese de que tudo

flui (πάντα ε ), e que, portanto, afirma o devir e nega o ser. O segundo aspecto é do combateῥ ῖ

(πόλεμος)  como  princípio  universal,  pelo  qual  podemos  notar  convergência  com  a  noção

nietzschiana  de  vontade  de  poder,  tendo  em vista  que  este  conceito  é  tomado  como uma luta

constante sem um equilíbrio. O terceiro aspecto de convergência está relacionado com o fogo (π ρ)ῦ

de  Heráclito.  Tomado  como  princípio  cosmológico,  o  fogo  é  a  base  para  a  tese  estoica  de

conflagração  ( κπύρωσις)  cósmica  a  qual  afirma  que  o  mundo  periodicamente  se  destruirá  eἐ

renascerá pelo fogo a cada grande ano do devir. Nesse sentido, buscamos realizar uma relação da

doutrina nietzschiana do eterno retorno do mesmo com uma interpretação da Stoa sobre Heráclito

que lhe atribui a conflagração cósmica. Toda essa relação entre Nietzsche e Heráclito ocorrerá tendo

como fio condutor a interpretação e também o debate de Heidegger com Nietzsche e com os pré-

socráticos,  pois,  se  Nietzsche  retoma  Heráclito  como  uma  tentativa  de  inverter  o  platonismo

formando uma filosofia anti-metafísica, Heidegger, por outro lado, notará que Nietzsche permanece

ainda numa metafísica não por considerar um além-do- mundo, mas sim por determinar o ser do
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ente numa totalidade pela vontade de poder e eterno retorno do mesmo, logo Nietzsche é ainda

metafísico, mas uma última metafísica que retorna para os primórdios da filosofia, ou seja, aos pré-

socráticos.  Com isso em mente,  pretendemos mostrar  que há uma ontologia no pensamento de

Nietzsche  que  faz  um diálogo  com o pensamento  de  Heráclito.  Pretendemos  entender  em que

medida esse retorno de Nietzsche aos pré-socráticos é ainda interior à metafísica ou não, tomando

como base de debate Heidegger, mas contrapondo também com seus críticos como, por exemplo

Müller-Laute,  podendo com isso verificar  por  meio  da relação desses  conceitos  de Heráclito  e

Nietzsche em que medida os dois pensadores são ainda metafísicos e ontológicos, em que medida

não são metafísicos e ontológicos.

Palavras-chave: nietzsche, friedrich; heráclito; vontade de poder; devir; ontologia; eterno retorno;

metafísica.

A ambivalência de Schopenhauer diante da morte
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M. Zentner escreve que “entre os gregos e Heidegger nenhum filósofo colocou a morte tão no

centro de seu pensamento como Schopenhauer” (ZENTNER, M..  ‘Das Ziel alles Lebens ist der

Tod’. Archiv f. Gesch. d. Philosophie, 75. Bd., Walter de Gruyter, 1993, p. 338). Esse conceito,

porém, tão emblemático para o filósofo da Vontade, descreve um movimento pouco notada pelos

comentadores  entre  os  dois  tomos  de  O  Mundo  como  Vontade  e  Representação.  No Tomo  I,

Schopenhauer defende que a morte é uma ilusão, pois pertence ao fenômeno, ao passo que a coisa

em si – a Vontade – é eterna. No Tomo II, o filósofo já descreve a morte com as seguintes palavras:

“Não há dúvida de que a morte deve ser considerada como o verdadeiro objetivo da vida. Em seu

momento, tudo que no completo curso da vida foi apenas preparado e introduzido é finalmente

decidido. A morte é o resultado, o resumo da vida. Ela é a soma que expressa de uma só vez a lição

inteira que essa dá esporádica e paulatinamente, e essa lição soa assim: todo o esforço de cujo

fenômeno é a vida é vão, frívolo e autocontraditório, e o seu retorno só pode ser encarado como

uma  salvação”  (SCHOPENHAUER,  A..  Die  Welt  als  Wille  und  Vorstellung,  Band  II. In:

SCHOPENHAUER, A.. Sämtliche Werke – Band II. Org.: W. F. von Löhneysen. Stuttgart/Frankfurt

am Mein:  Suhrkamp,  1986.  P.  817).  Teria  o  filósofo  mudado  radicalmente  seu  pensamento  a

respeito da morte? Teria entrado em contradição? Em nossa apresentação, defenderemos que não há

contradição,  mas  ambivalência  de  pensamento,  correspondente  à  dupla  perspectiva  pela  qual,
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segundo o autor, podemos mirar o mundo: como fenômeno ou como coisa em si mesma. A morte no

nível do fenômeno é ilusória. Contudo, “apenas o homem esvazia realmente o cálice da morte”

(Ibidem), isto é, apenas nele a Vontade é capaz de negar-se a si mesma, cessar seu querer. Essa

ambivalência a respeito da morte será objeto de nossa análise nesse texto.

Palavras-chave: vitalismo mortuário, teleologia, pessimismo.
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18/10/2017 às 16h30

A noção de autonomia no interior da Teoria Estética de Theodor W. Adorno
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A defesa  de  Theodor  W.  Adorno  de  que  obras  de  arte  autênticas  em regime  de  modernidade

possuem um caráter autônomo em relação ao processo histórico-social situa a autonomia da arte não

como mero resultado da recusa da arte a este processo, mas como condicionada ao mesmo tempo

histórica e socialmente. A manutenção do princípio de autonomia no interior da Teoria Estética –

obra de Adorno inacabada e publicada postumamente em 1970 – não se configura como simples

hipóstase desse conceito, mas estabelece uma relação entre arte e sociedade em que a autonomia é

posta como condição fundamental para o poder de negatividade da arte, isto é, para o poder da arte

em realizar  a  crítica  da  sociedade.  Nesse  sentido,  pretende-se  discutir  a  relevância  da  estética

adorniana no debate crítico do século XX, em vista da especificidade da noção de autonomia de

Adorno que,  ao atribuir  à  arte  a  capacidade de mediatizar  em sua própria  forma conteúdos de

origem histórica e social, propõe um tipo de construção da obra de arte baseada em uma relação

dialética entre arte e sociedade, que se expressa na capacidade da arte em formalizar o que Adorno

conceitualiza como o “não-idêntico”. A não-identidade está em oposição à tendência de completa

integração própria da época do capitalismo tardio, que Adorno descreve segundo o princípio de

identidade. A capacidade da arte de formalizar o não-idêntico coloca a arte como uma forma de

resistência ao processo de integração total levada a cabo no capitalismo tardio, ao mesmo tempo em

que ela  retira  seus  conteúdos  dessa  realidade  social.  Em última instância,  o  controverso  “pós-

modernismo” se caracterizou pela derradeira integração da arte a uma sociedade já completamente

administrada, de forma que a pergunta sobre a possibilidade de resistência da arte não se faz mais à

luz de sua separação, autonomia e não-identidade. Assim, pretende-se também apontar as limitações
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desta  noção  no  desenvolvimento  posterior  da  arte,  seja  no  que  diz  respeito  à  progressiva

fetichização no domínio da cultura, seja no que diz respeito à própria fetichização da autonomia.

Palavras-chave: autonomia da arte, resistência, não-identidade

Sociabilizar e Resistir: sobre a relação entre a estética da existência 

e a beleza dos amores insurgentes

Cassiana Lopes Stephan
Doutoranda UFPR

cassianastephan@yahoo.com.br

Nesta comunicação problematizaremos a articulação entre o amor, a beleza e a resistência ético-

política a partir de um entrelaçamento filosófico-literário pouco comum, ou seja, elaboraremos uma

análise  na  qual  relacionaremos  a  estética  da  existência  foucaultiana  à  concepção  literária  de

Marguerite Duras sobre os vínculos amorosos, assim como estes podem ser interpretados no récit

intitulado La Maladie de la Mort. As inusitadas conexões hermenêuticas que compõem este ensaio

surgiram de  um  propósito  bastante  específico,  a  saber,  o  de  compreender  a  interpretação  que

Maurice Blanchot desenvolve, em “La Communauté des Amants”, acerca do supracitado récit de

Duras. Através da obra de M. Duras, Blanchot nos conduz a uma caracterização bastante peculiar do

amor. Esta nos permite entrever a arte de uma beleza profana como o meio pelo qual seríamos

capazes de experenciar modos de amar resistentes aos vínculos que decorrem da imposição de uma

maneira determinada de ser ao invés de ensejarem diferentes estilos de vida. Em outras palavras,

Blanchot nos mostra que de acordo com M. Duras o caráter transfigurador das relações amorosas se

atrelaria à irrupção espontânea de encontros insurgentes, os quais se oporiam aos direitos e deveres

promulgados  na  instância  da  socialização,  isto  é,  às  relações  condicionadas  ao  contrato.  Nesse

sentido, talvez possamos afirmar que para Duras o amor corresponderia a um ato simultaneamente

estético, ético e político que decorreria do abandono em relação àquilo que insiste em permanecer o

mesmo.  Por  outro  lado Foucault,  quando se  dedica  ao  estudo do cuidado de si  greco-romano,

também nos mostra a imbricação entre a estética, a ética e a política no que tange à modificação do

si mesmo, do outro e do mundo. Para Michel Foucault o preceito do cuidado de si transforma a

própria  vida  em uma  obra  de  arte,  ou  melhor,  vincula  à  existência  um apanágio  estético  que

relaciona  a  transfiguração  crítica  de  si  mesmo  e  do  mundo  à  constituição  de  uma  vida
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libertariamente  bela.  Sendo assim,  a  partir  dos  entrecruzamentos  entre  a  estética  da  existência

foucaultiana e os encontros insurgentes em Duras, trata-se de interrogar nesta comunicação (1) em

que medida a estética da existência poderia ser compreendida como uma prática amorosa e (2) de

que  modo  os  afetos  subversivos  incitam  e  são  incitados  pela  transformação  sociopolítica  da

experiência da boa e da bela vida no que concerne à transgressão e à subversão dos desejos do si

mesmo pelos outros.

Palavras-chave: Amores  insurgentes;  Cuidado  de  si;  Estética  da  Existência;  Sociabilização;
Resistência; Comunidade. 

Pensamento ético-estético-político

Diego Matos Gondim
Mestrado Unesp

gondiminit@hotmail.com

Nesta  proposta  de trabalho objetivo  dar  a  pensar  questões  ontológicas  em um plano de

imanência que produz estilos de vidas coexistentes – rompendo com uma lógica da preexistência.

Em outras palavras, trata-se de pensar os modos de singularização e individuação – como pensado

por Gilles Deleuze e Gilbert Simondon – como formas de expressar a vida experimentada no corpo.

Para  tanto,  operarei  com  a  ontogenética  simondoniana  com  a  tentativa  de  traçar  uma  linha

topológica desses modos de ser-no-mundo, ou seja, trata-se de pensar a vida como produção de

modos de singularização e individuação em um espaço, também, imanente. Quer dizer, pensar a

ontologia  coengendrada  à  topologia;  de  outro  modo:  uma  topologia  da  singularização  e

individuação; uma singularização e individuação topológica; uma topologia do ser. 

Para amarrar esses nós, operarei com uma ideia de corpo enquanto lugar do acontecimento ou, nas

palavras  de Michel  Foucault,  no corpo enquanto lugar  utópico e heterotópico.  Isso me permite

pensar a experimentação de um místico antropológico que transcende no/com/para o corpo – nas

palavras de Peter Sloterdijk, pensar uma antropotécnica do ser. Desse modo, em vez de pensarmos o

indivíduo e o mundo como invento do divino pensaria os mesmos como invenção do ser-com, ou

seja, modos de individuação do ser-com como produção de si e do mundo.

Ressalto,  ainda,  que  trazer  estes  conceitos  para  um plano  de  imanência  permite  pensar  –  nas

palavras  de  Gilles  Deleuze  e  Felix  Guattari  –  o  Uno (n),  o  múltiplo  (n+1)  e,  então,  produzir

multiplicidades (n-1), pois o espaço e o ser não serão pensados como algo que preexiste aí, mas
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como expressões e experimentações da vida vivendo em nós, nósoutros. Assim, o plano imanente

seria  também consistente,  intensivo  e  coextensivo,  quer  dizer,  plano  de  expansão,  expressão  e

extensão das forças que atravessam o ser-sendo-no-mundo produzindo, nas palavras de Giorgio

Agamben,  matemas  de  singularidades,  ou  seja,  produção  de  estilos  de  vidas  nas  formas  de

individuação do ser-com heideggeriano – trata-se de pensar o mundo como vontade de potência

nietzscheana. 

Por fim, pensar em uma ontologia e topologia do ser – tomando as multiplicidades do ser-

com – trata-se de romper com uma lógica binária do ser e do não-ser, do falso e do verdadeiro, do

bem e do mal, produzindo, junto a Jacques Rancière, uma ética e uma política que compõe uma

antropotécnica. Diria que, além de uma ética e uma política, também uma estética do corpo, dos

modos de experimentação das matérias de expressões da vida vivendo em nós. Em outras palavras,

trata-se de um pensamento ético-estético-político produzido por, como chamaria Michel Foucault,

descrições  heterotopológicas,  ou  descrições  dos  modos  de  experimentação,  singularização  e

individuação das matérias de expressões do ser-no-mundo. Nas palavras de Peter Sloterdijk, trata-se

de  um  pensamento  esferológico  do  ser  onde  ontologia  e  espaço  são  coengendrados  para  a

experimentação da vida – produtora de antropotécnicas.

Palavras-chave: Esferas; Antropotécnicas; Matemas de singularidade; Ontologia; Topologia.

Mesa 20 – Evolucionismo, Utopia e Política
18/10/2017 às 16h30

Existe uma gênese baconiana para o ideal distópico contemporâneo?

 Francis Bacon e o conhecimento-domínio na Nova Atlântida

Guilherme de Lucas Aparecido Barbosa
Mestrando UFABC

guilherme.de.lucas@gmail.com

As  narrativas  utópicas  dos  séculos  XVI  e  XVII  são  particulares  ao  seu  modo.  Foram balizas

fundantes de uma nova forma de pensar a sociedade e criar – mesmo que nas histórias ficcionais –

um novo mundo. A construção da Utopia de Thomas More em 1516 e d’A Nova Atlântida de

Francis Bacon publicada em 1626 são marcos do pensamento moderno, pois produziram, de forma

racional, um mundo ideal distinto de suas realidades locais. O correspondente negativo das utopias

– as distopias – também se utilizam da crítica ao presente para pensar ou predizer o futuro, ao

compor sociedades autoritárias, cuja ciência e a tecnologia aparecem aliadas a governos tiranos nas
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primeiras obras do subgênero. Desta forma, muitos interseccionam a utopia de Francis Bacon, cuja

sociedade está organizada com vista ao progresso tecnológico, com as distopias da primeira metade

do século XX. Bacon e seu empreendimento filosófico são criticados por negligenciar o fato da

tecnologia conter a possiblidade do uso para fins perversos e até de transformar nosso mundo para

pior. Outros apontam Bacon como percursor de um discurso que propiciou a conquista da natureza,

indiretamente acusando-o do desenvolvimento de armas nucleares ou do aquecimento global. O

objetivo deste texto é questionar: em que medida a literatura distópica pôde efetuar uma crítica ao

programa baconiano? E se podemos afirmar que um certo ideal distópico está presente em gênese

na utopia baconiana? Todavia, Bacon possuía consciência dos potenciais positivos e negativos do

desenvolvimento  científico.  Sua  interpretação  do  mito  de  Dédalo  e  sua  preocupação  com  a

comunidade e  com a caridade demonstram que sua utopia podia salvaguardar  a  população dos

instrumentos de luxúria e morte. Embora o mesmo não possa ser dito da natureza em si. Ao colocar

as críticas distópicas de encontro com a filosofia baconiana, em especial seu programa utópico,

podemos dialogar sobre ética e tecnologia no progresso da sociedade humana contemporânea.

Palavras-chave: Francis Bacon; Utopia; Distopia.

Entre o que somos e como havemos de viver:

 Implicações da teoria evolucionista para a filosofia moral

José Costa Júnior
Doutorando UFMG

jose.costajunior@yahoo.com.br

O britânico Charles Darwin foi prisioneiro de um dilema. Sabia que a hipótese que engendrava

sobre a dinâmica do florescimento e desenvolvimento das formas de todos os seres vivos, incluindo

os seres humanos, seria fruto de intensas controvérsias e especulações. Sua hipótese contrariava a

noção comum a muitos de que a ordem natural das coisas implicava a necessidade de um Criador e

que  os  seres  humanos  foram criados  “à  imagem e  semelhança”  deste  mesmo  ser.  A proposta

darwiniana apontava que, assim como todas as formas de vida já existentes, os seres humanos eram

fruto  de  um  longo,  lento  e  contingente  processo  natural  de  desenvolvimento.  Assim,  essa

considerável  contestação  fez  com  que  um angustiado  Darwin  maturasse  cautelosamente  a  sua

“perigosa ideia” por duas décadas, sem lançá-la ao público. Por algum tempo Darwin manteve sua

teoria  em  particular,  compreendendo  a  necessidade  de  ter  prudência  e  cuidado.  Talvez  fosse

apressada  demais,  muito  perigosa  e  heterodoxa,  ainda  carente  de  reflexões  mais  sofisticadas  e
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extensas.  Desse  modo,  não  via  necessidade  de  se  apressar  para  publicá-la.  As  principais

preocupações estavam ligadas ao real impacto de suas considerações sobre os seres humanos, sua

natureza e suas condições de existência diferenciadas em relação ao restante do mundo vivo. É

sobre algumas das polêmicas e repercussões acerca das implicações da hipótese evolucionista de

Charles  Darwin  que  trata  o  presente  trabalho,  mais  especificamente  dos  impactos  da  hipótese

darwiniana  para  a  reflexão  filosófica  acerca  da  moralidade.  Abordamos  aqui  três  possíveis

implicações  da  hipótese  darwinista,  seus  desdobramentos  e  compreensões  para  o  âmbito  da

moralidade:  (i)  a  possibilidade  de  uma  fundamentação  dos  valores  no  mundo  natural,  como

proposta por Herbert Spencer, na doutrina que fica conhecida nos debates como darwinismo social,

pretensamente fundada na hipótese de evolucionista proposta por Darwin; (ii) a possibilidade de se

“retirar a ética das mãos dos filósofos e entregá-la aos biólogos”, de acordo com a provocação de E.

O. Wilson, para quem a biologia evolucionista poderia explicar a origem e o funcionamento da

moralidade, apontando os caminhos adequados para a compreensão do fenômeno moral humano e;

(iii) a possibilidade de que explicações da natureza do comportamento moral humano, com suas

causas  e  motivações  explicadas  à  luz  de  uma  psicologia  evolucionista,  possam vir  a  minar  a

objetividade e autoridade de quaisquer proposições morais.  Nosso objetivo é,  ao tratar dos três

problemas  descritos  acima,  discutir  se  uma  compreensão  biológica  da  natureza  humana  traz

implicações para a reflexão filosófica acerca da moral e, se sim, quais. Nesse sentido, apresentamos

os argumentos relacionados aos três problemas descritos acima, com vistas a questionar se a ciência

–  principalmente  a  biologia  evolucionista  –  com seus  desdobramentos  e  desenvolvimentos,  ao

esclarecer, descobrir ou propor fatos sobre a natureza humana, pode contribuir de algum modo para

a reflexão ética em seus vários níveis (metaético, normativo e descritivo).

Palavras-chave: evolucionismo; moralidade; filosofia.

Política, utopia e biologia em O Tacão de Ferro

Douglas Rogério Anfra
Doutorando USP

diaphonia@gmail.com

Política, imaginário científico e utopia são aspectos do romance o Tacão de Ferro (1908) de Jack

London que podem ser utilizados para caracterizar de modo interessante o imaginário político do

movimento socialista na passagem entre o final do século XIX e o início do século XX. Trataremos
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de três elementos trazidos por este livro para pensarmos a política da época. O primeiro, o interesse

pela biologia, em particular sob a influência de Herbert Spencer (que pode ser considerado o mais

influente filósofo do final do século XIX) que pode ser comparado com o modo como os socialistas

ingleses e alemães pensavam a teoria da evolução. A despeito do período que Julien Huxley chamou

de eclipse do darwinismo, a teoria da evolução continuou sendo considerada uma referência de

teoria científica respeitável fora da comunidade científica. Isto foi particularmente notável entre as

lideranças  dos  principais partidos  socialistas  da época como Bernstein,  Kautsky,  August  Bebel,

Engels e outros. Somado a isso, também se fazia sentir a influência de Spencer na interpretação das

consequências  sociais  e  políticas  da  teoria  da  evolução.  Apesar  da  tese  spenceriana  de  um

desenvolvimento social no sentido de um aumento de sua complexidade não indicar que a sociedade

se  tornaria  naturalmente  socialista,  esta  foi  a  crença  de  boa  parte  dos  socialistas  da  época.  O

segundo, a crença do advento do socialismo por um processo de progressivo de reformas à revelia

dos movimentos revolucionários e segundo um aparente destino natural da evolução da sociedade.

Foi certamente um traço comum entre muitos socialistas da época, mas o aspecto interessante é

notarmos o quanto é possível notar como a concepção socialista de Jack London transforma em

romance a visão política de alguns dos principais líderes dos movimentos socialista da época que

acreditavam na superação da ideia de revolução. O terceiro, a comparação com outros romances que

trataram da possibilidade de uma utopia socialista no futuro e o início das das distopias do século

XX.  É possível  pensar  a  partir  do  modelo  de  romances  como Looking  Backward:  2000–1887

(1888) de Edward Bellamy e News from Nowhere (1890) de William Morris que O Tacão de Ferro

é quase uma consequência destas visões utópicas, mas a atualização das imagens científicas da

época  e  um  interessante  vislumbre  dos  percursos  do  futuro  colocam  um  elemento  maior  de

complexidade na imagem de um futuro socialista. Estes elementos permitem traçar uma forma de

compreender  o que  podemos  chamar  de  uma visão  de  mundo socialista  segundo o imaginário

político vigente cuja vigência durou até  o início do século XX e que definiu de certo modo o

horizonte político da chamada Segunda Internacional. Uma visão de mundo sob a chave de uma

certeza  no  progresso  que  foi  influente,  mas  que  abruptamente  sucumbiu  no  campo  político  e

literário. 

Palavras chave: utopia, Jack London, socialismo, teoria da evolução

82



Mesa 21 – Sto. Agostinho
19/10/2017 às 8h30

Como podemos falar sobre o imutável? 

Considerações acerca dos limites da razão no De Trinitate de Agostinho

Marcus Eduardo Bissetti Lima

Mestrando UFABC

bissetti@gmail.com

Uma das bases centrais para a filosofia medieval, a Linguagem busca compreender melhor a relação

entre  os  fenômenos  linguísticos  e  as  coisas  significadas.  Agostinho  quando  interpreta  certos

princípios da filosofia grega pagã aliado a moral cristã, cria um modelo de pensamento em que o

sucesso e o fracasso das ações humanas dependem da Vontade da alma estar inclinada ou não aos

vícios.  Na filosofia  apresentada  pelo  autor,  a  Linguagem também sofrerá  o  efeito  da  condição

humana, que viciosa gerará incongruências entre os sinais e o que eles pretendem significar. A partir

da leitura feita do livro XV do Trinitate de Agostinho podemos chegar a alguns pontos importantes

para compreender que os movimentos humanos são parte de uma imagem da trindade divina. A

partir  da  leitura  dos  parágrafos  do  texto  poderemos  ver  que  muito  da  comunicação  entre  os

conhecimentos dos homens e os signos atribuídos a eles,  são imagens das relações da trindade

divina. No De Trinitate o autor expõe bases para se pensar que é pelo bom ou mau uso da Vontade

que  ocorreriam  erros  de  significação.  É  pelo  desvio  moral  que  o  homem  se  distancia  do

conhecimento verdadeiro do que os signos apontam. Ao pensar a relação entre verbo, conhecimento

e vontade como uma imagem da Trindade divina no homem, Agostinho nos dá uma importante

chave para refletirmos sobre a origens dos limites da razão e como enfrentá-los. Agostinho faz uso

de vários exercícios racionais para tentar compreender o que são as partes da Trindade. Ao tentar

limitar o conceito de Trindade à nossa capacidade racional, o autor chega a certeza das limitações

dos homens e que eles talvez não alcancem certeza sobre nada.  No entanto,  como que mesmo

limitados podemos ter algumas ideias que por experiência não nos seriam possíveis? É pela vontade
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moral  que o verbo interior  do homem pode ter  comunicação com o Verbo de Deus (a  própria

verdade). O homem pode reconhecer no mundo representações imperfeitas da verdade, a linguagem

incluída nesse percurso.

Agostinho postula uma linguagem imperfeita, mas logo depois ele irá redimi-la, sob o aspecto da

necessidade de submissão do homem as verdades eternas de Deus. Essa relação será baseada no

amor que a alma humana tem pela Verdade. Apenas assim as ideias e a fala dos homens podem ser

parte de um empreendimento racional válido.

Palavras-chave: Agostinho, Trinitate, verbo.

Sobre o problema do lugar de Deus na memória nas Confissões de Agostinho

Julia Maia Peixoto Camargo
Mestranda USP

juliamaiapc@gmail.com

Esta  apresentação  tem  por  objetivo  analisar  o  livro  X  das  Confissões  de  Santo  Agostinho,

elaborando a maneira  pela  qual  o  autor  encaminha o problema do lugar  de Deus na memória.

Sustentamos que no interior de tal problemática, Agostinho reelabora a questão da relação entre a

alma racional e sua fonte: sumariamente, se antes, no neoplatonismo de Plotino, tal relação era

pensada  na  chave  de  uma identidade,  agora,  em Agostinho,  ela  é  reposta  nos  termos  de  uma

reciprocidade.  Tal  reciprocidade  é  particularmente  perceptível  quando  Agostinho  descreve  a

problemática do lugar de Deus na memória: o poder absoluto de Deus não se enfraquece ou se

contamina de imperfeição em razão de sua presença e atividade na memória; ao contrário, essas

duas  características  constituem  a  marca  da  sua  transcendência.  Em  última  instância,  esse

deslocamento agostiniano indica, segundo nosso argumento, que o fundamento da filosofia cristã - a

encarnação do Verbo - altera a própria colocação do problema da relação entre o espiritual e o

material. Este constitui o primeiro núcleo de nosso estudo. Num segundo momento, procedemos à

análise  pormenorizada  da  memória,  tal  como  descrita  por  Agostinho  no  livro  X,  em  que  o

redimensionamento do neoplatonismo em chave cristã torna-se palpável: ali se verifica tanto um

procedimento  ascensional  de  busca  de  Deus  pela  alma  humana,  quanto  um  movimento  de

interiorização, que constitui a sua noção de conhecimento de si. Afirma-se, simultaneamente, tanto

a presença de Deus na alma, quanto a sua ausência. Essa concepção ambígua de presença, em que

Deus está, ao mesmo tempo, dentro e fora da memória humana, servirá de fio condutor para nosso

estudo.  Defendemos,  portanto,  que  o  livro  X  das  Confissões  se  apresenta  como  base  textual
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privilegiada para compreendermos de que maneira o homem, através do conhecimento de si pode

almejar conhecer a Deus, uma vez que somente ao reconhecer a sua debilidade (limite), ele pode,

com o  auxílio  de  misericórdia  divina  vislumbrar  o  impulso  de  superação  (transcendência).  As

próprias confissões são uma espécie de exercício que o espirito precisa fazer para retornar à sua

forma  mais  essencial  e  alta.  Pretendemos  assim,  mediante  esse  estudo  acerca  da  origem  do

conhecimento humano em Agostinho, compreender  melhor  o lugar da psicologia no interior  da

filosofia agostiniana.

Palavras-chave: Agostinho, Memória, Deus, Interioridade, Conhecimento de si.

A compatibilidade entre livre-arbítrio e presciência divina  como resposta ao fatalismo e 

ao determinismo no de civitate dei e no de libero arbitrio de Agostinho de Hipona

Ana Flávia Santos de Souza
Mestranda USP

anaflavianep1@hotmail.com

No livro III do de libero arbitrio e no livro V do de ciuitate dei, Agostinho examina um problema

que se apresenta histórica e filosoficamente relevante, a saber, o suposto dilema entre liberdade da

vontade humana e a presciência divina. Em O livre-arbítrio, o problema é colocado por Evódio nos

seguintes termos: de que modo se pode dizer que não é contraditório e incompatível afirmar ao

mesmo tempo a vontade livre do homem e o conhecimento prévio de Deus de todos os eventos

futuros e, ainda, não ser forçoso que ao pecarmos, o façamos voluntariamente. O mesmo debate,

surge  mais  tarde  n’A cidade  de  Deus  de  forma  ainda  mais  conflituosa,  no  qual  a  análise  do

argumento ciceroniano, apresentado por Agostinho, só admite uma das duas asserções do dilema: se

assumimos a liberdade a vontade, então, necessariamente a presciência de Deus deve ser negada. Se

afirmamos a presciência de Deus, então, necessariamente negamos a liberdade do homem. Frente ao

impasse,  Cícero  opta  por  negar  a  presciência  de  Deus  pretendendo,  desse  modo,  preservar  a

liberdade  humana.  Contra  o  determinismo  de  Evódio  e  o  fatalismo  Ciceroniano,  Agostinho

empenhar-se-á por conservar tanto, 1) o livre-arbítrio da vontade humana e 2) a responsabilidade

moral dos homens, quanto, 3) a presciência divina. Posto isto, nosso objetivo é buscar compreender

de que modo Agostinho opera a conciliação entre presciência divina e liberdade humana sem que a

primeira possa impelir o limitar a segunda, impondo sobre ela certa necessidade. Em outros termos,

nosso propósito é mostrar que o desafio que se apresenta ao filósofo cristão, cujo pressuposto para o
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tratamento  do  problema  é  a  fé,  é  justamente  o  de  constatar  a  compatibilidade  de  ambas,

desconfigurando as interpretações de Cícero e Evódio e, demonstrando, ao mesmo tempo, como o

livre-arbítrio, na medida em que é constitutivo da vontade humana, é assegurado justamente pela

compreensão agostiniana de Providência, pois, o coração religioso elege ambos, confessa ambos, e

afirma ambos na fé piedosa.

(de civitate dei, V, ix).

Palavras-Chave: Liberdade, Vontade, Presciência Divina, Necessidade.

Mesa 22 – Pessimismo, Vergonha e Barbárie no Mundo Antigo

19/10/2017 às 8h30

Sol, Linha e Caverna: o cerne do pessimismo de Platão

Natalia Costa rugnitz
Doutoranda UNICAMP

natalia.costa.rugnitz@gmail.com

No final do Livro VI da República, nas imagens do Sol e da Linha (Rep. VI 504c et seq.), Platão

avança um conjunto de conceitos úteis para penetrar o simbolismo da construção que inaugura o

Livro VII: a alegoria da Caverna (VII 514 et seq.). Trata-se das noções de Ser, não-ser e devir, de

verdade e ilusão, de conhecimento, opinião e ignorância, entre outras. Estabelecido desta maneira o

léxico fundamental, o filósofo tece uma complexa rede de paralelismos entre a dimensão ontologica

e  a  epistemologica,  mantendo  sempre  o  critério  da  “claridade”  e  da  “escuridão”.  Junto  com a

tradição,  diremos  que  Sol,  Linha  e  Caverna  podem  ser  entendidos  como  uma  única  grande

metáfora: a metáfora da Luz, um fractal de comparações que comunica, entre outros aspectos, a

concepção platônica a respeito da condição e os processos cognitivos humanos, assim como da ação

deles surgida.  Tal  quadro se inicia  no Livro VI,  no indivíduo, e se completa  no Livro VII,  no

coletivo, social e político. Após a leitura conjunta dos Livros VI e VII, a nossa observação será que

em todos os âmbitos visitados ao longo das três imagens, isto é: na metafísica e a ontologia, na

epistemologia  e  a  gnosiologia,  na  moral  e  no  que  toca  à  educação  e  à  política,  a  Luz  é  tão

fundamental  quanto  as  Trevas,  e  que  há,  na  mensagem  central  de  República,  um  profundo

diagnóstico pessimista que contrasta com as exaltações utópicas que aparecem recorrentemente ao

longo da obra. Nos deteremos nesse diagnóstico, observando por exemplo no contexto do símile do

Sol o modo no qual a Ideia do Bem se afasta até tornar-se inextricável ou como, na Linha, se batiza
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o subsolo da inteligência como o âmbito da doxa, que depois se transforma no claustro no qual os

pressos da caverna estão fadados a desenvolver suas potências, etc. Diremos que o contraponto

entre utopia e pessimismo não constitui um pleonasmo, um paradoxo ou uma contradição, mas sim

uma chave de leitura pertinente, que faz jus à multiplicidade de vozes do diálogo e revela uma

tensão essencial  no  âmago do pensamento  de  Platão.  Concluiremos,  por  fim,  que  a  República

merece ser considerada a utopia fundadora apenas se, ao mesmo tempo, ela é apresentada como a

primeira crítica do utopismo, sendo o fundamento dessa crítica justamente a inclinação pessimista. 

Palavras-chave: Platão; Utopia; Pessimismo; Caverna; Sol; Linha.

A vergonha nos diálogos de Platão

Luiz Eduardo Gonçalves Oliveira Freitas
Doutorando USP

luizeduardolef@gmail.com

Esta comunicação tem como objetivo investigar a visão platônica sobre o fenômeno da vergonha.

As ocasiões em que a vergonha é explicitamente discutida nos diálogos são raras; suas definições,

pelo menos em comparação às discussões definicionais sobre as virtudes, são consideravelmente

opacas. Caso adotemos o célebre modelo de tripartição da alma da República, a vergonha, em meio

às demais emoções, exerce mero papel intermediário. No entanto, em diversas ocasiões ao longo

dos diálogos,  como no proeminente caso do Górgias,  o apelo à vergonha faz-se crucial  para o

funcionamento dos argumentos de Sócrates. Para tentar derrotar as posições dos seus interlocutores,

defensores da retórica e dos apetites, Sócrates utiliza uma estratégia curiosa: para refutá-los, os leva

a terem vergonha de continuarem defendendo suas posições. A vergonha é um tema recorrente em

outros diálogos. No primeiro livro da República, por exemplo, Trasímaco enrubesce após ouvir a

defesa socrática do justo; Hipócrates, no Protágoras, envergonha-se após exprimir sua vontade de

conhecer  o famoso sofista;  Alcibíades,  em seu marcante discurso ao final  do Banquete,  afirma

várias  vezes  envergonhar-se  ao  encontrar  Sócrates;  e  o  próprio  Sócrates  diz  ser  impelido  pela

vergonha em passagens do Fedro (243c), da Apologia (17b) e do próprio Górgias (509b-c, 522d). O

diálogo é um gênero bastante rico para apresentar uma visão de vergonha tão complexa como a de

Platão.  As  cenas  através  das  quais  o  autor  constrói  seus  embates  filosóficos  permitem  que  a

vergonha seja representada in loco nas discussões, de modo que o leitor possa contemplar, através

dos efeitos que a vergonha exerce nos personagens dos diálogos, a sua verdadeira potência. Por trás
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dessa observação está o pressuposto de que o estudo da filosofia platônica não deve se restringir às

teses expressas por Sócrates, uma vez que ele não é o único porta-voz de Platão, mas considerar a

totalidade de seus textos, incluindo os elementos dramáticos empregados nos diálogos. 

Ao contrário de Aristóteles, não é possível encontrar no corpus platônico uma definição unívoca do

fenômeno da vergonha.1 A hipótese subjacente ao nosso trabalho é  a de que Platão enxerga e

defende um papel ético e filosófico da vergonha enquanto fenômeno psicológico, e o apresenta não

só através das doutrinas enunciadas por Sócrates, mas na própria composição dos diálogos. Nesta

comunicação, analisarei algumas das passagens mencionadas para mostrar a operação da vergonha

nas  discussões  filosóficas  ficcionais  dos  diálogos  de  Platão.  Em seguida,  deter-me-ei  sobre  as

ocorrências do corpus - principalmente na República - que nos permitem analisar de modo mais

conceitual sua concepção de vergonha. 

Palavras-chave: Platão, diálogo, vergonha, psicologia moral

O logos como critério de exclusão da diferença (bárbara) e de formação da identidade (grega):

Estudo sobre os barbarophônôn de Homero e as barbarous psuchas de Heráclito.

Fabien Pascal Lins
Doutorando UNICAMP

fabienlins@gmail.com

Entre os especialistas costuma-se considerar que a significação pejorativa da palavra bárbaro teria

aflorada durante as Guerras Médicas, conflito greco-persa ocorrido entre 499 a.c.–449 a.c. Desta

feita,  por  serem anteriores  ao  período  clássico  termos  ou  expressões  tais  como,  por  exemplo,

barbarophônôn e barabarous psuchas não teriam, enquanto tal,  nenhum teor depreciativo.  Teria,

pois, sido preciso esperar o advento da “ameaça persa” para que a História (Heródoto, Tucídides), o

Teatro (Aristófanes, Esquilo, Eurípides), a Oratória (Isócrates) e a Filosofia (Platão, Aristóteles)

pudessem disjungir o mundo antropológico em duas categorias antinômicas: de uma lado os helenos

(Ελληνες), de outro a totalidade dos não-Gregos, a saber, os bárbaros (βάρβαροι); seres doravante

associados à inimizade e à desmedida (húbris), característica própria dos loucos e desajuizados que,

enquanto escravos das paixões e dos excessos, “não sabem viver”, ética e politicamente falando. Na

esteira  das  interpretações  fornecidas  por  Estrabão,  Roger  Pol-Droit  e  Michel  Dubuisson,

gostaríamos  de  mostrar  em  que  medida  antes  mesmo  da  polarização  clássica  entre  helenos  e

bárbaros, tanto o poeta Homero (quando na Ilíada nos apresenta os Cários, povo barbarôphônè que
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“fala mal”), como o filósofo fisicalista Heráclito de Éfeso (para quem as barbarous psuchas são

almas que “pensam mal”) já recorriam ao campo semântico bárbaro de modo fundamentalmente

pejorativo.  Isso posto,  tencionamos salientar de que modo, entre o período arcaico e o período

clássico, a figura do bárbaro foi progressivamente posta às margens da humanidade, tratando-se, in

fine, de um ser diminuído: um homúnculo que não sabe falar, pensar e viver segundo as normas da

pólis, tal como definida pelos gregos.  Diante disso, poderemos arguir que os gregos antigos não

teriam, como por vezes se sustenta, inventado o etnocentrismo, porém inaugurado o logocentrismo

(Derrida), isto é: teriam adotado o logos – em todos os sentidos do termo - como critério distintivo

de uma Identidade retroalimentada, formada e condicionada pela negação da(s) Diferença(s). Dito

de modo mais preciso, nos parece que a relação peculiar que os Antigos mantinham com o logos

(conceito que associa a fala/palavra/discurso/linguagem à razão/saber/verdade/Natureza/Deus) fez

com que a condição de possibilidade do mesmo se encontre na invenção de um outro, forçosamente

excluído enquanto negação de si, ou espelho negativo do “nós”.  

Palavras-chave: logos, bárbaro, Homero, Heráclito. 

Mesa 23 – Ente, essência e matéria
19/10/2017 ás 14h00

O conceito de matéria primeira segundo João Filopono de Alexandria

Matheus Henrique Gomes Monteiro
Mestrando UNICAMP

mhgmonteiro@gmail.com

Nesta comunicação,  discuto o conceito de matéria  primeira com base em De aeternitate mundi

contra  Proclum,  livro  XI,  de  João  Filopono  de  Alexandria.  Ao  longo  de  sua  vida  intelectual,

Filopono definiu “o primeiro substrato dos corpos naturais” fundamentalmente de dois modos. Nos

primeiros escritos, como In Categorias e In Physica, a matéria primeira é um substrato, incorpóreo e

sem forma,  que  recebe,  primeiro,  a  quantidade  constituinte  do  corpo  e,  em segundo  lugar,  as

qualidades definidoras dos elementos. Para essa definição, Filopono se inspira em Aristóteles, cujos

livros comenta, mas ele também credita essa idéia aos pitagóricos, aos estóicos e a Platão, revelando

que,  segundo  seu  entendimento,  tratava-se  de  uma  definição  tradicional  e  amplamente  aceita.

Contudo, a partir de contra Proclum, Filopono muda completamente sua abordagem do assunto. No

livro XI, em resposta ao argumento de Próclo para provar a eternidade do mundo, o Gramático
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(como ficou conhecido) redefine a matéria primeira como um volume indeterminado, definido pelas

três dimensões. Essa definição, semelhante à de seu maior crítico, Simplício, adquire na pena de

Filopono contornos próprios: a matéria primeira é corpórea e com forma; ela é o tridimensional (τὸ

τριχ  διαστατ ν), cuja tridimensionalidade não é uma quantidade acidental, mas uma quantidadeῇ ὸ

substancial; além disso, esse primeiro substrato, em três dimensões e indeterminado, subsiste e é

simples. Se com essa definição, por um lado, Filopono pode confrontar o argumento de Próclo, por

outro ele põe várias dificuldades no conceito em discussão. Por exemplo, se a matéria primeira tem

forma, como uma e outra se distinguem entre si? Se a matéria primeira subsiste — porque é o

tridimensional e tem forma —, o que a distingue de substância? E se matéria primeira é um volume,

com altura, largura e profundidade indeterminadas, por que ela é simples? Pela análise do texto e

em diálogo  com os  comentadores  recentes,  proponho  situar  essas  dificuldades  no  contexto  do

raciocínio dialético e, em vários momentos, retórico de Filopono, defendendo que o filósofo se

empenha fundamentalmente em mostrar que, pelos mesmos argumentos dos adversários, consegue

chegar  em uma definição  de matéria  primeira  radicalmente  distinta  da deles  e,  com essa nova

definição, argumentar contra a eternidade do mundo e a favor da criação, com início de duração.

Palavras-chave: matéria, extensão tridimensional, neoplatonismo, aristotelismo. 

O duplo movimento natural dos entes em Filopono de Alexandria

Thiago Henrique Rosales Marques
Mestrando UNICAMP

rosalesmarques@gmail.com

Meu objetivo nessa apresentação é  discutir  a  crítica de Filopono de Alexandria com respeito  à

doutrina aristotélica do movimento natural dos elementos, tal qual exposta pelo estagirita no de

Caelo 1.2. Essa crítica se dá no escopo do seu de Aeternitate Mundi Contra Aristotelem. Obra que,

embora tenha exercido grande influência no pensamento grego, judeu, árabe e latino, acabou se

perdendo,  restando  apenas  134  fragmentos.  Assim,  realizo  minha  análise  com  base  em  uma

reconstrução hipotética da obra feita por Christian Wildeberg através das referências feitas a ela por

outros filósofos, sendo a principal contribuição devida à Simplício de Selêucia. Em seu comentário

ao de Caelo, Simplício acaba reproduzindo extensos trechos da obra de Filopono a fim de criticá-los

e,  com isso,  preservando-os. Sendo Filopono cristão,  buscava harmonizar ideias bíblicas com a

Filosofia,  empenhando-se,  pois,  em defender  temas  como um mundo criado  e  perecível.  Sem,

contudo, apelar às sagradas escrituras como argumento. Com isso, procura desmontar a teoria do
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éter mostrando que corpos de diferentes naturezas podem ter o mesmo movimento, o que anula a

demonstração aristotélica  da  existência  de  um quinto  elemento.  Dessa forma,  a  crítica  sobre  o

movimento natural dos elementos está no bojo de uma discussão maior: a da dicotomia entre céus e

terra.  Portanto,  Filopono  figura  como  um  dos  precursores  da  rejeição  da  física  aristotélica,

antecipando  a  ideia  de  um  mundo  materialmente  uniforme,  tida  como  um  dos  pilares  da

modernidade. Em linhas gerais, Filopono altera a relação entre natureza e movimento estabelecida

por Aristóteles concedendo que o fogo possa ter um duplo movimento natural. Considera ele que o

movimento circular pertence ao fogo naturalmente quando em seu lugar próprio, correspondendo o

movimento  retilíneo  às  partes  do  fogo  quando  retiradas  do  lugar  próprio.  Assim,  revivendo  o

pensamento de Filopono busco contribuir para que se estabeleça uma relação de continuidade entre

o  pensamento  antigo,  medieval  e  moderno.  Isso  pois,  embora,  os  comentadores  antigos  como

Filopono tenham sido amplamente estudados durante a Renascença, não se pode ainda precisar sua

influência, já que apenas recentemente voltaram a ganhar destaque entre os estudiosos da história da

Filosofia.  Com isso,  seu estudo,  em grande parte,  contribui  para a  compreensão da história  da

Filosofia  da  Natureza  contra  uma  visão  triunfalista  de  Ciência.  Por  conseguinte,  em  última

instância, busco dar subsídio à tese de que, embora a revolução científica dos séculos XVI e XVII

tenha acrescentado ingredientes inteiramente novos ao pensamento ela, na verdade, significava um

ponto de convergência de vários questionamentos que haviam se iniciado séculos antes. 

Palavras chave: Aristóteles. Filopono. Natureza e movimento. Eternidade do mundo. Éter.

Sobre os termos ser e essência nas Quaestiones in Metaphysicam de Sigério de Brabant

Luiz Fernando Pereira de Aguiar
Mestrando USP

luiz.aguiar@usp.com

A querela  sobre o estabelecimento  dos  termos ente,  ser  e  essência  toma um importante

período da Idade Média tardia  e  mobilizou os trabalhos  de Tomás de Aquino, Alberto Magno,

Boaventura, Egídio Romano, Henrique de Gand, dentre outros. Sigério de Brabant, Mestre de Artes

da Sorbonne no século XIII, insere-se nesse debate defendendo o que pode ser tomado como uma

tese contrária a dos autores citados, em especial, a de Tomás de Aquino – como defendida em De

ente et essentia. A tese de Sigério, tal qual exposta na introdução de suas reportações intituladas

Quaestiones in Metaphysicam (manuscritos Munique, Cambridge e Paris), é: a) ser (esse) pertence à

essência (essentia) dos causados, não sendo de nenhum modo dela distinta e, b) ente (ens) e coisa
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(res),  dessa  maneira,  significam o  mesmo suposto  (suppositum)  segundo a  essência  e  intenção

(intentio) de modos diversos: ente significa o suposto a modo de ato e coisa a modo de hábito – o

que implicaria a defesa da identidade real entre ente e coisa. Com isso, nosso primeiro objetivo será

expor o passo a passo de Sigério para estabelecer essa posição. Em segundo lugar, pretendemos

expor a posição de alguns comentadores. Eles apresentam sérias divergências quanto a compreensão

e  a  relevância  do  trabalho  filosófico  do  Brabantino.  Étienne  Gilson,  em  pelo  menos  duas

oportunidades, apresenta a filosofia de Sigério como uma simples continuação de um aristotelismo

atrasado, o qual deveria ser contraposto às propostas de Tomás de Aquino. Por exemplo, diz Gilson:

“Hermeticamente fechado contra qualquer tipo de novidade, o mundo sem existência de Aristóteles

cruzou século após século totalmente distante do fato de que o mundo da filosofia e da ciência

estavam constantemente mudando” (1952, p. 65). Ruedi Imbach, por exemplo, está no polo oposto.

Ele vê em Sigério um intérprete original da obra de Aristóteles e de seu Comentador (Averróis),

sendo essa originalidade uma contraposição de Sigério ao modo como Aristóteles era mobilizado

por setores em disputa no âmbito da Igreja. Nas palavras de Imbach: “O tema do comportamento de

esse e essentia fornece uma oportunidade aristotélico-radical que defende a tese de uma ontologia

aristotélica-averroísta contra a alienação e adaptação cristãs” (1981, pp. 338). Adiante, continua o

autor:  “Como vimos,  a motivação para uma tese metafísica da distinção real  é  a busca de um

esclarecimento  do  mundo  como  criação:  deve-se  ser  provado  que  tudo  o  que  é  existe  em

dependência radical para com Deus” (pp. 338-339) e, conclui o autor dando mostras do espírito da

proposta de Sigério: “Para um aristotélico radical convencido, todavia, a criação não é um problema

filosófico” (p. 339, itálico no original). Assim, atentos a essa discussão, buscaremos explicitar os

caminhos sugeridos por Sigério para defender tal tese, tendo como escopo que, para ele, “substância

e acidente, matéria e forma, potência e ato bastam plenamente para entendermos e esclarecermos o

eterno mundo e sua estrutura” (Imbach, 1981, p. 327).

Palavras-chave: Sigério de Brabant, ser, essência, metafísica

Mesa 24: Ética e Educação no Mundo Antigo
19/10/2017 às 14h00

Da inspeção do outro à instrução dos outros: 

as possíveis variações interpretativas do élenkhos.

Rineu Quinalia
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Doutorando UFSCar
rquinalia@gmail.com

Élenkhos é principalmente sinônimo de inspeção. Tudo tem início com uma simples pergunta: “o

que é?” (ti estí;). O ti estí basicamente estabelece a relação entre o sujeito que aplica a pergunta

(Sócrates) e outro que deve defendê-la (quase sempre um renomado interlocutor). Eis o modelo

tradicional do élenkhos: 1) O interlocutor propõe uma tese X, Sócrates decide refutá-la; 2) Sócrates

cria  um estado  de  homologia  (um  acordo)  com  o  principal  interlocutor  para  que  a  discussão

prossiga mediante o fornecimento de outras premissas ligadas à tese X, por exemplo, premissas Y

e/ou  Z.  O  consenso  é  adhoc:  sendo  assim,  Sócrates  aparentemente  parece  deixar  de  lado

momentaneamente  a  tese  X  e  começa  a  argumentar  sobre  as  premissas  Y e  Z;  3)  Sócrates

demonstra, a partir do consentimento do interlocutor, que Y e Z implicam não-X; 4) Sócrates, por

fim, afirma ter demonstrado que não-X é verdadeira, logo, a tese X defendida por seu interlocutor, é

falsa. Sendo assim, poderíamos talvez dizer que: “Se sujeito não sabe definir  o que é X, então

sujeito não sabe nada sobre o que X realmente é.” No entanto, o élenkhos em seu jogo de busca por

uma definição, parece querer desvendar na discussão uma verdade de caráter moral. Élenkhos é o

termo  tradicionalmente  indicado  para  propor  uma  discussão  que  vai  culminar  numa  refutação

podendo também ser entendido como um exame ou, ainda mais genericamente, como censura ou

crítica. O élenkhos possui inicialmente um caráter pessoal, como dito anteriormente, um jogo de

papeis entre alguém que pergunta e outrem que responde com diretrizes fixas. Dentro da dinâmica

proposta pelo élenkhos, é essencial que o interlocutor que é examinado não só esteja convencido

das suas próprias premissas, mas que as defenda como sendo suas verdades. Ocorrem duas clássicas

modalidades  interpretativas  da  inspeção  socrática;  uma é  chamada  de  “élenkhos  prioridade  de

definição (PD)” e outra que respeita a mesma estrutura, Vlastos chamará de “élenkhos padrão”.

Estes dois modos de ler o élenkhos baseiam as hipóteses levantadas para o desenvolvimento deste

trabalho, que sugere propor algumas variações interpretativas do élenkhos a fim de torná-lo mais

abrangente; propondo uma inspeção do outro, resultaria na instrução dos outros.

Palavras-chave: História da Filosofia Antiga; Sócrates; Élenkhos.

O propósito da Filosofia segundo Epicteto

Danilo Ulhano Patutti
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Epicteto foi um filósofo estoico preocupado com a educação, na qual via o propósito da Filosofia.

Segundo ele,  o sentido de se estudar  filosofia  é  o de melhorar  a  qualidade de vida através da

adequação do próprio modo de vida com o funcionamento da Natureza. Viver segundo a natureza é

o  propósito  do  Homem e  ajudar  nessa  meta  é  a  função  da  educação  filosófica.  Os  exercícios

espirituais, termo utilizado por Pierre Hadot para se referir às práticas dos filósofos gregos, são as

ferramentas principais no ensino da aplicação prática dos princípios filosóficos que correspondem

aos princípios da natureza. Segundo Epicteto, existem dois princípios fundamentais sobre os quais

os estudantes não devem se esquecer, a saber, os bens e os males existem apenas no campo da moral

e os acontecimentos exteriores não devem ser liderados, mas seguidos. Para colocar em prática

esses princípios filosóficos, Epicteto propõe o exercício de distinção entre as coisas que dependem

de si e as coisas que não dependem. Esse exercício é o traço característico de seu ensinamento e o

ponto  de  ligação com os  outros  exercícios.  Para  Epicteto,  o  único  bem que os  seres  humanos

possuem de acordo com a natureza é a capacidade de deliberação, de escolha entre um ato e outro.

Desse modo, ele analisa a existência de três tipos de atos, a saber, o juízo, o desejo e o impulso.

Cada um deles precisa funcionar de acordo com a regra de distinção entre aquilo que depende de si

e  aquilo  que  não  depende,  entretanto,  para  isso  ser  possível  é  necessário  prestar  atenção  ao

momento presente, pois é nele que o ato se manifesta. Assim, o desenvolvimento da atenção tem um

lugar fundamental no ensino e complementar à regra de distinção. Para Epicteto, a filosofia é uma

educação específica que permitiria ao estudante o aprendizado de como se apropriar daquilo que é a

sua única propriedade de direito, ou seja, a sua própria capacidade de escolha e ação. Para tanto, os

exercícios  espirituais  permitem o  fortalecimento  da  capacidade  de  atenção e  de  percepção  das

influências externas nas decisões pessoais, com o objetivo de adquirir a consciência necessária para

aplicar em todo momento a regra de distinção entre o que depende e o que não depende de si

mesmo.

Palavras-chave: Epicteto, estoicismo, exercícios espirituais.

A Mudança Preposicional de “κατά” para “μετά” em Ethica Nicomachea VI.13 (1144b26-27)

Angelo Antonio Pires de Oliveira
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Em Ethica  Nicomachea  VI.13 (1144b26-27),  Aristóteles  propõe uma mudança  preposicional  na

fórmula  “κατ  τ ν  ρθòν  λóγον”.  O  lugar  que  a  alteração  ocupa  no  interior  do  andamentoὰ ὸ ὀ

argumentativo da EN é de grande importância. Aristóteles faz a mudança preposicional no capítulo

que encerra a sua investigação sistemática sobre as virtudes do caráter e sobre as intelectuais, a qual

teve início em EN I.13. Isto parece sugerir, como pretendo argumentar, que a mudança cumpre a

função de reafimar e explicitar a posição do estagirita de que a virtude é bipartite e de que, em

decorrência disso, as ações morais têm origem no esforço conjunto de duas virtudes: virtude do

caráter e phronesis. Argumentando em favor da mudança, Aristóteles não se limita exclusivamente a

reafimar e explicitar o seu posicionamento, ele também busca identificar o que há de verdadeiro e

falso no posicionamento dos contemporâneos e de Sócrates. Em grande medida, sua argumentação

se desenvolve identificando as divergências e convergências do pensamento deles com a sua própria

doutrina moral. No diálogo com os contemporâneos e Sócrates, Aristóteles oferece uma delimitação

mais bem qualificada do trabalho conjunto da phronesis e da virtude do caráter na efetivação das

ações morais. Na comunicação, pretendo reconstituir o itinerário argumentativo de Aristóteles em

EN  VI.13  na  tentativa  de  apresentar  e  discutir  detalhadamente  a  sua  proposta  de  mudança

preposicional e como ela surge a partir da crítica a Sócrates e aos contemporâneos. Assim, pretendo

apresentar e discutir como Aristóteles apresenta o intelectualismo socrático, representado pela tese

de  que  as  virtudes  devem ser  reduzidas  a  λόγοι,  o  que,  segundo Aristóteles,  impossibilitaria  a

possibilidade de se pensar e explicar um fenômeno como a acrasia. Além disso, pretendo discutir

por  que  Aristóteles  argumenta  que  a  fórmula  κατ  τ ν  ρθòν  λóγον  apresentada  pelosὰ ὸ ὀ

contemporâneos, embora seja mais acertada do que a tese socrática, ainda é insuficiente e não pode

ser engastada no seu edifício moral. Após essas discussões, ensaiarei uma tentativa de explicar qual

o impacto filosófico obtido com a mudança de preposição na fórmula dos contemporâneos e de

como a nova fórmula, a saber, μετ  το  ρθο  λόγου, melhor se adequa às doutrinas morais doὰ ῦ ὀ ῦ

estagirita.

Palavras-Chave: Ética; Aristóteles; Phronesis; Virtude do Caráter; Sócrates

Mesa 25 – Kant
19/10/2017 ás 14h00
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Kant e o não conceitualismo: alguns argumentos e suas possibilidades

Maria Carolina Mendonça de Resende
Mestrado UFMG

mcmresende@gmail.com

Como  é  possível  conhecermos  o  mundo?  Segundo  Kant,  essa  discussão  se  dá  em  torno  das

faculdades mentais da sensibilidade e do entendimento. Tais faculdades são postuladas por Kant em

sua doutrina do idealismo transcendental, que, em termos gerais, é uma doutrina que confere ao

espaço e  ao  tempo a particularidade  de  serem condições  a  priori  de  possibilidade  para  todo o

conhecimento  humano.  A partir  dessa  discussão,  objetiva-se  de  maneira  sucinta,  sistematizar  o

debate contemporâneo entre conceitualistas e não conceitualistas sobre os argumentos que Kant

concebe em seu sistema crítico e pré-crítico para uma posição não conceitualista acerca da relação

cognitiva  entre  sujeito  e  objeto.  Tendo  isso  em vista,  é  necessário  situar  tal  debate  a  fim  de

compreender qual o papel significativo que a idealidade transcendental do espaço e do tempo pode

cumprir  nessa  argumentação.  Inicialmente  e  de  modo  geral,  entendemos  como  conteúdos  não

conceituais os conteúdos produzidos por capacidades mentais conscientes perceptivas que sejam

independentes das capacidades conceituais de um sujeito. Um conteúdo não conceitual é ainda um

conteúdo  significativamente  válido  mesmo  que  não  seja  caracterizado  pelas  capacidades

conceituais.  A  defesa  central  do  não  conceitualismo  consiste  em  diferenciar  as  habilidades

discriminatórias das capacidades conceituais de um sujeito. Isso implica que um sujeito, em seu

contato perceptivo com o mundo, não precisa necessariamente ter conceitos correspondentes a tudo

aquilo  que é  capaz de discriminar  perceptualmente.  Em contrapartida,  na  leitura conceitualista,

entende-se que conteúdos conceituais são definidos a partir do fato de que o contato perceptivo de

um sujeito com o mundo é sempre estruturado por meio de conceitos. Nosso interesse, portanto,

perpassa o que Kant tem a dizer sobre a percepção, a intuição sensível e seu caráter epistêmico

indispensável na capacidade de afecção do sujeito perante ao objeto, principalmente no que tange à

função do espaço e do tempo nessa capacidade.

Palavras chave: Kant, percepção, intuição sensível, não conceitualismo.

O pensar em Kant entre o entendimento e a razão: da função crítica ao uso regulativo

Nicole Martinazzo
Mestrado UFPR

nicole.martinazzo@gmail.com
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Feitas as escolhas que levaram Kant à sua revolução copernicana, o resultado mais imediato é a

restrição do conhecimento a um exercício de síntese entre intuição (sensível) e conceito (cf. KrV

B75). Assim, não havendo uma das partes, não pode haver conhecimento. Tendo em vista isso,

nossa comunicação tem como ponto fundamental a distinção cara à filosofia crítica entre pensar e

conhecer. O mero exercício sobre conceitos sem um respaldo empírico, por exemplo, constituiria

para Kant, apenas um pensamento. Mas poderia o pensamento ter uma função crítica? Se sim, todo

o ato de pensar que possuiria essa função? Para tal, manteremos no horizonte de nosso projeto um

comentário a dois passos fundamentais da Crítica da Razão Pura: de um lado, o Terceiro Capítulo

do Segundo Livro da Analítica Transcendental; de outro, o Apêndice à Dialética Transcendental,

“Do uso regulativo das ideias  da razão pura”.  Procuraremos traçar um paralelo entre o uso do

pensamento  em uma e  outra  passagem da  Crítica.  Em linhas  gerais,  nesse  passo  da  Analítica

Transcendental,  Kant  busca  legitimar  certo  uso  do  entendimento  sem  compromisso  com  a

experiência. Ele não possuiria, em um primeiro momento, nenhuma função positiva. No Apêndice à

Dialética Transcendental, ao contrário, haveria uma função reguladora própria ao pensamento feito

pela razão. Veremos, ao final que a questão pode ser reduzida à seguinte:  seria a “significação

transcendental das categorias” (cf. KrV B305) o mesmo que o “uso regulativo das ideias da razão”

(cf.  KrV B670)? De certo modo, a chave para entender a distinção entre essas duas formas de

distanciamento  da  experiência  possível  esteja  em  delimitar  entendimento  e  razão  como  duas

faculdades  com formas  e  usos  diferentes.  Nosso  esforço  vai  na  direção  de  afastar  essas  duas

maneiras de se relacionar com aquilo que escapa à objetividade, pois entendemos que reduzir as

ideias da razão a um uso expandido das categorias significaria, no limite, tirar delas sua função

positiva de focus imaginarius. Isso porque o aspecto indeterminado da ideia da razão não é nunca de

seu objeto, mas apenas de sua validade objetiva.

Palavras chave: razão; entendimento; dialética

O sujeito no Idealismo Transcendental de Kant

Gabriel Cunha Hickmann
Mestrando UFRGS

gabrielshavo@gmail.com

Gilles Deleuze nos oferece provocações sugestivas a respeito da filosofia kantiana. Ainda que se

refira à crítica de Kant a Hume como exemplo de boa crítica em filosofia (DELEUZE, 2001, p.

100), e que identifique no debate sobre os Paralogismos, na Crítica da Razão Pura, o início de um
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"empirismo transcendental"  (BRYANT,  2008,  p.  179),  Deleuze  acusa  Kant  de  ter  decalcado  o

transcendental sobre o empírico e de, consequentemente, ter operado uma falsa crítica da razão,

incapaz  de  oferecer  uma  alternativa  à  imagem  tradicional  ou  dogmática  do  pensamento

(DELEUZE, 1988, p. 133). Esse decalque consistiria em tomar como normativo o fundamento de

sínteses  meramente  empíricas  operadas  conforme  o  interesse  na  recognição,  a  despeito  das

conclusões avançadas pelo próprio Kant na crítica aos Paralogismos. A normatividade, por sua vez,

basear-se-ia na validade subjetiva da Ideia do Eu, produto natural da razão, faculdade sobre a qual

seria impossível pensar que encerre ilusões originais (ao que Deleuze se refere como o dogma da

natureza reta do pensamento). A crítica deleuziana nos parece, portanto, baseada na alegação da

incompatibilidade das considerações kantianas a respeito da apercepção na Dedução Transcendental

com os avanços da crítica aos Paralogismos, e consequentemente do papel constitutivo que se deve

atribuir  à  Idéia  na  fundamentação  das  categorias  do  entendimento,  o  que  tornaria  essa

fundamentação relativa a um senso comum estabelecido e consequentemente incapaz de determinar

a filosofia como oposição à doxa). Nosso trabalho pretende examinar essa crítica através do recurso

a interpretações auxiliares dos Paralogismos e da teoria kantiana da apercepção, preparando assim

uma avaliação do respaldo da leitura deleuziana no trabalho de intérpretes mais tradicionais de

Kant, como Paul Guyer, Beatrice Longuenesse, Patricia Kitcher, Peter Strawson e outros, ainda a

serem  exatamente  definidos.  Enquanto  Kitcher  nos  convida  a  aceitar  o  psicologismo  como

interpretação correta de Kant e abordagem válida para a filosofia (KITCHER, 1990), criticando

leituras  da  teoria  da  apercepção  que  procuram livrar  Kant  do  ônus  de  oferecer  uma prova  da

unidade do sujeito, intérpretes como Paul Guyer entendem que tal prova (empírica para Kitcher) da

apercepção dificilmente satisfaria Kant, ao passo que a alternativa, identificação da apercepção com

uma espécie  de  Cogito kantiano,  seria  igualmente indesejável,  o  que leva  esse  autor  a  atribuir

problemas incontornáveis à Dedução Transcendental (GUYER, 1987). Tais investigações devem,

em última instância, contribuir para o entendimento de afirmações deleuzianas a respeito de sua

filosofia como empirismo transcendental, investigação sobre as condições da experiência real (em

vez de meramente possível), assim como para avaliação do movimento em filosofia na passagem de

Hume a Kant.

Palavras-chave: Idealismo transcendental, Paralogismos, Apercepção
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A arte é um momento das obras?

Filosofia da arte e teoria do conhecimento em Walter Benjamin

Rafael Zacca Fernandes
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Desde, pelo menos, o seu ensaio sobre “Dois poemas de Friedrich Hölderlin”, de 1914, a crítica em

Walter Benjamin possibilita o acesso não apenas a poemas mas também a obras de arte em geral a

partir de sua relação com as diversas áreas do saber que se creem, na modernidade, separadas. Com

esta apresentação, avaliaremos em que medida,  a partir  do hermético ensaio sobre Hölderlin,  o

poema se torna, para Benjamin: a) um lugar privilegiado para o pensamento; b) um desdobrável

sempre inacabado; e c) um momento de uma tarefa mais ampla que atravessa as formas da arte. Em

primeiro lugar, o poema se torna um lugar privilegiado para o pensamento, lá onde poderia ser o

simples objeto de uma constatação ou de uma pesquisa puramente técnica. Mais do que isso, o

poema se torna desde aí um medium-de-reflexão, mesmo anos antes da conclusão de sua tese sobre

o Romantismo Alemão, em que usará esse termo para definir a qualidade do meio em que repousam

as obras para os românticos. E também, com isso, fica assegurada a consequência de que a crítica é

o autoconhecimento da obra, de modo que o poema em Benjamin passa a ser concebido como um

todo que contém em si  as bases de sua inteligibilidade.  A crítica,  por seu turno, torna-se parte

integrante dos poemas. Em segundo lugar, o poema se torna um desdobrável sempre inacabado. Por

um lado, o estabelecimento de uma região infraestrutural (que Benjamin chama de “forma interna”
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da  obra),  em que  repousa  a  “tarefa  poética”,  assenta  um território  infinito  para  a  tentativa  de

correspondê-la – na medida em que ela pode ser definida como uma multiplicidade de elementos

distendidos  que  exige  uma  tensão  que  lhe  dê  fim,  seu  próprio  paradoxo  assegura  a  sua

sobrevivência a cada determinação (não à toa, a palavra “Aufgabe” em alemão, que designa o termo

“tarefa”, significa também “desistência” ou “renúncia”). Em terceiro lugar, o poema se torna apenas

um momento de uma tarefa mais ampla que apenas atravessa o âmbito da arte. Se há uma passagem

da esfera da vida para a do poema, como afirma o ensaio sobre Hölderlin, há também um retorno da

esfera do poema para a da vida, efetuado pela crítica e por outras práticas de interação com as obras.

É sempre uma tarefa que determina a transferência da vida que reside como substrato textual entre

as diferentes configurações da obra e do pensamento. Quinze anos depois da escrita do ensaio sobre

Hölderlin, tal entendimento ainda acompanharia Benjamin; em notas preparatórias para um ensaio

que deveria se chamar “A tarefa do crítico”, anotou a “imagem da crítica” como uma transposição

de plantas  do  “jardim da  arte”  para  a  “terra  estranha  do saber”,  afirmando  a  arte  como mero

“momento” das obras.  Esta tarefa quer mostrar,  a partir  do ensaio sobre Hölderlin,  o ponto de

ligação que a crítica representa entre filosofia da arte e teoria do conhecimento.

Palavras-chave: Walter Benjamin; Filosofia da Arte; Teoria do Conhecimento

Romance como problema do narrador e narração: debate Benjamin, Adorno e Lukács
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A comunicação fará um percurso no debate que envolve os problemas do narrador e da narração a

partir do ensaio Posição do narrador no romance contemporâneo de Theodor W. Adorno, o ensaio O

narrador de Walter Benjamin e O romance como epopéia burguesa de Georg Lukács. O objetivo

desta é apresentar as concepções dos três autores em torno da questão do narrador e do gênero

narração na Teoria da Literatura, presente na forma do romance. Para isso, uma análise teórica será

realizada, apresentando a visão dos autores a respeito do romance como gênero literário tipicamente

burguês,  em sua especificidade e suas transformações no desenvolvimento da prosa da vida no

mundo moderno. Com isso, conclui-se que as transformações do narrador e da narrativa no gênero

do romance acompanham o desenvolvimento do capitalismo e as modificações na sociedade e na

cultura moderna.

Palavras-chaves: Narrador, narração, romance.
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Adorno e a pintura: mapeamento e definição de parâmetros críticos
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A presente apresentação visa mapear as reflexões de Theodor W. Adorno sobre pintura e  fazer

pictórico,  presentes  em  sua  Teoria  Estética  (1969).  Depositamos  o  valor  de  importância  da

apresentação no fato de as reflexões sobre a pintura terem sido marginalizadas pelos comentadores

e críticos de Adorno, privilegiando na análise estética a música e a literatura. Apesar de a pintura ser

apresentada de uma maneira marginal na exposição da Teoria Estética, muitas vezes conjugada e

servindo como patamar de comparação com outras artes, além de muitas vezes ser analisada por

Adorno com conceitos gerais de sua Estética, defendemos que, a partir das reflexões de Adorno

acerca das outras artes e da dialética negativa,  e por seus esparsos mas não menos importantes

momentos nos quais realiza a crítica de pintura, é possível estabelecer alguns parâmetros de análise

pictórica no âmbito da estética negativa de raiz adorniana. Tal procedimento não é tanto a abertura

de  um caminho  novo,  mas  um desvelamento  de  possibilidades  críticas,  já  presentes  na  Teoria

Estética, e que cabe a alguém colocá-las na ordem do dia.

Entendemos o elemento moderno das artes como a apropriação do que de mais avançado há na

indústria e na técnica conjugados com o pensamento mais progressista da época. O conceito de

Novo surgiu com o avanço da industrialização e  do mercado globalizado;  todavia,  a  arte  séria

tomou-o como possibilidade de negação da empiria. A espiritualização da arte é sua separação da

realidade social para, com o material retirado dela, denunciar a dor social. Indústria cultural é a

cultura  produzida  em moldes  industriais,  em resposta  à  espiritualização;  a  indústria  cultural  é

totalizante, pois produz, veicula e vende seus produtos, além de apropriar-se de obras que não foram

feitas  em seu  âmbito,  mas  cuja  forma  propicia  a  vendabilidade  e  a  mercantilização.  Forma  é
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conteúdo  historicamente  sedimentado:  não  há  distinção  entre  forma  e  conteúdo,  e  a  expressão

verdadeira  do  conteúdo  só  se  dá  pela  forma  adequada,  e  não  por  moldes  preestabelecidos.  A

dissonância é a resposta negativa à ideologia contida na noção de harmonia: uma obra reconciliada

é falsa, pois o mundo material, de onde a arte tira seus materiais, é cindido. São privilegiados na

análise adorniana artistas como Picasso, Klee e Kandinsky, que reuniam, para Adorno, as condições

para uma experiência estética progressista. Aqui talvez encontremos um limite da crítica de arte

adorniana: a atenção pormenorizada a artistas da segunda metade do século XIX e da primeira

metade do século XX, o chamado modernismo “heroico”,  em detrimento da produção do pós-

Segunda Guerra.

Palavras-chave: Adorno; pintura; estética; teoria crítica; história da arte

A propósito da imagem de Benjamin, ou: fragmento, montagem, limiar.
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Trata-se de pensar a experiência intelectual de Walter Benjamin, em especial as tensões de sua etapa

tardia, atentando especialmente para o seu caráter fragmentário e multifacetado, relativo tanto aos

objetos  quanto  aos  gêneros  textuais  que  nela  operam,  bem  como  para  a  transversalidade  –  a

intervenção nas zonas-limiares – e para a construção de imagens através da montagem literária com

as quais o filósofo os aborda.

Da “rejeição” da Habilitationsschrift pela Universidade de Frankfurt e decorrente embargo a uma

eventual  posição acadêmica,  passando pela  ocupação de cargos  menos prestigiosos  – jornalista

literário, redator de emissões radiofônicas e radialista – e pelos precários anos de exílio a partir de

1933, até o trágico suicídio durante a fuga das tropas nazistas em 1940, é preciso considerar, no

mínimo, que o percurso biográfico-intelectual benjaminiano reluz uma espécie de “brilho aurático”;

e, evidentemente, as vicissitudes deste percurso se exprimem de modo indelével em seus escritos e

em sua escrita. O período que se segue à derrocada de sua carreira acadêmica, por exemplo,  é

marcado pelo aumento do número de recensões e de reportagens, os quais forçavam-no a tomar

contato com diferentes  obras,  oriundas de diferentes vertentes de pensamento e versando sobre

assuntos diversos, ampliando, assim, a multiplicidade de seu repertório; além disso, foi durante esse

período ainda na Alemanha que Benjamin fez suas incursões no rádio, redigiu e publicou obras

experimentais – o caleidoscópio surrealista e o exercício do pensar-por-fragmento em Rua de mão
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única ou o misto de reflexões sobre o regime socialista e diário de viagem em Diário de Moscou,

por  exemplo  –,  cujas  exigências  o  fizeram  extrapolar  as  restrições  da  escrita  filosófica

convencional. Ora, é certo que, desde a tese sobre o Romantismo e do Prólogo do estudo sobre o

barroco, Benjamin já deixava clara a opção metodológica pela insistência quanto ao particular, ao

fragmento,  como  via  régia  para  o  conhecimento  do  todo,  em  oposição  crítica  aos  anseios

totalizantes do sistema de pensamento. Tais especulações teóricas, todavia, serão complementadas

pelas adversidades enfrentadas por ele ao longo dos anos, as quais, apesar de não serem causadoras

da guinada em sua produção, foram determinantes para sua articulação ulterior. Tanto é que, ao

longo da década de 30, a multiplicidade temática e as experimentações formais serão elevadas a

outro patamar de entrelaçamento: visando atingir uma plasticidade teórica capaz de dar conta da

complexidade dos objetos no mundo, Benjamin lançará mão, por exemplo, da crítica literária de

poesia  para  compreender  elementos  sociais  e  históricos  (Baudelaire),  análises  de  documentos

históricos do século XIX de modo a extrair contribuições à “prima philosophia" (Passagens), dentre

outras imbricações.

Assim, inspirado na abordagem proposta por Benjamin em A propósito da imagem de Proust –

baseada no jogo entre a concepção proustiana de imagem e as imagens dele construídas por seus

leitores –, o texto procederá mediante um diálogo crítico com as principais tendências da recepção

da obra benjaminiana e, a partir daí, discutirá sua concepção de imagem, bem como seu papel na

criação de gêneros híbridos em sua crítica filosófica, adequados à complexidade fragmentária da

realidade.

Palavras-chave: Walter Benjamin, imagem, fragmento, montagem, limiar.

Mesa 27 – Conhecimento, intuição e virtude
19/10/2017 ás 16h30

O conhecimento por iluminação divina 

nos Paradoxos de Henrique Antônio Burgo (m. 1630)

Gustavo Barreto Vilhena de Paiva
Doutorando USP

gustavo.barreto.paiva@usp.br

Henrique Antônio Burgo foi um autor italiano ativo na primeira metade do século XVII, professor

em Pisa e, a partir de 1625, ministro geral da Ordem dos Servos de Maria. Essa última observação é

relevante, porque a obra por ele publicada que aqui estudaremos – a saber, os Paradoxa theologica
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et philosophica (Bolonha, 1627) – se apresenta como uma defesa das doutrinas daquele que os

servitas escolheram, em 1609, como doutor da Ordem, a saber, Henrique de Gand (a. 1240-1293).

Nos Paradoxos – texto já estudado, nas últimas décadas, por Jacob Schmutz (Medioevo 24, 1998) –,

Burgo destaca dezoito teses defendidas pelo autor do século XIII e combatidas por outros. A última

dessas  teses,  que  mais  nos  interessará  aqui,  é  “nenhuma  verdade  sincera  pode  ser  conhecida

naturalmente pelo intelecto do viajante”, isto é, do homem no estado presente, de união da alma ao

corpo, “sem a ilustração de uma luz divina especial  [Nulla  veritas syncera naturaliter  cognosci

potest ab intellectu viatoris absque speciali diuinae lucis illustratione]” (Bolonha, 1627, p. 319). Tal

tese, nos diz Burgo, seria defendida por Henrique de Gand em Suma, art. 1, qq. 2-3. Sem dúvida,

lemos algo semelhante na referida Suma: “cumpre dizer que o homem não pode possuir a verdade

sincera sobre nenhuma coisa adquirindo sua notícia por puros meios naturais, mas somente pela

ilustração do lume divino [dicendum quod homo sinceram veritatem de nulla re habere potest ex

puris naturalibus eius notitiam acquirendo, sed solum illustratione luminis divini]” – Suma, art. 1, q.

2, co. (ed. Wilson, 2005, p. 63). Parece fácil observar uma proximidade entre o texto de Henrique de

Gand e a tese que Burgo lhe atribui. Porém, o que mais chama a atenção do leitor de Burgo é sua

tentativa de interpretar as teses atribuídas a Henrique de Gand não somente a partir do próprio texto

deste último, mas também por remissão a outros autores que, segundo Burgo, dele se aproximam ou

se afastam. Assim, para defender que, tal como quereria Henrique de Gand, o homem só conhece a

verdade por iluminação divina, Burgo arregimenta todo um aparato de citações de autores anteriores

e posteriores ao período de atividade de Henrique de Gand. Assim, não somente a posição deste

último é lida à luz de Agostinho (354-430), como também é considerada a partir de Marsílio Ficino

(1433-1499). O central na análise de Burgo, porém, é a confrontação entre a posição de Henrique de

Gand e a rejeição desta por João Duns Escoto (c. 1265-1308), em Ordinatio I, d. 3, p. 1, q. 4 (ed.

Vaticana, vol. 3). É principalmente pela consideração da contra-argumentação de Duns Escoto que

Burgo pretende reforçar a tese de Henrique de Gand e, assim, afirmar a necessidade da iluminação

divina para o conhecimento da verdade pelo homem. Neste trabalho, busco compreender como

Burgo se vale de um complexo aparato de referências antigas, medievais e modernas para, a um só

tempo, reforçar e atualizar (do ponto de vista de inícios do século XVII) a doutrina da iluminação

divina de Henrique de Gand.

Palavras-chave: conhecimento; intelecto; iluminação divina; natureza; verdade.

A função da notícia intuitiva do não-existente em Guilherme de Ockham
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Mestranda USP

juliamolinari@gmail.com

A notícia  intuitiva  do  não-existente  é  apresentada  por  Guilherme  de  Ockham  no  prólogo  da

Ordinatio como uma hipótese lógica, que faz uso do postulado da onipotência divina. Trata-se de

um conhecimento intelectual sobrenatural, que não pode ser causado naturalmente, mas apenas por

ação  de  Deus,  e  é  descrita  como  uma apreensão  de  algo  que  não  existe  e  não  está  presente,

acompanhada pelo conhecimento evidente de que aquilo que é apreendido não existe. A hipótese se

sustenta a partir de duas premissas: (1) Deus, enquanto causa primeira, pode causar a apreensão de

algo que em situações naturais seria causado por causas segundas (ou seja, pelas coisas criadas); (2)

A notícia  intuitiva  é  concebida  como  uma  coisa  absoluta,  isto  é,  uma  apreensão  intelectual

realmente distinta das coisas que a causam e, por não ser necessariamente relacionada com as coisas

fora da mente que a causam, ela pode ser produzida também por uma ação de Deus, sem que haja a

presença  de  causas  segundas.  Apesar  de  ser  uma  apreensão  sobrenatural  de  algo  inexistente,

Ockham  afirma  que  ela  necessariamente  produz  um  conhecimento  verdadeiro  sobre  a  não-

existência daquilo que é apreendido. Alguns comentários contemporâneos tentaram aproximá-la do

Deus enganador cartesiano, tratando-a como um indício de ceticismo na obra de Ockham, mas essa

hipótese  foi  descartada  após  leituras  mais  atentas  da  afirmação  de  que,  por  se  tratar  de  um

conhecimento evidente, não é possível que a notícia intuitiva produza juízos falsos. No entanto,

pouco se discutiu sobre a função da notícia intuitiva do não-existente no prólogo da Ordinatio. Por

se  tratar  de  um  pequeno  corolário,  e  não  ser  o  tema  central  do  texto,  alguns  comentários  a

consideram de pouca relevância, enquanto outros afirmam que ela serve apenas para preservar e

atestar  a  onipotência  divina  e  sua  possibilidade  de  intervenção  no  conhecimento  humano.  No

entanto, nossa análise buscará defender que a notícia intuitiva do não-existente tem duas funções no

prólogo, que não dizem respeito à onipotência divina, mas sim à descrição que Ockham faz dos atos

apreensivos do intelecto.  Sua primeira função seria permitir  que Ockham recuse a definição de

notícia intuitiva de Duns Escoto, pois Escoto afirma ser necessário a presença do que é apreendido

para que a intuição ocorra. A segunda função seria contribuir para uma exposição mais precisa do

conceito de notícia evidente, central na discussão do prólogo, pois ele permite a diferenciação entre

os diferentes atos apreensivos do intelecto. Assim, a notícia intuitiva do não-existente não seria

apenas  uma  hipótese  isolada,  mas  sim  colaboraria  com  a  argumentação  de  Ockham  sobre  o

conhecimento intelectual.
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Palavras-chave: História da Filosofia medieval; Guilherme de Ockham; Notícia Intuitiva; Notícia

Evidente.

O estatuto da cognição no Comentário às Sentenças de Durandus de St. Pourçain

Maria Clara Pereira e Silva
Mestranda UNICAMP

pemariaclara@gmail.com

Considerado um dos primeiros anti-tomistas dominicanos, Durandus de St. Pourçain (1270/5-1334)

é apontado,  por  boa  parte  dos  historiadores  que o estudam, como um nominalista.  Esta  tese é

baseada no fato de as teorias de Durandus terem sido objeto de estudo na cátedra de nominalismo

na  Universidade  de  Salamanca  no  séc.  XV.  É  interessante  notar,  para  além  da  qualificação

posteriormente atribuída a ele, que o trabalho de Durandus tem em vista apresentar um pensamento

próprio  e  comprometido  com  a  verdade.  Em  sua  busca,  Durandus  pretende  contribuir  com  a

filosofia que, segundo sua visão, é o resultado de um esforço coletivo por ser constituída por seres

humanos. Ele compreende que para realizar a sua parte neste esforço de pensamento, seu trabalho

muitas vezes deverá corrigir os erros cometidos no passado. Um destes erros diz respeito à cognição

angélica tal qual determinada por Tomás de Aquino. Durandus investiga os pontos da teoria de

Tomás  que  já  haviam  sido  considerados  errados  e  constam  nos  artigos  81,  96  e  191  das

Condenações de 1277. O presente trabalho visa investigar a novidade trazida por Durandus de St.

Pourçain, a maneira segundo a qual ele compreende o conceito de cognição. Para tanto, analisarei a

chamada “Questão sobre a Cognição” no Comentário às Sentenças de Pedro Lombardo [C] II, d. 3,

q. 6. Nesta questão Durandus toma o intelecto angélico como estudo de caso para compreender a

cognição humana e pretende, através de tal estudo, determinar a real natureza da cognição. O autor

reconhece que o abismo entre o material e o imaterial representa uma dificuldade considerável na

compreensão de como nosso intelecto poderia perfazer um processo de aquisição de conhecimento

das coisas materiais. E, para ele, a noção de abstração não é suficiente para transpor este abismo,

isto porque o mecanismo evocado por ela não é autoexplicativo e, no entanto, nunca fora explicado

pelos autores que fizeram uso dela. Para Durandus, a cognição é uma entidade relativa e não algo
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que o intelecto possui, ou que é adicionado a ele de maneira real. Portanto, quando o intelecto opera

por meio de um ato cognitivo, nenhuma entidade absoluta é adicionada a ele. Assim, a cognição é

entendida como o modo pelo qual o poder cognitivo se relaciona com outras coisas que não ele

mesmo. 

Palavras-chave: Intelecção; relação; representação

Mesa 28 – Platão
19/10/2017 às 16h30

Schleiermacher e Diógenes Laercio perante o enigma dos diálogos platônicos

Ademir Souza dos Santos
doutorado/UFSCar

cassiel_ba@hotmail.com

Alguns pensadores, como Werner Jaeger, Vittorio Hösle e Alfred North Whitehead, endossam a

relevância da filosofia  platônica no pensamento ocidental.  Jaeger traça um breve e  interessante

panorama  histórico  de  como  as  ideias  de  Platão  foram não  apenas  assimiladas  bem como  se

tornaram paradigmáticas,  desde  a  antiguidade  clássica  até  nossos  dias.  Para  Hösle,  “depois  da

Bíblia, Platão é o mais importante objeto de interpretação da tradição ocidental”, sendo que nenhum

outro  exerceu  tamanho  fascínio  sobre  os  mais  diversos  tipos  de  leitores,  mesmo  os  seus

antagonistas. Por fim, Whitehead sentencia que “toda a filosofia ocidental é uma série de notas de

rodapé a Platão”. Apesar de toda atenção dada ao pensamento platônico, deparamo-nos com um

problema de grande monta: a filosofia deixada por Platão esbarra no problema da sua interpretação

devido  à  forma  por  ele  elegida  para  transmitir  suas  ideias,  a  saber,  o  diálogo  filosófico.  As

personagens,  ricamente  caracterizadas,  seriam  porta-vozes  das  ideias  de  Platão?  Haveria  uma

doutrina platônica au-delà do texto por ele escrito Aliás, poderíamos afirmar que Platão legou uma

doutrina sistemática das suas ideias? Como abordar de maneira mais precisa seus diálogos, sem cair

em certas armadilhas interpretativas? Deveríamos, segundo uma certa tradição, nos atermos ao dito

“conteúdo”  das  ideias  filosóficas  dos  diálogos  ou  observar  mais  de  perto  a  “forma”  por  ele

escolhida? A questão hermenêutica ( ρμηνεύω), ou seja, de como interpretar, emerge de maneiraἑ

indireta e torna-se um ponto incontornável para aqueles que, como Édipo, deparam-se perante um

enigma. Neste caso,  eles se sentem compelidos a  desvendar as ideias platônicas sob o véu da

dramatização filosófica contida no seus diálogos. Um dos trabalhos significativos nesse sentido  (o
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de enveredar na melhor interpretação das ideias platônicas) é o do filósofo, hermeneuta e teólogo

Friedrich Schleiermacher. Este artigo pretende analisar, de maneira introdutória, a crítica feita pelo

hermeneuta a Diógenes Laercio. Em seguida, procuraremos mostrar que, apesar da sua censura,

Schleiermacher  aproxima-se  das  mesmas  conclusões  que  aquele,  a  saber,  que  Platão  seria  um

“filósofo-artista”.  A despeito de Diógenes  Laercio querer  afastar  Platão da poíesis  (ποίησις) ao

narrar o encontro do filósofo com Sócrates, na verdade, o seu relato oferece ricos elementos que

endossam as  deduções  do  hermeneuta:  Platão,  de  maneira  magistral,  elabora  um novo tipo  de

discurso que liga de maneira indissolúvel filosofia e poíesis. Desta maneira, a melhor forma de

interpretar os diálogos seria justamente analisar conteúdo e forma de maneira entrelaçadas. 

Palavras-chave: Diógenes Laercio, Hermenêutica, Platão, Schleiermacher, Poíesis.  

Um estudo no diálogo Protágoras

João Victor Albuquerque
Mestrado UFG

joaovictofilo@gmail.com

No presente trabalho, buscaremos desenvolver um estudo sobre a ética no diálogo Protágoras de

Platão. Queremos compreender a concepção moral que é apresentada no diálogo como vinculada a

Sócrates. Neste texto há uma dificuldade em compreender o sentido da mudança de posicionamento

filosófico do personagem Sócrates sobre a questão da possiblidade de se ensinar a virtude que se

pode ser verificado tanto no termino do diálogo, em 360e-361c, quando no decorrer da obra. Esta

mudança de postura é problemática na medida em que não se encontra tal característica em outros

diálogos  de  primeiro  período,  isto  é,  um  Sócrates  que  ora  exibe  uma  postura  filosófica,  ora

apresenta uma completamente oposta à primeira, além de exibir justificativa que sustente a postura

que passou a sustentar. Por esse motivo, pode-se levantar dúvidas sobre a figura de Sócrates e a

situação histórica do diálogo Protágoras frente ao corpus platonicum. Qual será o significado dessa

mudança de opinião no Protágoras? O que será que este diálogo esconde em suas entrelinhas? Para

tentar  responder  essas  questões  lançamos  a  hipótese  de  que  no  diálogo  encontram-se  dois

pensamentos éticos distintos: um pertencendo ao Sócrates histórico e o outro ao Sócrates porta-voz

de Platão. E, além dessa hipótese, considera-se que Protágoras é um diálogo de transição entre o

pensamento socrático, do mestre, e o pensamento platônico, o do discípulo.  Para sustentar essa

hipótese interpretativa será adotada a leitura de Vlastos, em seu artigo Sócrates, na qual ele afirma,

com  base  em  dez  características  que  diferencia  Sócrates  de  Platão,  isto  é,  Vlastos  consegue
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distinguir nos diálogos de Patão aquilo que pertence às caraterísticas do Sócrates histórico e aquilo

que pertence  às  caraterísticas  do próprio Platão.  Ele enfatiza ainda  que Sócrates  se  tornou um

personagem muito recorrente nos escritos dos atenienses naquela época em Atenas. Outro ponto que

apoiaria nossa hipótese é a mudança de uma postura mais aporética, no início do diálogo, para uma

postura mais afirmativa (menos aporética ou não aporética) no que diz respeito à possibilidade de se

ensinar a virtude, no final do diálogo.

Assim,  vamos analisar  a  questão e  procurar,  sinteticamente,  expor  nossas  impressões  para esse

problema que apontamos na estrutura do Protágoras.  

Palavra chave: Protágoras, exegese, Platão. 

A restituição dos movimentos circulares da alma mediante a assimilação das revoluções

celestes: Timeu 90a-d

Yasmin Tamara Jucksch
Doutorado USP

yasminjucksch@hotmail.com

A presente comunicação tem por escopo a passagem do Timeu na qual o personagem homônimo,

depois  de  findada  a  longa  exposição  de  questões  físicas,  cosmológicas  e  ontológicas  que

predominam no diálogo, propõe uma “proveitosa digressão” na qual retoma o tema da alma humana

e de sua afinidade celestial com o divino (90a-d). Nesta passagem, Timeu afirma que se a residência

em um corpo distorce os movimentos circulares naturais da alma (tema já abordado anteriormente

no  diálogo),  torna-se  então  necessária  uma  espécie  de  processo  de  reconformação  da  alma  à

natureza  original;  em suma,  seus  movimentos  originalmente  circulares,  afetos  aos  movimentos

celestes e tornados retilíneos graças a distorções associadas à percepção (aisthesis), são passíveis de

serem restabelecidos mediante uma prática especial. Tal possibilidade de retorno da alma às suas

próprias  origens  está  condicionada a  uma espécie  de  cultivo  prévio da  imortalidade,  isto  é,  ao

exercício da porção de si mesmo desejosa do verdadeiro conhecimento, por um lado, e o abandono

dos apetites gerados pelas partes mortais e que apenas reforçam a mortalidade, por outro.  É nestas

condições que se baseia a descrição prática dos meios para a plenificação deste télos essencialmente

humano: o modo adequado para experimentar “a melhor das vidas oferecida aos homens pelos

deuses” é o estudo das harmonias e revoluções do universo e o esforço por assimilar o intelecto a

tais  objetos de pensamento.  Naturalmente,  esta densa passagem implica numerosos corolários e

diversos  questionamentos,  dois  dos  quais  me  proponho  a  abordar  nesta  comunicação:  i)

109



considerando  que  se  evidencia  um  claro  contrassenso  –  ou  no  mínimo  uma  inexplicada

flexibilização dos conceitos – na atribuição de uma categoria física (o movimento espacial) a uma

entidade essencialmente incorpórea como a alma, surge naturalmente a pergunta: será a afirmação

de que a alma é originalmente dotada de um movimento circular uma metáfora? ii) O que significa

(e implica) a afirmação de que o pensante iguala-se a um certa realidade pensada podendo assim

“participar  da  imortalidade”,  vindo  a  tornar-se  semelhante  a  um  deus  (homoiosis  theoi)?  No

contexto da alma tripartida e de sua divisão dualista entre as partes mortais e a parte imortal, paira a

dúvida  sobre  um  ponto  pouco  iluminado  por  Platão,  a  saber:  esta  suprema  assimilação  das

revoluções da alma do mundo pela alma humana equivalerá a uma harmonização entre as partes,

como  é  o  caso  no  mito  do  Fedro,  ou  o  sentido  dessa  proposição  é  o  de  que  apenas  o

desenvolvimento isolado da parte racional ou imortal, independentemente do desenvolvimento das

virtudes das outras partes, levará à suprema virtude (como parece ser o caso em 90d1-2, no próprio

Timeu, e em República 518d-e, na distinção qualitativa entre as virtudes formadas pela prática e a

autêntica  sabedoria)?  Dada  a  suspeita  de  uma  forte  interconexão  entre  as  duas  questões,  este

trabalho visa discuti-las conjuntamente, de modo a lançar alguma luz sobre o intrincado problema

da relação entre a alma humana e a alma universal no Timeu, ou, pelo menos, inventariar algumas

possibilidades interpretativas que possam manifestar mais satisfatoriamente tal interconexão.

Palavras-chave: Timeu; alma; imortalidade.

Mesa 29: Frege
20/20/2017 às 8h30

Seria a semântica relacional uma resposta ao problema de Frege?

Gustavo Bertolino
Mestrado Unicamp

gustavobertolino@gmail.com

Meu objetivo é analisar o relacionismo semântico, proposta defendida por Kit Fine (2007), para

explicar  a  diferença  informacional  de  sentenças  co-referenciais,  fenômeno  este  conhecido  pela

literatura técnica por problema de Frege. Segundo essa proposta, a diferença de informatividade

decorre  da  relação  de  coordenação  entre  as  expressões  que  compõem  o  par  de  sentenças  em

questão. Defendo, porém, que a noção de co-referência estrita, conceito chave para caracterizar a

relação de coordenação,  padece de circularidade e,  por isso,  compromete o recurso explicativo
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adotado  por  Fine.  Em seguida,  explorarei  a  proposta  defendida  por  Perry  (2001),  que  apela  a

conteúdos meta-linguísticos, com o objetivo de preencher lacunas que a proposta de Fine apresenta.

Palavras-chave: Valor informacional; Problema de Frege; Co-referência
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Da distinção Fregeana entre conceito e objeto e sua repercussão semântica
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Em Begriffschrifft (1879), Frege, ao julgar a linguagem natural inadequada para a expressão do

conteúdo  conceptual  de  sentenças  declaratórias,  sustenta  ser  uma  das  mais  notáveis  de  suas

limitações  a  utilização  de  uma  análise  segundo  as  noções  gramaticais  de  sujeito  e  predicado,

propondo que tal análise seja preterida em favor de uma segundo as noções lógicas de argumento e

função, sendo argumentos descritos como aqueles itens pensados como sendo substituíveis,  nas

relações em que figuram,  por outros itens de mesmo papel sintático, e funções como aqueles itens

constantes cujo papel é representar a totalidade dessas relações em que diferentes argumentos são

sintaticamente aptos a figurar. Nessa obra, no entanto, é patente que a distinção entre funções e

argumentos  diz  respeito  tão-somente  ao  nível  linguístico,  aplicando-se  aos  componentes  que

perfazem sentenças. Em obras posteriores, no entanto, a começar por Funktion und Begriff (1891),

tal  distinção  passa  a  ser  apresentada  não  mais  apenas  como  uma  cisão  sintática  quanto  aos

elementos linguísticos de uma expressão sentencial, mas também como uma cisão semântica quanto

ao conteúdo de tais elementos linguísticos, traduzindo-se, sobretudo, numa distinção radical entre

itens que são saturados, chamados por Frege de 'objetos' e cuja expressão linguística apropriada

para designá-los são nomes próprios, e itens que são insaturados,  denominados 'funções'  e cuja

expressão linguística apta a designá-los são expressões-funcionais. Essa nova concepção semântica

teria vindo corrigir  equívocos de uso e menção cometidos pelo próprio Frege na primeira obra

citada.  A distinção  entre  objetos  e  conceitos  (estes  últimos  entendidos  como  sendo  um  tipo

particular de funções), no entanto, engendra problemas semânticos de difícil solução, como resta

claro em Über Begriff  und Gegenstand (1892a),  cujo principal tema é a tentativa,  por parte de
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Frege, de responder a uma objeção séria anteposta a tal distinção, objeção esta que ficaria conhecida

como  o  problema  do  conceito  cavalo,  cujo  correto  entendimento  tanto  do  problema  como  da

resposta por Frege proposta é imprescindível à correta compreensão das implicações da cisão entre

os itens dessas duas naturezas. Por fim, ao introduzir a distinção entre sentido e referência em 1892a

e  pormenorizá-la  quanto  a  itens  saturados  em  Über  Sinn  und  Bedeutung  (1892b),  torna-se

necessário, também, elucidar como tal distinção se coaduna com a cisão previamente proposta entre

conceitos e objetos – sobretudo no que diz respeito ao sentido e a referência de predicados –, bem

como avaliar o papel semântico de um novo item introduzido por Frege em razão dessa distinção, a

saber, aquilo que ele denomina 'curso de valores'.

Palavras-chave: Filosofia da linguagem, Frege, Conceitos, Objetos, Funções.

Uma defesa do Princípio de Identidade dos Indiscerníveis contra o experimento de Black

Leonardo Gomes de Soutello Videira
Doutorado Unicamp

leonardo.soutello@gmail.com

O Princípio de Identidade dos Indiscerníveis (PII), formalizado em linguagem de primeira ordem

( x y( F(Fx↔Fy) →x=y), amplamente conhecido como uma das facetas da lei de Leibniz, é um∀ ∀ ∀

dos princípios mais básicos e intuitivos de nosso entendimento. Basicamente o princípio diz que

dois  indivíduos  que  possuem todas  as  suas  propriedades  exatamente  iguais  são  na  veradade  o

mesmo objeto. Contudo, no início do século XX, em seu diálogo “The identity of indiscernibles”,

Max Black  propõe um experimento  mental  onde  o  princípio  não  é  obtido.  Ele  nos  pede  para

imaginar  um  universo  possível  perfeitamente  simétrico  em  que  existam  apenas  duas  esferas

químicamente puras de ferro que possuem o mesmo tamanho,  mesma cor,  mesma temperatura,

mesma distância entre uma e a outra e outras propriedades às quais ambas as esferas possuem

igualmente e nada mais. Neste cenário, Black acredita que temos dois objetos indiscerníveis, ou

seja, neste cenário, não há uma relação de identidade entre x e y que possuem todas as mesmas

propriedades (( x y( F(Fx↔Fy) →x≠y). O contra-exemplo de Black é amplamente aceito entre∀ ∀ ∀

debatedores de metafísica hoje em dia. Entretanto o debate não está encerrado. Há uma minoria

significativa de dissidentes que acredita que o contra-exemplo proposto por ele não refuta de fato o

princípio ou não é possível de ser concebido, portanto, não sendo um experimento legítimo. Ao me

posicionar junto com parte deste último grupo pretendo fazer uma breve exposição das razões pelas

quais eu acredito que o contra-exemplo de Black não pode ser concebido e, portanto, não é uma
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ameaça ao princípio. Diversas respostas foram propostas por outros filósofos para mostrar que o

exemplo de Black é um experimento ilegítimo,  porém todas  elas  se comprometem com outros

experimentos  mentais  tão  suspeitos  quanto  o  de  Black  ou se  apoiam em noções  obscuras  que

diminuem sua  credibilidade.  Minha  proposta  se  diferencia  das  demais  por  usar  apenas  noções

extremamente  fundamentais  do  nosso  entendimento,  como  por  exemplo,  espaço,  simetria,

possibilidade lógica. Fazendo uso destas noções fundamentais do entendimento humano, acredito

que ficará claro para o leitor e para o ouvinte deste debate que a mera possibilidade de formular um

evento de maneira sintaticamente correta, não é suficiente para que o conteúdo desta sentença seja

concebível.  Sendo  inconcebível,  este  deve  ser  também  lógicamente  impossível.  Portanto,  O

exemplo de Black não é coerente com nossas faculdades conceptuais.

Mesa 30 – Feminismo, Gênero e Política
20/10/2017 às 8h30

Entre os acidentes naturais e a liberdade: metamorfoses da sexualidade e o pacto político em

Rousseau

Paulo Ferreira Júnior
Doutoradop UFSCAR

ferreirapaulojr@yahoo.combr

De maneira geral, o pacto social pode ser considerado na filosofia de Rousseau sob o efeito de duas

causalidades distintas. A primeira causalidade que culmina no pacto é, por assim dizer, natural; ela

compreende a conservação natural bem como a influência dos climas e dos acidentes naturais. Ora,

autoconservação  é  um imperativo  natural  e  se,  por  alguma causa  extraordinária,  não  for  mais

possível  ao  homem  conservar-se  isoladamente,  deve,  então,  conservar-se  coletivamente:  eis  a

necessidade de um pacto. A segunda causalidade que culmina no pacto social é humana; ela envolve

todos  os  atos  da  liberdade  desde  a  formação  da  família,  o  desenvolvimento  da  agricultura,  o

surgimento dos conflitos e o estabelecimento de leis; é pela liberdade que o homem modifica a si

mesmo e é também por ela  que a conservação individual  se torna incompatível com a solidão

natural. O pacto social, em Rousseau, pode ainda ser analisado sob duas perspectivas distintas. A

perspectiva  da  história  hipotética  da  desigualdade,  via  Segundo  Discurso;  e  a  perspectiva  dos

princípios do direito  político,  via Contrato Social.  Desejamos discutir  na presente comunicação

algumas relações entre as metamorfoses da sexualidade e as condições de possibilidade para o pacto
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político em Rousseau. Grosso modo, podemos dizer que a sexualidade se liga às causas que dão

origem à agricultura e ao enfraquecimento do gênero humano, e por isso participa, indiretamente,

tanto do conflito que torna necessária a lei; quanto das mudanças constitutivas da espécie humana

que tornam a vida coletiva um imperativo de sobrevivência.

Palavras-chave: Sexualidade; política; Rousseau

O caso Marie de Gournay: sua queixa feminista no século XVII permace atual?

Cinelli Tardioli Mesquita
Mestrado/IFSuldeMinas/IFMG

cinelli.tardioli@gmail.com

O objetivo principal do presente trabalho é divulgar os resultados da pesquisa Tradução do pequeno

tratado “Grief des Dames” de Marie de Gournay. A hipótese que orienta a pesquisa é a de que o

motivo de pouco (ou quase nada) se ouvir dizer sobre Marie de Gournay aqui no Brasil se deve,

dentre outros motivos, ao fato da mesma nunca ter sido traduzida para o português. Sendo assim, o

objetivo  principal  da  pesquisa  é  traduzir  para  poder  divulgar  e  compreender  esta  filósofa  que

possivelmente contribuirá para os estudos de gênero em nosso país. Habitualmente conhecida como

a amiga de Montaigne, Gournay escreveu numerosos ensaios filosóficos que nos indicam que ela

não foi apenas uma mera amiga de Montaigne, mas uma herdeira filosófica do mesmo, que além de

herdar  seu  modo  ensaísta  de  filosofar  sobre  diversos  assuntos,  dentre  seus  temas  de  estudo,

perscrutou de maneira autoral um que foi pouco abordado por seu amigo/mestre: a misoginia, com

ênfase  na  misoginia  presente  nos  círculos  de  debate  filosófico.  Misoginia  sofrida  pela  própria

Gournay e que ultrapassava a realidade de Montaigne. Em “Grief des dames” ela relata que além de

ter tido negado seu acesso a algumas conferências, quando permitida sua presença nelas, ela era

tratada como intrometida ou recebida com a “cortezia” daqueles que a julgavam pelo sexo ou ainda

era simplesmente ignorada  pela  consideração machista:  «É uma mulher  que fala!».  O pequeno

tratado Grief des Dames é uma defesa da importância vital dos direitos das mulheres ao acesso à

sabedoria e ao respeito como cidadã. Acesso que, se for vedado, compromete a dignidade deste dito,

preconceituosamente, «sexo frágil». Espera-se que esta tradução seja um pequeno passo para que a

filósofa  seja  reconhecida  no  Brasil  como  tal,  bem  como  se  espera  poder  colaborar  com  as

discussões de gênero no âmbito acadêmico. Após apresentar brevemente a tradução do texto de

Gournay (datado de 1626) será levantada a seguinte questão aos ouvintes: “- A queixa feminista de
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Marie de Gournay permace atual?”. Desta forma, pretende-se não apenas comunicar o que se tem

feito, mas também testar a pertinência da própria pesquisa.

Palavras-chave: Misoginia; feminismo; filosofia; ética; cidadania

A refutação da superioridade masculina em Mary Wollstonecraft

Clêmie Ferreira Blaud
Mestrado USP

clemieblaud@gmail.com

O século das Luzes viveu intensamente o debate que defendia a superioridade do homem sobre a

mulher com o argumento de que esta era uma lei da natureza e divina. Este tema herdado do mundo

medieval travou uma longa batalha contra o pensamento de grandes filósofos do humanismo e do

iluminismo que oscilavam entre conceções e restrições sobre a emancipação da mulher. Não fosse a

pena de algumas mulheres que ousaram enfrentar os discursos fundados em um raciocínio lógico-

conceitual favorável ao poder masculino, mas repleto de contradições e sofismas, o debate nem teria

dado início. Para não regressarmos ao infinito, apresentaremos um breve percurso em três textos

que marcam o desenrolar do debate do século XVII ao final do XVIII. O primeiro texto intitula-se

Egalité entre les hommes e les femmes, foi escrito em 1622 por Marie de Gournay, mais conhecida

por prefaciar e publicar a última edição dos Ensaios de Montaigne; o segundo texto Woman not

inferior to Man: or, a Short and Modest Vindication of the Natural Right of the Fair-Sex to a perfect

Equality of Power, Dignity, and Esteem, with the Men foi publicado sob o pseudônimo de Sophia,

uma pessoa de qualidade,  em Londres  em 1739 e traduzido para o francês  em 1750;  por  fim,

trataremos  do  célebre  texto  de  Mary  Wollstonecraft,  A vindication  of  the  rights  of  women,

publicado  em  1792.  Muitos  eram  os  argumentos  em  favor  da  superioridade  masculina,  nesta

comunicação, vamos nos ater à refutação do argumento daforça corporal considerada prova de que a

natureza atribuia vantagens ao homem reafirmando a tese da hierarquia dos seres que ascendem do

animal ao divino. O impacto desse pensamento sobre as funções sociais e distinção de tarefas entre

homens  e  mulheres  entra  em conflito  com as  demandas  de  uma  nova  ordem de  produção  da

economia.  O que está em jogo é dividir  ou não o poder de instruir,  negociar e governar entre
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homens e mulheres, ou mantê-las circunscritas aos limites dos deveres domésticos. Nota-se nos

textos deste período, que a superioridade corporal é o primeiro problema a ser enfrentado e que

muita  tinta  foi  necessária  para  “desconstruir”  esta  cultura.  Em  tempo,  o  texto  de  Sophia  foi

traduzido no Brasil em 1832 por Nísia Floresta Brasileira Augusta como sendo uma livre inspiração

da obra de Mary Wollstonecraft, equivoco que até hoje traz muita confusão às dissertações aqui

publicadas,  por  isso,  faremos  menção  a  este  problema,  a  fim  de  esclarecer  as  contradições

produzidas sobre o pensamento de Wollstonecraft no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo, mulheres, Mary Wollstonecraft.
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Mesa 31 – Aspectos formais da linguagem
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Uma Análise da fálacia naturalista
Isis Esteves Ruffo

isis_ruffo@hotmail.com

Em uma investigação sobre a ética é comum se recorrer à análise dos termos morais envolvidos no

discurso tais  como ‘certo’,  ‘errado’,  ‘bom’ e ‘mau’.  Entre esses termos,  ‘bom’ costuma ter  um

papel-chave na investigação. Neste texto apresentaremos uma discussão relevante sobre o termo

que se inicia com a Falácia Naturalista de G. E. Moore. O autor defende que devemos entender a

própria noção de bom como um termo simples e, assim, negar a possibilidade de uma definição

analítica para o termo. Segundo o autor, o erro de se tentar definir o termo ‘bom’ está no fato de se
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tentar identificá-lo com outras coisas que apareçam juntas. Moore denominou esse erro de Falácia

Naturalista. As tentativas de definição analítica para o termo ‘bom’ são descartadas por Moore pelo

Argumento da questão em aberto (AQA): Dada qualquer definição φ para ‘bom’, sempre podemos

nos perguntar se φ é realmente bom. Isto indica que estas definições não são analíticas, pois se

fossem a  possibilidade  de negação implicaria  uma contradição.  Assim,  Moore  concluiu  que as

propriedades éticas são diferentes das propriedades não éticas e qualquer argumento que sustente “φ

é x, logo φ é bom” constitui uma falácia. W. Frankena examina esses argumentos de Moore e insiste

que a proposta de Moore não é suficiente para descartar teorias que identifiquem ‘bom’ com alguma

outra  propriedade,  como  as  teorias  naturalistas,  porque  assumir  bom  como  uma  qualidade

indefinível não é uma conclusão a que se chega após a percepção da falácia naturalista; na verdade,

o fato de bom ser uma qualidade indefinível é necessário para que se possa classificar o caso como

uma falácia de definição. Assim, para garantir a eficiência da falácia naturalista é preciso garantir,

primeiro, que as características éticas são distintas das não éticas, o que Frankena acredita que o

texto de Moore não faz. Mas, podemos sustentar que o AQA proposto por Moore é uma forma de

garantir  a  distinção  necessária  entre  as  propriedades.  O  AQA,  contudo,  baseia-se  numa

reivindicação segundo a qual toda verdade necessária é analiticamente verdadeira. Assegurando,

dessa maneira, o vínculo entre as propriedades e o significado dos termos. Entretanto, é possível

sustentar  que  analiticidade  e  necessidade  são  propriedades  distintas.  Essa  distinção  tem  como

consequência  que  sinonímia  não  é  uma  condição  necessária  para  se  estabelecer  identidade  de

propriedades. Com isso, mesmo que não seja possível estabelecer uma relação de analiticidade entre

dois termos isso não significa que eles não se refiram a mesma coisa.

Palavras-chave: falácia naturalista, analiticidade, necessidade.

Cluster: Uma alternativa para salvar o descritivismo?

Michelle Cardoso Montoya
Mestrado UFRJ

michelle_montoya@id.uff.br

A ideia  básica  do descritivismo,  tanto do clássico  russelliano quanto do cluster,  é  de que uma

descrição pode explicar a referência dos nomes próprios, determinando inclusive o valor semântico

deles. Tal consideração, por sua vez, implica em conceber os nomes próprios como designadores

não rígidos. O cluster da teoria descritivista dos nomes próprios é comumente atribuído a John

Searle (1958), embora, de acordo com Sam Cumming (2016), já pudesse ser observada a presença
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de  suas  bases  em  Investigações  Filosóficas  (1953)  ,  de  Ludwig  Wittgenstein.  Tal  como  no

descritivismo  clássico  russelliano,  Wittgenstein  procurou  levar  em  conta  a  “sensibilidade

contextual”,  isto é,  que de acordo com o contexto considerado, o valor semântico da descrição

utilizada irá se diferir,  embora obviamente, esteja-se utilizando a mesma descrição, daí seu teor

designativo não rígido. Ao revisitar o  problema referente a aplicação das descrições, a saber , o de

como descrições  tão  distintas  podem se  referir  ao  mesmo nome,  Wittgenstein,  conclui  que  na

verdade,  é  intuitivo  e  possível  conceber  a  ideia  de  que  um conjunto  de  descrições  podem ser

associadas a um mesmo nome, ensejando o que posteriormente é chamado de “semelhança por

família”.  Mais  tarde,  John  Searle,  em seu  artigo  “  Proper  Names”  (1958),  propõe  que  nomes

próprios não seriam tão distintos de descrições em termos de aspecto prático-linguístico, já que

poderíamos nos referir a eles por meio de um conjunto de descrições,  ao qual chamamos aqui de

cluster.Todavia,  Searle ressalta que nomes se distinguiriam de descrições em termos de aspecto

funcional, que pode ser variante .Além disso, considera que as descrições são formas abreviadas

que se limitam a expressar os critérios de funcionalidade dos nomes próprios , por cumprirem com a

função de  explanação de objetos.  Logo,  por  exemplo,   poderíamos ter  uma lista  de  descrições

possíveis para significar o nome “Aristóteles”: “ O autor de Ética a Nicômaco” , “ O mestre de

Alexandre Magno”, “O discípulo de Platão” e assim por diante. E aqui, o referente do nome seria

um objeto que conseguisse satisfazer o maior número possível de descrições ou até mesmo, em

alguns casos, conseguisse satisfazer a todas elas. Contudo, embora essa proposta pareça interessante

a primeira vista, veremos com Saul Kripke em Naming and Necessity (1980), que ela não resolve os

problemas  referentes  ao  descritivismo  e  consiste  apenas  num  escamoteamento  deles.  Após  as

críticas de Kripke em relação adoção do cluster como uma mera variante do descritivismo portando

os mesmos problemas do tradicional,  Searle no “ Capítulo IX” de Intentionality (1983) ,  dirige

algumas críticas a teoria causal de Kripke, sob a alegação de que a picture por ele apresentada não

serviria sequer como uma alternativa para esclarecer as lacunas referentes ao nomear e referenciar.

Desse modo, pretendemos apresentar a concepção de cluster de acordo com Searle, e em seguida, as

críticas  de  Kripke  a  ela.  Por  fim,  apresentaremos  duas  objeções  de  Searle  presentes  em

Intentionality, direcionadas a teoria causal de Kripke.

Palavras-chave: cluster; descritivismo; teoria causal.

Performativos e Teoria de Verdade em Austin

Thainá Coltro Demartini
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Austin,  um pragmático,  defende  que  analisemos  a  linguagem por  meio  de  seus  usos,  levando

sempre em consideração o contexto de fala. Em seu artigo “Performative Utterances”, bem como

em seu livro  How to  do things  with  words,  Austin  desenvolve  sua teoria  de  Speech Acts  que

interpreta toda enunciação (utterance) como uma ação, inclusive afirmações (statements). Austin é

adepto  à  ideia  de  que  é  preciso  considerarmos  os  sentidos  em  que  estamos  fazendo  algo  ao

falarmos,  abordando  não  só  o  significado  mas  também a  força  da  enunciação  na  análise  das

sentenças. Sua proposta é questionar o tradicional posicionamento filosófico de que “dizer algo é

afirmar algo” e que a verdade ou falsidade da sentença são sua marca característica e único ponto de

interesse filosófico. Com sua proposta de mudança de perspectiva, Austin pretende ir contra a tese

que chama de “falácia descritiva” que interpreta afirmações como a descrição de um estado de

coisas ou ‘afirmar um fato’, o qual deve ser verdadeiro ou falso. A rejeição de que as sentenças

possam  cumprir  outras  funções  que  não  a  descrição  da  realidade  é  justamente  o  ponto  de

discordância entre Austin e os defensores dessa tese. Em sua teoria, Austin defende que existe mais

de um sentido de “uso de uma sentença” em decorrência  das  diferentes  dimensões de “uso da

linguagem”. E essa análise o leva a sustentar que se concordarmos em olhar para enunciações como

atos de fala atrelados às circunstâncias da ação, todas serão entendidas como a performance de uma

ação  locucionaria  e  ilocucionaria  simultaneamente.  Uma  vez  que  a  teoria  de  Austin  abrange

inclusive as  afirmações,  tem como consequência a  inexistência  de quaisquer  classe especial  de

sentenças que devam ser tratadas de um modo peculiar. Para ele, todas são, enquanto componentes

não apenas de uma língua, mas do discurso, dependentes do contexto de fala. E, portanto, não há

um acesso especial ou uma classe diferente de acesso aos fatos. Em defesa de sua interpretação,

Austin deve lidar com questões concernentes a noção de sentenças e seu significado, de ação no

contexto do discurso, e também a própria noção de verdade e seu vínculo com o mundo. O presente

texto tem por objetivo apresentar noções básicas da teoria austiniana no intuito de explorar seus

limites  e  evidenciar  possíveis  percalços  com os  quais  o  defensor  de  tal  teoria  de  Speech Acts

deveria estar atento em especial com relação à teoria da verdade. A importância do contexto se

apresenta de forma latente no decorrer da teoria de Austin e nosso intuito é o de questionar os

problemas levantados devido a esse papel de destaque.

Palavras-chave: sentenças, significado, ato ilocucionario, verdade.
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Mesa 32 – Filosofia e Psicanálise
20/10/2017 ás 10h45

O narcisismo e o caminho do autoerotismo até o encontro de objeto na teoria freudiana da

sexualidade

 Munique Gaio Filla
Mestrado UFSCar

muniquegf@gmail.com

Já  em sua  primeira  menção  ao  conceito  de  narcisismo,  referente  a  uma reunião  da  Sociedade

Psicanalítica de Viena, de 10 de novembro de 1909, segundo a nota introdutória de James Strachey

a  Introdução  ao  narcisismo  (1914),  Freud  o  definira  como  estágio  intermediário  entre  o

autoerotismo e o amor de objeto. Contudo, as duas primeiras menções públicas ao narcisismo na

obra freudiana o associam, sob o mesmo ponto de vista, à homossexualidade - uma nota de rodapé

da edição de 1910 dos Três ensaios de teoria sexual e o texto, publicado no mesmo ano, Uma

recordação infantil de Leonardo da Vinci. Na escolha de objeto homossexual, conforme é descrita

nesses textos, o indivíduo passa por um período de fixação à mãe, esse amor em direção a ela

sucumbe à repressão,  ele então se identifica com a mãe e toma a si mesmo como modelo dos

objetos de amor que virá a escolher, pela via do narcisismo. É somente no caso Schreber, publicado

em 1911, que o narcisismo adquire o estatuto de estágio regular no desenvolvimento da libido,

embora  ainda  esteja  localizado às  voltas  da  homossexualidade,  agora  no  contexto  da  paranoia.

Nesse escrito, Freud o define em relação ao autoerotismo, o que remete àquela menção de 1909 - o

narcisismo ocupa o lugar intermediário entre a atividade autoerótica e a escolha de objeto e consiste

na reunião em uma unidade das pulsões parciais sexuais, até então destribuídas nas mais variadas

zonas erógenas, que passam a tomar a si mesmo como objeto antes de eleger como tal uma pessoa

alheia. Essa concepção do narcisismo como fase mediadora é preservada em obras como Totem e

tabu (1913), A predisposição à neurose obsessiva - Contribuição ao problema da escolha de neurose

(1913) e no célebre artigo publicado em 1914, Introdução ao narcisismo. A partir dessa definição do

narcisismo, pretende-se investigar o papel que tal conceito ocupa no caminho do autoerotismo até o

encontro de objeto, por meio do retorno até os Três ensaios de teoria sexual (1905), principalmente

no que diz respeito às noções de Freud acerca da sexualidade infantil, que tem como uma de suas

marcas a atividade autoerótica das pulsões parciais sexuais, as quais buscam o prazer cada uma por

sua conta, inteiramente desconectadas entre si, e da passagem desta para a sexualidade adulta, que
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se distingue pela objetalidade e, entre outras características, pela primazia da zona erógena genital. 

É possível que o assunção do narcisismo nesses moldes - o de estágio intermediário entre o

autoerotismo e o amor de objeto - atue como um dos recursos teóricos auxiliares na árdua transição

da vida sexual infantil para a configuração sexual adulta, após a puberdade, que Freud se propõe a

traçar no terceiro ensaio sobre a sexualidade.

Palavras-chave: autoerotismo; narcisismo; encontro de objeto; sexualidade; Freud.       

O gozo (jouissance) como a paixão entre as paixões da pós-modernidade - Construções a

partir da obra Desejo e prazer na Idade Moderna de Luiz Roberto Monzani.

Fabiano de Mello Vieira
Doutorado PUC – Paraná
mello_pscio@hotmail.com

A presente pesquisa tem o objetivo de apresentar o conceito de gozo (jouissance) – assim como a

psicanálise o entendeu – como a paixão predominante entre as paixões da pós-modernidade. Tal

idéia  nasceu  da  possibilidade  de  dar  continuidade  àquilo  que  o  Prof.  Luiz  Roberto  Monzani

pesquisou em seu estágio de livre docência em meados dos anos 90 e que resultou no livro Desejo e

Prazer na Idade Moderna, publicado pela primeira vez pela Edunicamp e que recebeu em 2011 da

Editora  Champagnat  sua  segunda  edição.  Lá,  o  autor  traça  um  percurso  sobre  as  paixões  da

modernidade partindo da “querela do luxo” e, mais especificamente das reações causadas a partir da

publicação da Fábula das abelhas de Bernard Mandeville, que, de alguma forma desconstruiu a

cadeia tradicional de paixões composta pela tríade “necessidade - desejo - satisfação” e a substituiu

pela tríade “desejo - necessidade indeterminada - elaboração imaginária - concretização do objeto -

satisfação fugaz - desejo...”. É justamente nessa nova configuração que encontramos lugar para o

gozo enquanto paixão fundamental da pós-modernidade, pois o poema de Mandeville influenciou

de maneira direta todo o pensamento liberal de Adam Smith. Num primeiro momento, definiremos

os cortes  epistemológicos  que caracterizam a ruptura  da pós-modernidade  com a  modernidade,

entre eles, as novas formas de laços de subjetivação entre os sujeitos e os objetos, baseados na

perspectiva  neoliberal  herdeira  do  pensamento  de  Adam Smith.  Em seguida,  apresentaremos  a

noção de gozo (jouissance) desenvolvida por Jacques Lacan que deu contornos específicos à noção

de pulsão de morte desenvolvida anteriormente por Sigmund Freud. Defenderemos a idéia de que as
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relações de consumo na pós-modernidade estabelecem uma nova lógica de satisfação entre o sujeito

e o objeto que se caracteriza pela primazia do gozo – entendido como “a capacidade de usufruir” –

possível somente na presença do objeto em detrimento do desejo que se constitui justamente a partir

de uma falta estrutural e de uma impossibilidade satisfação. Sendo assim, trabalharemos com a

hipótese de que nem o prazer (Condillac) ou o desejo (Hobbes) – conforme constatou Monzani com

os modernos – se sustentam como as paixões predominantes na pós-modernidade, e sim, o gozo

como Lacan o definiu.

Palavras-chave: Gozo (jouissance); pós-modernidade; paixões; prazer; desejo.

O advento da psicanálise

Fábio Bufalo
Doutorado UNICAMP

fabiusbufalus@gmail.com

O advento da psicanálise acontece com a continuidade do desenvolvimento de um dos principais

conceitos da filosofia. O conceito de sujeito que é inicialmente cunhado desde os primórdios da

filosofia – ou até mesmo antes dela – continuou sendo trabalhado por diversos filósofos em seus

vários períodos. A psicanálise enquanto uma área da filosofia, a filosofia da psicanálise, nada mais

faz  do  que  continuar  este  desenvolvimento  do  conceito  de  sujeito.  O  desenvolvimento  deste

conceito na filosofia da psicanálise obviamente se relaciona com outros conceitos que permeiam

este trabalho e não estão excluídos aqui. O conceito de sujeito como é trabalhado por Freud se

apropria  de  uma  tradição  importante  na  história  do  pensamento  ocidental,  ou  pelo  menos  se

relaciona com esta tradição de maneira bastante pertinente, como por exemplo uma observação do

indivíduo  como  materialista,  positivista  ou  mesmo  levando  em  consideração  uma  linha  mais

idealista.

Uma tradição filosófica que chega no idealismo alemão, cujo expoente máximo é Hegel,

constrói um longo e muito explicativo percurso da consciência e vai no caminho de uma definição

de sujeito somente se esta mesma consciência reconhece outra consciência enquanto desejo e desejo

este  de  reconhecimento  de  si.  Este  passo  já  é  uma  mostra  da  importância  da  tríade  dialética

hegeliana – que já pode ser considerada uma superação [Aufhebung] de uma filosofia kantiana

principalmente em seu psicologismo – que contribui essencialmente para um movimento de um
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sujeito que necessariamente vai se relacionar com outro sujeito enquanto desejante, ou seja, uma

relação imperativamente contínua e não completa.

É impossível não fazer referência a filosofia schopenhaueriana, mais especificamente a sua

teoria da vontade, que muito deve a Hegel. Esta explicação e este movimento da vontade – para não

dizer vontades, no plural – em Schopenhauer estão contidos na metapsicologia freudiana; inclusive

em várias citações textuais pelo pai da psicanálise. Neste mesmo sentido, também é impossível não

extrapolar este percurso e não relacionar a filosofia nietzschiana, mais especificamente a sua teoria

das pulsões – para não dizer pulsão, no singular, de vida e morte – que em Nietzsche vai assumir

um caráter muito semelhante aquele trabalhado pela psicanálise;  porém quase nunca citado por

Freud.

Portanto,  o  advento  da  psicanálise  acontece  a  partir  do  desenvolvimento  histórico  do

conceito de sujeito na cultura ocidental e concomitante ao percurso da consciência magistralmente

trabalhado no idealismo alemão. Mas é em Freud com a psicanálise que esta consciência, ou seja,

este  conceito  de  sujeito  vai  ter  seu  escopo.  Exatamente  quando  Freud  trabalha  a  ideia  de

inconsciente é que este conceito de sujeito se torna cheio de significado. O conceito de sujeito agora

com a psicanálise adquire um valor mais rico e pleno de sentido, levando-se em consideração que

existe  um inconsciente  dentro  deste  sujeito.  E  é  no  inconsciente  que  a  pulsão  e  o  desejo  se

encontram  e  guiam  o  sujeito.  Assim,  o  percurso  do  sujeito  na  história  do  pensamento  da

humanidade atinge seu ápice com o desejo do inconsciente na filosofia da psicanálise.

Palavras-chave: desejo, vontade, pulsão, inconsciente e psicanálise

Mesa 33 – Filosofia, Raça e Política
20/10/2017 às 10h45

Sobre o problema do estudar e o estudo de filosofia

Rafael Fernandes Barros de Souza
Doutorado Unicamp

correioeletronicorafael@gmail.com

Não há nada mais batido nas instituições de ensino hoje do que a assim chamada crise na educação.

Mas pelo menos desde o começo do século passado já se discute o problema em tom de calamidade.

Pode  uma  crise  durar  tanto  tempo  assim?  Destacam-se  momentos  dessa  crise:  o  paradoxo  do
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progresso  cultural  com José  Ortega  y  Gasset,  a  crise  na  autoridade  com Hannah  Arendt.  Em

filosofia, o problema do estudo (e do ensino), suspeito, reflete tão reluzente quanto fugaz. Todo um

mercado editorial se formou em torno da história da filosofia: e ancorado nele, linhas e grupos de

pesquisa.  Manuais  sobre  a  história  da  filosofia  se  multiplicaram inimaginavelmente  no  último

século, ainda que os mais difundidos (e rentáveis) se reduzam a um pequeno número. Por  outro

lado, pode ser útil indagar sobre a relação entre a filosofia e a sua história. Será sempre uma questão

se a história da filosofia é capaz de afirmar o verdadeiro sentido e valor de uma filosofia; ou se pode

proporcionar algo de certo e corrigível. Entretanto, gostaria de abordar ainda uma outra questão, de

valor mais prático do que teórico, embora constituam uma só discussão. Para que tem servido o

estudo e o ensino do verdadeiro na filosofia e em sua história? Se o falseamento serve para fantasiar

e criar, ou confundir e relativizar, miscigenar; a atitude oposta (de cientificismo positivista) serve

para normatizar, restringir, tutelar, e é claro, disputar. Suspeito  que grande parte  dos  estudantes  e

talvez alguns docentes já estejam insatisfeitos ou aborrecidos com essa discussão. Quando o ponto

da questão é a aprendizagem, pergunta-se, poderá a história da filosofia fazer surgir e progredir

entre nós a dignidade do pensamento conceitual, a filosofia? Acredito que essa é uma questão que

nos  leva  ainda  mais  adiante  do  que  aquela  outra,  cujo  sentido  é  muito  semelhante,  a  de  uma

filosofia brasileira:  afinal,  o aprender em filosofia deverá resultar eventualmente numa filosofia

original, indígena, mestiça, brasileira por assim dizer. Um avanço porque nos faz perceber que, para

produzirmos uma filosofia brasileira, não precisamos, nem deveríamos afastarmo-nos da história da

filosofia. Não pretendo dizer que é este o único resultado aceitável de uma educação com a história

da filosofia, mas evidentemente haverá alguma necessidade de um saber tão especializado, que não

é um saber por saber; e será em função de uma tal necessidade, quantas forem as formas que ela

assume, que tenta-se manter aceso o estudo e o ensino da história da filosofia. Encontro em mim

mesmo (e não no outro) o objeto da minha questão. A pesquisa que faço a respeito das filosofias

humeana e deleuzeana, o que isto pode me ajudar a dizer sobre o problema do estudar e o estudo de

filosofia?  Acredito  que  o  trabalho  de  Deleuze  com Hume  fornece  importantes  elementos  para

pensarmos o estudo e o ensino da história da filosofia. Um desses elementos é a ideia de crítica da

questão ou do problema; o outro, a ideia de enumeração ou recenseamento de conceitos.

Palavras-chave: estudo, filosofia, conceitos, problema.

Entre Nascimentos: quilombos na gênese de uma filosofia política brasileira

Teófilo de Souza Carmo Reis
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A proposta do presente trabalho em andamento é investigar a possibilidade de identificação de uma

filosofia  política  brasileira  a  partir  dos  escritos  de  Abdias  Nascimento  (1914-2011)  e  Beatriz

Nascimento  (1942-1955).  Abdias  Nascimento  apresenta  em  Nascimento  [1],  [2]  e  [3]  um

diagnóstico da situação dos negros no Brasil e uma proposta de organização política alternativa à

vigente na sociedade brasileira. A elaboração da proposta nomeada Quilombismo faz uso da noção

de raça  como um sistema global  que  é  determinante  para  a  organização de  várias  sociedades.

Voltando-se para a experiência histórica dos quilombos como forma de resistência, Abdias propõe

uma abordagem específica a tal acontecimento histórico. O estudo de tais abordagens encontrou

maior amplitude na obra de Beatriz Nascimento (como no texto [4]), que identifica pelo menos três

formas de reapropriação do conceito de quilombo ao longo do século XX, com destaque para a

conceituação  dos  quilombos  como  possibilitadores  de  uma  forma  privilegiada  de  se  pensar  o

conceito de liberdade num contexto de intensa privação da mesma. O diagnóstico apresentado por

Beatriz  Nascimento  indica  um  sucessivo  desaparecimento  e  reaparecimento  das  noções  de

quilombo, atestando a centralidade de tal conceito para uma possível tradição de pensamento negro

brasileiro. Os estudos recentes da obra de Beatriz Nascimento, principalmente o da historiadora

Christen Smith [5], nos permitem explorar com maior profundidade os aspectos teóricos da obra de

Abdias Nascimento. Na tarefa de investigar o aspecto filosófico dos trabalhos de Abdias e Beatriz

Nascimento,  adotaremos procedimento próximo ao utilizado pelo filósofo estadunidense Robert

Gooding-Williams em [6]. O autor caracteriza o clássico The souls of Black Folk, de W.E.B. du

Bois,  como  uma  obra  de  filosofia  política  por  meio  da  investigação  do  modo  como  du  Bois

respondeu à seguinte pergunta: que tipo de política os afro-americanos devem adotar para combater

a supremacia branca? Indicamos que os três pilares da resposta de du Bois, na leitura de Gooding-

Williams  (política afro-americana como prática de liderança de grupo, expressionismo político e

caracterização da luta como enfrentamento à exclusão social), guardam grande proximidade com a

resposta formulada por Abdias Nascimento no Quilombismo, quando lemos tal trabalho à luz das

diferenciações presentes na obra de Beatriz Nascimento.

Palavras-chave: quilombo; Abdias Nascimento; Beatriz Nascimento; filosofia política; racismo.
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