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Idealismo transcendental e 'retorno às coisas mesmas' na filosofia de Husserl
Allan Josué Vieira
UFSC - DO
A presente investigação pretende se inserir na esteira das discussões concernentes ao estatuto
próprio ao idealismo transcendental que Husserl esposa inequivocamente a partir de Ideias para
uma fenomenologia pura (1913), e que será identificado à sua fenomenologia, de forma quase
solene, nas famosas Meditações cartesianas (1931). A tese geral dessa forma de idealismo – que
Husserl faz questão de distinguir de qualquer outro idealismo presente na História da Filosofia,
acentuando seu caráter inaudito – pode ser traduzida como a dependência do mundo
(entendido como totalidade aberta dos objetos possíveis) frente à subjetividade transcendental
que o constitui, dando-lhe, assim, seu sentido específico e sua validade de ser. É justamente no
que diz respeito à especificidade dessa relação que as diferentes interpretações relativas à
natureza do idealismo husserliano encontram sua raiz comum e seu ponto de divergência.
Constata-se, na literatura especializada, um espectro de leituras que se estende desde aquelas
mais afeitas a uma suposta neutralidade metafísica (e, mesmo entre estas, há as que
questionam se o rótulo de ‘idealismo’ conviria com justiça à posição de Husserl) até as que
advogam um peso metafísico exacerbado para a correlação consciência-mundo (leitura que
parece encontrar cada vez mais simpatizantes nos últimos anos). É perante este quadro que o
presente trabalho se coloca como objetivo oferecer uma chave de leitura que possa servir como
hipótese de investigação na interpretação do estatuto do idealismo husserliano. Pretende-se
enfatizar sua faceta propriamente fenomenológica, pois acredita-se que esta indica que a
posição de Husserl se deixa matizar a ponto de tornar difícil qualquer tentativa de alocá-la, sob
a rubrica ‘idealismo’ (prontamente reivindicada por Husserl) em algum tipo de antiquário
filosófico cujo critério seja o de maior ou menor comprometimento metafísico. A tese que se
pretende encetar é a de que o idealismo husserliano é consequência da natureza
fenomenológica da investigação à qual o filósofo se propõe, o que impede que se assuma
qualquer dado para além daquilo que aparece à consciência. Assim, essa forma de idealismo
transcendental resultaria do tão propalado imperativo metodológico, tornado palavra de ordem
pelos fenomenólogos, do ‘retorno às coisas mesmas’. Seria, portanto, a orientação
fenomenológica que acabaria por conduzir à assunção do idealismo transcendental, o que
justificaria o fato de que Husserl, em Lógica formal e transcendental, fale de um idealismo
fenomenológico, e, nas Meditações cartesianas, qualifique ainda mais a expressão, cunhando o
termo ‘idealismo transcendental-fenomenológico’. O que isso significa, por outros termos, é que
o idealismo husserliano emerge como consequência do expediente metódico assumido em
Ideias, o famoso “princípio de todos os princípios”, que exige que nos atenhamos àquilo que se
dá, tal como se dá, e nos limites em que se dá. Assim, o que se pretende defender em nossa
interpretação é que, uma vez que a zona limítrofe da investigação tenha sido circunscrita àquilo
que aparece, já se estabelece a impossibilidade de irmos para além dos fenômenos, o que torna
compreensível, então, a afirmação da dependência do ser do mundo – tal como aparece –
relativamente à consciência e seus atos intencionais. Isso implicaria dizer, portanto, que Husserl
aceita como algo dado que aparecer, ser-dado, é algo que só é possível na correlação com a
consciência – todo aparecer é “de... para...”. Com isso, instaura-se uma espécie de
“perspectivismo”, o qual estabelece, então, o ponto de vista último a partir do qual seria possível
falar das coisas – tal como aparecem.
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Aspectos do conceito de finitude da existência a partir da perspectiva hermenêuticofenomenológica de Heidegger
André Luiz Ramalho da Silveira
UFSC - DO
A ontologia fundamental elaborada por Heidegger em Ser e Tempo tem o objetivo de reelaborar
e responder a questão sobre o ser. Para fazer isso, Heidegger busca apresentar uma
interpretação formal sobre o sentido de ser. No entanto, a condição de base para que haja uma
ontologia fundamental se dá na análise ontológica sobre o ente humano, interpretado como
ser-aí, chamada por Heidegger de analítica existencial. No entanto, algo muito importante a ser
considerado é que Heidegger não pretendeu elaborar uma ontologia geral, no sentido de que a
partir de um significado geral de ser se teria, a partir de uma dedução, o conteúdo presente nas
demais regiões ontológicas. Esse aspecto é central para compreender a ontologia fundamental
elaborada em Ser e Tempo, uma vez que uma das maiores contribuições dessa ontologia é
apresentar um pluralismo ontológico que mantém distintos sentidos de ser como irredutíveis
uns aos outros. A analítica existencial tem como uma das características centrais o fato de que
todo ser é dependente de uma compreensão de ser. Essa definição hermenêutica é central para
compreender a chamada transformação hermenêutica da fenomenologia, desempenhada por
Heidegger. A condição de que ser é dependente de uma compreensão de ser parte da
perspectiva da finitude da existência, pois essa compreensão de ser estruturada temporalmente
é também finita. É neste sentido que o ser-aí humano não é fundamento de sua existência, mas
é justamente lançado em um horizonte histórico e colocado no fundamento de sua niilidade, de
modo que é preciso assumir esse fundamento negativo mediante a decisão antecipadora, pois
é a decisão que leva à verdade originária da existência. Contudo, justamente pela característica
formal dos conceitos, é um erro crasso entender a noção de verdade originária aberta pela
decisão antecipatória como uma norma que justifique de antemão a ação ôntica. Tendo em vista
que aquilo que se abre na decisão é sempre único e determinado a cada vez, a finitude impede
justamente que haja uma possibilidade que seja fundamentada no ser humano. Não há, em
princípio, nenhuma possibilidade existencial que esteja implicada no ser-aí enquanto poder-ser.
Neste sentido, acerca da existência humana, também compreendida como possibilidade
existencial, toda projeção em possibilidades está sempre sujeitada ao risco e ao fracasso, uma
vez que o que mantém uma possibilidade como existencial é a projeção na mesma. Sendo assim,
com a tese de que a morte é a possibilidade da impossibilidade da existência em geral, Heidegger
elabora um conceito de morte existencial que possui independência do sentido comum e
mundano de morte, apresentado mediante o conceito de falecer. O conceito de finitude da
existência começa a ser mais bem elucidado em Ser e Tempo a partir do nexo ontológico entre
a possibilidade existencial e o conceito de morte. Um ponto importante a ser considerado é o
fenômeno afetivo dos humores, sobretudo em relação à disposição afetiva da angústia. A partir
do radical não estar em casa, a angústia revela de modo genuíno o nada e a niilidade que
transpassa a nossa existência finita, mostrando assim a falta de fundamento da existência e a
permanente inadequação entre o poder-ser e as possibilidades. Neste sentido, eu somente
poderei vincular-me novamente às minhas possiblidades existenciais a partir da aniquilação de
todas elas, pois há sempre muito mais possibilidades do que as que se está vinculado. É neste
sentido que a niilidade se mostra na existencialidade e no projeto, de modo que ao dizer que os
projetos mesmos são negativos (HEIDEGGER, 1986, p.285/Heidegger, 2009, p. 301), Heidegger
nos mostra que escolher possibilidades é também negar outras possibilidades. A liberdade da
decisão tem como consequência que ao fazer uma escolha, o ser-aí humano escolhe sempre a
partir de uma determinada perspectiva, e assume nessa escolha o fato de não haver escolhido
várias outras possibilidades (HEIDEGGER, 1986, p.285/Heidegger, 2009, p. 301). Deste modo,
nunca haverá uma escolha indubitavelmente certa e, além disso, o fato de uma escolha ser mais

ou menos adequada não é dado de antemão, mas apenas no momento mesmo da decisão.
Portanto, o objetivo do presente ensaio é apresentar o conceito de finitude da existência
humana na perspectiva hermenêutico-fenomenológica de Heidegger, uma interpretação que
não parte da centralidade argumentativa como fundamental para a justificação, mas sim de uma
análise fenomenológica em primeira pessoa.
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Sobre a possibilidade de uma Ciência demonstrativa do ser enquanto ser na
Metafísica de Aristóteles
Daniel Lourenço
UFSC - DO
No presente trabalho tratarei de maneira esquemática e esboçarei uma resposta para uma
aporia fundamental enfrentada por Aristóteles na constituição de uma ciência do ser no tratado
da Metafísica, a saber: a homonímia do “ser”. Tal aporia é notória na literatura especializada,
tendo seu tratamento dominado as discussões sobre a Metafísica desde a última metade do
século XX. Meu posicionamento é divergente da posição mais ortodoxa, que entende que a
solução para a aporia supramencionada demanda uma mudança no conceito de ciência
aristotélico. Como é amplamente sabido, Aristóteles anuncia no início do livro IV da Metafísica
a existência de uma ciência do ser enquanto ser. Isso é em certa medida bastante surpreendente
pois nada, ou quase nada, nos livros anteriores do referido tratado antecipa ou prepara o leitor
para o anuncio de uma ciência de tal natureza ou magnitude. Além disso, o próprio Aristóteles
sabidamente foi, até aquele momento, um crítico contumaz de toda e qualquer pretensão de
um conhecimento dessa ordem. O conflito se dá em razão de três teses amplamente defendidas
por Aristóteles: (i) a necessidade de um gênero único para cada ciência, (ii) a necessidade de
primeiros princípios indemonstráveis para as ciências e (iii) o fato de que “ser” não é um gênero.
A justaposição de tais teses implica, portanto, na impossibilidade da ciência anunciada no início
do livro IV da Metafísica. A existência de uma ciência geral do ser conflita de tal maneira com a
com a doutrina da ciência aristotélica, que o paradoxal empreendimento da parte de Aristóteles
implica, em princípio, ou uma mudança radical na doutrina, ou o fracasso inevitável da ciência
anunciada. Dentre os intérpretes mais consagrados, Pierre Aubenque defendeu que Aristóteles
não foi capaz de contornar as dificuldades geradas pela própria doutrinada da ciência, fato que
resultou na impossibilidade do empreendimento anunciado. Na mesma época, G.E.L Owen
desenvolveu uma leitura alternativa em que defendia a mudança, da parte de Aristóteles, na
sua doutrina da ciência, afim de acomodar as especificidades da investigação por ele mesmo
proposta. A leitura de Aubenque, embora bastante inovadora e radical, mostrou-se desde muito
cedo bastante implausível. Já a leitura de Owen, embora tenha feito escola, não se viu sem
dificuldades quanto a sua corroboração textual. Na linha de leitura iniciada por Owen,
Aristóteles busca resolver a dificuldade referente a inexistência de uma unidade genérica para
o “ser” através de um artifício teórico denominado (por Owen): “unidade focal dos sentidos de
ser” (focal meaning). Tal artifício funcionaria baseado na constatação de que todos os sentidos
do “ser”, todas as coisas, estariam de algum modo relacionados e poderiam assim serem
definidos a partir desse conceito. O conceito em questão seria o de “substância”. Owen e seus
colaboradores entendem que tal estratégia, embora utilizada por Aristóteles em diferentes
momentos de sua carreira filosófica, não estaria prevista na doutrina da ciência aristotélica, tal
como descrita nos Segundos Analíticos. No seu entender a utilização desse artifício para a
constituição da ciência do ser enquanto ser representaria não apenas uma inovação em relação
ao modelo de ciência apresentado no referido tratado, mas a ruptura com o mesmo. Embora a
sugestão de leitura de Owen seja bastante atrativa, ela encontra algumas dificuldades textuais.
Notadamente, a explicitação do que consistiria a “unidade focal dos sentidos de ser”. Os textos
utilizados por Owen e colaboradores para explicar o seu funcionamento são um tanto escassos
e lacônicos, o que deixou grande margem para especulações e divergências. Tal restrição textual
se impõe uma vez que Owen exclui do seu universo investigativo justamente o o tratado dos
Segundos Analíticos. No capítulo 4 do livro I desse tratado, Aristóteles apresenta as ferramentas
necessárias para a constituição de uma ciência como a anunciada no tratado da Metafísica, o
que, se for acertado, retira quase que inteiramente o brilho e apelo da tese proposta por Owen.
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A sexualidade entre a psicanálise freudiana e a fenomenologia de Maurice MerleauPonty
Diego Luiz Warmling
UFSC - ME
Buscaremos explorar ao longo deste artigo a relação entre sexualidade e existência que a
fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty desenvolve quando reinterpreta os estudos sobre a
sexualidade humana encontrados na teoria freudiana. Sob a batuta de Três Ensaios Sobre a
Teoria da Sexualidade (1905), caracterizaremos, num primeiro momento, o modo como a
sexualidade é compreendida com base numa teoria das pulsões, numa descrição da sexualidade
infantil e numa teoria da libido. Dado que as produções do inconsciente do outro influem sobre
as fontes do inconsciente subjetivo (e vice-versa), de Freud, veremos como o teor destes atos
possuem antes uma significação pulsional de ordem sexual e conflitiva que se estende da
infância (onde é predominantemente polimorfa, perversa e autoerótica) à vida adulta (onde
coloca-se à serviço da função reprodutora, sob o primado da zona genital) e que, objetiva e
causal, deveria ser medida e direcionada para mantermos, em termos de economia libidinal, o
controle de nossa vida sexual. Seguindo esta linha, se uma vez compreendemos que a energia
da pulsão é a libido e o seu objetivo é a satisfação, não tarda para percebermos que os
problemas surgiam quando, incapaz de ir adiante, a libido se fixava em algum dos estágios prégenitais e, fora da consciência, produzia efeitos involuntários sobre o comportamento. Se
desejássemos manter a ordem social, sua força deveria ser direcionada de tal modo que, desde
a infância, nossos impulsos precisariam de orientação externa. Todavia, veremos, diante disto,
como há algo de censurável no escopo da teoria freudiana: quando reflete sobre sua pratica, o
analista serve-se de uma teoria formulada em terceira pessoa e se distancia do discurso
produzido pelo consulente, em primeira pessoa. A sexualidade seria antes uma força biológica
que, distante, regeria as ações humanas. Assim, se desejamos devolver a vida mental ao mundo
da vida sem abdicar do aspecto essencialmente sexual de nossos desejos e paixões, é pela
fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty que estes atos não serão mais objetos distantes, e
sim vivências que, corporificadas, expressam a maneira pela qual co-pertencemos a um mundo
inter-humano; o que nos impele à traçar um panorama geral acerca do modo como o mesmo
concebe a noção de corpo. Com efeito, para o francês o corpo não se confunde com aquilo que
se pode pensar dele nem de uma perspectiva objetivista, tampouco de um horizonte
subjetivista, mas diz respeito à nossa forma ampla de inserção no mundo da vida. Na junção
entre natureza e liberdade, não é da ordem do “eu penso”, mas do “eu posso” – é potência
exploratória. Ser corpo é estar amarrado a certo mundo; e é só por ele que o ser vai ao mundo.
Todavia, se assim o for, o mesmo só pode ser compreendido a partir da relação que mantém
com outras realidades sensíveis, para além de uma experiência para mim, o que nos faz
considerar a sexualidade como o modo de ser que evidencia nossa co-determinação com as
coisas. Partindo da própria estrutura psicanalítica, Merleau-Ponty revelará a sexualidade como
uma atmosfera que não é nem transcendência da vida humana, nem imagem de representações
conscientes ou inconscientes, mas promiscua à infraestrutura existencial. Dentro do escopo de
sua fenomenologia, a sexualidade é o modo de ser que evidencia nossa relação de autonomia e
dependência com as coisas. Sendo assim, se diante disto é preciso passar a considera-la como
parte constituinte do nosso trato com o mundo, ao evitarmos certos postulados segundo os
quais a sexualidade surge como determinante das demais esferas da vida, veremos como grande
parte dos problemas descritos pela psicanalise não são necessariamente de ordem sexual, mas
estão ligados à atitude geral de ser no mundo, que pressupõe o horizonte sexual. Posta de bases
fenomenológicas, veremos, na contramão de Freud, que a leitura de Merleau-Ponty acerca da
sexualidade não apenas devolve o ser a sua vivência de mundo, como dissolve a ideia de uma

identidade estática e objetiva, pois esta, sendo corpo no mundo em relação com a alteridade,
será sempre implícita e misteriosa.
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Entre a intencionalidade e o inconsciente: A crítica de Sartre a psicanálise freudiana
Diego Rodstein Rodrigues
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Durante boa parte de sua obra Sartre se debruçou sobre os estudos de Husserl. Sartre
desenvolve através da fenomenologia uma proposta de psicanálise que confronta as bases da
psicanalise freudiana. Em sua obra magna O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica
vemos uma ontologia que se propõe a radicalizar os métodos fenomenológicos, dando ao
sujeito completo acesso ao mundo. Ainda bem no início de suas pesquisas Sartre tende a
concordar com a fenomenologia husserliana, trazendo o conceito de intencionalidade à tona e
utilizando-se dele para dar cabo em problemas das escolas que regiam o pensamento filosófico
francês na época, visando superar a vida do espírito. Assim, sua filosofia se propõem a mostrar
que não há um véu que separa a coisa de sua essência, mas exatamente o oposto disso: Um dos
modos de ser da coisa é exatamente o seu aparecer. Desvelando seu interior, o objeto é
exatamente como se mostra e as diferentes aparências do objeto não são mais representações,
mas sim modos diferentes do objeto aparecer para uma consciência. Por outro lado, a
consciência é algo que vivencia esses objetos sem ter a possibilidade de altera-los
essencialmente, sendo apenas consciência desses objetos. Evitando ao máximo os
posicionamentos que mundo resumem a uma gama de representações que não alcançam o real,
Sartre se propõem a combater dualidades que regiam o pensamento de sua época, como a de
interior e exterior ou ser e aparecer, indo na contramão das filosofias ditas por ele como
“alimentares”, ele se propõe a relacionar as coisas do mundo do modo que elas são sem a
possibilidade de deglutir as coisas dentro de nós mesmo. A consciência então não é a vida do
“espírito aranha” que fica de prontidão em sua teia esperando o mundo se apresentar a ela. O
papel da consciência não mais é o de assimilação, unificação e identificação, mais sim como um
ser que se lança intencionalmente em direção ao mundo e nessa intencionalidade pode
conhecer exatamente como as coisas são, em outras palavras, o fenômeno de ser é idêntico ao
ser deste fenômeno. Sucessivamente, o interior da consciência se encontra completamente
esvaziado. Sendo a consciência um ser que é intencionalidade em as suas relações com o mundo,
ela não mais vive da digestão interna das coisas, sendo apenas ato intencional, ou seja, enquanto
consciência de algo; o copo, a cadeira, as montanhas são objetos que estão fora da consciência
e não dependem dela para que sejam. Visto dessa forma, notamos que qualquer forma de
determinação anterior a proporia existência da consciência se faz impossível. É através dessa
relação intencional que Sartre faz uma série de objeções ao projeto psicanalítico freudiano,
tendo como foco de suas críticas o conceito de inconsciente, pois postular uma instância que
determine a consciência, que não seja ela própria mas ao mesmo tempo participa diretamente
em suas escolhas intencionais implica em um consciente-inconsciente. Para Sartre, o que Freud
chamou de inconsciente é na verdade uma ação espontânea da consciência, onde o sujeito não
reflete para si conhecimento da ação, pois apenas age sem ser consciente de si no ato.
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O processo de individuação em Nietzsche, à luz do conceito de vontade de potência,
e o papel do auto-controle com vistas ao estado máximo
Emerson Mauleon
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A partir do conceito nietzschiano de Vontade de Potência, a comunicação apresentará uma
análise do processo de individuação do ser, assim como suas oscilações ao ganhar e ao perder
força, tentando evidenciar, paralelamente, o papel crucial do auto-controle no processo de
individuação, seu caráter essencial na manutenção do processo de incremento da força. Sobre
o processo de individuação, tratará das indicações que Nietzsche nos dá - especialmente no
Zaratustra, em Ecce Homo e na Vontade de Potência - acerca das características e
“configurações” assumidas pelo ser em transformação que trilha pelo caminho da ascensão de
poder. Ao longo desta caracterização, terei presente uma meta, um destino para esta ascensão
de poder, a saber, o Estado Máximo, que será considerado como um ponto no desenvolvimento
da Vontade de Poder, com o qual se explicaria tanto a sucessiva evolução, quanto o que sucedeu
até aquele momento. Neste processo de intensificação, minha principal linha de interesse será
o paralelo entre o conceito de Vontade de Potência e as transformações sofridas pelo ser neste
processo de individuação, onde com o desenvolvimento da problemática surge a pergunta: o
máximo desenvolvimento possível do indivíduo, é dizer, alcançar seu máximo potencial na
escala de estádios da força aludida por Nietzsche, corresponde a “tornar-se o que se é”? Como
uma correta e profunda compreensão do conceito de Vontade de Potência é a base para o
entendimento da presente comunicação, farei uma explicação do conceito para que, a partir
desta base teórica, seja possível compreender suas características e implicações intrínsecas,
como é o caso do controle, envolvido tanto na contenção da reação como na educação do
querer, finalizando com uma meta-reflexão sobre o controle, ou seja, o que vem a ser
propriamente o “fazer não”, qualidade atribuída a Zaratustra por Nietzsche em Ecce Hommo. O
controle, deste modo, enquanto “fazer não”, será colocado como a capacidade de mostrar-se
senhor de si, aprimorado pelo exercício de aprendizagem do querer referido por Nietzsche no
Zaratustra. Em síntese, a comunicação apresenta, a partir do pensamento de Nietzsche, uma
análise do ser e da efetividade como um fenômeno de força, força esta que o filósofo denomina
de Vontade de Potência. Nietzsche cita três estádios do desenvolvimento da força – o “Tú
deves”, o “Eu quero” e o “Eu sou”-, e estes estádios serão comparados com os estádios de
desenvolvimento do homem em direção ao além-do-homem, onde o homem corresponderia ao
nível de desenvolvimento do ‘tú deves”, o “eu quero” surge como um nível ou fase
intermediária, e o “eu sou” como a meta a ser alcançada pelo ser enquanto força. Além disto,
será apresentada a importância do controle na manutenção do processo de desenvolvimento
da força, num primeiro aspecto revelando-se como essencial frente ao que podemos chamar,
do ponto de vista da força, de uma determinada “economia” com vistas à intensificação e, num
segundo momento, com relação ao perigo que ronda aquele que trilha este caminho de
intensificação da força, a saber, o excesso, a hybris.
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Produções de ser do desejo: construção de uma ontologia gestáltica
do sujeito em ato
Fabio Henrique Medeiros Bogo
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O projeto a ser apresentado nesta comunicação corresponde à pesquisa iniciada no curso de
Mestrado e que atualmente segue em desenvolvimento no nível de doutorado, qual seja: a
construção de uma ontologia gestáltica fundada em uma noção polissêmica de sujeito cujas
dimensões estão copresentes e acessíveis em uma relação de alternância de predominância
figura-fundo, como é próprio de uma mereologia das gestalten. A psicanálise de Freud e Lacan;
seu confronto com a perspectiva esquizoanalítica de Deleuze e Guatarri; as teorias humanistas
de filosofia da alteridade e do encontro, vocalizadas por Martin Buber e Emmanuel Lévinas; a
fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty; estas são algumas das principais
interlocuções a serem utilizadas na pesquisa aqui prenunciada, sem que nenhuma delas dê
conta de circunscrever os limites territoriais do sujeito, quando, ao contrário, só fazem
exacerbar sua indeterminação intrínseca. Contudo, almeja-se eventualmente tangenciar a
formulação de uma ontologia gestáltica, ainda que talvez não pela seqüencialidade teleológica
que se pudesse esperar. Mas é, ultimamente, a partir de um paradigma do sujeito como gestalt
que as contribuições sobre a participação do sujeito na realidade convergem no sentido da
noção gestáltica de contato que, à semelhança da noção de palavra-princípio de Buber, ou da
noção Merleau-Pontyana de ambigüidade, trata do fluir pelo indeterminado. A teoria do Self
lida com três instâncias de mediação do sujeito: o organismo e o ambiente, e mais um, que na
tradição gestáltica poderia ser relacionada à unidade presuntiva esboçada no “agora” por meio
de uma comunidade de atos e seus correlatos inatuais, que constituem estratégias de
ajustamento no mundo. É esta unidade, existente exclusivamente no tempo presente e de
caráter meramente funcional – não por acaso é referida como função de ato – que se presta a
operar com as generalidades inatuais da pulsão e produzir objetos de sentido autorreferencial
permitindo ao organismo estabelecer laços sociais diversos. A noção de contato como esta
dinâmica espontânea bipessoal que recebe tamanho destaque na questão da transferência da
psicanálise, bem como em suas concepções derivadas e dissidências, remonta diretamente à
noção Husserliana de präsenzfeld, campo de presença. A descrição que os autores da gestaltterapia, Perls, Hefferline e Goodman (1951) fazem do Self como sistema de contatos é de certo
modo semelhante à redução eidética de Husserl. Esta redução revela o Self a partir de suas
funções temporais de atravessamento da situação atual por um fundo de passado impessoal em
proveito de abertura de possibilidades futuras. A atenção do clínico aos marcos diferenciais
revela que estas funções se repetem como forma, donde adviria a descrição da gestalt-terapia
como uma psicologia “formal” por seus autores. As instâncias de existência do sujeito na teoria
do Self descrevem, essencialmente, três funções de operação intencional temporal, ou funções
do Self, correspondentes às três formas de awareness: sensorial na Função Id, relativa à
copresença do excitamento; deliberada na função Ato, relativa à resposta motora desejante; e
reflexiva na função Personalidade, relativa à atribuição de unidade da experiência. Estas não são
senão três perspectivas para um fenômeno comum, e só se distinguem a partir dos marcos
diferenciais que o clínico elege como figura. Sob este paradigma, torna-se incongruente pensar
em qualquer coisa que se assemelhasse a estruturas egóicas ou personalísticas do Self, salvo
como construção tardia e derivativa do awareness, com fins de estabelecimento de laços sociais.
Ao se estabelecer um interlóquio entre a gestalt-terapia de Perls e as demais contribuições,
pretende-se enriquecer o trabalho de construção deste sujeito em torno do eixo da Teoria do
Self e levantar um debate a respeito da natureza econômica do desejo, como uma positividade
a partir da tradição Nietzscheana ou uma negatividade a partir da tradição Hegeliana. Imbuído
de identificações culturais, posto em ato pela dinâmica desejante e atravessado pela alteridade

inapreensível do gozo, o sujeito que esta ontologia descreve inexiste senão como resultado da
totalidade assintética destas três instâncias. A pesquisa aqui esboçada foca a dimensão do
desejo, por entender-se que é esta a responsável por engendrar as demais – ambas
inatualidades impessoais, cada qual a seu modo – em processo de atualização e reconfiguração
da realidade pelo contato. Os objetivos são, essencialmente, desenvolver uma ontologia que
articule a construção do(s) sujeito(s) valendo-se da Teoria do Self como chave de leitura para
demais contribuições; e apresentar as duas concepções majoritárias da atividade desejante do
ponto de vista econômico, como excesso ou falta, e sinalizar os caminhos para uma possível
superação deste dilema.
Palavras-chave: Self; gestalt; desejo; fenomenologia; psicanálise

Substância, separação e primazia: a crítica de Aristóteles à teoria d
as Formas de Platão
Gabriel Geller Xavier
UFSC - DO
Nesta comunicação pretendemos reconstruir a argumentação crítica que Aristóteles endereça
à doutrina das Formas de Platão a partir dos conceitos de substância (ousia), separação
(choriston) e primazia (prôton). Em sendo a substância, para Aristóteles, ser primeiro, tanto no
sentido lógico (A é anterior a B se e somente se a definição de A entra na definição de B, mas o
contrário não se segue) como no sentido ontológico (A é anterior a B se e somente se A pode
existir sem B, mas o contrário não se segue), o filósofo, ao fazer a análise do que seus
predecessores compreendiam como substância, verifica se o que satisfaria a noção de
substância nas doutrinas concorrentes também satisfaria a primazia ontológica e lógica. Em Z,2
da Metafísica, Aristóteles parte de seu método de buscar entre seus predecessores o que
compreenderiam pelo tema investigado, concluindo que as Formas ou Ideias corresponderia a
noção a qual Platão e seus discípulos designam como substância. Ao propor a análise da noção
de Ideia em Ética Eudêmia, I, 8, o Estagirita submete o conceito ao teste da codestruição
(synanairesis) para verificar se a noção de Ideia satisfaz a condição de primazia requerida. A
noção de Ideia passa no teste, mas o que se verifica é um embaraço entre os sentidos de
primazia lógica e ontológica. O teste da codestruição costuma ser empregue para determinar a
primazia no sentido ontológico, o que significa, em termos aristotélicos, determinar a
propriedade de existência independente que a substância desfruta relativamente aos seus
atributos acidentais (itens não substâncias, as demais categorias). Ocorre que as Ideias são
concebidas como sendo itens universais, portanto, não poderiam desfrutar de existência
independente, em que pese o fato de universais serem dependentes dos itens dos quais são
predicados, os quais são, por sua vez, ou substâncias (indivíduos) ou itens que dependem
ontologicamente de substâncias. Assim sendo, as Ideias não desfrutariam de primazia
ontológica, mas somente de primazia lógica. A confusão acontece porque Platão concebe as
Ideias como entidades separadas dos sensíveis, i. e., como entidades que podem existir
independentemente dos sensíveis, uma característica atribuída aos indivíduos. Sucede,
portanto, que as Ideias, concebidas como itens universais, também desfrutariam de
característica de itens individuais (existência independente). As Ideias seriam, em vista disso,
entidades hibridas, universais e individuais ao mesmo tempo. Aristóteles denuncia o problema
e aponta a origem do vício na noção de separação, a qual procuramos defender se tratar de uma
separação em sentido ontológico, a saber, a capacidade de existir independentemente.
Palavras-chave: Aristóteles, Substância (ousia), Serparação (choriston), Primazia (proton),
doutrina platônica das Formas

Normatividade nos comportamentos teórico e prático em 'Ser e Tempo'
Gabriel Vieira Bilhalva
UFSM - DO
Quando no §15 de Ser e Tempo (H 67/72) Heidegger descreve o modo como nos comportamos
cotidianamente com utensílios, o modo de ser destes entes é caracterizado com Zuhandenheit
(disponibilidade). Heidegger afirma que estes entes não possuem existência senão enquanto
pertencendo a uma totalidade de utensílios. Uma caneta, eg., não é um utensílio para escrever
enquanto não estiver numa totalidade de utensílios tais como papeis, tinteiros, escrivaninhas,
escritórios, que são, por sua vez, totalidades de utensílios para estudar ou compor um livro.
Entes que possuem esse tipo de ser se mostram de maneira genuína apenas quando [i] são
usados de acordo com o para-que a que se destinam, como no exemplo acima, para escrever, e
[ii] são vistos a partir da circunvisão, que é o modo de ver o utensílio como tal na totalidade de
utensílios em que se encontra. Estas duas condições para que entes que possuem o modo de
ser de utensílios se mostrem são apresentadas a partir de um contraste entre, usar um utensílio
e ter uma coisa presente, e entre ver o utensílio circunspectivamente e um mero ver teórico. O
ponto do contraste é distinguir o comportamento prático do comportamento teórico. Essa
distinção, contudo, em vez de afirmar que no comportamento prático se age, enquanto no
comportamento teórico se observa, afirma que tanto o comportamento prático quanto o
comportamento teórico possuem modos de ver característicos e que ambos são formas
ocupação. Mais do que isso, Heidegger afirma que “o fato de que a observação é um tipo de
ocupação é tão primordial quanto o fato de que de que a ação tem seu próprio tipo de visão”.
Feitas as devidas reservas, poderíamos dizer que o observar teórico é um tipo de prática, assim
como a prática na qual usamos utensílios observa pela circunvisão. Nesse ponto Heidegger faz
uma advertência: “O comportamento teórico é apenas um olhar sem circunvisão. Mas pelo fato
de que este olhar é não-circunspectivo não significa que ele não segue nenhuma regra: ele
constrói um canon para si mesmo em forma de método”. Com esta afirmação se impõem as
seguintes questões. Se o método garante que o comportamento teórico seja regulado na
ausência da circunvisão, isso implica dizer que o olhar circunspectivo, e, por conseguinte, o
comportamento prático possuem algum tipo de normatividade? Se sim, qual a relação entre
normatividade e o uso de utensílios no comportamento prático? E se existe normatividade no
comportamento prático, porque apenas o comportamento teórico deve construir seu método
para garantir que seu olhar seja guiado por regras? O modo como Heidegger indica os modos
como os utensílios se mostram permite entrever um elemento normativo. Em [i] se fala no uso
adequado ou conforme uma finalidade a que se destina o utensílio, a caneta para escrever. Em
[ii] se fala no modo adequado de ver o utensílio como tal. Essa interpretação normativa da
ocupação prática com utensílios tem sido defendida por alguns autores, entre eles Brandom e
Dreyfus. O propósito do presente ensaio é reconstruir a análise heideggeriana da Zuhandenheit
através da interpretação normativa, para então esclarecer em que sentido o comportamento
teórico é carente de normatividade e requer a construção de um método.
Palavras-chave: Ser e Tempo; Normatividade; Comportamento teórico; Comportamento
prático; Método

Hermenêutica e retórica: tentativa de reflexão
Hiago Mendes Guimarães
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A pretensão geral do trabalho está em entender a relação entre hermenêutica e retórica, a partir
da obra de Gadamer, e as possíveis implicações ético-políticas daí decorrentes. O projeto
filosófico de Hans-Georg Gadamer, em seu contexto mais geral, envolve a apropriação do
pensamento de Heidegger com relação à analítica da existência ao partir para o
desenvolvimento do que temos como hermenêutica filosófica, uma abordagem da filosofia que
consiste no reconhecimento do papel ontológico da linguagem e de seu papel universal para a
compreensão dos seres humanos, bem como do reconhecimento de uma concepção de história
que coloca o indivíduo no centro dos acontecimentos que o cercam e questiona a capacidade
deste abstrair-se desse meio de maneira neutra, em busca de um tipo de cognição pautado em
certezas de correspondência, isto é, aquelas voltadas para um ideal de objetividade que serve
de mote para o pensamento científico moderno. Jean Grondin trata da iniciativa de Gadamer
de, na busca por um modelo de conhecimento para as ciências do espírito, remeter seus estudos
para a questão da verdade nas ciências humanas, que segundo ele, haveria sido encoberta,
juntamente com a hermenêutica de Dilthey, por uma visão metodológica, pautada no modelo
de conhecimento das ciências naturais, ou exatas, que encobriria o chamado problema
hermenêutico, capaz de fornecer o acesso a questão da verdade nos conhecimentos voltados
para as humanidades. A estratégia de Gadamer, então, consiste em recuperar, na primeira parte
do Verdade e Método, a tradição humanista que fomenta o saber ao qual se procura
fundamentar. Para isso temos um leque dos denominados conceitos essenciais do humanismo,
que Gadamer reabilita com a finalidade de fazer referência ao ideal de formação dos indivíduos,
que produz conhecimentos, que, sim, estão voltados para uma dimensão de universalidade, mas
que estão para além do ideal constituído pelas ciências naturais, pautadas no modelo racional
de exatidão e objetividade, com relação ao qual não temos uma negação em si, mas uma
negação da pretensão de validade e legitimidade excludente de outras formas de conhecer.
Nesse sentido, chama atenção a iniciativa de Perelman ao propor uma retomada da retórica
grega, a partir do questionamento da tradição cartesiana de negação da validade do
conhecimento verossímil, em função de ditames de uma razão instrumental. E que nos remete
a importância concedida por Gadamer à phronesis aristotélica, como caminho para se pensar o
dualismo entre conhecimento prático e conhecimento teórico, que possibilita uma reflexão para
além de um contraditório entre verdade e verossimilhança, ao estabelecer o saber prático como
forma autônoma de conhecimento. Ora, a phronesis se volta para uma região do conhecimento
que parte do sujeito ético, que diante da realidade prática, possui a tarefa de subsumir o fato
dado a um universal, de modo a proporcionar uma relação correta entre ambos, que vai além
de um mero juízo sobre a factibilidade do caso concreto, mas pressupõe uma atitude de
exercício ético, capaz de aperfeiçoar o indivíduo. E nessa experiência com a linguagem, que
celebra o diálogo como espaço da compreensão, celebra também, um jogo (dialético) de
pergunta e resposta, que trabalha a tensão entre o dito e o não dito, que é anterior à própria
tensão da contradição dialética, pois lida com um aspecto anterior às próprias palavras, pois age
na dimensão do espírito, como observa-se no diálogo socrático, em que os interlocutores
trabalham em uma dimensão espiritual, para além das palavras que possam ser formuladas e
apresentadas na conversação, pois o debate ocorre na alma dos interlocutores, o que se procura
com o diálogo, em Platão, é a consolação decorrente da lembrança (anamnesis), que atua, por
meio da conversação, no mais íntimo dos indivíduos lançados no mundo corpóreo e finito. Deste
ponto, já podemos sentir algumas questões incidentais sobre a apropriação de Gadamer da
retórica e do pensamento prático aristotélico. Um exemplo seria a possível discussão sobre a
adaptação dessa realidade grega antiga para os tempos contemporâneos e se, de fato, o autor

apresenta um filtro para essa leitura. Podemos entender que a própria tarefa hermenêutica se
apresenta como esse filtro, visto que enquanto a retórica clássica se via ligada aos discursos
persuasivos proferidos na assembleia política, o que temos hoje é um complexo de formatos de
compartilhamento de informações, que não anula, por certo, a importância da retórica, mas
exige desta um esforço de renovação, que pode se alimentar do formato hermenêutico, que já
se apresenta diante desta realidade, em que não estamos mais diante de uma audiência física,
mas, geralmente, diante de um texto que exige do intérprete um esforço hermenêutico de
compreensão.
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Política

Ficcionalismo e a Regra Constitutiva na Ontologia Social
Iago Mello Batistela
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O objetivo em vista desse trabalho é uma investigação da estrutura proposta por Searle 1995,
2006 na investigação de entidades sociais. A proposta de cunho realista dada por Searle para
instituições sociais estruturalmente parece admitir uma leitura contrária àquela esperada pelo
autor, leitura essa que se mostra ontologicamente mais econômica. Entidades sociais, assim
sendo, são dadas apenas em discurso advindo de determinadas regras pré-estabelecidas. Essas
regras caracterizam um discurso desprovido de carga ontológica. Isto é: discutiremos aqui se a
ontologia proposta por Searle admite uma leitura ficcionalista. A ideia defendida por Searle é
sustentada em uma visão onde determinadas entidades sociais, ou seja os fatos institucionais,
são geradas por um princípio denominado de regra constitutiva. Regras constitutivas são
advindas de uma função de status. Função de status, por sua vez, advém quando atribuímos
uma função a um objeto ou pessoa que não decorre dos atributos (físicos) comuns daquele
indivíduo. Atribuímos esse status específico via intencionalidade coletiva, desse modo, esse
status capacita o indivíduo a desempenhar uma função que não era possível antes da atribuição
ser realizada. Quando essa atribuição de status torna-se regular sua estrutura é a de uma regra
constitutiva. Um clássico exemplo é o dinheiro: o dinheiro não obtém seu valor por sua
propriedades físicas, mas sim por que uma determinada sociedade atribuiu a esse objeto um
determinado valor, e a atribuição desse valor dentro dessa sociedade tornou-se regular. Searle
entende que as entidades criadas por regras constitutivas fazem de fato parte da `mobília do
mundo', defendendo assim um realismo sobre entidades sociais. A estrutura da regra
constitutiva é do seguinte modo: `X conta como Y em um contexto C'. Essa estrutura, por sua
vez, parece admitir facilmente uma leitura ficcionalista, semelhante à proposta de Walton. Em
sua elaboração clássica, o ficcionalismo pressupõe que nosso discurso sobre uma miríade de
entidades é semelhante aquele presente em obras literárias. Nosso discurso sobre entidades
literárias depende da elaboração de um livro, livro esse que dita as regras pela qual geraremos
verdades sobre essas entidades. O ficcionalista, desse modo, crê que nosso discurso sobre
determinadas entidades se dá desse mesmo modo: geramos verdades sobre essa entidade
baseado em um conjunto de regras que algo nos gerou. Esse conjunto de regras é o que Walton
caracteriza como prop. A geração de verdades a partir dessa prop se dá quando fazemos de
conta, ou seja, adentramos em um jogo de make-believe, onde a referência a essas entidades,
que por sua vez, não, de fato, existem, é pressuposta. Isso é: a existência da prop é necessária
para garantir a objetividade do discurso sobre a entidade sujeita ao nosso jogo de make-believe,
objetividade essa que diferencia o jogo de make-believe de uma mera atividade imaginativa. O
argumento aqui apresentado defende que o princípio de geração de verdades ficcionais via
props do ficcionalista é equivalente a geração de fatos institucionais via regras constitutivas. A
estrutura `X conta como Y em um contexto C' difere apenas no estatuto ontológico de `Y': real
para a posição de Searle, ficcional para o ficcionalista. O ficcionalista pode argumentar que o
papel da regra constitutiva é o de representar algo como possuindo uma função que antes não
possuía, desse modo, a regra constitutiva é um esquema onde objetos X são as props, dentro de
um jogo de make-believe pressuposto por uma comunidade C, onde para X é atribuído o valor
Y. Sentenças do tipo `essa cédula vale cinco reais' expressaria verdade apenas se assumíssemos
as regras pré-estabelecidas. Quando falamos essa sentença no dia-a-dia, estamos na verdade
falando algo como `dentro das regras estabelecidas pela governo: essa cédula vale cinco reais'.
A explicação do modo pelo qual diferentes valores para diferentes moedas são estabelecidos
em diferentes locais é clara: pois as regras pré-estabelecidas são diferentes. O discurso sobre
entidades sociais estaria subjugado ao estabelecido pela prop, e desse modo, há a possibilidade
de uma leitura deflacionada do comprometimento ontológico. Atendemos assim ao desiderato

teórico da simplicidade, pois a tese adversária possui o mesmo poder explanatório, porém
possui uma carga ontológica maior.
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Labirinto do Ser: leitura platônica dos primeiros filósofos
Jean Carlos Herpich
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Platão não é um historiador da filosofia. Não dedicou nenhum diálogo a apresentação
simplesmente escolar da filosofia precedente. O filósofo ateniense não coloca para si mesmo a
tarefa de reconstruir e transmitir as teorias anteriores apenas com o intuito de conservá-las para
a posterioridade. No entanto, reconhecemos nos diálogos como Platão tinha real domínio da
tradição, apropriando-se de fórmulas e doutrinas, bem como, muitas vezes, ele acabava por
ressignificar as filosofias precedentes. As passagens que mais se aproximam do que poderíamos
chamar de uma tentativa de “história da filosofia” na perspectiva platônica estão no Sofista,
quando o personagem central do diálogo Estrangeiro de Eléia decide apurar o que os primeiros
filósofos que investigaram o ser (tò ón) entendiam por esta palavra. Neste diálogo, Platão
oferece um levantamento do que, na sua perspectiva, são as principais formas de compreensão
da realidade desde o começo da filosofia até ele próprio. Claramente, neste levantamento das
concepções de ser, o principal objetivo de Platão não é histórico, mas, crítico. Platão quer
mostrar que o conceito de ser é tão aporético quanto o de não-ser. A luta pelo que, de fato, é a
realidade é uma luta em que nenhum filósofo parece vencer sozinho e na qual nenhuma
doutrina parece sair totalmente ilesa de crítica. Por mais que pareça fácil e simples, a primeira
vista, a pergunta pelo ser da realidade, a análise daqueles que já se colocaram esta questão
revela que nada é simples no campo da ontologia. O que temos, assim, no Sofista não é uma
“história” positiva das concepções de ser, mas, ao contrário, uma “história” crítica das aporias e
dificuldades ligadas ao ser. Nosso objetivo na comunicação será apresentar os elementos
centrais da leitura platônica dos primeiros filósofos a partir do problema do ser, tal como o
problema é colocado pelo diálogo Sofista. Vários elementos relevantes devem ser destacados
na nossa consideração. Primeiro, como Platão reconhece nos primeiros filósofos um logos que
ainda não se emancipou totalmente do mito. Os primeiros filósofos parecem contar fábulas,
como se fossemos crianças, misturando o raciocínio estritamente filosófico com narrativas
análogas às estórias míticas dos deuses (242d). Além disso, eles não parecem ter a mínima
consideração pelas pessoas comuns, comunicando-se de modo enigmático e de difícil
compreensão (243a). Platão ainda destaca, na sua leitura dos primeiros filósofos, como que “a
questão mais importante e mais fundamental” para eles foi, desde o começo, a questão do ser,
iniciando, assim, uma leitura clássica que reconhece no problema do ser o principal problema
da filosofia antiga. Platão considera que os primeiros filósofos colocaram a questão do ser
segundo duas perspectivas diferentes, mas não excludentes: a quantitativa, cujo sentido é
perguntar pelo ser preocupado em definir quantos são os seres existentes, e a qualitativa, cujo
sentido é perguntar pelo ser preocupado em definir a natureza ou a constituição de todos os
seres existentes. Segundo Platão há duas posições antagônicas centrais para cada uma destas
perspectivas. Os que se perguntaram pela quantidade dos seres são divididos, grosso modo, em
Monistas e Pluralistas; os que se perguntaram pela qualidade dos seres em Filhos da terra
(materialistas) e Amigos das Formas (idealistas). Platão considera que estas grandes divisões,
segundo os critérios de quantidade e qualidade, são os modos pelos quais sempre o ser ou a
realidade foram considerados. O conflito entre monistas e pluralistas e a batalha de gigantes
(gigantomachía) entre materialista e idealista são as lutas que sempre são travadas em relação
ao ser – são segundo Platão as principais batalhas ontológicas da história da filosofia. Platão não
esconde, através do texto do Sofista, quais são suas preferências, ao menos no que se refere à
batalha entre materialistas e idealistas. Ele chega a fazer juízos morais, descrevendo os
materialistas como indivíduos agressivos e intransigentes e, os idealistas, opostamente, como
cândidos e abertos ao diálogo. Estas descrições já apontam para um elemento que mais tarde
será muito explorado por Nietzsche, a saber, que cada filósofo escolhe sua filosofia influenciado

sobretudo por sua personalidade. Nossa apresentação pretende tratar da leitura platônica dos
primeiros filósofos destacando os elementos centrais desta leitura crítica. Platão situa o
problema do ser na filosofia precedente como uma forma de mapeamento, no qual ele próprio
deve conscientemente se inserir com uma concepção própria de ser e realidade. Nós buscamos,
assim, revelar o modo que Platão mapeia a filosofia precedente também como uma forma de
melhor compreender a própria teoria platônica.
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A promessa enacionista de solução para o Problema Difícil da Consciência.
Jessica Nunes Vergara
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O enacionismo proposto por Alva Noë (2004, 2009) é capaz de solucionar o Problema Difícil da
Consciência (CHALMERS, 1995, 1996) – Hard Problem of Consciousness, doravante PDC?
Pretendemos mostrar que, embora Noë não tenha dado uma solução definitiva para o
problema, seu enacionismo representa um progresso na direção dela, uma vez que traça um
novo caminho investigativo para a naturalização da consciência fenomenal: explica-la em
termos biológicos e não puramente físicos. Para tanto, precisaremos dar conta do fato de Noë
não ter feito referência explícita ao problema, citando seu nome ou nomeador. O que será
possível uma vez que Noë, ao longo de sua defesa do enacionismo, ofereceu respostas a
problemas cujos enunciados são equivalentes ao PDC. Nossa primeira tarefa consistirá,
justamente, em apresentar o PDC de forma a ser possível identifica-lo a problemas encontráveis
em Noë (2004, 2009). No entanto, é preciso atentar para tensões interpretativas presentes nos
textos nos quais Chalmers (1995, 1996) apresenta o problema, que, como argumenta Dorsey
(2015) são ambíguos, dando margem para compreensões distintas. Contudo, tais
indeterminações não afetam fenômeno que deve ser explicado, o qual pode ser identificado
inequivocamente como sendo a consciência fenomenal: “o-que-é-como” (“what-it-is-like”) do
que é mental ou simplesmente experiência (CHALMERS, 1995, p. 203). As divergências
interpretativas dizem respeito ao que pode explicar tal fenômeno satisfatoriamente. Dorsey
(2015, p. 134) oferece quatro formulações possíveis: O problema difícil é o problema de explicar
por que a consciência fenomenal surge... 1) ... a partir do físico, restringindo-se a uma ontologia
fisicalista. 2) ... a partir do físico (sem restringir-se a uma ontologia fisicalista). 3) ... ponto final.
4) ... ou é o problema de explicar (não-problematicamente) por que a consciência fenomenal
não deve ser explicada. Pretendemos mostrar que, para cada uma dessas formulações, há uma
resposta de Noë fundada conjuntamente na demonstração da exterioridade da consciência nos
termos do enacionismo (NOË, 2004; NOË 2009) e na assunção de uma metafísica na qual o
biológico não pode ser reduzido ao físico (NOË, 2004, p. 155-156; NOË, 2009, p. 39-41). Para
Noë, problemas enunciados tais quais as formulações 1 e 2 se dissolvem, se mostram uma ilusão
meta-cognitiva, pois eles só são formuláveis a partir de um pano de fundo que assume que a
consciência surge do físico. Pano de fundo esse que é precisamente o que Noë pretende
demonstrar ser insuficiente para explicar a consciência: é como explicar o valor da moeda a
partir de suas propriedades físico-químicas (NOË, 2009, p. 3-4). Se o enacionismo estiver correto,
a consciência fenomenal só pode ser entendida nos termos de conhecimento prático de padrões
de dependência sensório-motores, o que, segundo Noë (2004, p. 228) “são formas de cognição
(...) que são, ao menos em princípio, suscetíveis ao tipo de prática explicativa amplamente
empregada na ciência cognitiva”. Tais padrões, no entanto, por um lado, não são entidades
mentais, ao contrário são objetivos, são propriedades ambientais – relações entre os objetos, a
localização do corpo do perceptor, e a iluminação (NOË, 2004, p. 85) –, mas, por outro lado, não
podem ser explicadas utilizando apenas a física, mas sim, entidades irredutíveis da biologia
(NOË, 2004, p. 155-156 e 228-231; NOË, 2009, p. 41). Ainda assim, Noë (2004, p. 228-229)
admite que uma pergunta permanece não respondida: “Como estados fenomenalmente
inconscientes desse tipo (conhecimento prático de padrões de dependência sensório-motores)
podem ser a base para uma consciência fenomenal?” Para qual ele afirma: “Nós podemos ver
um caminho para uma solução clara (...) ao colocar (o enacionismo) num cenário evolucionista.”
O que é rapidamente explorado por Noë (2004, p. 229-231; 2009, p. 40-42), indicando uma
conexão intrínseca entre vida e consciência, atrelando a resposta definitiva a naturalização da
última à naturalização da primeira. Uma vez que Noë assume que há uma explicação que deve

ser dada para o surgimento da consciência fenomenal, a formulação 4 do PDC se torna
irrelevante.
Palavras-chave: Conciência fenomenal. Problema Difícil da Consciência. Enacionismo.
Reducionismo fisicalista. Naturalismo.

Ontologia histórica em Paul Ricoeur
João Evangelista dos Santos Filho
URGS - ME
A pesquisa aqui proposta busca contemplar uma avaliação da contribuição de Paul Ricoeur para
a constituição da consciência histórica na contemporaneidade. Para nós esse tema assume
posição de destaque em pautas de pesquisa e discussões do meio acadêmico, pois suscita um
vivo debate entre perspectivas diversas acerca da relação entre memória e a epistemologia da
história centrada em uma ontologia. Para fundamentar nossa investigação, nesse trabalho
discutiremos o lugar da Historiografia na constituição do sujeito, o qual tão-somente se coloca
no mundo mediatizado pela linguagem, cultura, o mundo histórico. Como processo
metodológico, nos valemos de uma investigação acurada da obra de Paul Ricouer,
intercruzando, nomeadamente debates acerca da temporalidade, historiografia e identidade
narrativa presentes em Tempo e Narrativa com os tratados sobre a memória, a história e o
esquecimento na obra A Memória, a história e o esquecimento, assim como o diálogo com a
crítica de produções mais recentes. Em um primeiro momento nos valemos do seu método
hermenêutico fenomenológico para afirmar a noção de a consciência apreender seu sentido
fora dela e, com isso, alegar que a compreensão de si perpassa por uma compreensão histórica
de si. Fundamentamos essa questão evidenciando como em Ricouer, a consciência está voltada
para as coisas e para outro e não encerrada em sua própria representação, ou como mero
reflexo do mundo exterior. Em seguida, a fim de entender com se processa essa apropriação
reflexiva, que confere ao sujeito um regime de historicidade, e o liga a uma condição
hermenêutica, delinearemos o método da hermenêutica crítica de Ricoeur que confere
importância ao memorial histórico na luta contra o esquecimento. Importância que também se
estende a cultura, servindo sua interpretação à inovação semântica e à produção de sentido.
Para melhor compreensão desse ponto, analisaremos como a historiografia, enquanto tarefa e
ofício da crítica, oferece à memória uma lembrança elaborada e promove um abalroamento
com a realidade, já que por intermédio da interpretação hermenêutica, o sujeito se reconcilia
com seu passado através da historicidade do seu presente. O transcorrer da pesquisa corrente
permite entrever, como resultado, a tomada de consciência histórica pelo sujeito como sendo
uma re-apropriação crítica do passado por uma memória de posse de sua historicidade, essa
condição de retomada se dá por uma rememoração e pela historiografia, dando-lhe subsídios
para uma compreensão ontológica de sua experiência temporal. Nessa feita, a historiografia se
apresenta como intermediária entre o sujeito e sua relação com o meio coletivo, outorgandolhe a pertença de si de modo a possibilitar o agir em consonância e com responsabilidade para
com o outro.
Palavras-chave: Paul Ricoeur - História - Memória - Ontologia - Hermenêutica

O problema da fonte da inteligibilidade em Ser e Tempo
Júlia Garcia Tronco
UFSM - ME
O trabalho analisa o problema da fonte da inteligibilidade na fenomenologia hermenêutica de
Martin Heidegger presente em Ser e Tempo. A partir da fenomenologia da existência humana,
na qual os seres humanos descritos como ser-aí (Dasein) são ser-no-mundo – desenvolvida em
Ser e Tempo –, Heidegger reconhece que é a partir da cotidianidade que os entes ganham
identidade e significação no interior do mundo, este, compreendido como espaço de
significatividade. O mundo em que o ser-aí (Dasein) existe não é simplesmente um agrupamento
de objetos, mas uma totalidade relacional a qual chamamos de significatividade, que Heidegger
reconhece possuir uma certa inteligibilidade (Verständlichkeit). Os entes disponíveis no interior
do mundo são significativos em função do mundo – o qual é compreendido como espaço de
inteligibilidade sustentado de modo prévio pela compreensão (Verstehen). Os entes no interior
do mundo já aparecem imersos em contextos estruturados de sentido e o mundo é desde o
princípio imediatamente inteligível para os seres humanos. A inteligibilidade seria, então, uma
característica fundamental do mundo, porém, tal inteligibilidade não se vincula
necessariamente com a compreensão teórica. Heidegger entende o problema do ser como uma
questão acerca das condições de inteligibilidade que possibilitam a experiência significativa com
algo. Mais adiante em Ser e Tempo, a partir da análise do momento estrutural “em” do ser-nomundo – que envolve as estruturas do encontrar-se (Befindlichkeit) e a compreensão
(Verstehen), dentro da compreensão está presente a estrutura do discurso (Rede) – elemento
importante da estrutura da abertura de mundo - que Heidegger define, em linhas gerais, como
a articulação da inteligibilidade. Desse modo, discurso (Rede), seria uma espécie de articulação
expressiva das significações nas quais o ser-aí (Dasein) já se situa de forma afetiva e se
compreende em vista de habilidades. Basicamente, o discurso articula de forma expressiva a
dinâmica presente na compreensão e a situação afetiva do ser-no-mundo. Essa totalidade de
significações articulada de antemão pelo discurso, pode ainda, ser exprimida em palavras e ser
expressa a partir da linguagem. Nas palavras de Heidegger, o discurso articula o todo das
significações, o sentido.
Nesse contexto, diversos estudiosos da obra do filósofo alemão questionam a origem da
inteligibilidade do que constitui o espaço de sentido. O ponto central do problema consiste em
identificar qual seria a estrutura existencial que é responsável pela constituição desse espaço de
sentido. De um lado, Guignon defende que a fonte da inteligibilidade é a linguagem, de outro
lado Dreyfus sustenta que são as normas ou práticas públicas do impressoal (Das Man) que
originam a inteligibilidade. A partir dessas posições, Weberman e Keller sustentam que ambas
estão equivocadas e defendem que a fonte da inteligibilidade se encontra na temporalidade. O
objetivo do trabalho é abordar o debate sobre a fonte da inteligibilidade e a noção de abertura
de mundo que surgiu a partir de Ser e Tempo, assim como, apontar a base documental dessas
posições na obra heideggeriana a partir de uma breve reconstrução. O trabalho consistiu em,
primeiramente, contextualizar e reconstruir brevemente o problema da fonte da inteligibilidade
presente em Ser e Tempo. Disso se seguiu a apresentação e análise do debate entre Guignon,
Dreyfus, Weberman e Keller. Por fim, o trabalho centrou-se em apontar onde encontram-se, na
obra heideggeriana, as passagens que sustentam as posições defendidas pelos comentadores e
estudiosos já citados.

Palavras-chave: inteligibilidade, discurso, linguagem, ser-no-mundo, práticas cotidianas

"Memoria Dei": notas sobre o livro X das Confissões de Agostinho
Julia Maia Peixoto Camargo
USP - ME
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 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

Sensus communis e a importância do julgamento político ao indivíduo massificado
Kelly Janaína Souza da Silva
UFSC - ME
O tema do senso comum está presente ao longo da obra de Hannah Arendt, pensadora judia
alemã, cuja importância da dimensão do político para o fator humano assume fundamental
relevância em seus estudos. Mas o senso comum estudado por Arendt não possui o sentido
vulgar atribuído a essa expressão (que compreende “senso comum” como bom senso ou como
o modo de pensar da maioria das pessoas), e sim, algo como um “ajustamento” comum,
fundamentado pela pluralidade humana, também chamado de sensus communis. Esse tema
ganha especial destaque em suas conferências sobre a filosofia política de Kant, onde a autora
associa o sensus communis à capacidade de julgamento político. Embora a teórica política tenha
morrido antes de concluir essa parte de sua obra, a apropriação que ela faz acerca do estudo de
Kant sobre o julgamento parte das reflexões kantianas do juízo de gosto (juízo estético), e há
um conjunto de ideias centrais compartilhadas por Kant e Arendt no que concerne à faculdade
humana do juízo. Para ambos, o ato de julgar vai além das possíveis alegações de verdade
cognitivas ou preferências meramente subjetivas das pessoas – é por meio do juízo e do
compartilhamento de um senso comum que a comunicação de experiências privadas e
subjetivas e a imaginação das perspectivas dos demais membros de uma comunidade se tornam
possibilidades, validando o julgamento e efetivando a ação política. Por isso, esse trabalho tem
como finalidade apresentar alguns aspectos que ilustram como na sociedade atual o sensus
communis se depreciou a tal ponto que comprometeu a ação política dos indivíduos que
compõe a sociedade de massa, irrompendo em que estes exerçam apenas uma cidadania
periférica e componham uma massa atomizada fundamentada em trabalhar e consumir.
A partir do rompimento da Tradição, o processo de busca pela sobrevivência tomou
praticamente todos os espaços da vida humana, alimentando-se pelos meios do trabalho e do
consumo. Absortos nesse processo, as cidadãs e os cidadãos – aqui entendidos como pessoas
livres e iguais membros plenos de uma comunidade política – atuam apenas como sujeitos da
massa, coadjuvantes do espaço público a que pertencem e em condição de instrumentos do
ciclo vital, não dispondo de ação política nem desenvolvimento da vida ativa de seu espírito,
exercida pelo pensamento, a vontade e o julgamento. Isso compromete a ocorrência de um juízo
ético e político pleno (aqui compreendido, a partir da interpretação da obra de Arendt, como o
juízo em que o pensamento do cidadão concorre à constituição autêntica de uma comunidade
política).
Palavras-chave: Senso Comum – Juízo Político – Ciclo Vital – Indivíduo massificado - Arendt

Schopenhauer e o Amor
Luan Corrêa da Silva
UECE - PÓS-DOC
O objetivo desta comunicação é o de apresentar as bases para se pensar a relação entre o amor
erótico ou sexual (Eros) e o amor compassivo ou caridoso (Ágape), na filosofia de Arthur
Schopenhauer. Tal como pretendo mostrar, esta relação não é evidente, e tampouco foi
estabelecida pelo filósofo, mas temos à disposição elementos internos à sua obra que viabilizam
a conexão entre o amor aparentemente egoísta e o amor altruísta. O que Schopenhauer diz é
que o amor sexual (Geschlechtsliebe) opõe-se ao amor compassivo, na medida em que o
primeiro é amor-próprio (Selbstsucht) e o segundo amor puro, isto é, o primeiro se dirige para
a satisfação dos próprios interesses e necessidades do amante, enquanto o segundo se dirige
para a satisfação dos interesses e necessidades daquele que é amado. Ainda que um não exclua
totalmente o outro em uma determinada relação, por exemplo de amizade, em que tanto se
visa a satisfação dos interesses próprios quanto os de outrem, compaixão e amor sexual
estariam direcionados como que em sentidos opostos na conduta dos indivíduos. Para explicar
como um ato compassivo pode tomar o outro como foco de interesse, Schopenhauer precisa
recorrer a uma metafísica que estabeleça a distinção entre a essência una da realidade, como
coisa em si kantiana, e a pluralidade das suas manifestações efetivas na aparência. Com base
nisso, a compaixão é possível pois consiste em uma visão que transpassa (Durchschauung) o véu
de māyā, o principium individuationis. Por reconhecer a unidade metafísica por detrás da
diferença efetiva, o agente compassivo consegue ver o outro como si mesmo, como um “eu mais
uma vez” no outro, e por isso sente o seu coração dilatar, na mesma medida em que sente seu
egoísmo retrair. O amor sexual, por sua vez, é abordado do ponto de vista biológico: trata-se
tão somente da procriação da espécie. Do mero instinto sexual até o mais etéreo amor
apaixonado, a natureza imbui nos animais e humanos uma vontade veemente, cujo foco
fisiológico são os órgãos genitais, para a reprodução. Apesar do realismo áspero dessa visão,
que desmistifica o universo da literatura romântica, o traço biológico do amor sexual revela um
propósito metafísico nobre e digno de importância, pois “não é a determinação precisa das
individualidades da próxima geração um fim muito mais elevado e mais digno que aqueles
sentimentos extremados e bolas de sabão suprassensíveis?”. A importância do amor está no seu
sentido metafísico: a concepção de um novo indivíduo pela procriação é a autoconservação da
espécie, que se manifesta multifacetada no mundo a partir do caráter da espécie, ou Ideia (em
sentido platônico). Desse modo, o sucesso do impulso sexual em um indivíduo direciona-o para
um fim que não é o deste indivíduo, nem mesmo do outro polo da relação amorosa, mas sim o
de um terceiro, o filho vindouro, a manutenção da espécie. A partir desse ponto de vista, o
indivíduo que procria abre mão da satisfação de seus próprios interesses em favor dos interesses
de sua espécie, e arca com as consequências de tanto esforço. Tal como pretendo mostrar e
avaliar, esse indivíduo agiria, portanto, compassivamente, pois coloca o seu filho no foco do seu
interesse, e reconhece nele, não apenas um terceiro, mas a sua própria espécie, cuja existência
não se limita na série temporal e plural dos nascimentos e perecimentos individuais.
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Ação intencional e silogismo prático em Anscombe
Luís Deodato Ricardo Machado
UFSC - DO
Anscombe começa a investigação em Intention distinguindo três casos em que empregamos o
conceito de intenção: i) quando dizemos coisas do tipo “Eu estou indo fazer X” (onde ‘X’ é uma
ação qualquer), temos uma “expressão de intenção”; ii) quando dizemos algo como “Eu estou
fazendo X”, temos uma “ação intencional”; iii) quando dizemos “Eu estou fazendo Y para fazer
X”, temos uma “intenção com a qual”. Para simplificar mais, as fórmulas em i), ii) e iii), poderiam
ser substituídas, respectivamente, por: “Eu estou indo X-ar”; “Eu estou X-ando”; “Eu estou Yando para X-ar”. A partir daí, poderíamos produzir exemplificações como: “Eu estou indo
comprar leite”; “Eu estou comprando leite”; “Eu estou indo ao mercado para comprar leite”. No
primeiro exemplo, eu expresso a minha intenção de (no futuro, não importa se próximo ou
distante) comprar leite; no segundo, eu descrevo a minha ação intencional (que estou realizando
em determinado momento) de comprar leite; no terceiro, eu dou a entender que a minha ação
intencional de ir ao mercado tem como propósito a ação de comprar leite. Na sequência,
justificando a divisão proposta, Anscombe adverte que nos três casos usamos o conceito de
intenção e que se tentássemos nos fixar, para fins de análise, em apenas um dos casos, então o
efeito muito provavelmente seria que o que é dito sobre o significado de intenção no caso
preferido (qualquer que seja) não se aplica num ou noutro dos restantes casos (por exemplo,
alguém poderia, com toda razão, objetar que o conceito de intenção nas “expressões de
intenção” sempre diz respeito ao futuro, mas que isso não se verifica no caso das “ações
intencionais”). Contudo, não devemos permitir que tal situação nos induza a pensar nem que o
conceito de intenção possui vários sentidos (ou seja, que é meramente equívoco), nem que os
termos “intencional” e “intenção” não são estritamente conexos (não obstante ser possível
afirmar que “uma ação pode ser intencional sem ter qualquer intenção nela”). A tese de
Anscombe é que “é implausível dizer que a palavra [‘intenção’] é equívoca tal como ocorre
nesses diferentes casos”. Mas qual o significado do conceito de intenção? O que é uma ação
intencional? Quaisquer respostas plausíveis para estas questões dependem, entre outras coisas,
de uma reavaliação crítica da noção de conhecimento prático. Para Anscombe, o conhecimento
que temos quando agimos intencionalmente é precisamente o que se denomina de
“conhecimento prático”. O conhecimento prático deve ser compreendido de modo a evitar sua
redução à “concepção contemplativa de conhecimento” que, segundo Anscombe, se tornou
dominante com a filosofia moderna. No intuito de articular uma análise adequada do
conhecimento prático, aquela modalidade de conhecimento que caracteristicamente se
manifesta na ação intencional, Anscombe propõe como estratégia um resgate da noção
aristotélica de silogismo prático. Nosso estudo explora as relações entre a teoria da ação
intencional e a concepção aristotélica de silogismo prático, tal como aparecem na obra de
Anscombe. O silogismo prático pode ser visto como um ponto de convergência em Intention, no
qual se encontram e se organizam alguns dos conceitos mais básicos referentes à análise da
ação intencional. Neste sentido, o silogismo prático desempenha a função de um instrumento
ordenador – nas palavras de Anscombe: “O ‘silogismo prático’ de Aristóteles ou minha ordem
de questões ‘por quê? ’ podem ser vistos como um dispositivo que revela a ordem que há neste
caos” (§43); e o caos aqui referido é aquele que encontramos quando tentamos descrever a
ação humana. O silogismo prático exibe, quando descreve as ações que são feitas com uma
intenção posterior (i.e., “a intenção com a qual” alguma coisa foi feita), precisamente a mesma
ordem que é exibida pela aplicação reiterada da pergunta ‘por quê?’ (no sentido relevante) no
caso da determinação de um evento como uma ação intencional. O que parece ser próprio da
descrição por meio do silogismo prático é a exibição da ordem característica da racionalidade
prática a partir do ponto de vista autorizado do próprio agente, aquela forma ou estrutura que

subjaz (no mais das vezes, implicitamente) ao processo de deliberação sobre a ação no
momento da escolha. A redescoberta do silogismo prático em Intention é responsável por
revelar, de forma completa e nos seus aspectos mais essenciais, a natureza teleológica da
racionalidade que estrutura a ação humana.
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filosofia da ação

Husserl e a questão do psicologismo: uma leitura não-standard
Luís Felipe Netto Lauer
UFSC - DO
Em meu trabalho, abordarei a crítica ao Psicologismo, tal como desenvolvida por Edmund
Husserl nos "Prolegômenos à lógica pura" (1900), sob a perspectiva do que denomino tese nãostandard: segundo ela, a lógica pura de Husserl deve ser compreendida nos marcos de uma
teoria ou doutrina da ciência com matizes bastante marcados de índole não-fenomenológica,
preocupada exclusivamente com a delimitação do domínio de objetos e com a estipulação do
estatuto da lógica. Para demonstrar minha tese, começarei por uma caracterização geral da
lógica pura de Husserl à luz do chamado "Modelo clássico de ciência" (MCC), elaborado por
Willem de Jong e Arianna Betti (2010) — modelo este desenvolvido para apreender as condições
gerais segundo as quais, historicamente, convencionamos denominar um sistema S de
proposições e conceitos "ciência". Ato contínuo, mostrarei que — nos marcos do MCC — a lógica
pura é uma ciência de pleno direito, o que nos encaminha ao segundo momento de minha
proposta interpretativa: dentre as exigências elencadas por de Jong e Betti, a primeira — e,
consequentemente, a mais fundamental —, denominada “postulado do domínio”, permite
recolocar o problema da crítica ao Psicologismo de modo mais simples e econômico: se um
sistema S de proposições e conceitos que reivindica o estatuto de ciência merece de fato assim
ser caracterizado, então deve satisfazer a condição de que todos as proposições e todos os
conceitos de S digam respeito a um conjunto específico de objetos ou sejam acerca de certo
domínio de entidades. Ao determinar o domínio da lógica pura enquanto ciência tornar-se-á
evidente que ele não pertence ao domínio da psicologia — e nem mesmo da fenomenologia —
na forma de um gênero subordinado ou mesmo próximo, o que permite reposicionar o debate
em termos da teoria aristotélica (fortemente marcada na edificação do MCC) da μετάβασις
εἰςἄλλογένος (metábasis eis állo génos, ou, por assim dizer, a “confusão de domínios”). As
vantagens de tal leitura se deixam apreender na medida em que ela permite compreender
diretamente o problema de base por trás da querela acerca do psicologismo (a confusão de
domínios), evitando a necessidade do recurso contínuo e exaustivo ao inventário dos
argumentos apresentados por Husserl contra seus adversários ao longo do texto dos
“Prolegômenos”, além de permitir revistar cada um desses argumentos à luz da tese nãostandard sempre que isso for necessário. Ganha-se também — e aqui reside o ponto culminante
de minha interpretação — a possibilidade de melhor avaliar o projeto da lógica pura,
considerada como disciplina com domínio e estatuto próprios — algo que fica à margem na
maior parte dos debates sobre o tema.
Palavras-chave: Lógica pura — Modelo clássico de ciência — Psicologismo — Metábasis —
Edmund Husserl

Sobre o termo "participação" nas Quaestiones in Metaphysicam de
Sigério de Brabant
Luiz Fernando Pereira de Aguiar
USP- ME
Pretendemos analisar o modo como as formas do termo “participação” se inserem no
vocabulário metafísico de Sigério de Brabant (Mestre de Artes da Sorbonne da segunda metade
do século XIII) tendo como foco a edição Dunphy (1981) das Quaestiones in Metaphysicam
(manuscrito Munique – cerca de 1270), em especial a questão 2 do livro III (analisada apenas
por Carol, 1991, pp. 36-39) e excertos da questão 7 da introdução (analisada por todos os
autores modernos que lidam com o tema). O termo é chave para entender o escopo metafísico
proposto pelo Mestre de Brabant tendo em vista os predicados atribuídos aos seus trabalhos
filosóficos pelos comentadores modernos: “averroísta” ou “aristotélico-radical”. Gilson (2016)
coloca o problema da seguinte maneira: “Sigério se mantém firmemente na concepção
peripatética do ser substância, a saber, seja forma pura, quando se trata de um incorpóreo, seja
união de uma forma e de matéria, quando se trata de um corpo” (p. 88) e, pouco antes, na
mesma página, diz Gilson: “O universo de Sigério se apresenta, então, como um conjunto de
substâncias, que se distinguem do Primeiro nisto, que só existem a título de participação, ao
passo que apenas ele se basta. Algumas dessas substâncias participam mais do ser, outras
menos, segundo se aproximarem mais ou menos da atualidade do Primeiro”. O primeiro
problema a ficar claro é a problemática atribuição do predicado “aristotélico” a uma filosofia
que claramente mobiliza o termo “participação” para estabelecer uma hierarquia no mundo
supra e sub-lunar e que influi, ademais, no comportamento de outros termos caros ao escopo
metafísico de Sigério: ser, ente, essência. Nesse sentido, parece que estamos em um ambiente
muito mais próximo ao do neoplatonismo reinante naquele período de recepção das obras de
Aristóteles do que de um aristotelismo “puro”. No mesmo sentido do comentário de Gilson
sobre Sigério, segue a proposta de Imbach (1981, em trandução nossa – original em alemão): “O
tema do comportamento de esse (ser) e essentia (essência) dá uma oportunidade aristotélicoradical, a qual defende a tese de uma ontologia aristotélico-averroísta contra a alienção e
adaptação cristãs. Como vimos, a motivação para uma tese metafísica da distinção real é a da
busca de um esclarecimento do mundo como criação: deve-se ser provado que tudo o que é
existe em dependência radical para com Deus. Para um aristotélico convencido, todavia a
criação não é um problema filosófico” (pp. 338-339, itálico no original). E, no início do texto que
estamos tratando, diz Imbach: “A pergunta de Sigério já foi muitas vezes bem analisada,
especialmente por M. Grabmann, E. Gilson, A. Maurer e F. Van Steenberghen. Apesar disso,
parece-me que alguns aspectos não foram levados em conta da maneira adequada” (1981, p.
310). Ou seja, para Imbach, independentemente de como se é utilizado o termo “participação”
(e ele, i.e. Imbach, está analisando a mesma questão que Gilson), o modelo explicativo do
mundo feito por Sigério é o de um aristotélico que não precisa lidar com o problema da criação
do mundo nos moldes cristãos, portanto não precisa lidar com uma tese cujo escopo seja a
distinção real e, ademais, nem precisará lidar com um conceito de participação adveniente do
modelo explicativo que se coloca via teses de distinção real entre ser e essência. Carol (1991 –
original em espanhol, tradução nossa), expondo especificamente a questão 2 do livro III, dirá:
“Enfim, fazendo uma participação de imitação em relação ao Primeiro, o ser sumitur (é
assumido) ab essentia, como Nele; posto que O imitamos, não há composição esse-essentia e,
em certo sentido, somos per se, embora não possuamos o ser atualíssimo, que é próprio apenas
de Deus. Van Steenberghen assinalou este momento como um dos mais claros em que se
descobre a influência platônica em Sigério de Brabant” (p. 46 – itálico no original). Em seguida,
diz Carol (p. 39): “Não seria, pois, a participatio imitationis uma certa solução de compromisso?
Era um intento falido de explicar nossa dependência para com Deus sem concedê-la realmente,

pois cada ente seria sua essência com tudo o que era já da essência”. Ou seja, Carol, ao comentar
a questão que nenhum outro citado havia comentado, conseguiu estabelecer o problema do
termo “participação” em Sigério, todavia não sanou nossas dúvidas: ao que tudo indica, ele se
coloca na posição daqueles que vislumbram a possibilidade de ler as Quaestiones de Sigério
como uma obra de um aristotélico radical que, por razões históricas, precisou lidar com a
doutrina da criação cristã. Em suma, para esse trabalho, pretendemos expor os momentos em
que Sigério trata do tema da participação em suas Quaestiones, a posição dos autores
contemporâneos e tentar estabelecer os termos do debate para tirar um conclusão, mesmo que
provisória sobre o papel da participação na doutrina do ser de Sigério de Brabant.
Palavras-chave: Sigério de Brabant, participação, ser, essência, ente, coisa, metafísica medieval

A astronomia antiga e o método aristotélico
Mariane Farias de Oliveira
UFSM - ME

Astrônomos como Eudoxus, Callipus e Aratus defendiam a máxima de “salvar os
phainomena” no método da astronomia observacional. No entanto, em seu contexto, os
phainomena que deveriam ser salvos eram apenas aqueles da observação empírica. O contato
de Aristóteles com este método deu-se a partir da solução de Eudoxus ao problema de Platão
no Timeu (40c), que defendia que os corpos celestes deveriam ter um movimento circular e
uniforme, mas percebia que os corpos celestes também retrocediam. Para isso, Platão reportouse aos astrônomos para saber como seria possível que os corpos celestes estivessem de acordo
com os phainomena, mas também pudessem corresponder à sua teoria. Euxodus parece ter
desenvolvido uma teoria para o problema de Platão, que reside em tratar os phainomena de
forma significante que precisem ser “salvos” através do método que usa como hipótese os
movimentos reais, que são assumidos como uniformes e circulares. Para isso, Eudoxus
reproduziu o aparato do movimento retrógrado através de combinados movimentos de
diferentes esferas em diferentes velocidades e anglos de rotação. Todas as adaptações
filosóficas do método de “salvar os phainomena” estão correlacionadas com o problema e a
solução de Eudoxus. Vemos em passagens como Metafísica Lambda 8, Primeiros Analíticos I.30,
Metereologia (339b20-7), Metereologia I.7, De Caelo I.3, argumentos nos quais Aristóteles
repetidamente apela ao método astronômico de “salvar os phainomena”. Assim, sua posição
pode ser resumida à preocupação de que os phainomena/endoxa é que deverão ser os pontos
de partida da investigação e posteriores contrastantes da teoria com a experiência. Sua aversão
àqueles que já possuem uma tese pré-determinada e buscam apenas encontrar os phainomena
que sejam acomodados nela é evidente. Isso mostra que Aristóteles quer estar sempre próximo
da experiência para chegar às conclusões de suas teorias, sem nunca primeiramente determinar
o que será encontrado para depois buscar suas razões. No entanto, até aqui, Aristóteles parece
ter apresentado os phainomena apenas como fatos empíricos observados. Há a clássica tese de
Owen (1986) de que os phainomena são intercambiáveis com os endoxa, as opiniões reputadas,
e estabeleceriam dois campos de investigação: o primeiro concernente ao método científico e
o segundo concernente à dialética. No entanto, desejamos defender a tese de Cleary (1994) de
que há uma unidade analógica do método em Aristóteles, cuja máxima advinda dos astrônomos
de “salvar os phainomena” dá a direção para todos os procedimentos empregados em seus
diversos tratados. E, portanto, que isso acaba com a dicotomia dialética-científica das obras de
Aristóteles, pois ambos os procedimentos seriam apenas ramificações da regra metodológica
geral de “salvar os phainomena”. Junto a isso e contra a tese de Owen, também defendemos
que os phainomena podem ser endoxa, mas definitivamente não são intercambiáveis apenas
com eles nos tratados considerados “dialéticos”. Na famosa passagem metodológica de EE I 6,
Aristóteles está buscando convicção acerca dos assuntos morais por meio de argumentos. A
expressão em grego que ele utiliza é dia ton logon (ou, ainda, kata ton logon), que significa “por
argumentos racionais”. Segundo Karbowski (2016, p. 206), quando Aristóteles descreve uma
tese como “clara” apelando ao logos ou buscando convicção através do logos, ele está
assinalando um tipo muito específico de argumentação. O modo ‘racional’ de argumentação
(dia ton logon) contrasta com o ‘empírico’ (kata ten aisthesin) que estabelece uma tese em
termos de habilidade de harmonizar e explicar dados específicos. No que o argumento dia to
logon se diferencia é que ele estabelece as teses relevantes deduzindo-as de um número de
princípios gerais. Sobre o estabelecimento desses princípios que servem como pontos de
partida, os dados que servem como phainomena e, portanto, candidatos a pontos de partida,
são heterogêneos na EE, incluindo endoxa, observações empíricas e informações adquiridas na
experiência ordinária. Desejamos defender a possibilidade de que haja um método que
fundamenta suas variantes como procedimentos utilizados nos tratados, mas que, em última
instância, estes se baseiam todos na máxima herdada dos astrônomos de “salvar os

phainomena”. Nossa investigação terá de analisar o uso dos phainomena nas principais obras
de Aristóteles para então ver como se estabelece de maneira específica na Ética Eudêmia.
Palavras-Chave : Astronomia Antiga; Aristóteles; Método; Ética Eudêmia; Phainomena

Entre o desejo e a coisa: a efetivação da ideia na dialética do senhor e do escravo
Messias Silva Manarim
UFSC - ME
Entre as figuras do espírito, as mais conhecidas e destacadas são as que tratam sobre o senhor
e o escravo. Momentos que ganharam ampla repercussão com a filosofia marxista, haja vista,
seus apontamos que atingem a materialidade. A dialética do senhor e do escravo reflete o
momento de transição da consciência das coisas, onde a centralidade está no mundo natural,
sem uma mediação com a consciência para uma consciência-de-si, uma consciência que tem no
eu o aspecto central. Entra em cena as duas figuras centrais desse processo: o senhor e o
escravo. O senhor é a consciência que se tornou dominante num primeiro momento, já que
lutou até o fim para manter a sua liberdade, enquanto que a consciência escrava abdicou da luta
pela liberdade para se agarrar a vida, preferiu a escravidão a ter a morte em defesa da liberdade.
A partir dessa situação de subjugação do escravo ao senhor, este passa a servi-lo, realizar os
anseios materiais do senhor. O senhor deseja, desejos relacionados para a satisfação de suas
necessidades. O escravo entra em cena nessa situação para promover a realização desse desejo
do senhor, efetivá-lo, transformar o que está no plano da ideia, no plano material. Conjugar o
subjetivo e o objetivo. Cabe ao escravo a trabalhar o desejo do senhor e com isso dar forma a
esse desejo. Esse trabalho realizado pelo escravo dá forma a coisa. A coisa que é trabalhada pelo
escravo é o desejo do senhor. Assim, a relação entre o senhor e o escravo se dá pela coisa, um
porque a deseja e o outro pelo trabalho que coloca nela. A coisa se autonomiza frente a ambos,
ou seja, a coisa se torna um ser independente, já que não é nem o senhor, que somente a deseja,
mas não a consegue produzir, e também frente ao escravo, que a produz, lhe dá forma, mas isso
não significa que a coisa fica imersa no escravo, se torna independente dele. Com essa
independência da coisa frente quem a produz, pode o senhor consumi-la, fruí-la, ou melhor,
satisfazer o seu desejo. Assim, temos que com o trabalho do escravo consegue-se dar forma ao
desejo do senhor e com isso o senhor pode satisfazer a sua necessidade. Então, o que antes era
apenas no plano da ideia, do desejo, isto é, subjetivo, agora com o trabalho do escravo se alça a
efetividade, está objetivado, materializado. Esse momento em que as figuras do senhor e do
escravo, temos também uma modificação da relação de dependência. Antes o escravo estava
dependente do senhor, já que a sua condição era de subjugação, mas ao trabalhar a coisa,
principia nele a sabedoria, pois tem de dar forma ao que era somente ideia, desejo de um outro,
do senhor. Ocorre que para o senhor a situação também se modifica, pois se era antes
independente frente ao escravo, mas não o é quando se trata da coisa, que é o seu desejo e qual
depende para a satisfação de uma necessidade. Com esse movimento, temos a alteração de
posição do senhor e do escravo, que se dá mediante a relação que ambos tem com a coisa.
Palavras-chave: Desejo. Coisa. Trabalho. Hegel.

O mundo perceptivo na experiência da deficiência visual
Michelle Belatto
UFSC - ME
Nosso objetivo principal, com este trabalho, é examinar a teoria de Maurice Merleau-Ponty
acerca da intencionalidade corporal, exposta em sua obra Fenomenologia da percepção, a fim
de compreendermos a inserção de pessoas com deficiência visual, no âmbito das experiências
perceptivas, como seres no mundo. Isso exige que tentemos compreender tais pessoas como
sujeitos da percepção e suas estruturas perceptuais, que exprimem generalidade e
singularidade ao mesmo tempo. Sua percepção do mundo é própria, individual, única, como a
de qualquer pessoa: a diferença fundamental é que suas experiências perceptivas se dão sem a
percepção, ou com a percepção reduzida, do visível aos olhos. No entanto, aquilo que é
imperceptível a seus olhos pode não ser à sua sensibilidade, de maneira geral, à sua
intencionalidade, pois o corpo é mais do que as coisas vistas: ele é o centro do campo perceptivo
que o circunda e, tanto para a pessoa que vê, quanto para a cega ou com baixa visão, viver no
mundo implica a possibilidade de percebê-lo além do ver com os olhos. Esse, talvez, seja um
caminho para pensarmos no olhar fenomenológico não a partir da visão, em seu sentido literal,
mas a partir de um alargamento do horizonte da visibilidade, como um processo que não passa,
necessariamente, pelos olhos, porém, que implica a experiência da percepção enquanto
condição possível de relações mediadas pelo corpo. Nessa linha, o olhar valoriza outros
elementos perceptivos, pois seu campo também é apreendido pelos demais sentidos. Tomemos
a noção de intencionalidade como responsável pela ampliação do olhar, ao levar em conta que
o sentido não se encontra em um polo sensorial considerado isoladamente, mas emerge na
relação estabelecida entre eles. Essa relação é enriquecida a cada percepção, formando uma
configuração corpórea. Merleau-Ponty chama essa configuração de “esquema corporal”: a
capacidade de engajamento junto ao mundo, construída ao longo da vida - algo como uma
memória corporal - adquirindo um modo de ser - um estilo. Tal engajamento retoma um
trabalho já realizado pela percepção, uma forma recorrente de habitar o mundo, em que as
partes do corpo se envolvem umas com as outras, conforme um sistema de equivalências
imediatas que se dá pela comunicação entre os sentidos. O filósofo exemplifica esse sistema de
equivalências com o entrelaçamento entre o visível e o tangível: os dados visuais só aparecem
pelo sentido tátil, os táteis, pelo visual. Essa conexão entre nossa experiência visual e nossa
experiência tátil não se realizam pouco a pouco e por acumulação: não traduzimos os dados do
tocar para a linguagem da visão ou inversamente; não reunimos as partes de nosso corpo uma
a uma – isso está feito de uma vez em nós. A reunião, por exemplo, entre as sensações táteis da
mão e as percepções visuais da mesma mão, assim como ocorre com as percepções dos outros
segmentos do corpo, dá-se por certo estilo dos gestos da mão, que implica certo estilo dos
movimentos dos dedos e contribui para certa configuração do corpo. Para sujeitos com
deficiência visual, o visível e o tangível podem compreender a mesma ação na percepção de
mundo. Enquanto as pessoas que veem podem perceber o mundo a partir de imagens visuais,
pessoas com deficiência visual precisam buscar outros mecanismos para percebê-lo e criar sua
maneira de ver. A experiência visual acontece na medida em que os diferentes sentidos se
comunicam, dando ao mundo percebido um significado. Assim, o ato de olhar não se restringe
aos olhos: inclui o corpo inteiro - sua intencionalidade. Acreditamos que o objeto de nosso
estudo permitir-nos-á explorar o entrelaçamento entre os demais sentidos, sem excluir o visual.
Privilegiamos tal objeto para nossa pesquisa, principalmente, porque os estudos filosóficofenomenológicos sobre percepção, ao que nos parece, em sua maior parte, consideram o ser
humano que dispõe dos cinco sentidos na tarefa de perceber o mundo, sem demonstrar
preocupação significativa com os que não possuem um ou mais de um deles. Segundo os
resultados do último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística, em 2010, aproximadamente, 35 milhões de pessoas declararam ter dificuldade para
enxergar, mesmo com correção ótica, o que equivalia a cerca de 18% da população. Desse total,
6,5 milhões disseram ter deficiência visual “severa” e 500 mil se declararam cegas. Os dados
comprovam a existência dessas pessoas, que buscam sua inserção, como seres no mundo, por
meio de suas experiências perceptivas específicas e que merecem ser estudadas, tal qual todos
os sujeitos que percebem.
Palavras-chave: Corpo próprio; percepção; intencionalidade; esquema corporal; deficiência
visual

A relação da concepção ontológica tripartida com a teoria social em John Searle
Michelle Cardoso Montoya
UFRJ - ME
Na presente comunicação, é de nosso intuito apresentar, a teoria social proposta pelo filósofo
norte-americano John Rogers Searle em Making the Social World (2010), entendendo-a não
como uma novidade que surge em seu sistema filosófico, mas sim como um desdobramento de
sua concepção ontológica tripartida. Na obra mencionada, Searle esclarece que as três
ontologias que propôs ao longo de suas obras mais centrais , a saber ,a linguística em Speech
Acts (1969), a mental em Intentionality (1983) e a social em The Construction of Social Reality
(1995), finalmente se unem em sua teoria social, proporcionando explicações acerca do
comportamento humano e de como se formam as instituições sociais .Assim sendo, pretendese nesta exposição, abordar as principais bases das três ontologias mencionadas ,bem como a
forma pela qual o autor chega a possibilidade de construir uma teoria social a partir delas.Por
meio de uma teoria dos atos de fala, dando mais ênfase ao que chamou de atos ilocucionários
em Speech Acts, Searle buscou construir uma ontologia linguística com base nos princípios de
deontologia (compromisso) e convenção linguística. Isto porque, o ponto de partida em Speech
Acts é de que fazemos várias convenções socialmente e estabelecemos usos acerca da
linguagem , onde gradualmente, todos que nela estão inseridos, vão acompanhando o que já
está previamente estabelecido. Desde modo, por estabelecer relações de compromissos, diz-se
que a linguagem é fundamentalmente deontológica. E esses princípios considerados na teoria
dos atos de fala, por sua vez , auxiliam a fundamentar algumas das bases da teoria social de
Searle, especialmente por darem conta do âmbito semântico que está presente no contexto
social. Outra questão importante de se considerar é que a ontologia linguística de Searle surge
com o intento de responder a pergunta “O que é linguagem?”, que é tida pelo autor como a
mais primária e elementar. Tal fato ocorre porque para Searle, precisamos responder primeiro
o que ele chama de questão mais básica, que consiste em dizer o que é linguagem. Em “Speech
Acts: an preliminary remarks” (2005), Searle chega a afirmar que só nos é possível propor
questões mais complexas, tais como o que é sociedade se já tivermos atendido a questões “
mais básicas “ , tais como o que é linguagem, fato que nos oferece um maior entendimento
acerca da ontologia tripartida do autor.Na ontologia mental proposta por ele em Intentionality,
uma noção bastante fundamental que irá surgir, é a de Intencionalidade, definida pelo autor
como : “a propriedade de vários estados mentais e eventos para os quais são direcionados para
ou sobre os objetos e estados de ligação no mundo”. E ela, por sua vez, exerceria um papel
importante na estrutura das ações humanas , e observá-lo, segundo Searle, nos auxiliaria em
nossa busca de explicações acerca do comportamento humano ordinário, tal como ele costuma
se apresentar em nosso cotidiano social. Como parte da proposta de uma ontologia mental de
Searle, essa Intencionalidade terá características bastante específicas em relação a algumas
concepções mais tradicionais, tais como as de Davidson ou Brentano por exemplo. Sendo
distinta de mente e consciência, a Intencionalidade também se diferenciaria de uma mera
“intenção”. Então, podemos considerar que para Searle, Intencionalidade em seu sentido mais
primário, é um modo da mente se colocar frente as propriedades e estados de coisas do mundo.
A ontologia da mente de John Searle surge de forma mais detalhada em Intentionality com a
proposta de elucidar a relação entre mente e linguagem em sua filosofia , bem como os limites
de sua ontologia linguística que porventura não tivessem sido tratados de modo suficiente em
Speech Acts. Na ontologia social de The Construcion of Social Reality, proporcionando
fundamentos sobre como são construídos os fatos sociais e as relações intersubjetivas , Searle
propõe começar suas investigações a partir do que ele chama de fatos brutos e institucionais,
que ocorrem no mundo. Tendo em vista a breve exposição da temática, pretendemos analisar

como a concepção ontológica tripartida de John Searle pode oferecer fundamentos para a
elaboração de uma teoria social e explicitar o papel dos fatos na mesma.
Palavras-chave: Intencionalidade; atos de fala; ontologia social; ontologia linguística; ontologia
mental; fatos brutos; fatos institucionais.

A hermenêutica como interpretação originária
Neusa Rudek Onate
UNIOESTE - ME
Nos anos vinte, Heidegger se confrontava com alguns problemas metodológicos, dentre os
quais, a preocupação acerca da possibilidade de descrever o fáctico e histórico ser-aí enquanto
origem de todo o sentido, cujo empreendimento demandaria um discurso que descreva o
originário sem desfigurá-lo. Com efeito, somente uma ciência originária poderia se ocupar de tal
método de descrição. Este discurso não poderia, de modo algum derivar da filosofia tradicional
ou das ciências positivas, pois o objeto de seu estudo é a “origem”, sob esta conjectura, somente
uma ontologia caracterizada como hermenêutica, poderia articular tal discurso. O termo
filosofia é considerado ambíguo por estar relacionado ao predomínio do teórico, no entanto,
Heidegger não abandona o uso do termo, mas o transforma radicalmente ao elaborar uma nova
filosofia. Concebida como uma ciência originária, tal designação contrapõe os modos de
operações teóricas dominantes, a filosofia, enquanto ciência originária, leva o nome de
fenomenologia. No que tange ao discurso fenomenológico, este é fundamentado por três
aspectos que conduzem a descrição originária: a ideia de circularidade, o estatuto modal e a
produção de conceitos. De 1919 a 1927 o pensamento de Heidegger é conduzido pela ideia de
circularidade do discurso filosófico, que, em Ser e tempo é tomado como círculo hermenêutico.
Seu discurso se caracteriza como uma operação que se auto fundamenta e se auto pressupõe
tomando a facticidade como ponto de partida, este seria o critério de distinção com as ciências
positivas. A circularidade do discurso se determina pela temporalidade histórica da vida fáctica.
O filósofo justifica o sentido temporal do discurso filosófico pelo modo de aplicação do termo
“suposição”, cujo termo também pode ser aplicado desde um contexto lógico, mas não é deste
contexto que o discurso hermenêutico provém. Convém explicarmos que uma “suposição” deve
interpretar-se desde um horizonte temporal como “previamente” (zuvor), “em primeiro lugar”
(zuerst) ou “de antemão” (vor-weg). O estatuto modal é outro aspecto do discurso originário,
cujo objetivo é alcançar a competência científica da descrição filosófica. Este aspecto também
se funda na vida fáctica, precisamente na característica do imediato modal do ocultamento, cuja
modalidade, deriva de um contexto enunciativo de ocultamento que, por sua vez, caracteriza o
velamento e a desfiguração do ser-aí desde si mesmo. Assim, é justificada a necessidade de um
discurso que possa desvelar o contexto do enunciado de ocultamento. O estatuto modal
heideggeriano é estabelecido por conceitos e enunciados que brotam do próprio sujeito da
predicação, cujo sujeito é o ser-aí mesmo, em outras palavras, o ser-aí toma a si mesmo como
ponto de partida para produzir conceitos e enunciados acerca de si mesmo. Heidegger
caracteriza esta operação como uma “atitude originária” (Urhaltung), cuja operação é o modo
de acesso ao absoluto da vida fáctica. Este modo de operação originária assume uma perspectiva
de transparência semântica acerca da vida desde o seu interior mesmo. Esta modalidade não
provém de algum tipo de exterioridade. Tal operação é uma intuição originária, uma modalidade
de auto captação, um olhar que parte da vida mesma, numa relação de significados históricos
imanentes, desde os quais torna possível a descrição de si enquanto vida fáctica, caracterizandose como uma “intuição hermenêutica” (hermeneutische Intuition). No que diz respeito ao
discurso sobre o originário, convém ressaltar que o verbo ganhar (gewinnen) tem fundamental
importância na conquista de tal ponto de vista. Devido ao estatuto da modalidade que funda o
discurso não ser de caráter imediato, se faz necessária uma conquista da visada fenomenológica,
enquanto ponto de partida de sua auto captação. Esta visada ou perspectiva que possibilita a
auto captação é uma visada autêntica. Heidegger estabelece dois tipos de perspectivas, as
autênticas (echte Einsichten) e as inautênticas (unechte Einsichten), desta dicotomia surge a
questão de como se dá o acesso à visada autêntica. A visada autêntica é resultado de uma
imersão na vida em si mesma que se manifesta sob ocultamento e desocultamento. Esta

imersão tem o caráter de uma reflexão metódica. O estatuto modal que funda o discurso sobre
a origem não possui um caráter imediato, portanto, seu caráter é igualmente de ocultamento
ou de distanciamento da origem mesma, a fenomenologia tem a tarefa de aproximar-se deste
distanciamento originário, apropriando-se da vida em si mesma, através de uma visada
autêntica conquistada a partir da imersão à vida mesma. O terceiro elemento que compõe uma
filosofia como ciência originaria é a formação de conceitos. A hermenêutica se caracteriza por
uma “compreensão retro-antecipativa” que, por sua vez, tem como exigência conceitos
filosóficos que derivam de uma estrutura constitutiva da vida mesma, a saber, a compreensão
conceitual (Begrifflichkeit) implicada nos significados existenciais. A compreensão constitutiva
tem a tarefa de explicar conceitos que remetem à múltiplos significados da existencialidade
mesma, indicando formalmente aquilo que se constitui como prévio, ou seja, é a indicação do
modo de se aproximar daquilo que se pretende explicitar.
Palavras-chave: Heidegger; Hermenêutica; Fenomenologia; Discurso; Método

Patologia e fenomenologia do corpo próprio em Merleau-Ponty
Rafael Link Pinto
UFSC - ME
Com frequência, Merleau-Ponty se ocupa de refletir acerca do significado de comportamentos
patológicos, sobretudo na Phénoménologie de La Perception. Para tanto, o filosofo analisa as
interpretações fornecidas pelos modelos clássicos, quais sejam, as diferentes versões tanto
empiristas quanto intelectualistas acerca do fenômeno patológico e de nossa experiência de
modo geral. Mas qual o sentido deste recurso? No que consiste sua relevância e consequência
para se estabelecer uma fenomenologia da percepção e, por conseguinte, uma fenomenologia
do corpo próprio? Ora, se por um lado os fenômenos patológicos tornam-se ocasião para
Merleau-Ponty atestar a insuficiência explicativa desses modelos, por outro, revelam a vigência
de uma significação pré-objetiva, isto é, da atividade intencional – que pela patologia encontrase modificada ou comprometida. De certo modo, o filósofo baseia-se na descrição de quadros
patológicos, como se eles pudessem nos ensinar algo sobre nossa experiência perceptiva como
nem mesmo as mais sólidas teorias saberiam fazer. Afinal, tais teorias já estariam fundadas sob
o mesmo prejuízo clássico de um mundo em si perfeitamente explícito. De onde se segue que,
por meio da suspensão desse prejuízo naturalista, a percepção, ao invés de ser explicada a partir
de seus resultados, passa a ser descrita como acesso ao mundo vivido, termo sem perspectiva,
o qual torna qualquer perspectiva possível e, de um mundo, por sua vez, não mais como soma
de objetos determinados, mas como horizonte latente de nossa experiência, do qual não se
pode prescindir. É justamente, a partir dos fenômenos patológicos que Merleau-Ponty intui a
dimensão temporal da percepção enquanto articulação espontânea entre passado e futuro, na
qualidade de horizontes inatuais, em torno do presente. Ou então, nos termos da
fenomenologia merleaupontyana do corpo próprio, se trata da vinculação entre o corpo
habitual e o corpo perceptivo em torno do corpo atual. Isto significa dizer que “nossas” vivências
no tempo retornam de modo impessoal, num evento atual, como indícios de um futuro possível,
sem que um ato intelectual as tenha de representar e reunir parte por parte. Nesse sentido, ao
considerar esse duplo horizonte presuntivo, o filósofo reconhece o irrefletido que permeia
nossas ações e pensamentos o qual impede que esses sejam absolutos. Merleau-Ponty dialoga
aqui com o projeto fenomenológico husserliano de acordo com o qual o a priori de correlação
entre consciência e mundo deve ser descrito segundo seu formato temporal, ou seja, a partir da
presença originária de uma potencialidade pré-objetiva que estaria a orientar nossas ações e
nossos pensamentos na atualidade. Entretanto, na avaliação de Merleau-Ponty, a restituição do
mundo-da-vida não precisa ser feita por meio da redução ao plano ideal ou redução
transcendental como pretendia Husserl. Alias, o esclarecimento no plano ideal seria, em sua
análise, supérfluo ou contraditório, pois ao dizer que os atos se ocupam do mundo, Husserl
precisa admitir uma fonte que não é a consciência pura (reduzida), mas o próprio mundo-davida. Para Merleau-Ponty, portanto, o simples fato de nos voltarmos para o mundo-da-vida já
estabelece a redução eidética. Motivo pelo qual a descrição dos casos patológicos já consistiria
na redução fenomenológica e na restituição do mundo-da-vida em face da tese geral da atitude
natural. Ademais, podemos notar que a filosofia de Merleau-Ponty encontra-se inscrita junto a
outras áreas com que dialoga, como a psicologia, a fisiologia, a literatura, as artes plásticas, a
psicanálise, enfim, nas quais ele reencontra, seja em seus limites ou em seus modos de
expressão, o campo fenomenal. Por essa razão, podemos considerar que o filósofo leva a cabo
o propósito fenomenológico de pensar a partir do mundo vivido.
Palavras-chave: Patologia. Campo fenomenal. Percepção. Corpo próprio. Temporalidade.

A dialética da tragédia, a tragédia do destino
Rafael Teixeira Santos
UFSC - ME
Desde Aristóteles o ocidente possui uma poética da tragédia, em que seria prescrito o modo de
produção do trágico na representação artística. A filosofia do trágico só nos chega muito depois,
com Schelling, com uma preocupação de se pensar a ideia do trágico em si na sua apresentação
estética. Paralelamente, Platão põe a mimésis como um grau da verdade em seu diálogo
República, expressando o que seria o domínio de toda a arte ocidental até a modernidade: sua
vigência como a representação da realidade. O pensamento sobre a tragédia e o trágico segue
vinculado inexoravelmente ao lugar da obra de arte, e a transformação do pensamento sobre a
arte em uma estética corre próxima a inauguração de uma filosofia do trágico. Seguindo Georg
Simmel, a interrogação por uma essência da tragédia nos remonta à aspectos-chave de seu
pensamento e nos pede uma viravolta na relação de necessidade existente entre o lugar da arte
e o lugar do trágico. Não se trata então de se realizar uma filosofia da arte, mas sim, de uma
filosofia da vida. É agora pela noção simmeliana central de vida que o classicismo da noção de
mimésis se reporta, e assim o pensamento simmeliano sobre a tragédia se torna um voltar-se à
vida em seus condicionamentos e singularidades, e ironicamente, passa a ser o mais isento
pensamento sobre a tragédia, já que não lhe importa mais provar seus próprios filosofemas na
arte. O modo com que Simmel nos apresenta suas reflexões sobre a tragédia já indica de
antemão esta relação que seu pensamento encerra com ela. Em seu ensaio de 1911, “O conceito
e a tragédia da cultura”, a tragédia não nos é apresentada em uma sistemática sobre arte, mas
enquanto uma relação destinal do espírito objetivado enquanto objetos culturais na
modernidade. Em seus aforismas que incluem a tragédia, esta é a forma não sistemática, porém
fatalmente dialética, de ligar as singularidades da vida ao seu conceito e destino. Em “O conceito
e a tragédia da cultura”, o trágico se constitui trágico, não de acordo com seu uso vulgar por ser
um destino acentuadamente triste, mas pela sua destruição resultante ser o desenvolvimento
positivo de seu próprio processo. O destino trágico é a negação radical que só pode surgir da
sua própria afirmação. Essa problematização preliminar modaliza a essência da tragédia,
pensada em Simmel, em duas relações recíprocas: a dialética da tragédia, e a tragédia do
destino. Sua totalidade, a essência da tragédia propriamente dita, compreende uma terceira
relação recíproca entre ambas as primeiras. Dentre os aforismas de Simmel, podemos destacar
alguns que tratam diretamente da tragédia em sua essência, e no que ele identifica como dois
de seus momentos mais fundamentais: a tragédia grega e a tragédia elisabetana, que encontra
seu ápice em Shakespeare. Se na antiguidade o trágico pertence a uma esfera superior à
constituição do indivíduo, partindo da modernidade ele se insere no caráter individual, e no seu
fazer mais cotidiano, sua expressão consciente na mistura mais potente e eloquente de
registros. Enquanto na tragédia clássica o destino, em uma esfera superior, conduz seu processo,
na tragédia de Shakespeare o caráter individual da vida, e não apenas seu caráter natural ou
comum, conduz o desenvolvimento para sua autodestruição trágica. A grande inovação da
modernidade em termos de tragédia é que se gesta não apenas a partir do caráter natural, mais
se põe em curso a partir de uma historicidade própria e individual. A tese central de Peter Szondi
em “Ensaio sobre o Trágico” é que a filosofia do trágico foi uma questão essencialmente alemã,
e além disso, que o pensamento sobre o trágico possui em comum seu entendimento como uma
estrutura dialética, que atinge seu ápice no idealismo hegeliano. É esta dialética do trágico
afirmada em Hegel que é traçada geneticamente para Simmel, com seu particular sotaque. O
conceito simmeliano de destino deriva de sua visão da vida e interpretação crítica de Kant, o
destino como categoria vital traz sentido e necessidade para a contingência e singularidade da
vida, mas apenas segundo a lei que a própria vida engendrou, assim como, na Razão Prática, a
mente dá a natureza seu sentido segundo sua própria lei imanente. Sempre sobra espaço para

alguma contingência em meio à sua necessidade. A tragédia é, para Simmel, o oposto e a
transcendência do destino. Ao transcender o destino e fazer sentir que mesmo sua contingência
é necessária, a dialética da tragédia se torna, por uma viravolta do pensamento, a tragédia do
destino. E seria esta viravolta, este elemento reconciliador que torna um em outro, sua essência.
Palavras-chave: Georg Simmel; Mimésis; Tragédia; Dialética; Destino.

Sobre os cinco tropos nas Hipotiposis Pirrônicas
Ray Renan Silva Santos
PUC-PR - DO
A presente comunicação pretende abordar os cinco tropos do capítulo XV do primeiro livro das
Hipotiposis Pirrônicas de Sexto Empírico. O primeiro tropo diz respeito ao da discrepância
(διαφωνίας) e consiste no fato de que, em não havendo consenso entre os filósofos no que diz
respeito ao objeto de investigação, e não havendo precisamente por que os homens parecem
ter disposições distintas e, por conseguinte, percepções distintas, deve a investigação aqui
conduzir-se à suspensão do juízo (εποχή). O segundo tropo é o do regresso ao infinito (εις
άπειρον εκβάλλοντα) e consiste na ideia de que, ao afirmarmos um objeto como evidente e ao
pretendermos demonstrá-lo mediante uma prova, esta carecerá de outra prova, e assim
sucessivamente ao infinito, de modo que se deve aqui suspender o juízo. O terceiro tropo, por
sua vez, diz respeito ao que é relativo (πρός τι) e tem a ver com a impossibilidade de estabelecer
uma objetividade para o mundo em virtude de uma relatividade fenomênica que se faz presente
nas disposições dos homens e, com isto, também no modo como eles percebem os fenômenos
de maneira dessemelhante – constatação que leva à suspensão do juízo. O quarto tropo é o
hipotético (ύποθετικό) e se refere à ideia de postular uma hipótese como fundamento da
realidade sensível. Contudo, na medida em que tal hipótese é ela mesma carente de
demonstração, deve-se suspender o juízo. O quinto e último tropo é o do raciocínio circular (τον
διάλληλον) e ocorre quando, na tentativa de demonstrar o objeto de investigação por via de
uma hipótese concebida como apodítica, o objeto de investigação, que carecia de prova, é
demonstrado por via de um outro que também carece de prova, o que faz com que ambos
estejam circunscritos dogmaticamente. Logo, aqui também suspende-se o juízo. Estes cinco
tropos, além de trazerem consigo a ideia da suspensão do juízo em decorrência de uma
incongruência e de uma impossibilidade de se chegar à objetividade e à verdade, seja no âmbito
sensível (αισθητόν) ou no âmbito inteligível (νοητόν), ampliam o horizonte de compreensão do
ceticismo pirrônico. Isto porque ambos os tropos exprimem o objeto de crítica do ceticismo,
tanto no que diz respeito à filosofia dogmática quanto no que se refere à filosofia acadêmica,
ambas, por sua vez, concebidas como o maior desafio no que toca às refutações céticas. De fato,
uma análise apurada dos cinco tropos que aqui pretendemos analisar nos mostrará que, ao
partirmos da esfera do sensível ou da esfera do inteligível como fontes de demonstração da
possibilidade de se chegar à verdade ou de sua impossibilidade plena, incorremos sempre em
um dos cinco tropos. Se partirmos do âmbito sensível a fim de que demonstremos o inteligível,
tanto o sensível – que carece, por si mesmo, de demonstração – quanto o inteligível – que é
hipótese não demonstrável – levarão à suspensão do juízo. Se, por outro lado, partirmos do
inteligível a fim de que demonstremos a objetividade do sensível, ocorrerá também o mesmo,
de modo que o cético pirrônico é forçosamente levado à suspensão do juízo. Tal análise fará
com que adentremos, por conseguinte, no critério cético por excelência: as aparências (τα
φαινόμενα). O que aparece não é concebido pelo cético como o que é. O que aparece, aparece
mediante πάθος, afecção, sensação a partir da qual torna-se possível constituir um discurso
(λόγος). Tal discurso, assim, é sempre relativo ao que aparece e não ao que é. O que aparece,
por sua vez, aparece a cada um conforme sua afecção própria.
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O sentido ontológico da Gestalt no último Merleau-Ponty
Renato dos Santos
PUC-PR - DO
O conceito de estrutura encontra-se presente em toda obra de Merleau-Ponty, de modo que
seu sentido e uso é distinto em cada momento de seu pensamento. Na obra Phénomènologie
de la perception (1945), o filósofo se utiliza do conceito de estrutura para mostrar como a
percepção está estruturada numa dimensão sensível e, mais do que isso, trata-se de esclarecer
que a relação entre percepção e percebido ocorre por meio da noção de figura-fundo. Assim, tal
conceito é pensado como uma ferramenta epistemológica, pois é o que permite que as coisas
se mostrem sempre parciais, e nunca acabadas em si mesmas. Já nos últimos textos de MerleauPonty, sobretudo no Le visible et l'invisible (1964), a noção de estrutura ganha outro sentido.
Diferente da obra de 1945, desta vez trata-se de uma reabilitação ontológica, que visa,
justamente, superar a crise da filosofia, a qual a própria obra inicial de Merleau-Ponty não
deixou de reproduzir, de certa maneira. Daí que o conceito de estrutura, conforme indica uma
de suas notas de trabalho, possui a chave para solucionar tal problema. Ademais, com a
ressignificação da estrutura, o filósofo encontra uma dupla alternativa no que tange ao
problema do espírito. A primeira diz respeito em pensar uma noção de cogito diferente daquele
proposto por Husserl, isto é, como cogito constituinte; e, ao mesmo tempo, abre caminho para
se pensar um Ser distinto do qual foi pensado por Heidegger. Deste modo, o propósito de nossa
pesquisa consiste em analisar de que maneira a noção de estrutura é ressignificada
ontologicamente nas últimas obras do filósofo, e como ela é vertida em carne, possibilitando a
indivisão primordial do vidente e do visível, do senciente e do sensível, de modo que entre
ambos não há mais sobreposição, mas co-funcionamento. Se é verdade, por um lado, que a
carne enquanto tecido que entrelaça as coisas, implicando numa indivisão carnal, por outro
lado, é verdade também que isso não dilui, de modo algum, a diferenciação, precisamente pelo
fato de ser uma carne gestáltica, e, por isso, impede com que uma possível coincidência dissolva
todas as diferenciações. Com efeito, é interessante notarmos outra consequência da renovação
ontológica do conceito de estrutura em Merleau-Ponty. Nos referimos, aqui, do envolvimento
entre Ser e Nada, algo que nas ontologias tradicionais há sempre sobreposição do Ser em relação
ao Nada, precisamente por se pensar o primeiro como pura positividade e o segundo como uma
negativo absoluto. É o caso, por exemplo, da ontologia sartriana, a qual, ao pensar um positivo
puro e um negativo absoluto, reproduz a lógica do pensamento de sobrevoo, como nota
Merleau-Ponty. Para o autor da Fenomenologia da percepção, somente é possível pensar
propriamente numa relação entre Ser e Nada quando deixamos de lado a ideia de um puro Ser
ou de um puro Nada, e passamos a considerá-los como cumplices, um entrelaçado no outro,
pois, somente assim, veremos como não há um sem o outro, que são, enfim, uma só estrutura
carnal. Ora, é essa estrutura que é responsável por possibilitar a indissociabilidade entre o visível
e o invisível, não como união de dois polos objetivos separados, mas, ela própria, enquanto
condição de possibilidade para que eles existam, que o visível faça projetar o invisível. É nessa
direção, portanto, que a ontologia de merleau-pontyana se encaminha, qual seja, de pensar os
polos não mais em termos de contradição, como excludentes um ao outro, mas através da
cumplicidade ontológica que os entrelaça por meio de uma estrutura.
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A ressignificação fenomenológica do corpo: em torno da amputação
Silmara Mielke
PUC-PR - ME
Este trabalho discute o debate merleau-pontyano e a sua crítica à noção de corpo-objeto, tal
como foi estabelecida pelo cartesianismo e pelo paradigma de uma fisiologia atomista que
concebe o corpo partes-extra-partes. Merleau-Ponty, a partir de uma abordagem
fenomenológica, nos conduz a refletir de forma diferenciada sobre corpo e o comportamento,
uma vez que no corpo encontramos intencionalidade, reversibilidade, afetividade e
expressividade e não apenas um conjunto de relações mecânicas de causa e efeito. Buscamos,
neste estudo, situar a superação do corpo-objeto e o “aparecer” de um corpo atuante e
espontâneo, no qual o corpo seja o ator de suas expressões. No primeiro momento discutimos
a noção de corpo em Descartes, que define o espírito em contraposição ao corpo numa
perspectiva mecanicista presente, de modo geral, no discurso das ciências . Pois essa visão
cartesiana do corpo e o dualismo “corpo-mente” estão, de certa forma, impregnados na
medicina com suas inúmeras especialidades e, por consequência, com a ideia capital de um
corpo fragmentado. Desta forma, o corpo apresenta-se a partir de uma perspectiva
determinista, semelhante à tese mecanicista da natureza, em que tudo acontece por uma causa
pontual com efeitos já pré-determinados. Enfim, o que é um corpo-objeto? É um corpo que
realiza suas ações de forma mecânica, pura e simplesmente por seus influxos nervosos. Segundo
os estudos das ciências biológicas o corpo obedece a lógica do comportamento reflexo, e neste
comportamento não existe nenhuma forma de intencionalidade, pois o corpo-objeto se limita
ao automatismo. No segundo momento, apresentamos a tese merleau-pontyana sobre o corpo
próprio e a experiência vivida numa coexistência corpo-mundo-outro. No corpo-próprio
reencontramos uma potencialidade para agir de acordo com a nossa intencionalidade. Este
corpo já não é mais aquele corpo autômato e fragmentado. Portanto, passamos a vivenciá-lo na
sua totalidade. Reconhecer no corpo as situações vividas é reconhecer todas as intenções nele
existentes, toda a sua potencialidade de se ligar ao mundo e aos outros corpos. Eu percebo
numa interação corporal com as situações e com o outro, percebo com a totalidade do meu
corpo, com o seu consentimento. Finalizamos com a tentativa de descrever o corpo próprio em
corpos patológicos, analisando o trabalho de diferentes experiências e relatos para discutir a
significação existencial do corpo patológico como uma dissonância entre o corpo habitual e
atual, fenômeno que obstaculiza uma experiência primordial para a concepção de corpo próprio
como intercorporeidade. A perspectiva fenomenológica do corpo próprio enfrenta o seu maior
desafio diante de corpo “patológico”, desafio de pensá-lo pela sua própria história, pela sua
existência e seu modo de ser-no-mundo, como um corpo dotado de essência e com sua
singularidade. A fenomenologia de Merleau-Ponty busca compreender o corpo enquanto serno-mundo e toda sua circunvizinhança, a medida em que busca o verdadeiro sentido da
existência de cada um. Não se trata de ignorar os estudos científicos, nem as técnicas criadas
para suprir a singularidade e limitações de alguns corpos, mas sobretudo, de reencontrar no
corpo lesionado – amputado – um sentido que permita reconhecer a sua relação quiasmática
com o mundo. Resultados: Não entendamos este estudo como algo acabado e definitivamente
resolvido e nem que Merleau-Ponty dê conta de todas as particularidades que envolvam o
corpo. Pois o que diagnosticamos através desta pesquisa, é de que nem a própria ciência
fisiológica e nem a psicologia conseguiram ultrapassar a noção de corpo objeto. Na experiência
de um amputado a ciência se satisfaz em fragmentar as situações vividas em eventos físicos,
ignorando a intencionalidade, enquanto que a fenomenologia trata de descrever o sujeito pela
sua subjetividade, descrevendo os eventos que fundam o sentido do campo perceptivo, no qual
o seu estatuto se encontra na gênese da experiência.
Palavras-chave: Merleau-Ponty, corpo próprio, esquema corporal, intercorporeidade, patologia

O Ficcionalismo Pressupõe uma Ontologia Social?
Valdenor Monteiro Brito Júnior
UFSC -ME
O ficcionalismo é uma posição metaontológica segundo a qual o discurso sobre determinadas
entidades pode ser entendido como não pretendendo ser literal, ao invés recorrendo ao “fazde-conta” (make-believe) e/ou “fingimento” (pretense) no sentido de que tais e tais coisas são
o caso dentro de uma ficção, sem obter referência no mundo real. Isso permite evitar o
comprometimento ontológico sobre essas entidades enquanto mantendo a legitimidade do
discurso sobre elas. O ficcionalista tem como alvo entidades abstratas e/ou inobserváveis, como
objetos matemáticos e as próprias entidades ficcionais. Uma possível pergunta acerca do
ficcionalismo é a se seria possível realizar um tratamento ficcionalista sobre as entidades sociais,
como o dinheiro ou o casamento, evitando que as postulássemos como realmente existindo.
Seria o nosso falar sobre tipos sociais e suas instâncias um simples “faz-de-conta” ou
“fingimento” úteis para manter as pessoas agindo conjuntamente e alcançando objetivos que
não poderiam alcançar isoladamente? O objetivo do presente trabalho é argumentar que o
ficcionalismo por si só não pode retirar todo o nosso comprometimento ontológico sobre
entidades sociais. Ao contrário, a visão ficcionalista pressupõe uma ontologia social mínima, e a
tentativa de negar isso recorrendo ao ficcionalismo é auto sabotadora. Para fins do presente
artigo, recorro às noções de “faz-de-conta” e “fingimento” propostas por Walton (1990). Para
este filósofo, as artes representacionais, incluindo desde a literatura até a pintura, servem de
ponto de partida para jogos de faz-de-conta, por analogia ao faz-de-conta característico das
brincadeiras infantis, pelas quais as crianças fingem ser aquilo que não realmente são ou fingem
que outras coisas ou crianças são algo que não realmente são. Ninguém pensaria que o discurso
presente em brincadeiras infantis pressupõe quaisquer comprometimentos ontológicos. O caso
das artes representacionais seria análogo, apenas que abrindo espaço para jogos de faz-deconta mais complexos. As artes representacionais, no contexto do jogo de faz-de-conta
apropriado, criam aquilo que Walton denomina de “ficcional dentro da ...” ou “verdade dentro
da ficção...”, por meio do qual os apreciadores da arte respectiva podem gerar aquelas
proposições que são apropriadas para participar da ficção respectiva. Esses jogos de faz-deconta, portanto, possuem um aspecto prescritivo: são requerimentos para imaginar que tais e
tais coisas são de tais e tais maneiras. Por exemplo, um livro que fala sobre Sherlock Holmes
pede que imaginemos um detetive vivendo na Inglaterra vitoriana, sob pena de que não
possamos apreciar essa narrativa em seus próprios termos (o “ficcional dentro de W é que há
um X tal que ...”). A partir desse ferramental, percebe-se que o ficcionalismo permite que não
nos comprometamos ontologicamente às entidades representadas em obras de arte, como
personagens de literatura. É possível estender isso ao discurso sobre outras entidades, como as
da matemática, considerando a matemática um jogo de faz-de-conta que requer trabalhar com
números, formas geométricas, conjuntos, e assim por diante, mas não intenciona falar que há
tais coisas realmente no mundo. Contudo, existe pelo menos um tipo de entidade com que o
ficcionalista precisa se comprometer para fins de sustentar o inteiro arcabouço de seu panorama
teórico: os jogos de faz-de-conta. Os próprios jogos de faz-de-conta não podem ser um simples
fingimento, que fazemos de conta que existem. É dentro deles que fazemos o fingimento e o
faz-de-conta, de modo que eles mesmos não podem sê-lo. Regimentando o argumento: 1 –
Dentro de jogos de faz-de-conta, fingimos que há certos Xs que não realmente existem.
(Premissa do ficcionalista); 2 – Nós fingimos que há jogos de faz-de-conta. (Hipótese); 3 – Não
há no mundo real jogos de faz-de-conta. (Segue de (1) e (2)); 4 – Dentro de jogos de faz-deconta, fingimos que há jogos de faz-de-conta que não realmente existem. (Segue de (1) e (2)); 5
– Não há no mundo real nada dentro do qual fingimos que há jogos de faz-de-conta (Segue de
(1) e (3)); (5) contradiz (2), porque se nada há no mundo real dentro do qual possamos fingir,

não há como estarmos fazendo esse fingimento. E (4) implica que, para cada jogo de faz-deconta, há outro jogo de faz-de-conta em que fingimos que o anterior exista, mas isso leva a um
regresso ao infinito e contradiz (3). Como (1) é a premissa por trás do esquema ficcionalista, é a
premissa (2) que deve ser rejeitada. Entendido que a existência real de jogos de faz-de-conta é
pressuposta pelo ficcionalismo, o segundo passo é determinar que tipo de entidade um jogo de
faz-de-conta é. Jogos de faz-de-conta são entidades sociais, realizados dentro de sociedades
humanas e nelas obtendo sua forma. Dessa forma, o ficcionalista está comprometido a princípio
com uma ontologia social mínima, feita de jogos de faz-de-conta intersubjetivamente
compartilhados. Mesmo que o ficcionalista pretenda tratar entidades sociais como entidades
fictícias objeto de fingimento, ele não pode tratar a entidade social “jogos de faz-de-conta”
assim, de modo que a ontologia social não pode ser inteiramente ficcionalizada.
Palavras-chave: Entidades Sociais; Ficção; Ficcionalismo; Ontologia; Ontologia Social.

A crítica de Hermínio Martins ao discurso salvífico da técnica
Vanessa Delazeri Mocellin
UFSC - DO
Considerando que há uma discussão estabelecida no âmbito filosófico acerca da noção de
sagrado constantemente atribuída à técnica, podemos destacar três abordagens filosóficas
distintas. A primeira valoriza a tecnologia como mais negativa, pois domina também o homem
além de dominar a natureza e a critica como dessacralizante, A segunda aproxima a tecnologia
do sagrado, ou seja, a entende como efetivamente sagrada, e a valoriza como mais positiva,
aproximando-a da arte e de um produzir inerente ao homem. E a terceira que poderia ser
incluída dentre aquelas que negativam a tecnologia, mas que se diferencia da primeira por
direcionar sua critica ao discurso que ela utiliza. Tal discurso utiliza termos sacralizantes, ou seja,
utiliza um discurso salvífico e mítico assim como as religiões ou a magia, faz promessas de
progresso, de alcançar sempre o melhor, de alcançar a salvação, o que faz com que a tecnologia
seja entendida ou confundida com o sagrado. Deste modo, este trabalho tem por objetivo
apresentar a crítica de Hermínio Martins ao discurso de cunho sagrado usado pela técnica, ou
seja, do caráter salvífico propagado pelo discurso tecnológico, que o inclui na terceira
abordagem mencionada, analisando seus escritos através do método hermenêutico,
respeitando as peculiaridades de sua obra, o tempo e o contexto da obra, além da realidade
histórica do autor sobre o objeto, buscando assim a acentuação da identidade da teoria, bem
como a unidade de sentido dentro teoria. A crítica proposta por Hermínio Martins em sua
recente obra “Experimentum humanum” (2012) se refere ao discurso salvífico utilizado pela
técnica, discurso este que não precisa usar termos religiosos para que tenha um caráter
religioso. Neste sentido, Martins apresenta como discurso salvífico da técnica as propostas e
promessas técnicas e científicas de progresso, visando sempre uma realidade melhor que está
por vir, e que sempre se possam ter resoluções de problemas através de mais técnica. No
entanto, para estabelecer essa crítica, ele precisa primeiro estabelecer que a técnica é entendida
como sagrada, visto que é através das promessas de progresso que o homem, durante a história
ocidental, agiu e configurou a sua realidade. Para fazer sua crítica, Hermínio Martins parte da
diferença entre duas imagens de homem ocidental ao lidar com a sua vida e com a natureza: o
homem prometéico e o homem faústico. A primeira, segundo ele, tende a ligar a dominação da
natureza via tecnológica ao bem humano e sua independência do conjunto natural, e, portanto,
visa também ao finito, visto que tal dominação somente é justificada por meio desse bem
buscado pelo homem. Já a segunda imagem, a do homem faústico, apontada anteriormente por
Spengler e Heidegger, que domina a natureza e a explora sem qualquer justificação, e, que,
portanto é infinitista, visa sempre o acúmulo e a reserva de bens, e o consequente progresso
tecnológico sem limites. Tal diferença caracteriza o ponto inicial do discurso salvífico da técnica,
visto que antes a técnica visava à independência do natural, agora se apresenta como destino,
destino este que não se pode mais fugir e nem mais impedir o progresso técnico. É através dele
que podemos ter a nossa salvação. Esse ponto de partida permite ao autor explicitar dois
argumentos centrais que expõe a técnica e seu caráter sagrado, e que permitirão que ele faça
sua crítica. O primeiro diz que o homem está imerso numa síndrome que visa ultrapassar os
parâmetros da vida humana, como a finitude e a contingência, ou toda e qualquer limitação que
a nossa existência pode sofrer, em prol de uma “outra” vida na qual tais parâmetros não possam
mais interferir. A tal síndrome que só pode ser possível por via do progresso técnico, Hermínio
denomina de “gnosticismo tecnológico”. Tal síndrome pode ser evidenciada através dos diversos
experimentos de ordem biotecnológica que visam o melhoramento humano. O segundo
argumento é sustentado através da compreensão do entusiasmo que o homem tem em realizar
essa empreitada, na qual ele se depara com a mesma empreitada efetivada por Deus na criação
humana e do mundo. Para isso, afirma que só compreendemos plenamente o que fazemos ou

realizamos, de modo que ao realizarmos algo similar à criação divina, poderíamos, enfim,
compreender a nossa criação. Estaríamos, assim, nos colocando num papel similar ao de Deus,
e equivalendo a tecnologia aos seus poderes de criação, e, portanto, sacralizando a tecnologia.
Estes argumentos expostos por Hermínio permitem a este fazer a crítica dessa sacralização da
técnica através do discurso. Se por um lado temos um discurso que afirma a salvação através da
técnica, por outro temos a dualidade expressa entre o produzir e as consequências desse
produzir. E, aqui, nos deparamos com uma das criticas do autor apresenta ao discurso salvífico
da técnica, que é dificuldade de prever as consequências do progresso técnico, fato este, que
nos coloca aquém de Deus na nossa atividade como produtores.
Palavras-chave: Técnica, tecnologia, sagrado, discurso salvífico, Hermínio Martins.

Considerações introdutórias sobre a relação tempo-saber nos Livros I-II da
Metafísica: problemas, definições e hipóteses
Vítor Medeiros Costa
UFSC - ME
Muitos autores desde pelo menos Hegel (ou mesmo Vico) até poucas décadas atrás
consideraram que os gregos tinham uma percepção a-histórica do mundo e/ou circular do
tempo, principalmente tendo em vista certa interpretação do desenvolvimento da filosofia
grega. Momigliano veio a mostrar, porém, como isso é descabido em relação aos historiadores
antigos. E parece que também os Livros I-II da Metafísica pensam a historicidade na filosofia,
tanto na medida em que Aristóteles teve contato com a historiografia grega e a menciona como
também porque no Livro I exibe preocupações historiográficas e, como também em II,
preocupações com o estado do conhecimento e o saber ao longo do tempo. Com efeito, isso
colocaria Aristóteles como um autor importante para pensar atualmente a epistemologia,
filosofia da ciência e a ontologia naquilo que tais campos filosóficos discutem em relação à
questão da temporalidade do saber humano, particularmente em convergência com alguns
desafios enfrentados hoje, tais como: da definição de conhecimento considerando-se o tempo
e da historicidade da ciência e sua evolução. A presente investigação tem por objetivo explorar,
dentro da relação tempo-saber nos Livros I-II — Álpha (Α) e álpha élatton (α) — da Metafísica
de Aristóteles, a natureza de tempo aí implicada. Sabe-se que tal relação justifica e introduz “a
natureza da ciência buscada” na obra, bem como qual o escopo do método/estudo da Filosofia
Primeira (A, 2, 983ª 21-23). A importância dessa investigação sobreleva-se pelo fato de que o
tempo na ciência da metafísica, como já foi apontado por Pierre Aubenque, é indispensável para
a possibilidade dessa disciplina e também seu “objeto” — se quisermos dizer com isso o “ser
enquanto ser”, as “primeiras causas”, “deus” ou “substância”, para citar os temas mais
recorrentes —, mas o lugar do tempo ainda não foi devidamente esclarecido na Metafísica,
tendo em vista os diversos sentidos de tempo na obra do Estagirita, tal como estabelecidos por
Fernando Puente. Considerando, pois, uma função introdutória e fundadora do método
metafísico nesses primeiros livros da Metafísica, a presente investigação toma o primeiro livro
como fonte principal, enquanto que o segundo é entendido como complementar às teses
defendidas no Livro I — incluso ainda os respectivos comentários de Alexandre de Afrodísias,
Tomás de Aquino, David Ross e Giovanni Reale —, e considerando, claro, também outras obras
de Aristóteles relacionadas diretamente nesses livros (notadamente trechos da Ética
Nicomaquéia, Analíticos Posteriores e Física) à luz de estudos de Marco Zingano, Paolo Biondi e
Lucas Angioni. Dado esse corpo principal de estudo, serão investigadas, mais particularmente,
as três divisões clássicas (cap. 1-2; cap. 3-7; e cap. 7-10) do Livro I e seu desdobramento no Livro
II. Desse modo, procura-se testar algumas hipóteses sobre a função que exerceria o tempo
dentro dos argumentos aristotélicos — queira os de índole historiográfica, queira os dialéticos,
ou queira ainda os de natureza analítica —; tal averiguação leva em conta, de um lado, o
estabelecimento do que sejam afinal essas três metodologias (historiográfica, dialética e
analítica) por meio de interpretações de Enrico Berti, Oswaldo Porchat, Jaakko Hintikka e Jan
Łukasiewicz, onde também proporemos duas formalizações modo-temporais para dois saberes,
a saber, do saber técnico e do saber científico, sinteticamente: τέχνη (a) =def Ka ∃x (PQx ∧
◊F¬Qx) com fim prático; ἐπιστήμη (a) =def Ka ∀x□(HQx ∧ Qx ∧ GQx) com fim teórico; Outrossim,
analisaremos a relação tempo-saber a partir de três questões epistemológicas: i) o que é o saber
e como ele é historicamente possível?; ii) há graus de saber? (Quais? Como se definem?); iii)
quais os limites do que é cognoscível temporalmente? Destarte, para essa pesquisa, parte-se da
hipótese segundo a qual, através da resolução dos problemas supracitados, o tempo pode ser
visto não apenas como uma dificuldade para o progresso do conhecimento humano, mas
também condição necessária para tal e, sobretudo, para compreender a Filosofia Primeira

delineada nos Livros I-II da Metafísica. As hipóteses, ainda em fase de testes, são as que se
seguem. Para i, defender que o saber pode ser definido de várias maneiras (γνῶσις, εἰδέναι,
ἐπιστήμη, ...), mas sempre em relação com o tempo, pois de outra forma não se poderia
conhecer o ser; nem enquanto potência, nem enquanto ato; nem enquanto ser-mesmo, nem
nas “ciências departamentais”. Já para ii, sustentar que há diferentes definíveis graus de saber
e sua hierarquia compreende, justamente, a relação do sujeito de conhece com seu objeto e
esse, por sua vez, pelo fato de ser menos ou mais “comportado” no tempo. Por fim, no tocante
a iii, argumentar dois modos mediante os quais o tempo dificulta os saberes e, de outro lado,
dois modos mediante os quais o tempo favorece os saberes. Tal par de “dois modos” tem esse
número em função da bifurcação (em α, 1) entre “o que é mais cognoscível por natureza” e “o
que é mais cognoscível a nós”.
Palavras-chave: Metafísica, tempo, saber, Aristóteles, história, ontologia temporal, lógica
modo-temporal

Possíveis aproximações entre as metafísicas de Nicolau de Cusa e de Shankara
William Davidans Sversutti
UEM - ME
Pretende-se argumentar que a metafísica e teoria do conhecimento presentes na obra De docta
ignorantia (1441) de Nicolau de Cusa (1401-1464) fornecem elementos que permitem explorar
possíveis comparações entre seu pensamento e o do filósofo indiano Shankara Acharya (788? –
820), principal nome do Darsana indiano Advaita Vedanta. Dentre esses elementos propomos a
concepção de Panenteísmo, que no pensamento do cusano pode ser concebido por sua
afirmação: “Deus é o que complica tudo pelo fato de que tudo está nele. E é o que tudo explica
pelo fato de que ele está em tudo” (DI, II, 3). Esse termo designa uma relação entre Deus (ou o
Absoluto) e o mundo que se apresenta como “não dual” mas que, todavia, é “não reducionista”.
Por relação “não dual” no pensamento cusano entendemos que a pluralidade os entes,
enquanto “imagens” da “forma única e infinita” ou “forma formarum” (“forma das formas”)
recebe o seu ser do ser de Deus, que por sua vez é uma “Unidade Absoluta”. A isso Nicolau de
Cusa denomina contração (complicatio). Porém essa relação entre Unidade/multiplicidade é
“não reducionista”, uma vez que o cusano reserva uma identidade própria ao “criador” na qual
este é todo o “poder ser” (possest), do qual seu aspecto manifesto (pluralidade) é apenas uma
dentre suas diversas possibilidades, e na medida em que Deus permanece no seu aspecto
“incontraído” (explicatio) como In-finito. O Universo, enquanto uma “quididade contraída” se
apresenta, então, como espaço de mediação, entre o aspecto infinito (explicatio) e finito
(complicatio) de Deus, o que evitaria classificarmos seu pensamento como um mero
“panteísmo”, concepção essa, ao nosso ver, associada erroneamente ao cardeal alemão.
Argumentamos, a partir daí que este “panenteísmo” cusano, exposto no De docta ignorantia,
possa talvez ser equiparado ao apresentado por Shankara na medida em que o Deus de Nicolau
de Cusa demonstra características semelhantes às de Brahman (Absoluta Existência, Consciência
e Bem-aventurança; Sat-Cit-Ananda) assim como concebido por pelo pensador advaita. Na obra
Upadeshasahasri Shankara afirma sobre Brahman que mesmo sendo o “Um sem segundo”, este
Si Mesmo estando “associado a um corpo” não “se enreda nele, devido a seu aspecto sutil” e no
seu Comentário ao Brahmasutra (Brahmasutrabhasya) vemos a afirmação de que o Universo
manifesto é maya, “ilusão” ou “irrealidade”. No pensamento shankariano, da mesma forma
como “vemos uma corda e pensamos ser uma cobra”, o ser manifesto que “aparenta ser real”
é apenas uma derivação da verdadeira “realidade” (aptavakya) de Brahman, que por sua vez é
“livre de todas as limitações e infinito” permanecendo intocado por maya. No tocante à teoria
do conhecimento cusana, caracterizada pela “douta ignorância” - fundada nos alicerces da
teologia negativa neoplatônica (de Proclo, Dionísio Areopagita e Eriúgena) – por um lado, admite
a incapacidade da razão (que trabalha a partir de proporções) atingir o conhecimento do Infinito
(onde não há proporção), mas por outro lado, admite uma faculdade que seja capaz de
vislumbrá-lO, ou seja, a “intuição” (nous ou visio intellectualis). Essa talvez possa ser aproximada
da gnoseologia shankariana mediante o conceito de Nirguna Brahman, ou seja, o “Absoluto que
não pode ser expresso por palavras”, mas que pode, entretanto, ser experimentado através da
visão extática do samadhi.
Palavras-chave: Panenteísmo; Nicolau de Cusa; Shankara; Ontologia; Teoria do conhecimento.
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Teoria da Relatividade e Lógica Temporal
Angell Mayara Maroco Magri
(ME- UFSC)
A lógica temporal surgiu no século XX, com a obra do lógico Arthur Prior, como uma alternativa
à limitação da lógica clássica que não leva em conta o tempo verbal das frases em sua análise da
noção de consequência lógica. A lógica temporal, por sua vez, leva em consideração o tempo na
formalização de sentenças e argumentos em pelo menos dois aspectos: 1) reconhecendo que
certas frases usualmente mudam seu valor de verdade de acordo com o momento em que são
enunciadas; 2) levando em conta que em alguns casos, o tempo verbal das sentenças que
compõem um argumento influencia diretamente na determinação da sua validade ou invalidade.
Isso significa que o mundo está, de algum modo, temporalmente estruturado. A forma como se
caracteriza essa estrutura é essencial para se determinar como o valor de verdade de sentenças
na lógica temporal depende do tempo. Concepções diferentes de passagem do tempo levam a
sistemas lógicos temporais distintos. Por ser o tempo um conceito muito discutido, podemos
encontrar inúmeras concepções de tempo ao longo da história da filosofia e também da física.
A concepção de tempo como uma sequência linear e infinita de instantes, dispostos em linha
reta, que decorrem do passado para o presente e para o futuro, parece ser a nossa concepção
usual. Nesta, algumas características do tempo usuais são preservadas, como por exemplo, que
um instante nunca é anterior e posterior a si mesmo, ou que dados dois instantes de tempo t1 e
t2, não é possível que t1 seja anterior e posterior a t2. Estas mesmas afirmações deixam de valer
quando analisadas em uma estrutura temporal diferente. É possível pensar o tempo como uma
sequencia finita de instantes linearmente ordenados em forma de um círculo. Nesta, a afirmação
que t1 é anterior e posterior a t2 torna-se possível, já que os instantes estão dispostos em um
círculo, tudo que já aconteceu voltará a acontecer. Alguns sistemas lógicos temporais podem
derivar de concepções de tempo formuladas na física. Uma das formas de se pensar a passagem
do tempo pode ser retirada da Teoria da Relatividade Restrita, desenvolvida pelo físico Albert
Einstein. É conhecido que a noção de tempo na Teoria da Relatividade difere daquele pensado
na física clássica e em outras teorias físicas, inclusive com o surgimento de alguns “paradoxos”
acerca da passagem do tempo. É esta concepção de tempo que interessa-nos investigar, a fim de
identificar um sistema lógico temporal capaz de representar tal modelo de tempo. Alguns
esforços já foram feitos a fim de tentar compreender a estrutura lógica do tempo da Teoria da
Relatividade Restrita através do desenvolvimento de sistemas lógicos temporais. Mas apesar
destes esforços, o conceito de tempo na Teoria da Relatividade parece não ter sido
completamente investigado pela lógica. Para um conhecimento mais abrangente da concepção
de tempo da Teoria da Relatividade e sua relação com uma lógica temporal, faz-se necessário
um estudo mais aprofundado destas áreas, e é este o problema que propomos investigar. Um
trabalho desta natureza é importante para se compreender a estrutura lógica de uma das teorias
mais conhecidas da física moderna, e como a filosofia pode contribuir na compreensão de
aspectos da física, através de aplicações da lógica temporal.

O caráter falseável e necessário das leis científicas em Popper:
contradição ou complementariedade?
Caroline Soares de Araujo
ME-UFPA

A filosofia de Karl Popper ficou conhecida pela sua ênfase no falsificacionismo, em contraposição
ao verificacionismo defendido pelos pensadores positivistas. As teorias e leis científicas, segundo
o filósofo, não podem ser verificadas pela experiência devido ao seu caráter estritamente
universal: não importa quantos casos confirmem uma lei, eles são insuficientes para concluirmos
que tal lei é verdadeira, pois ela refere-se a um número infinito de casos, sem contingências de
espaço e de tempo. Um único caso que contradiga essa lei, porém, é suficiente para que ela seja
falseada. Com base nessa assimetria entre a verificabilidade e falseabilidade, Popper argumenta
em favor do falsificacionismo, não só como critério lógico de demarcação da ciência, como
também procedimento metodológico. Nesse sentido, uma lei científica apresenta uma verdade
provisória, estando sempre sujeita a modificações futuras conforme passa por novos testes. No
entanto, a partir de 1959, no Apêndice X* da obra Lógica da Pesquisa Científica, o filósofo admite
que as leis da ciência, além de possuírem o caráter estritamente universal, são enunciados
necessários, distinguindo-se de outros enunciados universais “acidentais”. Considerando-se o
conceito de necessidade, que na lógica modal é definido como “aquilo que é verdadeiro em
todos os mundos possíveis” (CHELLAS, 1980, p.4), seria contraditório Popper atribuir ao mesmo
tempo um caráter falseável e necessário às leis científicas? O problema desta pesquisa, assim,
estrutura-se em torno das duas caracterizações que o filósofo apresenta das leis científicas, de
modo que nosso objetivo é investigar se há ou não uma contradição entre o falsificacionismo
popperiano e o caráter necessário dessas leis, enfatizado pelo filósofo no Apêndice X*. Para
William Kneale (1952), a caracterização popperiana de leis somente como enunciados
estritamente universais é insuficiente, uma vez que é possível formular um enunciado de caráter
universal que não é de fato uma lei científica, por ser uma generalização contingente ou acidental
(KNEALE, 1952, p.76). De acordo com Kneale, leis são como princípios que expressam
necessidade, limitando as possibilidades de ocorrência de certos fenômenos (ibid., p.71). Já
Nerlich e Sutching (1967) alegam que a concepção que Popper apresenta de necessidade física
ou é circular ou coincide com a posição de Kneale (NERLICH, SUTCHING, 1967, p.235), a qual
Popper rejeita por identificá-la com a doutrina essencialista, em que as leis científicas são
necessárias em todos os sentidos. Artosi e Governatori (2006) seguem uma argumentação
similar à de Nerlich e Sutching, afirmando que enquanto que a caracterização inicial de leis como
enunciados universais apresentada por Popper é inadequada, a ênfase no caráter necessário que
o filósofo admite no Apêndice X* é correta, porém torna impossível distinguir necessidade física
de necessidade lógica (ARTOSI, GOVERNATORI, 2006, p.107). Essas críticas assumem que a
posição de Popper é próxima à de Kneale e, portanto, em conflito com toda a concepção
epistemológica popperiana acerca do caráter falseável das leis científicas. A hipótese levantada
neste trabalho é de que, ao invés de contradição, o conceito de necessidade, da forma como é
formulado por Popper, possui uma relação de complementaridade com sua caracterização de
leis científicas como enunciados universais falseáveis. Defendemos que o filósofo distingue a
necessidade lógica presente nas tautologias e nos enunciados analíticos da necessidade física
expressa pelas leis da ciência. A introdução do conceito de necessidade por Popper serve apenas
para esclarecer a própria universalidade estrita que o filósofo atribuí às leis científicas. Ou seja,
necessário, de acordo com a nossa hipótese, simplesmente significa para Popper que uma lei
deve, em princípio, manifestar-se de modo uniforme e regular, independente de circunstâncias
espaço-temporais (mantendo-se as mesmas condições iniciais). Apresentando essa concepção
particular de necessidade física, nós argumentamos que Popper evita confundir a sua
epistemologia com a doutrina essencialista, em que as teorias e leis científicas são verdades
absolutas e a ciência revela explicações últimas sobre a natureza, não contradizendo, portanto,
o seu falsificacionismo.

Teorias da medição em ciência e aspectos epistemológicos
Félix Flores Pinheiro (DO-UFSC)

O objetivo do presente trabalho é apresentar concepções teóricas sobre o que é “medir” em
ciência e relacioná-las com questionamentos epistemológicos a partir de análises recentes na
literatura da área. Medições são partes substanciais das atividades científicas, onipresentes do
ponto de vista prático do desenvolvimento científico. Do ponto de vista teórico a medição foi
entendida como uma parte metodológica e não substancial das teorias científicas, até meados
do século XX. Após esse período, questões relativas ao que está envolvido nos métodos de
medida ganharam destaque na literatura científica e filosófica, originando uma área de estudo
própria através do que vem sendo denominado por “teorias da medição” (measurement theory).
Tais teorias tratam a mesma como objeto primário de pesquisa a partir de uma pluralidade de
questionamentos científicos, metodológicos e filosóficos relacionados à questão central sobre
as condições envolvidas na realização de uma medição. Embora tais teorias tenham surgido
recentemente, as investigações realizadas nessa área possuem pressupostos e consequências
filosóficas que se relacionam com problemas clássicos da filosofia. Por exemplo, é sobre a
medição que recai uma das mais importantes questões filosóficas sobre a ciência, a pergunta
sobre o modo como a natureza se relaciona com a matemática. Tal questionamento remete
diretamente às clássicas preocupações filosóficas sobre a relação entre pensamento e realidade
– remontando ao menos aos filósofos pré-socráticos, como a escola pitagórica – de modo com
que encontramos em obras clássicas menções explicitas ao tema, como nos Elementos de
Euclides (Livro V). A segunda metade do século XX nos legou uma variedade de
desenvolvimentos teóricos sobre a medição, envolvidos em teorias que analisam aspectos
matemáticos, metafísicos e semióticos sobre os fundamentos da medição. A partir dos anos
2000 algumas investigações sobre a medição questionaram os pressupostos e as características
inferenciais presentes nas práticas de medida, relacionando-os com questões epistemológicas
através de análises históricas sobre as concepções de medição. Esse último projeto vem sendo
denominado de “epistemologia da medição” por ter em vista as relações entre os conceitos de
medição e de conhecimento. Tal âmbito de estudo questiona as condições em que a realização
de uma medição produz conhecimento, o que esse conhecimento significa, quais os seus limites
e suas justificações; bem como por que razões uma avaliação através de um procedimento de
medida se distingue de uma avaliação comum, se é que se distingue. Supondo que medir é
avaliar algo quantitativamente, distinguir uma avaliação geral de uma avaliação através de um
procedimento de medição é fundamental para garantir a objetividade dos processos de medida
em ciência – de seus resultados. A partir de uma análise histórica encontra-se que as
características distintivas das medições estão alocadas em conjuntos de posições sobre o
conhecimento científico em diferentes períodos, fundamentadas em razões ontológicas, formais
e informacionais. Inicialmente, entendeu-se que a medição é uma avaliação objetiva por razões
ontológicas, pois a mesma seria efetuada enquanto descoberta de propriedades específicas,
certas grandezas, inerentes aos objetos do mundo físico. Por outro lado, após o surgimento das
posições positivista em filosofia da ciência, e dos estudos de Stevens sobre escalas matemáticas,
retirou-se dos processos de medição as referência externas aos mesmos (das propriedades dos
objetos). Assim, suas características distintivas foram alocadas nas características formais dos
estudos de medida. Atualmente as teorias da medição recaem em duas outras correntes, as
teorias representacionais e as teorias baseadas em modelos (model-based). Para essas, as
características distintivas da medição recaem em aspectos informacionais e operacionais
(tecnológicos), respectivamente. Essas perspectivas contemporâneas tratam a medição como
processos de produção de conhecimento propriamente dito (ao invés de baseá-la em questões
formais ou ontológicas), tendo como consequência análises comprometidas com a validade dos
processos inferenciais, precisão e margem de erro e a qualidade das informações obtidas. Nesse
panorama, as abordagens tem sido administradas desde um ponto de vista coerentista,
pragmatista e contextual. O trabalho que segue analisa os pormenores dessas concepções de
medição em relação aos aspectos epistemológicos que permitem distinguir a medição de
avaliações subjetivas.

Garantias epistêmicas e enacionismo: uma aproximação das teorias da percepção
de Alva Noë e Tyler Burge.
Filipe Lucas Guterres
ME-UFRGS

As teorias da percepção de Alva Noë e Tyler Burge podem parecer irreconciliavelmente
incompatíveis. Isso acontece especialmente devido à sua divergência no uso de termos como
“conceito”, “crença”, “sensação” e até mesmo, “percepção”. O modo como eles utilizam tais
palavras acentua tal impressão: enquanto Noë articula noções como “percepção” com outras
como “sensação” e “conceito”, Burge fala de modo central em “sistema perceptual”, “crença
perceptual”, “representação perceptual”. No entanto, queremos propor uma leitura que
aproxime as duas teorias através da defesa da tese de que essas divergências, em muitos casos,
são meramente terminológicas e que, em outros, os papéis desempenhados por certas noções
são supridos integralmente por outras noções compatíveis: a função daquilo que um autor
pretende designar com um termo pode ser desempenhada por outro elemento da teoria do
outro autor. Como parte essencial em nossa defesa, iremos apresenta alguns casos nos quais as
interpretações dos autores se aproximam. Apesar de divergirem quanto aos termos
empregados, Burge e Noë se alinham, por exemplo, na tese de que percebemos objetos
tridimensionais como um todo e não apenas como a parte que estamos sentido em cada
momento. Eles concordam na rejeição da tese de que a totalidade do objeto percebido é produto
de uma inferência. Essa conformidade advém de uma postura que Burge e Noë adotam no que
diz respeito ao papel do intelecto na percepção, que segue Sellars na rejeição do mito do dado
e busca evitar o hiperintelectualismo. A leitura que defenderemos busca explicar onde e como a
teoria enacionista de Noë poderia ser inserida na teoria da percepção de Burge, bem como
oferecer uma via paralela de fundamentação para o enacionismo de Noë através do aparato
conceitual epistêmico que Burge utiliza como base de sua própria filosofia da percepção. Não
temos a intenção de defender que as duas teorias são compatíveis na sua totalidade, sequer que
a leitura proposta é a mais adequada à opinião dos autores. Pretendemos apenas investigar a
possibilidade de compatibilização de alguns dos aspectos gerais das teorias apresentadas, que
poderá trazer como resultado vantagens explicativas e fundamentações adicionais para ambas.
Nos manteremos centrados especialmente nos capítulos 1 e 6 de Action in Perception, de Noë,
e nos artigos Content Preservation e Perceptual Entitlement de Burge. Para tanto, será
necessário nos determos em uma breve exposição das principais características das teorias de
Noë e de Burge. Iremos relacioná-las, buscando estressar os pontos divergentes bem como
evidenciar e compatibilizar os papéis conceitualmente sinonímicos de algumas das principais
noções de cada autor. Uma equiparação das funções desempenhadas pelas noções burgeanas
de estado perceptual e crença perceptual com as noções de sensação e protoconceito possibilita
a inserção de uma explicação enacionista da percepção em Burge. Em contrapartida, a
fundamentação epistêmica de crença perceptual pode ser transmitida à percepção,
promovendo assim uma via alternativa de sustentação à tese enacionista. O aparato teórico
apresentado por Burge pode ser usado para complementar a explicação de casos centrais da
teoria de Noë como, por exemplo, a recuperação perceptual do cego congênito recém operado.

"Pierre Menard, autor do Quixote" e o problema das condições de
identidade dos objetos ficcionais
Italo Lins Lemos
DO – UFSC

Essa comunicação se divide em duas partes. Na primeira, pretendo apresentar a sinopse do
conto de Jorge Luis Borges intitulado "Pierre Menard, autor do Quixote" (segundo conto da
coleção "Ficciones") e desenvolver a problemática que nele se encontra, a saber, que duas obras
de literatura podem conter as mesmas palavras, ipsi literis, e ainda assim serem obras diferentes.
Na segunda parte, argumento contra as condições de identidades neomeinongianas
(representadas principalmente por Terence Parsons na obra "Nonexistent Objects") e a favor da
noção artefactual dos objetos ficcionais de Amie Thomasson (encontrada na obra "Fiction and
Metaphysics"). Para Thomasson, os objetos (personagens) ficcionais são criados por um autor
em determinado tempo e mantidos em existência pela materialidade das obras (seja em mídia
física ou virtual) e por uma comunidade de falantes capazes de interpretar tais obras. Há, de
acordo com a autora, dois tipos de identidade para objetos literários: dentro de uma mesma
obra e através de diferentes obras. No primeiro caso, as duas condições suficientes, mas não
necessárias, para a identidade de um personagem são: 1) que x e y apareçam na mesma obra; e
2) que a x e y sejam imputadas exatamente as mesmas propriedades em uma obra. A condição
necessária, mas não suficiente, do segundo caso (o da identidade do Dom Quixote de Cervantes
e o Dom Quixote de Pierre Menard) é a seguinte: o autor de L (Pierre Menard) deve estar
competentemente familiarizado com x de K ("Dom Quixote" de Cervantes) e intencionar
importar x (Dom Quixote de Cervantes) em L ("Dom Quixote" de Pierre Menard) como y (Dom
Quixote de Pierre Menard). Argumento que o Dom Quixote de Menard é idêntico ao de
Cervantes, ou seja, é o mesmo objeto ficcional, apesar de aparecer em duas obras distintas.
Espero através desse trabalho mostrar a pertinência do problema das condições de identidade
dos objetos ficcionais e apontar para uma possível resolução que acomode tais objetos como
sendo "idênticos a si mesmos e diferentes dos demais".

Nomes próprios, narrativas, critérios de identidade
Jerzy André Brzozowski
Professor - UFFS

Nesta comunicação, pretendo argumentar em favor de uma tese que relaciona contextos
narrativos, critérios de aplicação para nomes próprios e critérios de identidade para objetos
nomeados. A noção de critério de identidade foi proposta por Frege e desenvolvida por
Dummett (1973), que estabeleceu a distinção entre critérios de identidade e critérios de
aplicação. Para Dummett, o sentido fregeano de um nome próprio é formado por um critério de
identidade para o objeto nomeado, mas não por um critério de aplicação para o nome em si. Em
contraste, Searle ([1958] 2014) argumenta que a conveniência pragmática dos nomes próprios
consiste justamente na possibilidade que eles nos dão de referir a objetos sem que para tanto
seja necessário estabelecermos critérios de identidade para esses objetos. Kripke (1980), por sua
vez, apresenta argumentos de ordem semântica, epistemológica, e modal contra as posições de
Frege e Searle. Um nome próprio, para Kripke, é um designador rígido, isto é, se refere ao mesmo
objeto em todos mundos possíveis nos quais esse objeto existe. Segundo Kripke, a identidade é
primitiva, e a própria noção de critério de identidade não faz sentido. Entretanto, ao elaborar o
famoso exemplo da Rainha Elizabeth II, Kripke adota um essencialismo de origem — que é
precisamente um critério de identidade. Um primeiro ponto que defenderei é o de que a tese
da designação rígida pode ser entendida como afirmando que os critérios de aplicação dos
nomes próprios são invariáveis diante de contextos modais. Essa é simplesmente uma
consequência de nossas práticas de nomeação. A segunda parte deste trabalho será dedicada à
vinculação da discussão acima com a questão da narratividade. Notoriamente, Paul Ricoeur
([1990] 2014), ao realizar uma crítica da forma como a tradição analítica tem tratado o problema
da identidade pessoal, propõe uma solução baseada na distinção entre “mesmidade” (ou
“identidade-idem) e “ipseidade” (ou “identidade-ipse”), que por fim se articula na noção de
identidade narrativa. Embora Ricoeur localize essa discussão no âmbito de uma teoria sobre a
identidade pessoal, penso que podemos deslocar a ideia de identidade narrativa para outras
arenas. Generalizando a tese ricoeuriana, direi que, pelo fato de os critérios de aplicação dos
nomes próprios permanecerem constantes, os contextos narrativos são capazes de estabelecer
critérios de identidade, ainda que vagos, para os objetos (eventualmente personagens)
envolvidos na narrativa. Dito de outra maneira, é em um contexto narrativo que são
estabelecidos os critérios de identidade para objetos. De maior interesse para os propósitos
deste trabalho são as narrativas científicas. Entendo que uma narrativa científica pode mobilizar
diversas teorias — é, portanto, uma forma de integrar teorias em uma explicação. Seguirei a
definição de Currie e Sterelny (2017), segundo a qual "uma narrativa é um candidato a explicação
de uma trajetória causal em particular". Sendo que um processo causal envolve ou a interação
entre objetos ou então alguma forma de transformação de objetos, os critérios de identidade
desses objetos são condição de coerência da narrativa. Nesse sentido, as narrativas biológicas
acerca da evolução das linhagens de seres vivos e seus caracteres (área conhecida como
sistemática filogenética) constituem uma rica fonte para esta análise; concluirei com um
exemplo de narrativa retirado dessa área da biologia.

A promessa enacionista de solução para o Problema Difícil da Consciência.
Jéssica Nunes Vergara
ME- UFRGS

O enacionismo proposto por Alva Noë (2004, 2009) é capaz de solucionar o Problema Difícil da
Consciência (CHALMERS, 1995, 1996) – Hard Problem of Consciousness, doravante PDC?
Pretendemos mostrar que, embora Noë não tenha dado uma solução definitiva para o problema,
seu enacionismo representa um progresso na direção dela, uma vez que traça um novo caminho
investigativo para a naturalização da consciência fenomenal: explica-la em termos biológicos e
não puramente físicos. Para tanto, precisaremos dar conta do fato de Noë não ter feito referência
explícita ao problema, citando seu nome ou nomeador. O que será possível uma vez que Noë,
ao longo de sua defesa do enacionismo, ofereceu respostas a problemas cujos enunciados são
equivalentes ao PDC. Nossa primeira tarefa consistirá, justamente, em apresentar o PDC de
forma a ser possível identifica-lo a problemas encontráveis em Noë (2004, 2009). No entanto, é
preciso atentar para tensões interpretativas presentes nos textos nos quais Chalmers (1995,
1996) apresenta o problema, que, como argumenta Dorsey (2015) são ambíguos, dando margem
para compreensões distintas. Contudo, tais indeterminações não afetam fenômeno que deve ser
explicado, o qual pode ser identificado inequivocamente como sendo a consciência fenomenal:
“o-que-é-como” (“what-it-is-like”) do que é mental ou simplesmente experiência (CHALMERS,
1995, p. 203). As divergências interpretativas dizem respeito ao que pode explicar tal fenômeno
satisfatoriamente. Dorsey (2015, p. 134) oferece quatro formulações possíveis:
O problema difícil é o problema de explicar por que a consciência fenomenal surge...
1) ... a partir do físico, restringindo-se a uma ontologia fisicalista.
2) ... a partir do físico (sem restringir-se a uma ontologia fisicalista).
3) ... ponto final.
4) ... ou é o problema de explicar (não-problematicamente) por que a consciência fenomenal
não deve ser explicada.
Pretendemos mostrar que, para cada uma dessas formulações, há uma resposta de Noë fundada
conjuntamente na demonstração da exterioridade da consciência nos termos do enacionismo
(NOË, 2004; NOË 2009) e na assunção de uma metafísica na qual o biológico não pode ser
reduzido ao físico (NOË, 2004, p. 155-156; NOË, 2009, p. 39-41). Para Noë, problemas
enunciados tais quais as formulações 1 e 2 se dissolvem, se mostram uma ilusão meta-cognitiva,
pois eles só são formuláveis a partir de um pano de fundo que assume que a consciência surge
do físico. Pano de fundo esse que é precisamente o que Noë pretende demonstrar ser
insuficiente para explicar a consciência: é como explicar o valor da moeda a partir de suas
propriedades físico-químicas (NOË, 2009, p. 3-4). Se o enacionismo estiver correto, a consciência
fenomenal só pode ser entendida nos termos de conhecimento prático de padrões de
dependência sensório-motores, o que, segundo Noë (2004, p. 228) “são formas de cognição (...)
que são, ao menos em princípio, suscetíveis ao tipo de prática explicativa amplamente
empregada na ciência cognitiva”. Tais padrões, no entanto, por um lado, não são entidades
mentais, ao contrário são objetivos, são propriedades ambientais – relações entre os objetos, a
localização do corpo do perceptor, e a iluminação (NOË, 2004, p. 85) –, mas, por outro lado, não
podem ser explicadas utilizando apenas a física, mas sim, entidades irredutíveis da biologia
(NOË, 2004, p. 155-156 e 228-231; NOË, 2009, p. 41). Ainda assim, Noë (2004, p. 228-229)
admite que uma pergunta permanece não respondida: “Como estados fenomenalmente
inconscientes desse tipo (conhecimento prático de padrões de dependência sensório-motores)
podem ser a base para uma consciência fenomenal?” Para qual ele afirma: “Nós podemos ver
um caminho para uma solução clara (...) ao colocar (o enacionismo) num cenário evolucionista.”
O que é rapidamente explorado por Noë (2004, p. 229-231; 2009, p. 40-42), indicando uma
conexão intrínseca entre vida e consciência, atrelando a resposta definitiva a naturalização da
última à naturalização da primeira. Uma vez que Noë assume que há uma explicação que deve

ser dada para o surgimento da consciência fenomenal, a formulação 4 do PDC se torna
irrelevante.

Experimentos de Pensamento e o Uso das Ficções pela Filosofia
Juliele Maria Sievers
(Pós-Doutoranda - UFSM)
O uso de ficções é amplamente presente nas teorias científicas da Física e outras ciências
naturais. Ao contrário do que muitos pensam, o famoso experimento proposto por Galileu a
respeito da velocidade da queda dos corpos do alto da Torre de Pisa não foi um experimento
empírico, mas de pensamento, devido à ausência das condições ideais de resistência do ar. Para
além do âmbito das ciências naturais temos os exemplos da disciplina do Direito, onde observase a presença de ficções jurídicas já na tradição do Direito Romano, como exemplificam as fictio
legis como a de que, em estado de guerra, um soldado morto em cativeiro deve ser considerado
juridicamente “como se” tivesse sido morto dentro do território romano, para a garantia de
direitos de sucessão. Na filosofia, proposições seguindo construções de tipo “e se...” (“what if...”)
são exemplificadas pelos inúmeros experimentos mentais tais como o da Terra Gêmea proposto
por Hilary Putnam (1973), onde somos convidados a “fazer como se” houvesse um planeta
idêntico ao nosso, salvo por alguns detalhes. Quanto ao caráter epistêmico destes recursos
argumentativos, Hans Vaihinger (1924) defende a presença das ficções como elementos
fundamentais em teorias científicas, dizendo que nosso conhecimento é pautado pelo uso da
ficção, na medida em que temos de “fazer como se” a realidade empírica fosse correspondente
aos nossos modelos de conhecimento, criando figuras idealizadas às quais não temos acesso
imediato. Ainda no campo da filosofia, na lógica, David Lewis (1978) propõe o uso de operadores
como o “according to the fiction” na semântica do tratamento lógico dos objetos não-existentes
como aqueles que constituem as ficções. Minha proposta visa explorar o uso que a Filosofia faz
de tais construções do tipo “e se...”, características das ficções, nos argumentos que compõem
algumas de suas teorias. Esta análise será pautada nos diversos exemplos de experimentos de
pensamento, após avaliarmos o porquê de eles serem considerados tipos especiais de ficções.
Pretendo demonstrar que a atual dificuldade em oferecer uma definição acerca dos
experimentos de pensamento deriva do fato de que se tenta oferecer uma definição única para
os diversos experimentos de pensamentos pertencentes às teorias das ciências naturais e da
filosofia, sendo que eles apresentam características e funções muito diversas. Em relação às
possíveis funções dos experimentos de pensamento em uma teoria científica ou filosófica,
interessa-nos saber como é possível, através deste recurso argumentativo, adquirir um
conhecimento “novo” a respeito de um objeto de investigação unicamente através da
construção deste cenário imaginado, ou seja, sem apelo à realidade empírica. Ademais,
pretendemos avaliar se tal conhecimento adquirido não se trata de fato de uma simples
reorganização de um conhecimento implícito anteriormente, como alguns autores parecem
defender. Defendemos que as respostas dadas a tais questões diferem conforme o campo de
estudo ao qual aplicamos o recurso dos experimentos de pensamento. Analisaremos assim
algumas tentativas de definição e como elas falham em oferecer um tratamento legítimo do que
sejam e de como atuam os experimentos de pensamento, ao passo que justificamos a
necessidade de uma definição e estudo autônomos dos experimentos de pensamento
filosóficos.

A concepção de mente para Wittgenstein
Karine Gomes Wöhlke
ME - UFSC
Em suas contribuições tardias – a mais famosa a obra Investigações Filosóficas –, Wittgenstein
nos convida a olhar para os problemas filosóficos a partir de uma nova perspectiva ou “lente”
conceitual. Em um primeiro momento, porém, esse convite não fica claro, pois não chega com
introduções ou apresentações. Quando nos damos conta de onde nos encontramos em sua obra,
percebemos que Wittgenstein já nos deixou lado a lado com os seus diagnósticos conceituais e
que já estamos usando a nova lente para enxergar os velhos problemas. Entretanto, nosso olhar
teima em procurar o antigo ponto de repouso. Não é à toa que, em uma primeira leitura,
sentimo-nos desorientados diante de suas proposições. McGinn (2002, tradução nossa) pontua
que devemos atentar para o método ou estilo de pensamento que caracteriza a filosofia tardia
do autor. Sua escrita em aforismas nos indica isso. Seu estilo nos afasta de uma doutrina ou
teoria. O próprio filósofo salienta na citada obra que não é essa a sua proposta. Logo, não
podemos ler Investigações Filosóficas de modo usual e esperar extrair dela concepções
definidas; antes, devemos questionar e repensar o significado dos conceitos filosóficos. Assim,
fica mais fácil nos aproximar de suas contribuições, pois o conceito de mente não se encontra
devidamente definido nelas, mas, sim, embutido em considerações esparsas sobre o tema, como
de costume. Dessa maneira, este trabalho tem o objetivo de esclarecer a concepção de mente
para Wittgenstein. Para atingi-lo, percorremos um caminho que tem início com o conceito de
mente de acordo com a concepção agostiniana de linguagem. Ou seja, a noção clássica de
significado, segundo a qual devemos relacionar uma determinada palavra a um objeto ou, a
partir do objeto, “[...] encontrar a palavra que o discrimina ou o nomeia” (HEBECHE, 2012, p. 19).
Em seguida, lançamos mão do conceito de representação (Vorstellung), o qual pode ser
encontrado em diferentes aforismas da obra tardia de Wittgenstein e que, tradicionalmente,
está vinculado aos conceitos de mente, ideia e imagem mental. Essas definições, por sua vez,
estão atreladas à concepção de verdade enquanto correspondência, isto é, a noção clássica de
significado, a qual Wittgenstein se contrapõe. Portanto, é fundamental abordarmos estes
conceitos para que possamos compreender seus apontamentos acerca do emaranhado
conceitual que envolve a definição de mente. Voltamos, então, nossa atenção para o conceito
de representação (Vorstellung). Enquanto ele está atrelado à imagem mental e à verdade
enquanto correspondência para os modernos, para o autor de Investigações Filosóficas, “uma
representação não é uma imagem, mas uma imagem pode corresponder a ela” (WITTGENSTEIN,
1975, §301). Sendo assim, se a representação não é uma imagem mental, poderíamos, então,
questionar: o que ela é afinal? A resposta, contudo, não se encontra naquilo que ela é, mas, sim,
em como este conceito é usado em nossa linguagem. Portanto, para compreendermos a
concepção wittgensteiniana de mente e os conceitos a ela relacionados, é necessário recorrer à
outras problematizações apresentadas pelo autor, tais como a sua crítica à noção clássica de
significado, sua concepção de representação e de revelação do aspecto, bem como o argumento
da linguagem privada.

Quase-Verdade e Mundos-Possíveis
Kherian Gracher
DO – UFSC
A Teoria da Quase-Verdade oferece uma abordagem formal importante para entendermos a
parcialidade do conhecimento científico através das assim chamadas “estruturas parciais”; além
disso, esta teoria oferece também uma definição para a noção de “verdade pragmática” -chamada hoje em dia de “quase-verdade”. Algumas noções importantes que encontramos no
trabalho científico, como as noções modais, entretanto, parecem escapar do tratamento formal
que a estrutura conceitual da Teoria da Quase-Verdade oferece, como por exemplo as noções
modais de necessidade, possibilidade e enunciados contrafactuais. As noções modais receberam
um tratamento formal na literatura através do desenvolvimento das chamadas “lógicas modais”,
como também das semânticas de mundos-possíveis. No presente trabalho pretendemos
combinar o formalismo ao trabalho filosófico, tratando de alguns problemas técnicos e teóricos
da análise formal das teorias científicas. De modo mais preciso, buscaremos desenvolver uma
semântica de mundos-possíveis sobre a Teoria da Quase-Verdade. Como resultado, obteremos
uma teoria que preserve as interpretações oferecidas para a parcialidade do conhecimento
científico e para a noção de quase-verdade e, sobre tal formalismo, desenvolveremos uma
semântica capaz de interpretar os operadores modais e enunciados contrafactuais. Em um
primeiro momento, será apresentada a abordagem formal da Teoria da Quase-Verdade. De
modo geral, podemos resumir o tratamento formal oferecido pela Teoria da Quase-Verdade da
seguinte maneira: seja T uma teoria científica formalizada sobre uma linguagem de primeiraordem L; através desta formulação teremos um conjunto de axiomas de L (que são os axiomas
da lógica subjacente) e os axiomas específicos de T; desta forma, definiremos então a noção de
“Estrutura Parciais” e “Estruturas Pragmáticas Simples”; no entanto, faremos uma modificação
relevante na última, definindo assim uma noção diferente, que chamaremos de “Estrutura
Pragmática Modal”. Nestas últimas estruturas, o conjunto de proposições tomadas como
verdadeiras, apresentadas nas Estruturas Pragmáticas Simples, serão divididas entre o conjunto
P de proposições -- que são os axiomas e teoremas de T --, e o conjunto Q de proposições -- que
são proposições “empiricamente decidíveis”, isto é, que são aceitas como verdadeiras e
representam proposições descobertas empiricamente pelos cientistas. Prosseguiremos em
seguida para a definição de “Estruturas Totais”, que estendem as Estruturas Pragmáticas Modais
e, por fim, definiremos “Estruturas Normais” -- sendo estas Estruturas Totais que, além de
estenderem as Estruturas Pragmáticas Modais, também satisfazem as proposições de P (bem
notado, não obrigatoriamente as proposições do conjunto Q). Após apresentarmos as
modificações para a Teoria da Quase-Verdade, estenderemos a linguagem de T para uma
linguagem Tm, introduzindo os operadores modais de necessidade e possibilidade (como são
usualmente definidos). A seguir, ofereceremos uma semântica Estilo-Kripke, capaz de interpretar
Tm, definindo as noções de Frame. Nestes Frames, as Estruturas Normais serão entendidas como
mundos-possíveis; a Estrutura Pragmática Modal, por outro lado, não será propriamente um
mundo (como as Estruturas Parciais), mas será compreendida como um nó inicial do Frame.
Através do formalismo resultante, apresentaremos a definição de quase-verdade, obtendo assim
uma semântica capaz de interpretar as noções de necessidade e possibilidade da linguagem Tm.
Para finalizar, discutiremos brevemente as consequências filosóficas e formais que são possíveis
de serem obtidas por meio desta teoria; apresentaremos também alguns tópicos para
desenvolvimento futuro.

O problema da subdeterminação: Entre modelos ontológicos e científicos
Lauro de Matos Nunes Filho
DO - UFSC
Apesar da extensa e explorada literatura acerca dos problemas que a física quântica (Mecânica
Quântica não-Relativística e o Modelo Padrão) trouxe para a filosofia em geral, e não apenas
para as filosofias da ciência e da física, o debate filosófico continua acirrado, atual e construtivo.
Em especial, alguns dos problemas originados pela física quântica centram-se na ontologia, na
epistemologia e na lógica (aspectos sintáticos e semânticos), indicando a sua amplitude e
relevância para o estudo filosófico. Em particular, no interessa aqui a abordagem metodológica
do Segundo Princípio de Subdeterminação (PSII) e sua aplicação à Teoria Quântica de Campos
Algébrica, relevando o amplo estudo das estruturas matemáticas e algébricas subjacentes à
teoria, o que ainda não foi realizado. Assim, o núcleo da proposta é o problema de quais modelos
ontológicos para teorias científicas são compatíveis com as mesmas e quais não são. Com este
objetivo em mente, julga-se que a melhor abordagem dever ser feita através do PSII da ontologia
pela teoria científica. Porém, como veremos, diversos problemas surgem na busca por este
objetivo, sendo os dois principais a validade do PSII e a vacuidade do PSII. Em nossa exposição o
problema da validade do PSII será objeto de amplo debate. Porém, da mesma forma, o tema da
vacuidade do PSII é também um problema relevante e pouco explorado, sendo esse o ponto de
partida de nossa análise do PSII. Nosso objetivo é verificar como (e se) o PSII pode ser utilizado
para construir modelos ontológicos fiéis ao aparato formal pressuposto pelas teorias científicas.
Por isso, a definição de um PSII sólido e preciso que haja como um filtro ontológico para os ditos
modelos é central em nossa inquirição. Propriamente, como paradigma escolheremos uma
teoria científica a partir da qual possamos deduzir distintas ontologias e confrontar a viabilidade
de tais modelos ontológicos - a Teoria Quântica de Campos Algébrica será o objeto de nosso
estudo de caso. Estaremos buscando um método para tornar a definição do PSII mais rigorosa,
utilizando-a como uma estrutura de subdeterminação, isto é, como um aparato formal capaz de
filtrar minimamente quais modelos ontológicos são compatíveis com as estruturas matemáticas
subjacentes à teoria e quais não são. Nossa estratégia será dar atenção às estruturas algébricas
que definem como as estruturas matemáticas operam dentro da teoria. Como na AQFT (assim
como na Mecânica Quântica não-Relativista) os observáveis (propriedades das entidades
quânticas) são representados por operadores. Será decisivo para nós o estudo das álgebras
destes operadores com vistas o estudo estrutural da teoria e a definição dos modelos
ontológicos que podem ser gerados para ela. Em suma, nossa abordagem terá quatro eixos interrelacionados: um metodológico, um ontológico, um lógico e um matemático. Deste modo,
acrescido a isso, podemos sintetizar muito do pretendido no que se segue: i) escolher uma teoria
como objeto de estudo, no nosso caso a Teoria de Campos Algébrica, ou seja, o estudo das
álgebras C* subjacentes à teoria; ii) desenvolver um filtro ontológico baseado nos axiomas
específicos da teoria (análogo à Teoria da Representação); iii) utilizar estes axiomas para
estabelecer categorias e estruturas categoriais para os modelos ontológicos (estabelecendo uma
ontologia coerente com a QFT baseada nas álgebras C* [tropos; processos; coisas; etc.]). Ao final,
esperamos poder oferecer uma leitura razoável do PSII baseado em “modelos” científicos e em
“modelos” ontológicos compatíveis com os primeiros.

Uma tentativa mooriana de responder ao argumento indiciário do mal
Luiz Helvécio Marques Segundo
DO - UFSC

Em linhas bastante gerais, no argumento indiciário do mal pretende-se sustentar que a existência
de Deus é improvável dado a existência de certa quantidade de males gratuitos no mundo –
males que (i) não são meios para o alcance de um bem maior, ou que (ii) não evitam a ocorrência
de um mal maior. Podemos apresentar o desafio com o seguinte puzzle: 1- Se Deus é onisciente,
onipotente e sumamente bom, então não há males gratuitos. 2- Deus é onisciente, onipotente
e sumamente bom. 3- Aparentemente há males gratuitos. Embora as afirmações 1-3 não
formem um conjunto inconsistente (como pretendido no problema lógico do mal), a inferência
de para nos ajudaria a gerar um conjunto inconsistente. Contudo, essa inferência é indutiva, o
que nos forneceria, no máximo, alguma probabilidade de ser verdade que há males gratuitos.
Assim, a observação de que há males aparentemente gratuitos torna improvável (embora não
impossível) que Deus exista – uma vez que o teísta não está disposto a abandonar a afirmação 1
(o que seria inconsistente) e nem a afirmação 2 (o que implicaria na revisão do conceito de Deus).
Do ponto de vista teísta, contudo, não precisamos sequer abandonar 3. Há duas vias padrão de
bloqueio da inferência de “Aparentemente p; logo p”: (A) teodicéias que explicam não apenas
por que Deus permite a ocorrência de mal no mundo, mas por que certos males são
aparentemente gratuitos e (B) o teísmo cético -- i.e., a idéia de que as nossas capacidades
cognitivas são limitadas o suficiente para nos impossibilitar de conhecer os motivos pelos quais
Deus permite certos males aparentemente gratuitos. O meu objetivo nesta comunicação será
discutir uma terceira via: (C) a resposta mooriana. A ideia geral é que se o crente sabe (ou pelo
menos tem uma crença justificada/confiável/garantida) que Deus existe, então ele está em
posição de saber (ou pelo menos acreditar justificadamente/confiavelmente/garantidamente)
que não há males gratuitos no mundo. (I) Oferecerei como enquadramento epistêmico para a
crença em Deus a Teoria da Função Apropriada (e o Modelo A/C) de Alvin Plantinga. (II) Em
seguida, apresentarei a resposta mooriana ao ceticismo quanto ao mundo externo e explicarei
como essa estratégia pode ser usada contra o proponente do argumento indiciário do mal – dada
a escolha pelo Modelo A/C, a resposta se qualificará como mooriana A/C. (III) Por fim, levantarei
algumas dificuldades à resposta mooriana: (a) A resposta comete uma petição de princípio
contra o proponente do argumento indiciário do mal; (b) carrega alguns problemas inerentes do
Modelo A/C – e.g., a dificuldade de dar conta da confiabilidade do sensus divinitatis (um tipo de
mecanismo gerador da crença teísta); (c) gerar o problema do conhecimento fácil (ou
bootstrapping); além de (d) violar o princípio de fechamento epistêmico, perdendo assim o
caráter prima facie de uma resposta mooriana. Concluirei, provisoriamente, que a resposta
mooriana A/C ao argumento do mal não parece satisfatória. Deixarei em aberto, contudo, se
adoção de um novo modelo epistemológico pode sanar as dificuldades acima apresentadas.

Dois dilemas para a interpretação do fisicalismo
Luiz Fernando Barcelos
ME - UFSC
O fisicalismo é considerado uma tese metafísica sobre a natureza e constituição do mundo.
Tradicionalmente, é compreendido como a tese de que tudo é físico. Entretanto, apesar de
parecer uma caracterização clara, certas dificuldades surgem se pararmos para analisar os
termos ‘tudo’ e ‘físico’ na definição. Ao abordarmos a questão do que significa dizer que tudo é
físico, estamos tratando da interpretação do fisicalismo. A questão da interpretação pode ser
dividida em duas outras subquestões, a questão da completude e a questão da condição. A
questão da completude considera o que significa dizer que tudo é físico, dando ênfase ao
quantificador universal ‘tudo’. Em outras palavras, o que significa dizer que tudo satisfaz a
condição de ser físico. A questão da condição considera o que significa dizer que tudo é físico,
dando ênfase ao termo ‘físico’. Em outras palavras, o que significa dizer que alguma coisa satisfaz
a condição de ser físico. Não vamos aqui nos ocupar com a questão da completude. Basta para
nossos propósitos, considerar a questão da completude como sendo a tese de que cada
propriedade instanciada é física ou tem uma certa relação com uma propriedade física
instanciada, esclarecendo assim, a interpretação do que significa dizer que tudo satisfaz a
condição de ser físico. Nosso objetivo é analisar a questão da condição levando em consideração
dois argumentos importantes na formulação do fisicalismo. O primeiro é o argumento padrão e
mais conhecido na área, o chamado dilema de Hempel. O argumento diz que na formulação do
fisicalismo, devemos operar ou com base em nossa teoria física atual ou com uma teoria física
futura e ideal. O argumento diz que se as propriedades físicas são por definição as propriedades
expressas pelos predicados de uma teoria física atual, então o fisicalismo é falso. Se as
propriedades físicas são por definição as propriedades expressas pelos predicados de uma teoria
física ideal, então não sabemos o que o fisicalismo diz. Neste caso então ou as propriedades
físicas são definidas por uma teoria física atual ou é o caso em que são definidas por uma teoria
física ideal. Sendo assim, parece então que ou o fisicalismo é falso ou não sabemos o que ele diz.
O segundo argumento chamaremos aqui de dilema de Stoljar, pois foi elaborado pelo filósofo
Daniel Stoljar. O argumento diz que na formulação do fisicalismo, devemos operar ou com uma
visão que define uma propriedade física como um conceito de cluster (envolvendo os elementos,
objeto, teoria, objetividade, método e contraste) ou com alguma versão mais fraca desta. Se
operarmos com a primeira, é possível articular uma versão do fisicalismo que merece o nome,
mas que é falsa. Se operarmos com a versão mais fraca, é possível articular uma versão do
fisicalismo que é verdadeira, mas que não merece o nome, porque; a) é verdadeira em mundos
possíveis em que nenhuma versão do fisicalismo deve ser verdadeira, ou b) é falsa em mundos
possíveis em que nenhuma versão do fisicalismo deve ser falsa. Portanto, parece então que não
há uma versão do fisicalismo que é verdadeira e que merece o nome. Pretendemos então
analisar os argumentos, e considerando que são válidos, examinar se suas premissas são
plausíveis. Por fim, apresentaremos algumas objeções aos argumentos propostos.

Subdeterminação: um lugar para a metafísica na ciência?
Raoni Wohnrath Arroyo
DO – UFSC
A mecânica quântica não relativista (MQ) é considerada uma das melhores teorias científicas
que a humanidade já produziu em termos de testabilidade de suas predições teóricas. No
entanto, as questões concernentes ao seu significado e conteúdo explicativo são bastante
problemáticas. Por exemplo: caso admitamos que a MQ possui implicações ontológicas, não
somos capazes de extrair uma única visão de mundo da teoria, mas diversas. Uma das razões
para isso é o fato da MQ ser compatível com diversas interpretações cujas teses metafísicas
implicadas e pressupostas são distintas e, ainda mais, incompatíveis entre si. Então, ainda que
admitamos que a MQ possa nos contar uma estória acerca do mundo em que vivemos, não
sabemos ao certo como ou qual ela seria. Esse problema é tradicionalmente chamado de
“subdeterminação da metafísica”. Um problema central da MQ, do qual surgem diversas
interpretações, é o problema da medição. Uma das maneiras mais simples de enunciá-lo é com
a analogia do célebre experimento mental do “Gato de Schrödinger”. Suponhamos uma caixa
fechada, contendo um gato, um frasco de veneno e um sistema quântico que, em uma hora, tem
iguais chances de se modificar ou não, causando duas cadeias de eventos possíveis: se o sistema
quântico se modifica, o frasco de vidro é quebrado e o gato morto; caso contrário, o frasco
permanece intacto e também o gato. Tudo o que a MQ descreve é um cálculo de probabilidades
para que, passada uma hora, o sistema conjunto da caixa (com o gato, o veneno, e o sistema
quântico) seja encontrado em um dos dois estados possíveis. Até que a caixa seja aberta,
possibilitando a medição do estado do sistema, a MQ descreve o estado de coisas dentro da
caixa como uma soma dos dois estados finais possíveis. No caso do gato, o gato morto mais o
gato vivo. Explicar por que o sistema deixa de ser descrito por uma soma de estados e passe a
ser descrito por um estado determinado tem sido, há décadas, um dos principais esforços da
interpretação da MQ. Até o presente, no entanto, não há uma única solução unanimemente
aceita para esse problema. Da mesma forma em que a MQ é compatível, digamos, com a tese
de que a consciência humana é capaz de agir causalmente nos sistemas quânticos, e, portanto,
de ser a causa da mudança da descrição do sistema, a mesma MQ também é compatível com a
tese de que o universo se desdobra a cada vez que a caixa é aberta, e que então encontramos o
gato vivo (ou morto) porque vivemos na ramificação do universo na qual isso ocorre. Temos aqui,
ao que parece, um legítimo exemplo de subdeterminação metafísica em uma de nossas
melhores teorias científicas: por um lado, a MQ não fornece os elementos necessários para que
decidamos entre uma metafísica ou outra; por outro lado, todas as teses metafísicas explicam o
mesmo conjunto de fenômenos e operações experimentais. Então questionamos: poderiam os
métodos de investigação que caracterizam tradicionalmente a metafísica, enquanto ramo da
filosofia, contribuírem positivamente para o debate científico, especificamente ao fornecer
elementos para quebrar essa subdeterminação? De uma resposta negativa, resulta que a
filosofia, enquanto área do conhecimento, não poderia contribuir positivamente para o debate
acerca das interpretações da MQ. Contudo, uma vez que as interpretações da MQ não divergem
nos resultados empíricos da teoria, mas divergem na metafísica associada à teoria, sugerimos
que a resposta seja “sim”. Mas ao admitirmos uma resposta afirmativa, entramos em uma
espécie de dilema: se admitirmos que a filosofia possa ser utilizada como uma ferramenta para
decidir entre alternativas empiricamente indecidíveis, estaríamos sendo perigosamente liberais
quanto à possibilidade da utilização de teses metafísicas que, por definição, são independentes
e alheias à especulação científica? A preocupação com esse tipo de apelo à metafísica tem levado
diversas pessoas a acreditarem que a própria metafísica, enquanto disciplina, deveria ser
descontinuada – haja vista que as implicações desse tipo de programa poderiam ser desastrosas
(e.g., que voltaríamos a discutir sobre anjos e alfinetes). No entanto, se não admitirmos o apelo
às discussões metafísicas alheias à ciência, e quisermos uma metafísica aliada à investigação
científica, acabamos justamente por perder a força do argumento que nos levou à busca por
critérios de decidibilidade para além da própria ciência. Isto é, se tudo o que podemos fazer com
uma discussão metafísica cientificamente informada seja, digamos, descrever quais são seus
comprometimentos ontológicos com certo tipo de metafísica, então a filosofia não pode

oferecer, de fato, elementos para decidir em casos de subdeterminação metafísica – tal como é
o caso na interpretação da MQ. Se a filosofia pode, de fato, contribuir positivamente com o
problema da subdeterminação na MQ (e esse parece ser o caso), os detalhes que envolvem o
“como” são bastante problemáticos. Propomos, portanto, uma discussão levando em
consideração tentativas recentes para resolver essa questão.

De que nos serve o realismo de capacidades?
Renato Cesar Cani
DO - UFSC
O tema desta comunicação é o realismo de capacidades proposto por Nancy Cartwright (1989;
1999; 2007). Mais precisamente, meu objetivo é sustentar que, do ponto de vista pragmático, o
realismo de capacidades – entendido como a afirmação de que os métodos empregados pela
ciência pressupõem a realidade de certas propriedades de caráter disposicional – é mais
satisfatório do que o realismo nomológico – a tese segundo a qual as leis da natureza são reais.
O realismo de capacidades de Cartwright faz parte do empirismo prático proposto pela autora.
Podemos compreender o empirismo prático a partir das seguintes teses de Cartwright a respeito
dos modelos científicos, das leis científicas e das propriedades naturais. (1) As leis fundamentais
da física são falsas a respeito dos objetos reais devido ao alto poder explicativo dessas leis. (2)
Portanto, as leis teóricas só podem ser verdadeiras a respeito de objetos no interior de modelos
científicos. (3) A análise dos métodos e práticas empregados tanto em física quanto em
economia fornece evidência a favor do realismo de capacidades. Em linhas gerais, atribuir uma
capacidade a um objeto significa lhe atribuir a tendência para manifestar determinados efeitos
nas circunstâncias apropriadas. Desse modo, Cartwright argumenta que o realismo de
capacidades é a única visão capaz de conferir sentido à prática científica usual. Considerando
que uma máquina nomológica é definida como um arranjo de capacidades estáveis cuja
operação dá origem às regularidades estudadas pelas ciências, notamos que há uma conexão
estreita entre as teses (2) e (3). Ao longo das obras, Cartwright argumenta que capacidades são
propriedades reais, estáveis e mensuráveis instanciadas por objetos e sistemas, similares às
“tendências” postuladas por J. S. Mill. Além disso, a autora alega que as capacidades dispensam
a postulação de leis da natureza, já que o conhecimento fornecido por estas últimas é de pouco
interesse para as ciências. Afinal, as leis descrevem regularidades, e estas só são observadas em
ambientes controlados. Quando a ciência explica o que ocorre em ambientes não controlados
por meio da referência às descobertas realizadas em ambientes controlados, aquilo que
desempenha o papel explicativo são as capacidades dos objetos e sistemas, não as supostas leis
da natureza. Desse modo, percebemos como o realismo de capacidades é fundamental para a
interpretação dos modelos científicos como projetos de máquinas nomológicas, tese defendida
em Cartwright (1999; 2007). Nesta comunicação, pretendo discutir algumas objeções de Psillos
(2008; 2009) a essa interpretação da ciência, especialmente à afirmação de que a postulação de
capacidades dispensa o realismo acerca das leis. Em primeiro lugar, Psillos alega que a
individuação das capacidades de um objeto requer a verdade de pelo menos algumas leis, de
modo que o realismo de capacidades pressupõe o realismo nomológico, justamente a forma de
realismo que a tese (1) pretende evitar. Por exemplo, se afirmamos que um corpo dotado de
massa possui a capacidade de acelerar outros corpos em direção a si, então a descrição dessa
capacidade envolve necessariamente a lei da gravitação. Nesse sentido, Psillos conclui que a
postulação de capacidades não envolve qualquer ganho explicativo, visto que a referência à
verdade das leis continua presente. Em segundo lugar, Psillos analisa o argumento de Cartwright
em favor do realismo de capacidades e conclui que essa defesa consiste numa forma de
inferência para a melhor explicação (IBE). No entanto, a rejeição da IBE tem papel fundamental
na crítica de Cartwright (1983) ao realismo de teorias. Assim, Psillos conclui que o argumento de
Cartwright a favor das capacidades requer uma premissa extra, a fim de sustentar porque a IBE
deve ser aplicada somente para o realismo de capacidades, e não para o realismo de teorias.
Tentarei mostrar que tal premissa pode ser obtida se considerarmos o caráter pragmático dos
modelos científicos, enfatizando o fato de que eles são construídos com o objetivo de interferir
na realidade, e não apenas de representá-la.

LAUDAN "MATOU" O PROBLEMA DA DEMARCAÇÃO?
Robson Rodrigues Carvalho
DO- UFSC

Um dos problemas mais conhecidos na filosofia da ciência é o problema da demarcação. Todavia,
ao menos desde Laudan (1983), esse problema passou a ser visto como de difícil solução, senão
impossível. Resumidamente, Laudan apresenta três argumentos a fim de decretar a “morte” do
problema da demarcação. No primeiro argumento, o autor sustenta que no decorrer de toda a
história da filosofia – desde os gregos antigos, passando por Galileu, Herschel, Mill, até autores
mais próximos como Carnap e Popper – nenhum dos candidatos a critério demarcatório foi
satisfatório. Com isso, Laudan mostra como nem pelos filósofos em geral, nem pelos praticantes
da ciência, os critérios ofertados na literatura da área foram aceitos como boas maneiras de
demarcar o que é ciência. O segundo argumento de Laudan visa os pressupostos do problema,
cujo ponto fundamental está na consequência colocada pelo autor, qual seja: ou se apresenta
um critério de cientificidade necessário e suficiente, ou critério algum deve ser aceito. Qualquer
critério que se refira apenas as condições necessárias não serve, pois seria excessivamente
frouxo. Por exemplo, um critério que capte a dimensão social cooperativa e competitiva da
ciência provavelmente é interessante, mas não basta. Por outro lado, critérios propostos como
suficientes mostraram-se, em verdade, não suficientes. Por exemplo, a exigência de ter formação
em ciência para poder fazer ciência, pode ser um indício em termos de confiança, contudo, de
forma alguma é algo suficiente. Um outro exemplo é o clássico critério da falseabilidade, exposto
por Popper, o qual se suficiente inclui como ciência qualquer disciplina testável – como por
exemplo a astrologia. Por fim, o terceiro argumento questiona o valor dessa discussão, pois há,
para Laudan, uma confusão entre quando uma crença, teoria ou investigação é
epistemologicamente valiosa e quando por alguma razão isso não parece ser o caso. Antes de
Laudan, Feyerabend ([1970] 2011) e Kuhn (1970) contribuíram também para o desgaste desse
problema, devido as suas análises com elevado teor historicista. Kuhn (1970), segundo
interpretamos, em um debate com Popper (1979) esboça um critério de demarcação que, grosso
modo, permite identificar como “ciência” stricto senso aquelas atividades que se desenvolvem
em um período de ciência normal, e, portanto, uma forma de investigação intensamente
especializada amparada sob um paradigma. Ainda assim, tal critério não é deve ser entendido
como condição necessária em Kuhn, já que o autor usa aspas nas ocorrências em que afirma ser
ciência apenas aquelas que satisfaz seu critério. Assim, fica entendido que o mesmo está se
referindo a um sentido muito restrito, abrindo margem para a interpretação de que não seria
um equívoco denominar de científicas atividades que ainda não desenvolveram o período de
ciência normal. Alguns autores, como Thagard (1988) e Derksen (1993), insatisfeitos com o
cenário desse debate conjecturaram que somente uma resposta multicriterial seria capaz de
responder o problema da demarcação. Thagard, elaborou um critério tripartite, com o qual
podemos prestar atenção aos itens comuns (ou de elevada ocorrência) daquelas atividades que
identificamos como pseudociência. Seu critério foi formulada da seguinte forma “Uma teoria
que pretende ser científica é pseudocientífica, se e somente se: (1) tem sido menos progressiva
que as teorias alternativas há bastante tempo, e tem enfrentado muitos problemas não
resolvidos, mas (2) a comunidade de praticantes tem feito poucas tentativas de desenvolver a
teoria no sentido de solucionar os problemas em aberto [e], (3) não tem demostrado qualquer
preocupação com à avaliação em relação às outras e tem sido seletiva ao considerar
confirmações e desconfirmações” (Thagard, 1988, p. 168). Já Derksen (1998) encaminhando
uma resposta um pouco diferente, afirmando que devemos focar no comportamento dos
cientistas, para assim diagnosticar à ocorrência ou não de comportamentos tipificados como
pseudocientíficos. Comportamentos que o autor chama de ‘pecados’, tais como: utilização de
“evidências” duvidosas, imunizações infundadas, supervalorização de coincidências, utilização
de métodos ou técnicas suspeitas, teorias totalizantes, dogmatismo exacerbado ente outros
indícios que podem ajudar a responder de modo nada simplista o problema da demarcação. Ao
final desta análise, nossa resposta ao questionamento figurado no título desse trabalho é que a
abordagem destrutiva de Laudan atinge apenas uma versão do problema. Explicando essa

conclusão, após Laudan, o problema da demarcação como pensado por Popper está
justificadamente entendido como sendo “insolúvel”; permitindo-nos pensar que Laudan
colocou, por assim dizer, “a última pedra no túmulo” de um problema que jamais pode ser
respondido. Por outro lado, se os argumentos de Laudan forem generalizados para qualquer
discussão envolvendo conceitos como “ciência”, “pseudociência”, tal como o autor as caracteriza
(no final de seu artigo) como um discurso que cumpre somente um papal emotivo e
preconceituoso, então discordamos dele. Em outras palavras, o que Laudan fez foi apenas
dissolver uma versão do problema, talvez a versão excessivamente teórica e simplista dele.
Segundo nossa análise, o diagnóstico de Laudan foi importante para que se pudesse abrir
caminho para linhas de respostas que entendam que o “problema da demarcação” é ainda
importante devido a sua dimensão social e prática, e, portanto, se faz necessário vários critérios
para que nestes contextos a análise seja a mais completa possível.
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Imputabilidade e responsabilidade moral a partir do discurso.
Alcione Roberto Roani
UFSC-DO/Prof. UFFS
O objetivo do texto consiste em analisar a possibilidade de atribuir a autoria de um ato ao agente
verificando os móbiles que afetam a vontade e a autonomia. E, em decorrência disto, pretendese verificar também a possibilidade de atribuir responsabilidade ao sujeito agente. Diante deste
cenário, serão analisadas as seguintes hipóteses, a saber: a) as circunstâncias lógicas
(possibilidade de conhecimento, se o agente é detentor de conhecimento do ato e das
conseqüências), b) a exigibilidade de conduta (se no momento era possível uma conduta
diversa/possibilidade alternativa). Com ênfase na teoria moral normativa de Habermas
investigar-se-á a questão da viabilidade de imputar normas aos sujeitos agentes e a respectiva
responsabilidade decorrente do agir em conformidade ou não as mesmas. A ética do discurso
reinterpreta o conceito de autonomia sob uma ótica da responsabilidade solidária via um
procedimento de construção da autonomia em termos intersubjetivos e exercido através do
diálogo e da ação. A partir da descoberta da mediação intransponível da linguagem Habermas
esclarece que a vontade se forma racionalmente tanto em contextos do mundo da vida quanto
em discursos. Entretanto, a vontade apenas se constitui propriamente como liberdade quando
em discursos prático-morais transcende a subjetividade do indivíduo particular e o ethos próprio
de cada comunidade. Para Habermas a ética do discurso se ampara em um modelo de
intersubjetividade em que a linguagem e o uso do discurso são os meios comuns para as
subjetividades. O objetivo é analisar esta concepção de autonomia moral com ênfase no seu
caráter solidária no sentido de uma autonomia enraizada no desenvolvimento do sujeito
tomando assim, como elemento central, a solidariedade e o reconhecimento. Estes, por sua vez,
são oriundos dos processos comunicativos morais que ganham concretude por meio da
linguagem em três âmbitos da experiência intersubjetiva: a) a troca argumentativa voltada para
o entendimento e/ou solução de problemas coletivos (via ampliação da percepção particular e
consideração do ponto de vista dos outros); b) a demanda por reconhecimento social, que
aproxima a auto-realização dos sujeitos de sua socialização; e c) a produção social de
representações que estimulam continuamente sentimentos morais voltados ao outro, por
exemplo, a justiça. Para a ética do discurso a perspectiva moral tem de estar envolvida com os
contextos de discussão em que os falantes contraem coobrigações e estabelecem relações. Esta
é a base que se apóia o princípio fundamental da ética do discurso, o princípio (U). O seu sentido
procedimental pressupõe que os discursos práticos são processos de entendimento mutuo em
virtude dos seus pressupostos argumentativos. Este princípio permite distinguir entre aquelas
normas que podem reger uma comunidade de falantes (normas morais que pretendem ser
justas) daquelas normas que devem reger uma forma de vida (seja esta individual ou coletiva e
que podem ser consideradas boas para mim ou boas para nos). A questão a ser verificada é a de
se a responsabilidade moral pode ser mediada por um processo de reflexão discursivo e
intersubjetivo? A ética do discurso exige que para a norma ser aceita por todos os participantes
e seus concernidos requer no mínimo um momento anterior em que o válido seja exposta ao
juízo de todos os membros de uma comunidade (nível do discurso – princípio (D). A noção de
responsabilidade que emana da ética do discurso é decorrente do caráter intersubjetivo que as
vontades se encontram e, em decorrência disso, cabe questionar se este procedimento de
mediação responderia as intuições morais da vida cotidiana.
Palavras-chave: imputabilidade, responsabilidade, solidariedade, intersubjetividade, justiça.

Recurso Heurístico em John Rawls:
Um justificação para uma teoria política e não metafísica
Benedito Sullivam Lopes
PUC-PR - DO
O presente artigo traz um estudo sobre aquilo que o filósofo estadunidense John Rawls chamou
de Recurso Heurístico. Nesse sentido, pretendemos mostrar que o professor de Harvard usa
esse termo em dois momentos na sua Teoria da Justiça como Equidade. O primeiro momento
no qual ele usa o termo Recurso Heurístico é quando ele se refere ao que ficou conhecido por
Posição original. Esta é a forma que Rawls encontrou para construir um modo pelo qual os
indivíduos pudessem escolher princípios justos de justiça que sejam válidos para todos os
membros de uma sociedade, para a partir daí viver em um sistema de cooperação guiado por
instituições justas formada por indivíduos racionais e razoáveis. O segundo momento que John
Rawls usa a expressão Recurso Heurístico diz respeito ao que ele chamou de Princípio Maximin
(maximizar o mínimo). Este ainda tem sua formulação atrelada ao recurso da Posição Original,
no entanto, não se trata de um princípio de Justiça como os que John Rawls formula, a saber, o
Princípio da Liberdade e o Princípio da Diferença. Com o Princípio Maximin Rawls desenvolve
uma estratégia de decisão em que pessoas razoáveis seguem, numa situação de incerteza. Para
isso Rawls usa o que ele chamou de “véu de ignorância”. Dessa forma as pessoas razoáveis
seguiriam a estratégia do menor mal, onde são preferíveis princípios de justiça que estejam na
base de uma sociedade em que a pior situação não seria tão ruim quanto a situação de uma
sociedade em que, por exemplo, haja muita pobreza para uns e muita riqueza para outros. Rawls
acredita que com o Recurso Heurístico do Princípio Maximin, a sociedade preferível seria aquela
em que a pobreza e a riqueza sejam moderadas. Pois, se as pessoas na Posição Original, através
do véu de ignorância, escolherem uma sociedade em que a pobreza extrema convive com a
riqueza extrema, na loteria da vida a qual ninguém tem mérito de escolher onde nasceu, então
se corre o risco de fazer parte do grupo de pessoas que serão extremamente pobres. Pois para
Rawls, não há mérito pessoal algum nascer em uma casta, grupo, ou família socialmente mais
favorecido do que os demais membros da sociedade. Portanto, este artigo pretende lançar luz
sobre o que significa o termo Recurso Heurístico na Filosofia de John Rawls. Para isso vamos
demonstrar em que sentido o filósofo de Harvard utiliza esse termo, bem como as origens do
mesmo. Ou seja, nosso trabalho quer com isso mostrar que as origens para o uso de tal recurso
está na filosofia de outro filósofo, a saber, Immanuel Kant, ícone da filosofia moderna, e grande
percursor de várias correntes de pensamento da atualidade, sobretudo nas áreas da
epistemologia, ética e política. Este filósofo que desempenhou uma tarefa fundamental na
teoria de John Rawls, de modo que Rawls se utiliza de vários elementos contidos na filosofia
kantiana para demonstrar que a teoria filosófica que este desenvolveu possui um cunho político
como fundamentação, afastando-se assim de qualquer pretensão metafísica de fundamentação
e construção teórica.
Palavras-chave: Rawls. Recurso Heurístico. Posição Original. Princípio Maximin. Política.

Crítica e Resistência: a relação entre a recusa do Outro e o gemido melancólico
Cassiana Lopes Stephan
UFPR - DO
No texto “Un Plaisir si simple”, escrito em 1979 e publicado na primeira edição da revista Le Gai
Pied, Michel Foucault parece despenalizar e despatologizar o suicídio na medida em que o
desvincula do remorso e o atrela ao prazer decorrente da criticidade do sujeito em relação às
identidades que determinam a normalidade afetiva. Talvez seja possível afirmar que para
Foucault a miséria do amor moderno se fundamentaria na ressignificação psicanalítica do
remorso cristão, já que a culpa parece ser imputada à criatividade crítica do melancólico que,
quando ultrapassa os limites da heteronormatividade iátrica, assassina a própria libido ou toda
a figuração fálica que a sustenta. Deveras, as análises de Judith Butler em relação ao potencial
subversivo da melancolia gay e da melancolia feminina, remetem-nos às considerações de
Foucault acerca dos prazeres suicidas. Para Butler a melancolia consiste no mecanismo que
constitui a identidade de gênero. Em linhas gerais, conforme Butler a melancolia parece ter duas
disposições, uma estruturada e outra desviante. A melancolia estruturada ou oblativa decorre
da lei jurídica da psicanálise que garante a cura dos desvios da sexualidade através da aplicação
dos códigos fálicos ao sujeito de desejo. Estas normas falocêntricas ensejam a elaboração de
uma reflexividade colérica e culposa, própria à constituição lacaniana da feminilidade
mascarada. Diferentemente, a melancolia desviante ou criativa estaria vinculada à subversão da
heteronormatividade, pois concerniria ao modo de subjetivação que se daria através do
atentado crítico em relação aos poderes e saberes do falo. Com base nisso, supomos que as
mazelas do amor moderno estão relacionadas à normalização da melancolia oblativa, processo
que institui a máscara fálica na psiché dos sujeitos e que estrutura os vínculos eróticos através
do contrato social. Este operaria em razão da proibição do prazer, cuja simplicidade manifesta
o alcance ético-político dos afetos suicidas e, simultaneamente, por meio da promulgação da
moral e dos bons costumes, ou melhor, dos códigos que imputam a docilidade maternomatrimonial ao modo de ser mulher e o vigor paterno-patriarcal ao modo de ser homem. Nesse
sentido, interessa-nos (a) interrogar em que medida a interpretação foucaultiana acerca dos
deslizamentos transgressivos atinentes ao suicídio identitário se articularia à disposição
desviante da melancolia butleriana; (b) esboçar de que modo a elaboração melancólica de uma
reflexividade crítica incita e é incitada por amores subversivos, capazes de destruir a univocidade
fálica das identidades eróticas, mas também de entreabrir a existência à performance eclética
dos prazeres gays e femininos; e, por fim, (c) apontar quais seriam as conexões entre a
melancolia criativa e o cuidado de si helenístico-romano. Sendo assim, recorreremos tanto às
análises de Foucault acerca da estética da existência e das antigas asceses filosóficas, quanto às
interpretações desenvolvidas por Butler no segundo capítulo da obra "Gender Trouble:
feminism and subversion of identity", intitulado "Prohibition, Psychoanlisys, and the Production
of the Heterosexual Matrix". Mais precisamente, iremos nos deter no tópico em que Butler
diagnostica a relação entre a teoria da linguagem lacaniana e a constituição psíquico-civil da
feminilidade mascarada. Portanto, faz-se importante ressaltar que, embora venhamos a
considerar as reflexões butlerianas sobre a melancolia freudiana, caracterizaremos a
modernidade psicanalítica, momento no qual a normatividade é performada pelo mito do amor
heterossexual, através das críticas que Butler direciona aos discursos lacanianos relativos à
sexualidade.
Palavras-chave: Amor; Crítica; Cuidado de si; Estética da existência; Melancolia estruturada;
Melancolia criativa; Resistência.

Limites da concepção de igualdade para a justiça
Daniela Rosendo
UFSC-DO
O machismo que estrutura a sociedade se reflete também no direito e no conceito de justiça.
Precisamos problematizar o direito em si e a justiça como instituição. O direito é marcado por
um discurso masculinista, de racionalidade que opõe razão e emoção, privilegiando a razão
como a melhor forma de se alcançar a justiça. Sociedades humanas precisam da justiça como
ideal para garantir a pacificação das relações sociais, mas há que se perguntar: quem é
considerado sujeito ativo desse processo e quem é subjugado? Quais as noções de justiça e de
direito que orientam esse processo? Historicamente, a noção de igualdade foi usada pelo
pensamento feminista como princípio fundamental para reivindicação de “direitos iguais”, mas
também sofreu críticas. A primeira onda feminista, portanto, é pautada nos princípios teóricos,
éticos e políticos do racionalismo iluminista: razão, universalidade, virtude ou igualdade são a
linguagem a partir da qual se fundamenta o discurso intelectual e político, associado a exclusão
das mulheres do âmbito da racionalidade com sua exclusão dos direitos civis e políticos, ambos
decorrentes da mesma causa: a tirania dos homens. A segunda onda, de origem estadunidense
e inglesa no século XIX, caracteriza-se especialmente pelo movimento sufragista, mas suas
pautas não se restringiram ao voto. O direito à propriedade, à educação, ao acesso às profissões
e à liberdade de organização e para falar em público, a crítica ao casamento e sua consequente
morte civil para as mulheres, além do direito ao divórcio, também foram reivindicações desse
período marcado pela tradição liberal. Já no século XX surge a terceira onda, marcada
inicialmente pelo feminismo da igualdade de Simone de Beauvoir mas com profundas diferenças
ao longo do seu desenvolvimento. A esse primeiro impulso se segue o feminismo liberal
proposto por Betty Friedan, mas depois vieram as relações do feminismo com marxismo e
acabou por resultar no feminismo radical dos anos 1970, com a defesa de que o pessoal é
político e do uso de outras categorias, como classe, raça e colonialismo. É nesse período também
que surge o feminismo da diferença, para o qual o feminismo da igualdade possui limitações ao
não observar as diferenças que constituem as mulheres, inclusive em termos de moralidade.
Nesse sentido, a “diferença deve ser convertida em um paradigma político em torno do qual
deve organizar-se a vida social. A diferença não deve ser ignorada, mas reivindicada e, a partir
de sua existência, deve construir-se a vida social, política, econômica e cultural” (BEDIA, 2014,
p. 29). Chegando ao século XXI, o feminismo pós-moderno questiona os feminismos da
igualdade/identidade e diferença. Dessa maneira, a pós-modernidade critica todas as
abstrações modernas nas quais se fundamentam os feminismos nelas pautados, inclusive as
concepções de gênero e patriarcado. Para a teoria pós-moderna, os grupos são plurais e
contraditórios, razão pela qual ao buscar compreender a condição das mulheres a partir da
concepção de gênero, ignora-se as profundas diferenças que existem entre elas, seja de classe,
etnia, raça, sexualidade etc. Nesse contexto, a partir de uma perspectiva crítica, a própria gênese
da igualdade e do direito é problematizada. Sônia T. Felipe questiona como podem ser
concebidos direitos não machistas, eis que às mulheres era relegada a condição de pacientes,
não agentes morais, na medida em que as regras da igualdade jurídica não foram definidas pelas
mulheres, nem para elas. Como alternativa, ou seja, para que as mulheres não tenham que se
adaptar à igualdade e ao direito machista, Felipe identifica a construção de novos espaços de
poder, que não estejam subordinados aos conceitos tradicionais de direito e igualdade. A
filósofa propõe que os conceitos de singularidade e vulnerabilidade sejam incorporados e
mostra também que a defesa de quem tem uma existência singular e em condição de
vulnerabilidade, pelo direito positivo, é insuficiente. Desse modo, o cuidado pode ser um
caminho alternativo, desde que não incorra no erro de reforçar o lugar de cuidadoras das
mulheres, relegando-as ao espaço privado. Ao contrário, o cuidado deve ser entendido como

“uma espécie de atenção amorosa particular, não podendo ser oferecido numa formatação
padronizada para todos os seres que dele necessitam” (FELIPE, 2014, p. 295). A única
imparcialidade cabível, nessa concepção, é a de que o cuidado com um indivíduo não pode ser
tido como padrão para o cuidado com outros indivíduos. O objetivo da comunicação, portanto,
é revisar e analisar os argumentos e críticas em relação à igualdade como critério e princípio de
consideração moral e justiça, apontando seus limites em relação às mulheres e outros grupos
em situações de vulnerabilidades e apresentando conceitos alternativos, em perspectiva
feminista.
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TOLERAR É OFENDER? A TOLERÂNCIA COMO RECONHECIMENTO E EMANCIPAÇÃO A
PARTIR DO PENSAMENTO POLÍTICO DE RAINER FORST
Edegar Fronza Junior
UFSC - ME
A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar e discutir o conceito de tolerância
como reconhecimento e emancipação a partir do pensamento político de Rainer Forst. O estudo
se estrutura em quatro partes, sendo a primeira uma problematização das discussões acerca da
tolerância na sociedade contemporânea, destacando o pluralismo do mundo em que vivemos e
a dinâmica do conflito no qual pessoas e grupos estão inseridos. No campo político, a tolerância
ganha contornos próprios oscilando entre poder e moralidade. Enquanto, para alguns tolerar
significa suportar, aceitando de modo submisso o diferente como um mecanismo de dominação
ou exclusão, para outros se trata de uma virtude encarnada nas relações intersubjetivas sendo
necessária para a convivência pacífica, o reconhecimento e a igualdade política. Goethe ao tratar
da tolerância expressa que esta deveria ser uma disposição de espírito passageira, levando as
pessoas ao reconhecimento. A segunda parte do nosso estudo, busca fazer um aceno históricofilosófico reconstruindo os principais argumentos em favor da tolerância, a partir do
pensamento de alguns filósofos. O primeiro, Pierre Bayle, tentar inverter o conceito negativo
que até então era dado ao conceito de tolerância sustentando seu valor intrínseco na razão. A
tolerância tem como consequência a paz social, e seu fundamento é a liberdade de consciência,
por isso, trata-se de um imperativo que não pode excluir pessoas ou grupos religiosos. No
caminho do desenvolvimento da tolerância no contexto filosófico encontramos outro
importante nome de destaque, John Locke. Em sua obra, Carta sobre a Tolerância (1689), Locke
se preocupa em fazer a distinção e a separação efetiva entre o poder espiritual e político. Ao
defender o afastamento entre Igreja e Estado, Locke pretende delimitar o lugar da autoridade
política, = e até onde poderia interferir ao se tratar dos cultos de religião. Contemporâneo a
Locke, encontramos Montesquieu, que busca articular, através de sua obra Espírito das Leis
(1748), uma via de mão dupla entre campo religioso e político, tendo como conceito
fundamental de seu edifício teórico a tolerância. Para o filósofo de Bordeaux, a tolerância é
fundamental para aceitação da pluralidade do mundo e das diferentes opiniões. A tolerância,
no entanto, não se restringe ao âmbito do indivíduo e suas decisões, mas possui um sentido
mais amplo, relacionando-se com a política e a estabilidade governamental. A terceira parte do
nosso estudo versa sobre a premissa fundamental da argumentação de Forst de que a tolerância
acontece apenas no conflito, devendo ser entendida de quatro modos. O primeiro refere-se à
tolerância como uma atitude ou prática, inserida no contexto do conflito, mas que não pretende
em si eliminar os confrontos de interesses práticos e convicções dos diferentes grupos ou
pessoas, antes desarma todo potencial destrutivo presente nas relações de convivência. O
segundo entende que, a tolerância não se encontra para além dos contextos das lutas sociais,
mas surge dentro deles sempre vinculada a um período histórico e uma sociedade concreta. O
terceiro significado, ligado ao segundo, compreende que a tolerância não apenas é chamada
nos conflitos de um tipo específicos representando certo tipo de requisito específico de grupos
sociais, mas ela mesma é em si objeto dos conflitos. O quarto significado de tolerância no
conflito está relacionada ao uso e avaliação do conceito de tolerância, pois apesar de ser apenas
um conceito, diferentes concepções de tolerância têm se desenvolvido ao longo da história
estando em conflito umas com as outras em controvérsias entre passado-presente. Para Forst,
a tolerância é uma atitude prática exigida no conflito apoiando-se num princípio de justificação
intersubjetiva segundo o qual as práticas e as instituições político-jurídicas que determinam a
vida social dos cidadãos devem ser explicáveis à luz de normas que eles não podem recíproca e
genericamente rejeitar. Por fim, no quarto tópico, intitulado Tolerância, Democracia e Justiça,
Forst postula que o objetivo de sua teoria política não é apresentar uma linguagem do

reconhecimento da identidade dos grupos sociais de modo substantivado, antes busca fazer
uma crítica às relações de poder e sua linguagem utilizada por instituições e normas as quais
estamos submetidos. A defesa da tolerância, não nega a ninguém seu legítimo lugar e seu status
na sociedade, mas busca dar possibilidade de empoderamento aos indivíduos e grupos através
do princípio de justificação. A tolerância nessa perspectiva implica reconhecimento,
possibilitando a emancipação.
Palavras-chave: Tolerância; Conflito; Reconhecimento; Emancipação; Política

Meritocracia, ideologia e neoliberalismo
Eduardo de Borba
UFSC - DO
Quais seriam as consequências, sob o ponto de vista das patologias sociais, de levarmos a sério
a ideia da meritocracia como fator de ordenação da vida social? Realizaremos um tipo de
fenomenologia da meritocracia, ou seja, as consequências sobre nossa forma de vida de uma
sociedade que se baseia nos valores normativos meritocráticos. Começamos narrando a
ascensão do indivíduo sob a égide da modernidade em duas perspectivas básicas: a
possibilidade, no caso positiva, de individuação, isto é, de afirmação de um self, de uma
identidade própria e gestada interiormente, ao passo que também apontaremos as implicações
negativas desse processo, isto é, a evidente problemática de que esse desenvolvimento
resultasse na atomização do indivíduo, isto é, um processo não de individuação socialmente
mediado, mas que, como ideologia, apresentava-se como a forma do homem que, por sua conta
e esforço (e na sociedade burguesa, pelo seu trabalho) dobrava o destino ao seu gosto.
Analisaremos a gênese do individualismo moderno como mito a partir de uma análise literária
de Ian Watts dos personagens Fausto, Dom Quixote, Dom Juan e Robinson Crusóe) defendendo
que o homem que se faz por si só numa sociedade marcada pela divisão social do trabalho é, e
só pode ser, uma narrativa mítica. Entretanto, isso é apenas apontar qual o ideal normativo que
subjaz a sociedade moderna tal qual a compreendemos. Resta agora definirmos como iremos
conduzir esse ideal em rumo a uma perspectiva crítica. Empreenderemos uma “crítica da
ideologia” nos moldes apresentados por Rahel Jaeggi (2008), ou seja, de realizar um tipo
específico de crítica imanente que vive “de uma interdependência específica entre análise e
crítica social”. Especialmente em sua característica de ter a gênese da crítica nas suas
contradições internas (ou autocontradições), trataremos nesse estudo de uma forma mais
matizada. Adotaremos a definição Hartmann e Honneth (2006) de uma crítica não da
contradição em si, mas de um tipo específico desta, a “contradição paradoxal”, aquela que
justamente “na tentativa de realizar tal intenção, a probabilidade de realizá-la é reduzida.” Para
isso, daremos um salto histórico que, passando pela sociedade do século XX e início do XXI,
chega naquilo que, a partir da década de 1960 e, principalmente, 1970, convencionou-se chamar
de neoliberalismo. Defenderemos que a longa história do mérito pela modernidade chega nos
nossos dias como uma narrativa perfeita para a justificação de uma sociedade que já não se vê
mais como um produto de cooperação social, mas sim de competição individualista e atomizada.
Comentaremos estas conclusões com base em algumas análises e fenômenos sociais brasileiros,
na tentativa de demonstrar como a ideologia meritocrática encontra-se presente não só no
discurso de seus costumeiros apologistas neoliberais mas também na própria autocompreensão de suas vítimas mais diretas, como apontado na recente pesquisa da Fundação
Perseu Abramo intitulada “Percepções e valores políticos nas periferias de São Paulo”.
Palavras-chave: meritocracia; neoliberalismo; ideologia; teoria crítica;

Os limites da Razão na filosofia moral do Tratado da Natureza Humana
Erisson José da silva
UFSC - ME
O presente trabalho tem por objetivo determinar o papel da razão na filosofia moral de David
Hume como apresentada no Tratado da Natureza Humana. Quando se discute o papel da razão
na filosofia moral é comum tomá-la como a faculdade humana responsável pela fundamentação
teórica e prática da moralidade. Ou seja, a razão seria a faculdade responsável por nos motivar
a agir e a julgar as nossas ações, e as ações das outras pessoas, segundo os princípios derivados
por meio das suas operações. No entanto, a teoria moral apresentada por Hume diverge desta
posição, pois ela compreende a razão como apenas mais uma das múltiplas operações da mente,
a saber, as operações do raciocínio. Estas operações manifestam-se de duas formas: (a) pela via
do raciocínio demonstrativo e (b) por meio do raciocínio probabilístico. O primeiro tipo de
raciocínio opera conforme os princípios das relações filosóficas de semelhança, contrariedade,
graus de qualidade e proporção de quantidade e número; e por isso tem como objeto o campo
das relações de ideias. Enquanto o segundo tipo de raciocínio opera em conformidade com o
princípio da causalidade, descobrindo as relações de causa e efeito existentes entre os objetos
do mundo da vida corrente, o que o limita, por sua vez, ao campo das questões de fato. Dentro
desse contexto, Hume rejeita completamente a possibilidade dessas duas formas de raciocinar
sozinhas causar uma ação, porque apenas um sentimento pode nos motivar a agir. De modo
análogo, ele rejeita a possibilidade das distinções morais serem resultados das descobertas
feitas pelo raciocínio demonstrativo e probabilístico, negando, desse modo, qualquer
possibilidade das operações de raciocínio ser o fundamento da moral. Ora, então em que
consiste o fundamento da moralidade segundo a filosofia moral de Hume? Em três princípios
oriundos da natureza humana, diria ele. Estes seriam: (1) o auto-interesse, (2) a simpatia e (3) a
utilidade. O primeiro é uma predisposição natural humana a deliberar as ações de modo que
elas nos aproximem do prazer e nos afaste da dor. O segundo é um mecanismo que opera
segundo os princípios de associação da imaginação, convertendo uma ideia em uma impressão,
o que nos permite ter acesso indireto ao que as outras pessoas sentem; isto é, a simpatia é um
mecanismo de transmissão de sentimentos que nos permite levar em consideração as paixões
das outras pessoas em nossos julgamentos e deliberações. E, finalmente, o terceiro é o princípio
da utilidade que busca os meios úteis para a realização de fins particulares e públicos. Ele é o
princípio responsável por explicar o motivo de nós nos interessarmos por alguns objetos e
assuntos e por outros não, já que as nossas ações são expressão dos nossos interesses que
tomam proporções públicas quando os homens compreendem que é mais fácil promover a
realização dos seus interesses particulares vivendo em sociedade. Aqui encontramos um ponto
de intersecção entre um dos fundamentos da moralidade e a operação de raciocínio
probabilístico, pois esta última espécie de operação da mente adquire a função de traçar o
caminho, por meio da sua capacidade de descobrir relações causais entre os objetos, para a
realização daqueles interesses particulares e públicos. Em outras palavras, quando (b) opera
segundo interesses particulares ele é um dos responsáveis pela deliberação de nossas ações e
quando (b) opera por meio do interesse público ele é o encarregado por constatar a necessidade
de criar regras que norteiam a vida pública, como virtudes sociais a exemplo da justiça. Desse
modo, pretendemos com o presente trabalho defender que o papel da razão na filosofia moral
de David Hume não se limita à famosa hipérbole de ser uma mera escrava da razão, ao mesmo
tempo em que não alcança as expectativas exageradas de ser o fundamento da moralidade.
Palavras-chave: Razão, Moralidade, Fundamentação, Hume e Tratado.

Emmanuel Renault: para uma Teoria Crítica do Sofrimento Social
Fabiano Wolfart
UFSC - ME
O objetivo dessa comunicação é analisar o conceito de Sofrimento Social na obra de Emmanuel
Renault e o debate contemporâneo sobre o tema, usando a tradição da Teoria Crítica como
ferramenta para a pesquisa. O autor utiliza diretamente o conceito de Sofrimento Social, já
utilizado por sociólogos, antropólogos e psicólogos sociais, mas pouco usado por filósofos.
Defende que a vivência de uma injustiça é acompanhada por um sentimento de tal injustiça. A
experiência da injustiça é experiência da violação de uma série de expectativas normativas
fundamentais e, portanto, representa uma experiência qualitativa. O que se exige é a abolição
da injustiça, não uma maior quantidade de bens. A experiência da injustiça vivida pelos
indivíduos diz respeito a uma situação que é simplesmente intolerável, e o que é intolerável
pode ser vivido, mas não medido quantitativamente. Por isso, o paradigma distributivo próprio
das teorias da justiça tradicionais (a de John Rawls, por exemplo) não seria adequado para
entender a situação das pessoas que se sentem injustiçadas. O que está em jogo neste tipo de
experiência é a vivencia de uma violação da integridade pessoal, de uma negação do
reconhecimento individual. Por isto, Renault propõe o uso do conceito de Sofrimento Social, já
que o sentimento derivado desta experiência de injustiça tem causas sociais. O lado subjetivo
de tal sofrimento faz com que o indivíduo perca de vista o caráter social do seu sofrimento e
atribua a si mesmo a responsabilidade por ele. Além disso, o Sofrimento Social é encoberto e
recalcado por um discurso legitimatório que tenta negá-lo ou justifica-lo e que, para isso, deve
ser objeto de uma crítica da ideologia e de um questionamento das justificações socialmente
aceitas para tolerar a situação de sofrimento. O Sofrimento Social é um sofrimento que se instala
e se esconde nas zonas de precariedade, nas zonas sociais de fragilidade e cuja ação implica na
perda ou possibilidade de perda dos objetos sociais: saúde, trabalho, desejos, sonhos, vínculos
sociais, ou seja, o todo da vida composto pelo concreto e pelo subjetivo que permite o viver a
cada dia, a vida psíquica, a vida interior composta pela subjetividade. Renault ressalta que os
grupos dominantes de uma sociedade possuem geralmente a capacidade de impor sua
concepção do mundo, negando que o sofrimento dos excluídos (pobres, desempregados,
trabalhadores temporários, imigrantes etc.) seja provocado pelo arranjo institucional e social.
Além disso, estes grupos dominantes não se sentem, mesmo que minimamente, responsáveis
por tal sofrimento. O Sofrimento Social é naturalizado ou remetido à natureza individual (as
características do indivíduo em questão o levariam a ser excluído por ser ele incapaz de se
adaptar à sociedade e ao mundo), ou devido à questões econômicas que são apresentadas como
independentes da ação humana, imutáveis, ou como leis naturais. Finalmente, a própria
experiência do sofrimento possui caráter social por ser determinada pelas condições culturais
específicas, nas quais é vivenciada. Estamos perante uma patologia social que exige a
transformação das condições sociais que produzem o sofrimento. Há uma ampla literatura sobre
a ideia de que certas formas de sofrimento humano são consequências de ações ou omissões
específicas e que, portanto, poderiam ser evitadas. Este pode ser um critério central para se
falar adequadamente em injustiça. O conceito de Sofrimento Social é relevante e essencial por
conseguir vincular toda uma série de conflitos sociais oferecendo uma linguagem capaz de lidar
tanto com problemas distributivos quanto com questões de reconhecimento.
Palavras-chave: Sofrimento Social, Teoria Crítica, Ciências Sociais, Emmanuel Renault, Axel
Honneth, Reconhecimento.

A dignidade do sujeito capaz: contribuições do pensamento de Paul Ricoeur para a
fundamentação dos direitos humanos
Fabio Paulo Belli
UFSC - ME
Esta pesquisa visa apresentar elementos para a reflexão sobre as contribuições de Paul Ricoeur
para a fundamentação dos direitos humanos. O problema da fundamentação dos direitos
humanos a partir da perspectiva filosófica recebeu exposições diversas nas escolas de
pensamento. A pergunta explicitadora da temática pode ser formulada nos seguintes termos:
qual a razão para que o ser humano possua direitos reconhecidos que digam respeito a toda a
humanidade? Evidentemente, outras aporias são corolárias, como, por exemplo, saber se os
direitos humanos são universais. Isso dependerá em grande medida das respostas dadas à
questão primeira. De modo sucinto, as principais soluções para pensar direitos humanos são: a)
os direitos humanos têm seu fundamento em Deus, tendo sido concedidos diretamente por ele
(fundamentação religiosa); b) a base dos direitos humanos está em traços compartilhados por
todos os seres humanos (como, por exemplo, a liberdade e a racionalidade); c) a dignidade
humana é a fonte segura para a afirmação dos direitos humanos; d) os direitos humanos são
convenções contratuais. Todas essas respostas, nas diversas formulações, independentes ou
mesclando entre si, mostram suas fragilidades diante da crítica. Inserido na tradição
hermenêutico-fenomenológica, Paul Ricoeur dialoga com uma pluralidade de autores, desde
Aristóteles e Kant, construindo seu pensamento a partir de conceitos que provém da filosofia
da linguagem, passando pela filosofia da ação, até a filosofia política. O filósofo francês,
centrando-se na problemática do sujeito do direito, evidencia-o como capaz, nos momentos
correspondentes à linguagem, à ação, à narração (tarefa hermenêutica) e, finalmente, à moral
(imputabilidade). Os direitos humanos são pensados por Ricoeur à luz da hermenêutica do simesmo, entendido como outro, na perspectiva da alteridade e do reconhecimento recíproco.
Os textos declarativos de direitos são, neste sentido, atestação do crescimento na compreensão
desenvolvida no desenrolar histórico. Seu caráter universal é assegurado na dialética entre a
argumentação razoável e a assunção de convicções ponderadas diante da crítica. A
compreensão do filósofo francês a respeito dos direitos humanos não se dá de modo
sistemático, nem é um tema tratado especificamente em alguma de suas obras. Talvez isso se
deva ao fato de que o fornecimento de uma chave de leitura via hermenêutica culmine na
explicitação de problemáticas correlatas. Por isso, o fato de refletir questões de modo esparso
não significa falta de profundidade. Exige, antes, atenção à abrangência do pensamento a fim
de extrair as conclusões que dele emanam. Pensar direitos humanos à luz da hermenêutica
ricoeuriana significa atentar-se à questão do sujeito, longamente desenvolvida pelo autor.
Conceitos como identidade narrativa, capacidade e alteridade, centrais ao problema do sujeito,
constroem-se a ponto de constituir uma antropologia fundamental. O conceito central para a
discussão acerca dos direitos humanos será a definição do ser humano como sujeito capaz (de
dizer, de agir, de narrar-se, finalmente, de imputação moral). A hipótese levantada é a de que,
a partir da compreensão ricoeuriana do sujeito como capaz, condição humana anterior à fixação
de direitos (sua dignidade, compreendida desde o viés da hermenêutica), os direitos humanos
podem ser fundamentados razoavelmente. A presente proposta demonstra sua pertinência na
medida em que trata de um tema, a saber, o dos direitos humanos, que é objeto de
controvérsias entre os pensadores da atualidade, seja na filosofia, na sociologia, na política e
mesmo na religião. A título de exemplo, considerem-se os crescentes conflitos em torno dos
direitos à liberdade de religião e à liberdade de expressão. Pensar filosoficamente uma
fundamentação sólida para os direitos humanos significa conferir legitimidade às diversas
declarações já chanceladas a nível internacional, ainda que possam, diante da crítica,
demonstrar suas fragilidades pontuais. Na perspectiva de Ricoeur isso fará sentido, visto que o

autor considera mais o caráter de atestação e de contestação histórica presentes no caso da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), do que a dimensão imperativo-normativa.
Somem-se a essas considerações a necessidade de pensar os direitos humanos desde a lógica
histórico-contextual, respeitando a pluralidade de culturas e evitando a imposição da
perspectiva ocidental e, ao mesmo tempo, estabelecer relações internacionais fundamentais,
capazes de mediar os conflitos em nível mundial. Acredita-se que o pensamento de Ricoeur
pode fornecer indicativos que respondam a essas questões.
Palavras-chave: Ricoeur; direitos humanos; hermenêutica; sujeito capaz; alteridade; identidade
narrativa

Paixões e moral em René Descartes
Felini de Souza
UFSC - ME
Este trabalho tem por objetivo analisar as paixões da alma e a moralidade na obra As Paixões da
Alma, do filósofo René Descartes. Nessa obra, Descartes analisa as paixões da alma, opondo-as
às ações da alma. Ele entende por ações da alma aqueles pensamentos que vêm da alma e
dependem somente dela para se realizar. Já as paixões são espécies de percepções relacionadas
à alma, diferentemente das percepções relacionadas ao corpo, como a fome, o calor e a sede.
São exemplos de paixões da alma a alegria, a tristeza, a cólera e o amor. O estudo aborda a
relação entre as paixões da alma e o ser humano, este último definido como união de duas
substâncias distintas, a res cogitans e a res extensa, e se busca compreender em que consiste
essa união, passando desde a dúvida hiperbólica até a prova da existência deste eu enquanto
coisa pensante até a prova deste corpo do qual a alma se encontra unida. Este estudo pretende
levantar o questionamento a respeito da relação corpo e alma, que embora sejam duas
substâncias distintas se encontram unidas compondo o que Descartes entende por ser humano.
O estudo propõe uma análise do conceito de paixões em Descartes, e procura, especialmente
trabalhar a classificação das paixões que por serem um número indefinido de paixões, para
melhor entendermos, são classificadas entre seis primitivas, onde as demais derivariam destas.
É, também, analisado como as paixões da alma se relacionam com a moral cartesiana, com
ênfase no controle dessas paixões, levando em consideração o que Descartes trabalhou em
obras anteriores a respeito das paixões, que por mais que não tenha uma obra dedicada
unicamente a moral, não deixa de ser um assunto de interesse do filósofo, até pelo fato de ser
um dos ramos da árvore da sabedoria, do qual são retirados os principais frutos da filosofia,
apresentada na carta-prefácio de Princípios da Filosofia. Além disso, o estudo foca no principal
remédio para as paixões da alma, que é a generosidade, pois é por meio dela que o
conhecimento e a virtude se fazem presentes. A generosidade é entendida como a paixão da
virtude, de fazer um bom uso do livre-arbítrio. Assim como na obra Meditações e em sua
epistemologia, fazer bom uso do livre-arbítrio dentro dos limites do entendimento é a chave
para a moral cartesiana. Não há um ponto exato de certo ou errado, pois as ações devem ser
guiadas por aquilo que se julga ser o melhor, pressupondo que as ações serão guiadas desta
forma e que haja uma busca por mais conhecimento, paixões como a paixão do arrependimento,
terão como solução do fato de que não será cometido o mesmo erro que foi cometido outrora.
Segundo Descartes, é por meio da generosidade que as paixões se tornam benéficas ao ser
humano, desse modo, as paixões não são ruins, elas são inclusive, úteis à vida, bastando apenas
saber conduzi-las bem. Por fim, levanta-se o questionamento se as paixões influenciam nas
ações? No que elas influenciam? E se elas justificam as ações?
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Recondução combativa, recusa pessimista: a crítica da técnica moderna em W.
Benjamin e T. Adorno/M. Horkheimer
Fernando Araujo Del Lama
USP - DO
Pretende-se, na presente comunicação, apresentar as linhas gerais de dois modelos de crítica
da técnica produzidos no âmbito da primeira geração da Teoria Crítica, a saber, os modelos
produzidos por Walter Benjamin na fase materialista de seu pensamento e por Theodor Adorno
e Max Horkheimer, de maneira conjunta, no livro “Dialética do esclarecimento”, visando
identificar semelhanças e disparidades entre eles. É verdade que os diagnósticos a respeito da
técnica produzidos por estes pensadores partilham um horizonte comum de problemas, ligado
ao primado da emancipação, mas divergem radicalmente quanto aos prognósticos aventados.
Para Benjamin, apesar de breves e esparsas incursões de juventude sobre a situação da técnica
moderna, ela se torna objeto recorrente de reflexão a partir de sua guinada materialista em
meados da década de 20, após tomar contato mais íntimo com ideias marxistas. Combinando,
porém, a estrutura do materialismo histórico e as aspirações românticas de juventude, ele
obtém como resultado uma inversão de certas posições de Marx, sobre as quais se baseavam
tanto a socialdemocracia alemã quanto o socialismo de estirpe soviética. Ora, tais correntes da
esquerda, embebidas de um ingênuo e inebriante otimismo em relação à realização do
socialismo como etapa derradeira da história, nutriam grandes expectativas pelo
desenvolvimento das forças produtivas e do progresso técnico sob a égide capitalista. Benjamin,
por sua vez, percebia um descompasso entre estas expectativas com relação ao progresso e o
que, de fato, era entregue por ele: o progresso técnico, em vez de contribuir para e emancipação
dos homens, se perverteu na exploração inconsequente da natureza e na maximização do lucro
e do ímpeto bélico. Além disso, ele não enxergava o progresso como um processo único e coeso,
mas o cindia em progresso técnico e progresso moral, os quais seguiam por vias claramente
opostas, seja sob a égide do imperialismo capitalista, seja sob a tutela do fascismo. Assim,
Benjamin inverte o sinal da “locomotiva da história”, cuja estação final passa a não mais ser a
revolução proletária e consequente estabelecimento do socialismo, mas sim um precipício
abismal, a funesta realização de uma catástrofe sem precedentes. Já a crítica de Adorno e
Horkheimer, não obstante aproveite parcialmente os desenvolvimentos de Benjamin sobre
alguns dos temas acima elencados – aproveitamento inclusive confesso em algumas cartas
trocadas por ambos – não se dirige especificamente à técnica moderna; mais amplo, o mote da
“Dialética do esclarecimento” é dado por uma crítica à racionalidade instrumental que se
desenvolveu no ocidente, considerando diversos de seus aspectos – sobretudo científicos,
morais e estéticos – na feitura de seus diagnóstico de época, o qual se baseia, em síntese, na
confluência de razão e mito, esclarecimento e barbárie. Assim, ainda que o livro contenha em
si, também, uma crítica da técnica moderna, ela se encontra diluída pelos ensaios que o
compõem, devendo ser reconstituída previamente. Grosso modo, as pistas para tal
reconstituição devem ser buscadas na crítica à lógica positivista que se instaurou sobre a ciência
moderna, com sua pretensão de quantificação racional e neutralidade desencantada, tornando
a técnica moderna preocupada apenas com os meios e impassível diante dos fins almejados; é
justamente isso que leva à dominação abusiva da natureza e ao esvaziamento da harmonia
potencial entre ela e humanidade. Além disso, o advento da “Indústria Cultural” é o que permite
o controle completo do universo simbólico do homem moderno: ao torná-lo refém dos meios
técnicos de difusão da informação, ele tem tolhida sua imaginação, controladas suas
possibilidades reflexivas e formatada sua sensibilidade. E, se diante de tal cenário, não resta
muito mais aos autores do que uma recusa, pessimista e relutante, à técnica moderna, bem
como ao fracassado projeto moderno como um todo, é precisamente em relação a este ponto
que surgem divergências entre eles e Benjamin: para este, a técnica moderna pode ser

reconduzida a partir de seu interior, caso o proletariado, enquanto bastião das classes
oprimidas, assuma suas rédeas; para tanto, é imprescindível que se liberem os potenciais
utópicos contidos no conceito de “segunda técnica”, baseada em um jogo conjunto e
harmonioso entre natureza e humanidade, em oposição à “primeira técnica”, erigida sob forma
de dominação da natureza. Ou seja: caso se liberte a técnica moderna do jugo dos dominadores,
os potenciais que lhe são inerentes – cujo maior exemplo é a existência do cinema – poderão,
enfim, pavimentar a via régia a uma sociedade sem classes. Este resumo pode ser tomado como
um microcosmo do percurso expositivo-argumentativo da comunicação: serão abordadas as
reflexões benjaminianas sobre a técnica, seguidas daquelas feitas por Adorno e Horkheimer;
espera-se ainda, mediante tais reflexões, prover elementos que possam contribuir para o debate
a respeito da suposta unidade teórica dos membros da assim chamada “Escola de Frankfurt”, a
serem brevemente expostos à guisa de conclusão.
Palavras-chave: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, diagnóstico, técnica
moderna, emancipação.

O direito em Kant é pré-crítico?
Henrique Morita
UFSC - ME
Trata-se de preparação de pesquisa para doutorado, em que se desenvolve a pergunta sobre a
analiticidade do direito em Kant. De uma forma geral, pesquisadores kantianos de viés liberal
tendem a interpretar que o direito e a filosofia política kantianas derivam analiticamente da
ideia de liberdade inata, discutida pelo filósofo de Königsberg principalmente na introdução aos
Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito, que compõe a primeira parte da Metafísica dos
Costumes (1797). Entretanto, é preciso confrontar as ideias expressas por Kant sobre a liberdade
inata e os deveres de direito com o projeto crítico desenvolvido a partir da Crítica da Razão Pura
(1781), que deu frutos já na Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785). Nesta última
obra, por sua vez, na sua terceira parte, quando afirma que se trata do “Último passo da
Metafísica dos Costumes para a Crítica da Razão Prática Pura”, Kant falha parcialmente na prova
da dedução do princípio sintético a priori da liberdade, apelando a elementos metafísicos em
sua argumentação. Assim, altera o formato de sua prova na Crítica da Razão Prática, inserindo
o fato da razão. Esse projeto, portanto, conforma aquilo que já havia sido dito na Estética
Transcendental na Crítica da Razão Pura, que a grande questão da filosofia é responder à
pergunta “como são possíveis juízos sintéticos a priori?”. Essa questão é central para o
desenvolvimento de sua filosofia e é precisamente o que permitirá à razão estabelecer uma
ciência para a metafísica, já que os juízos sintéticos a priori são os que permitem ao
conhecimento avançar sem a contingência da experiência empírica. Quando Kant estabelece, já
na Doutrina do Direito, que o princípio universal do direito é a coexistência da liberdade do
arbítrio de cada um com a dos demais segundo uma lei universal, bem como que o direito é
sinônimo de coerção, e ainda que a liberdade é o único direito inato de que os seres humanos
dispõem por conta de sua humanidade, tudo leva a crer que o direito se resolve completamente
na questão da liberdade. Entretanto, muitas são as dúvidas que emergem no que diz respeito à
possibilidade de deduzir do conceito de direito, ou de liberdade inata, por exemplo, o conceito
de uma posse inteligível, cujo âmbito de justificação reside num postulado jurídico da razão
prática, que não se deixa conhecer, conforme Kant esclarece na primeira parte da Rechtslehre.
Portanto, que da liberdade inata, como livre-arbítrio que requer a concretização de um direito
interno no exercício de uma liberdade externa, possa ser deduzido analiticamente o conceito de
uma posse física dos objetos externos do arbítrio, isso não parece problemático de se extrair do
texto em comento. Porém, no que diz respeito a uma posse inteligível jurídica, que depende de
um postulado jurídico da razão prática que, por sua vez, conduz a um postulado do direito
público, e que necessita da sublimação da condições espaço-temporais para a realização de seu
conceito, esse problema se expõe de forma mais desafiadora. É, ao que parece, a ideia de uma
vontade unificada do povo, como manifestação da tradição republicana a que Kant se conecta
e pela qual é influenciado, que pode articular conceitos como: posse comum originária,
aquisição originária, posse física, ato jurídico, posse inteligível, coerção mútua, vontade
unificada do povo, postulado jurídico da razão prática e postulado do direito público. Todas
essas questões desembocam na pergunta de “como são possível juízos jurídicos a priori?”. Do
contrário, prevalecendo a interpretação de matiz liberal, que entende que a liberdade é o único
conceito a determinar o direito, bem como que o direito assenta sobre o imperativo categórico,
pode-se perguntar se “o direito em Kant é pré-crítico?”. É a essa pergunta que a presente
pesquisa pretende se dedicar.
Palavras-chave: Filosofia Crítica; Direitos humanos; Kant republicano; Postulado jurídico; Direito
público; Liberdade inata

A Utopia de Thomas Morus: raízes da modernidade?
Hugo Estevam Moraes de Sousa
UFRJ - DO
A presente comunicação tem por objetivo retomar as origens do pensamento político moderno
abordando a sua relação com as utopias que inauguraram a modernidade. A principal referência
para a construção do presente trabalho será a obra A Utopia de Thomas Morus. É possível
identificar nesta obra uma aproximação com a cidade ideal de Platão tratada na obra A
República e as construções filosóficas desenvolvidas por Santo Agostinho em Cidade de Deus.
Não é de causar surpresa tal afinidade, já que Thomas Morus foi leitor destes dois autores.
Todavia, defenderemos que há uma distinção crucial que distancia Morus destes pensadores
citados acima, tornando-o assim um autor da modernidade nascente. Primeiramente, Morus
está próximo da tradição humanista que decorreu do renascimento e, mantendo diálogo com
uma tendência de pensamento que valoriza a vida ativa, suas investigações se referem a uma
tentativa de compreensão das causas das injustiças, concluindo que a propriedade privada
corresponde à origem dos males sociais. Ora, isso o diferencia de Platão e Santo Agostinho na
medida em que tais autores assumem a dimensão contemplativa do homem como sendo
referencial para o modelo de vida e de cidade. Neste sentido, a reflexão que Platão e Agostinho
desenvolvem não parte da pergunta “por que a sociedade é injusta?”, questão esta própria do
pensamento moderno, mas sim “como a cidade poder tornar-se injusta?”. A segunda distinção,
decorrendo da primeira, volta-se diretamente para a noção de propriedade privada. Este não é
um problema para os pensadores antigos, já que a noção de bem privado pressupõe a ideia de
indivíduo como sendo o núcleo básico da política, ao contrário do que ocorre com a filosofia
moderna que observa na propriedade privada a causa dos conflitos individuais. Neste sentido,
há uma abordagem aqui de que a comunidade não é una, tal qual considerava o pensamento
antigo, mas sim que é dividida ou, se não era dividida em suas origens, em algum momento
ocorreu a ruptura entre os indivíduos. Situando esta diferença entre o pensamento utópico
desenvolvido por Morus e a cidade ideal construída pelos pensamentos platônico e agostiniano,
em um segundo momento o presente trabalho apontará que a identificação das causas das
injustiças e de como os homens caem em conflito são questões que marcam a gênese do
pensamento político moderno. Inúmeras foram as explicações que a filosofia política moderna
apontou para as causas que respondem a estas perguntas, mas elas não serão tratadas nesta
comunicação. Todavia, admite-se que o humanismo marca as raízes da filosofia política
moderna e, por conseguinte, existe uma aproximação entre Morus e o pensamento humanista,
em especial na dimensão da vida ativa e da divisão interna da comunidade. O trabalho concluirá,
sem trazer qualquer tipo de resposta definitiva, levantando a hipótese de que, pelos problemas
apontados por Morus, os modelos ideais do pensamento antigo não podem ser considerados
como pensamentos utópicos, mas são apenas referenciais para se evitar que a cidade caia na
injustiça. As utopias somente fazem sentido quando entende-se que a injustiça e a condição de
conflito é constitutiva da sociedade e, para tanto, a sociedade utópica tem em vista superar tais
circunstâncias.
Palavras-chave: utopia, morus, conflito, indivíduo, política

SOCIEDADE MUNDIAL, SUBPOLÍTICA GLOBAL, DEMOCRATIZAÇÃO TRANSNACIONAL
Ivan Rodrigues
UFSC - DO
Neste artigo, esboço, de modo programático, uma reconstrução horizontal da sociedade
moderna mundializada, assumindo como base e ponto de partida a teoria social habermasiana
do agir comunicativo. De acordo com tal teoria social, a sociedade moderna não se reduz a um
organismo ético-político, sequer a uma associação político-moral de indivíduos, tampouco a um
sujeito de segunda ordem econômico-político, muito menos a um sistema de subsistemas
funcionais. Antes, a sociedade moderna caracteriza-se: (1) pela fragmentação da eticidade; (2)
pela diferenciação de estruturas simbólicas supraindividuais, as quais carregam expectativas
normativas de autonomização de cada indivíduo; (3) pela primazia lógica da interação e da
reprodução simbólica sobre o trabalho e a reprodução material, como também pela primazia
dinâmica dos problemas funcionais de subsistência e organização (problemas de eficiência
econômica e administrativa); e (4) pela tensão entre mundo da vida e sistema, entre cultura,
instituições político-jurídicas e personalidade, de um lado, e mercantilização capitalista e
burocratização estatal, de outro. Noutras palavras, a sociedade moderna apresenta, em vez de
um ethos total, múltiplas formas de vida concretas; apresenta um tecido de saberes culturais,
arranjos institucionais (ordens normativas) e processos formadores que transcende indivíduos
isolados e no qual eles, desde sempre, se interligam e se desenvolvem; apresenta uma cisão e
uma interdependência entre o simbólico e o material; e apresenta um mundo da vida que pode
não só resistir à colonização sistêmica, mas também domesticar os imperativos expansionistas
e os efeitos nefandos do sistema. Interessa-me, aqui, mostrar que a teoria habermasiana da
sociedade moderna, tal como delineada a partir do final dos anos 1970, tem uma deficiência
grave, a saber, não dá conta da sociedade moderna como sociedade mundial. Falta a essa teoria
articular um passo ulterior, o passo da explicitação da mundialização tanto das estruturas
cultural, institucional e pessoal do mundo da vida quanto do sistema capitalista e burocrático. A
“Teoria do agir comunicativo”, ao partir criticamente da teoria social weberiana do agir com
respeito a fins, contrai, entretanto, insuficiências nacionalistas: (1) endossa as assunções
weberianas da burocracia estatalmente incorporada e da legalidade estatalmente expedida; (2)
confina os conceitos de mundo da vida e sistema a territórios estatais; (3) limita as crises e as
patologias impostas pela colonização sistêmica do mundo da vida a fronteiras estatais; (4) torna
nacional o quadro de referência da crítica social. Com isso, a “Teoria do agir comunicativo” omite
que os aparelhos burocráticos e o direito positivo também se instalam, cada vez mais, por cima
dos estados e até sem conexão com os estados; omite que a integração social e a integração
sistêmica (as interdependências econômicas e administrativas) não podem ser
compartimentadas em territórios estatais; omite que há crises e patologias de alcance global; e
omite que a crítica social perde em radicalidade emancipatória e em capacidade diagnóstica
quando perde de vista os fatos e as normas de envergadura mundial. É certo que Habermas, em
sua obra ensaística dos últimos vinte anos, abriu os olhos para a constelação pós-nacional.
Porém, essa obra não chega a articular uma revisão da “Teoria do agir comunicativo” que
suprisse sua deficiência nacionalista. É que essa obra se caracteriza mais por diagnósticos
temporais (por exemplo, acerca da tendência de constitucionalização do direito internacional,
acerca da tendência de tecnocratização das instituições supranacionais e acerca da impotência
de estados concorrentes e endividados em face do capitalismo neoliberal globalizado e
financeiramente chantageador); e, além disso, por uma proposta assumidamente falível,
experimentalista, de reforma institucional transnacional (à maneira da filosofia social
pragmatista). Habermas até menciona “sociedade mundial” e “modernidades múltiplas”, mas
não empreende, de modo sistemático, a desnacionalização da “Teoria do agir comunicativo”:
não revê sua teoria da evolução social para mostrar como foi estabelecida historicamente uma

sociedade mundial que, no entanto, é fraturada em modernidades múltiplas; não revê aqueles
resultados de sua reconstrução dos cânones da teoria social que reduzem a teoria social a uma
teoria de contextos sociais estatizados; e não revê sua seleção de clássicos da teoria social para
incluir aqueles teóricos sociais contemporâneos que se aproximaram do conceito de sociedade
mundial. De modo quase esquemático, delineio aqui uma reconstrução sincrônica da sociedade
moderna mundial, apresentando indícios de como as estruturas gerais do mundo da vida e os
sistemas se encontram mundializados. Nisso, enfatizo como a política moderna não pode ser,
de um ponto de vista realista, encolhida à circunscrição estatal dos aparatos institucionais, dos
estoques normativos, dos interesses grupais e das capacidades funcionais: sequer uma
descrição explicativa da política moderna é possível se limitada a conjunturas estatais. Defendo
que uma teoria crítica da sociedade moderna não pode replicar teoricamente a miragem
nacionalista da política moderna, mas deve, por um lado, desmascarar analiticamente a
subpolítica global e, por outro, apontar as potencialidades emancipatórias de uma
democratização transnacional.
Palavras-chave: Sociedade mundial. Subpolítica global. Democratização transnacional. Jürgen
Habermas. Teoria crítica.

Da possibilidade de uma consciência ética: A noção de desamparo e a problemática
ética em sartre.
Jonathan Camargo da Silva
UNICENTRO - Prof.
O presente resumo tem por objetivo investigar o itinerário filosófico de Sartre, bem como o
leitmotiv que nos permite uma abordagem ética da noção de consciência na obra sartreana,
para ser mais exato, trata-se do pensamento do jovem Sartre, aquele pensamento que encontra
sua síntese em O Ser e o Nada. Queremos apresentar um viés investigativo, que nos permita
suscitar todos os elementos que tornam possível uma abordagem ética da consciência.
Usualmente, tem-se recorrido à noção de valor, como um meio seguro de se abordar tal
problemática. Queremos, mutantis mutatis, acentuar que, embora valioso, sem duvidas, o viés
investigativo pela noção de valor, não é o único. Nesse sentido, a possibilidade de uma
consciência ética na obra do jovem Sartre, pode também ser abordada através da noção de
“desamparo”, noção essa que fornece a base para aquilo que o Francês entende por Liberdade.
Através da noção de desamparo pode-se mais facilmente afirmar uma consciência ética, sem
que haja a necessidade desta se apresentar, no seu iniciar, já capaz de interpretar ou de criar
algum valor. Se, por outro lado, se tomar uma consciência ética através dos valores, então será
preciso explicar como essa consciência surge como ética sem que esses valores se apresentem
como inatos, a consciência cria ou adota valores? Se os cria, então criará a partir de quando e a
partir de que? Acentuar-se-á, que não é possível tomar o valor como aquilo que permite a
abordagem ética da consciência. Os valores são, por principio, criações humanas, e como tais,
só podem ter valor de produto, carregam certa passividade. O que estamos falando é que não
podemos nos valer unicamente dos valores, para analisar a fundo a presença ética na
consciência, porque é necessário ser consciente para criar ou interpretar valores, portanto, os
valores são consequência de uma consciência que já é capaz de se apresentar de forma ética. É
por isso que Bornheim, quando vai tratar de tal temática, cita os valores, mas não aborda por
tal perspectiva esse itinerário moral de Sartre. Diz Bornheim, “Assim como não há uma natureza
humana que determina o que o homem deve fazer, também não há uma ordem préestabelecida de valores.” (BORNHEIM, 2011, p 125). Nas palavras do filosofo brasileiro, se o
homem é desamparo, se não encontra nada que o permita afirmar-se desde o início como algo,
se, também, não há uma linearidade nessas sucessões de valores que surgem, segundo a
interpretação humana, seja por meio de adoção ou invenção valores. E, se esses valores só
surgem a partir de escolhas humanas e, é valido lembrar, o homem só pode escolher porque é
antes de tudo desamparo: se é essa possibilidade que só aquele ser, que por princípio não é
nada, tem de escolher e escolher-se, então é justo por os valores em seus respectivos lugares,
ou seja, como norteadores de uma consciência ética já constituída. Assim, os valores não são,
de forma alguma, os vieses únicos que se possa adotar para melhor compreender a esfera ética
de Sartre, por um único motivo: para haver valores, antes, é preciso uma consciência que se
apresente como capaz de “por na balança” tais valores, de adotar ou descartá-los, ou ainda de
criar novos. A titulo de conclusão, anotar-se-á o que diz Sartre nas Perspectivas Morais do seu
O Ser e o Nada. Para delimitar o alcance da ontologia e, consequentemente, para marcar o
terreno da moral, o existencialista nos esclarece que a ontologia permite-nos uma “vista”
mesmo que parcial do que “(...) seria uma ética que assumisse suas responsabilidades em face
de uma realidade humana em situação” (SARTRE, p 763). Ou seja, até os últimos limites de uma
ontologia era possível se chegar a uma origem ou mesmo uma natureza do valor, porém, o
terreno agora é outro e o que está em questão é uma ética que frisa aquele homem perseguidor
de sua essência, ou seja, no mais puro desamparo. Todavia, é fato que nesse percurso, da
existência humana, o homem irá topar com esses valores, que iram exigir dele uma posição.
Claro é, que nada o impede de eleger algum valor e pensá-lo por um aspecto ético, mas, o que

tentamos expressar, nos limites do presente resumo, é que só é possível essa consciência
inventora de valores, se ela se assumir com essa liberdade proporcionada por seu mais abissal
desamparo.
Palavras-chave: Sartre, desamparo, consciência ética, liberdade.

Democracia Descentralizada
Jordan Michel-Muniz
UFSC - DO
Tornou-se lugar-comum afirmar que sem representação política a democracia não é possível.
Representantes seriam indispensáveis em função da exponencial ampliação territorial e
populacional dos Estados nacionais modernos, em comparação com a pólis grega. Tal alegação
é repetida à exaustão sem demonstração adequada, uma vez que se apoia basicamente na
impossibilidade de alcançar a centralização de decisões com a presença de todas as pessoas,
sem o cuidado de fundamentar a necessidade do poder concentrado. Toma-se o dado ou factual
como inelutável, e então se empregam os efeitos como razão das causas: visto que todo o povo
não se pode reunir em um mesmo espaço, a representação política passa a ser imprescindível.
A partir das ideias de Chantal Mouffe relacionadas à democracia radical, concebida como
revalorização dos princípios democráticos originais – igualdade política efetiva e soberania
popular –, defenderei a proposta de que esses dois valores só são realizáveis no mundo
contemporâneo pelo desmonte da centralização representativa. Não se trata de dar fim ao
Estado-nação, como na proposta anarco-municipalista de Murray Bookchin, mas de repensar o
modo como foi construída a representação política nas democracias modernas. Não foi para
providenciar expressão à vontade popular que se criaram os parlamentos nacionais, ao
contrário: o objetivo da burguesia era tomar o poder mudando o regime de dominação, exigindo
em nome do povo o direito de deliberar e participar das decisões. Pari passu, a nova classe
ascendente cercou-se de precauções para assegurar que as massas populares ficassem
afastadas do exercício direto do poder. Não estou pensando apenas nas exigências fundiárias
ou pecuniárias para ser um cidadão ativo, isto é, para ter direito de votar e ser votado (conforme
se vê na Metafísica dos Costumes, em Kant, por exemplo). Madison diz abertamente que o
sistema representativo deve ser engendrado para garantir que só os melhores consigam ser
escolhidos como representantes, de modo que a democracia dos modernos e a meritocracia são
coalescentes. Assim, desde o início confunde-se virtude política com a condição privilegiada dos
que dispunham de recursos e posição para obter uma boa formação e desenvolver plenamente
suas capacidades. Pode-se aqui pensar no conceito de capabilities de Amartya Sen, para
compreender que há um functioning político não acessível à maioria. Isso gera um círculo
vicioso: os que dominam a representação política (o controle do poder) não agem visando criar
condições que favoreçam a inclusão dos desfavorecidos nas instâncias representativas. Nesse
ponto a exclusão das mulheres é paradigmática: não me refiro à injustiça em si da privação de
voto baseada no gênero, mas ao fato de que mesmo as mulheres da elite econômica e social, ao
não terem voz nos fóruns da sociedade onde as questões políticas eram discutidas, deixavam de
desenvolver as habilidades participativas tão caras à representação política. Por sua vez, a
agenda parlamentar não contemplava os interesses femininos. Ora, prejuízo similar ocorria – e
o problema que me interessa é que ainda ocorre – com as pessoas pobres e prejudicadas pelo
modelo capitalista: já nasciam deficientes em méritos, precisavam esforçar-se muito para
conseguir uma formação adequada, enquanto o capital cultural (Bourdieu) era simplesmente
herdado pelas pessoas criadas em berços privilegiados. As campanhas das suffragettes levaram
à gradativa inclusão das mulheres nos direitos políticos plenos, mas até hoje elas estão subrepresentadas. Em relação à camada mais humilde da população, também formal e tardiamente
incluída na cidadania, pouco ou nada mudou, e sua representação é quase nula. Nesse trabalho
debato alguns aspectos fundamentantes da noção que desenvolvo na minha tese, em favor de
uma democracia representativa municipalista (aproveitando conceitos e noções de Bookchin),
na qual as deliberações mais importantes seriam tomadas em instituições próximas às áreas
onde as pessoas residem, valorizando a participação na vida local. Isso não proverá remédio
instantâneo para as dificuldades produzidas pela pobreza quanto ao envolvimento político ativo,

tais como disponibilidade de tempo e acesso a informações. Porém, terá em parte o efeito
inverso, de reduzir a concentração de poder derivada da riqueza, ao multiplicar os espaços
deliberativos – dando maior concretude ao princípio 'No taxation without representation'.
Portanto, são dois temas (igualmente enfatizados por Mouffe) que se cruzam no modelo que
defendo: a redução da desigualdade política e a ampliação do poder popular. O complemento
da ideia é um federalismo estruturado de baixo para cima (do qual não me ocuparei aqui), com
inspiração em Althusius, que se contrapõe às organizações políticas vigentes, nas quais
problemas fundamentais são decididos num foro único e distante dos interesses da maioria.
Palavras-chave: democracia; descentralização; igualdade política; poder popular; atuação
política

Da passagem do homo economicus para o capital humano, uma análise filosóficoeconômica foucaultiana
José Eduardo Pimentel Filho
IFPR - Prof.
No curso “Em defesa da sociedade”, assim como no “Segurança, território, população”, a
economia fez uma tímida figuração, uma espécie de pano de fundo, algo que foi mais afetado
pelas tecnologias de poder do que teria afetado-as. Nestas obras, o surgimento do
mercantilismo é apresentado como uma certa consequência de um pensamento disciplinador
que teria tomado as muitas relações humanas na Idade Moderna, assim como o liberalismo seria
a resposta à este mercantilismo, uma certa “resistência ao poder”. Porém, é no “Nascimento da
Biopolítica” que a economia aparece como peça central. O neoliberalismo, a escola austríaca, o
laissez-faire e laissez-passer, compõem intimamente a compreensão da governamentalidade
(derradeira tecnologia de poder apresentada por Foucault em seus cursos). E como protagonista
dessas transições de tecnologias de poder temos a figura dos seres humanos, especificamente
isto que Foucault chamará de “sujeitos”. O termo sujeito nos parece apropriado pelo papel de
subjetivação e de assujeitamento que este personagem conceitual apresenta na obra de
Foucault. Dito isto, cabe-nos darmos um fio condutor à nossa investigação: o que é o sujeito
frente a economia antes da Idade Moderna? Aparentemente ele é muito pouco. Se por um lado
os soberanos representavam algum papel econômico no estabelecimento político das
sociedade, por outro, temos os súditos, desprovidos de qualquer atuação político-econômica.
De fato, os súditos frente ao olhar do rei se assemelhariam mais às coisas do que aos sujeitos;
economicamente falando, um súdito estava mais próximo da categoria das pontes, dos grãos,
dos animais, das muralhas e demais coisas à disposição do rei, do que de um sujeito agente de
escolhas e de ações. É graças às revoluções da Idade Moderna que vemos uma mudança neste
cenário. No quadro geral dos sujeitos econômicos, a novidade que o século XVI nos apresenta
são os novos partícipes: os artífices, agricultores, mercadores, navegantes, etc. que começam a
arranhar a imaculada economia soberana. O mercantilismo que tanto poder deu ao Estado
moderno também fez crescer em seu entorno a burguesia que se aproximava e se distinguia do
Estado. A essas sujeitos, o século XIX daria o nome de homo economicus. Porém, essa persona
não é uma essência ou um espírito intimamente ligado aos homens. Ela é uma espécie de
substância à qual alguns viriam a possuir conforme tivessem uma certa capacidade de
influenciar e de dar vida à este novo plano de imanência que era o Mercado. O homo
economicus, mais do que uma anima seria um podium. Um lugar ao qual alguns eram alçados
pela coleção de gestos e de fortunas. Contudo, essa compreensão segregadora estava
compreendida e aprisionada nesta época em que a segregação deveria ser a ordem do
pensamento. Segregação entre escravizados e escravocratas, entre burguesia e proletariado,
entre Estado e Mercado, e consecutivamente entre instituições disciplinadoras e corpos
disciplinados. Contudo, o avanço do Mercado sobre o Estado, assim como a inconciliação de
outras formas de segregação trouxeram para o plano das tecnologias de poder a necessidade
de uma nova organização. Não mais a disciplina dura, mas a flexibilização da vida. Não mais os
sujeitos adestrados às normas; mas normas sendo pensadas a partir de comportamentos
funcionais e estatisticamente desejáveis. Nada disto deve ser compreendido como uma
evolução social ou um signo de progresso em si; isto que chamamos de inconciliação de
segregações não deve ser compreendido como um caminho para liberdade, mas como
momentos de libertações de algumas relações de poder. Por exemplo, lá onde a disciplina
sonhou em tudo restringir e tudo avaliar de modo antecipado, já a governamentalidade
descobriu que é bem menos oneroso permitir e depois vir a coibir certas coisas e incentivar
outras. Assim, o conceito homo economicus precisava ser expandido, não para tornar o mundo
um lugar igualitário, mas para fazer com que mais pessoas entrassem e participassem de modo

voluntário dos jogos econômicos que até então lhes eram impostos. Não mais um homo
economicus, mas um capital humano. Na prática, quer dizer que as pessoas para não se verem
mais como elementos excluídos de um jogo ao qual elas não eram capazes de participar, elas
foram incluídas como peças subjetivadas. Um sujeito não precisaria mais deter uma empresa
para ser agente econômico, ele seria a sua própria empresa, negociando com outras num
“mercado livre”; ou então, um sujeito não precisaria deter um capital, ele é seu próprio capital.
O que no nosso vocabulário se faz bastante sensível, pois, pouco a pouco não nos educamos
mais, mas investimos em educação, não nos cuidamos mais, mas administramos um certo
capital de saúde, etc. É sobre essa transição do discurso, que não é meramente semântica e que
traz consigo todo o peso econômico para nossas próprias ontologias humanas que a presente
palestra versará.
Palavras-chave: Economia, política, capital, sujeito

Os pontos de partida da teoria da justiça como equidade: um trabalho sobre posição
original, princípios da justiça e sociedade bem-ordenada em Rawls
Julio Tomé
UFSC - ME
John Rawls é um dos principais filósofos do século XX e com sua Teoria da Justiça pode-se afirmar
que ele alterou os paradigmas dos estudos filosóficos da área de Filosofia Política, onde as
teorias utilitaristas, que até então eram as principais teorias políticas, começaram a perder
força, frente às questões de justiça que colocam os cidadãos sob a perspectiva de algo inviolável,
onde “um” não pode ser “sacrificado” em nome de uma soma mais satisfatória de “felicidade”
da sociedade como um todo. Rawls, formula sua teoria da justiça como equidade enquanto uma
teoria do contrato social. Contudo, seu contratualismo não é igual aos dos contratualistas
clássicos. Diferentemente de Rousseau, Hobbes, Kant, Locke, Rawls não tem uma passagem do
Estado de natureza para o Estado civil, apesar de, em sua obra, a ideia de posição original, ser
igual ao que o Estado de Natureza representava para os contratualistas clássicos. Desta forma,
Rawls parte da ideia de posição original para encontrar os princípios da justiça que irão organizar
a sociedade bem-ordenada. Nesta situação de posição original, haverão partes (que são as
pessoas representativas) que irão decidir quais os melhores princípios para guiar uma sociedade
(a leitora e o leitor podem imaginar essas partes como se fossem advogados que tentam decidir
uma questão da melhor maneira possível para seus clientes). Contudo, essas partes, estão sob
o véu de ignorância, i.e., elas não sabem quem representam, não sabem o gênero, a idade, a
orientação sexual, a posição social, a renda e riqueza, nem as propensões psicológicas e as
doutrinas abrangentes, sejam elas filosóficas, religiosas ou morais, das pessoas que
representação. Portanto, na posição original, sob o véu de ignorância, as informações são
limitadas as partes, elas apenas sabem que a sociedade ao qual os seus “clientes” estão inseridos
estão sob condições de justiça. Desta maneira, neste trabalho, tem-se como objetivo apresentar
o pensamento rawlsiano acerca da posição original, e apresentar os princípios da justiça que,
segundo Rawls, seriam escolhidos pelas partes para organizar a estrutura básica da sociedade
bem-ordenada. Sabe-se que esses princípios são o (i) da igual liberdade e (ii) da igualdade
equitativa de oportunidade e princípio da diferença, onde o primeiro diz respeito as questões
da liberdade e o segundo da igualdade –naquilo que se refere as questões sociais e econômicas.
Portanto, desta maneira, após apresentar a ideia de posição original, apresenta-se os princípios
da justiça da teoria da justiça como equidade para a estrutura básica da sociedade bemordenada. E, assim, chega-se ao último ponto deste trabalho, que é saber se a estrutura básica
da sociedade bem-ordenada conseguiria ser razoavelmente estável se organizada por meio
desses dois princípios. Salienta-se que a estrutura básica são as principais instituições sociais e
econômicas de uma sociedade bem-ordenada. Portanto, neste trabalho, tem-se como objetivo
(i) apresentar e debater o conceito de posição original no pensamento de Rawls; (ii) verificar
quais seriam os princípios da justiça escolhidos, segundo Rawls, pelas partes na posição original,
apresentando-os de maneira crítica; (iii) questionando se eles garantiriam a estabilidade
necessária da estrutura básica em uma sociedade bem-ordenada.
Palavras-chave: Rawls. Princípios da justiça. Posição original. Estrutura básica da sociedade.
Sociedade bem-ordenada.

Religião e democracia: ouvindo Alexis de Tocqueville e Jürgen Habermas
MARCELO SANCHES MIRANDA
UFSC - DO
Separados por quase dois séculos, Tocqueville e Habermas dão, em seus escritos, especial
importância ao lugar da religião nas sociedades democráticas (religião e esfera pública). É
interessante notar que, embora existam, obviamente, diferenças e peculiaridades, quando
comparadas as elaborações de ambos, existem também semelhanças, “ecos” tocquevillianos
que soam forte nas páginas onde Habermas aborda o tema. Assim, buscarei apresentar,
primeiramente, a importância atribuída por Alexis de Tocqueville à religião, no tocante ao
desenvolvimento e manutenção da liberdade do cidadão no Estado democrático, importância
esta descrita minuciosamente em sua obra A democracia na América. O individualismo e o
excessivo apego aos bens materiais, perigos comuns a um cenário que privilegia a igualdade de
condições, e que são apresentados por Tocqueville como uns dos grandes e ameaçadores
inimigos da liberdade na organização e manutenção do estado democrático americano, teriam,
na religião, um freio; aquilo que ele define como a moralização da democracia. Também é na
religião, segundo o filósofo francês, que os americanos teriam a principal fonte das crenças e
costumes que os moviam na dinâmica vivência democrática à qual se empenhavam. A
compreensão de como todo esse processo se dava, com a religião e a democracia, aquela a
serviço desta, convivendo positiva e harmonicamente, é o propósito da primeira parte de minha
apresentação. A seguir, buscarei apresentar as ideias de Habermas quanto a questão religiosa,
observando que seu pensamento quanto a essa temática, evoluiu, paulatinamente, na direção
de um resgate do religioso como importante componente na estruturação de um espaço público
pós-secular, o que se dá, segundo Habermas, pelo fato da religião apresentar uma reserva de
valores, éticos e culturais, que podem fortalecer tanto a consciência das normas quanto a
solidariedade dos cidadãos, num contexto de crise da razão secular, mantendo, sempre e
enfaticamente, o alerta quanto à plena distinção quanto à relação religião – estado, assunto
igualmente enfatizado nas reflexões de Tocqueville. Habermas aponta para o fato de que, em
vez de assumir como pressuposto a privatização da prática religiosa, confinando-a
exclusivamente à esfera familiar, importa identificar as configurações específicas que as formas
religiosas assumem em cada sociedade, considerando seus modos particulares de produzir a
diferenciação e a articulação dessas esferas (Estado/sociedade/esfera privada). Também, aqui,
será interessante comparar os escritos do grande filósofo alemão com os do não menos
grandioso filósofo francês.
Palavras-chave: democracia, religião, esfera pública, esfera privada, pluralismo

ANTÍGONA NA MARCHA DAS VADIAS: uma relação entre política, direitos e emoções
Mateus Gustavo Coelho
UFSC - ME
Neste trabalho falaremos a respeito da tragédia Antígona de Sófocles e de como esta
personagem se tornou um marco nas discussões feministas por desafiar as leis do Estado em
nome daquilo que considerava mais importante: seus laços de sangue. Desta forma, ao invocar
seu parentesco, Antígona segue anterior aos caminhos da política, que Hegel chama de “prépolítico, onde o parentesco se dá como anterior à política, mas fazendo parte de seus princípios.
O que Antígona clama não pode ser dito pela voz do Estado universalizante, ela busca uma voz
anterior, aquela que é dada por seus laços ancestrais. Ao desafiar o Estado, ela desafia todo um
sistema vigente que tem no patriarcado as suas bases, nos mostrando que o sistema jurídico é
deficitário ao responder por certas demandas. Ao pretenderem a universalidade tanto o Estado
quanto suas leis esquecem-se dos indivíduos e que é em nome destes que eles existem.
Antígona, assim, é um marco por dar voz a todos os que não a tinham e por desafiar o que não
podia ser desafiado. Mas como podemos ligar Antígona com a Marcha das Vadias? Segundo
André Duarte, a Marcha é representante de um modelo de coletivos autônomos de inspiração
queer e anti-identitária estes coletivos se distinguem dos movimentos de minorias que se
baseiam na noção de identidade como suporte do sujeito de direitos, situando-se num marco
pós-jurídico, ainda que sem desprezar a importância do reconhecimento de direitos nas lutas
contemporâneas. Em suas palavras: “os coletivos autônomos de minorias parecem promover
novas formas de articulação entre vida e política, as quais transcendem a esfera do direito e da
identidade na direção da experimentação de novas formas de viver em comum.” (DUARTE,
2014, p. 402). Segundo Irigaray, Antígona é quem em voz alta se torna a voz do povo, dos
escravos, daqueles que só sussurram sua revolta contra seus mestres, não se caracterizando
como uma líder, mas falando juntamente com os sujeitos abjetos. Ao contrário de outros
coletivos a Marcha é um coletivo autônomo e de formação horizontal, sem lideres ou
representantes autorizados, sendo um movimento que transpassa barreiras nacionais,
acontecendo em diversos locais ao redor do mundo, se caracterizando como um movimento
aberto abarcando pessoas de diferentes cores, classes sociais, sexualidades e gêneros que se
unem em nome das diferentes opressões sofridas. Assim como Antígona, a Marcha não se pauta
em discursos jurídicos e políticos baseados na universalidade, é nos indivíduos autônomos que
ela encontra sua força, estes indivíduos que não buscam se ajustar a partir de parâmetros gerais
de normalidade, buscando se enquadrar nos limites tradicionais da moralidade, pelo contrário,
estes se caracterizam pelo uso de roupas provocantes e exageradas. É na exposição dos corpos
nus que a Marcha chama a atenção/o para suas reinvindicações, para Duarte: “se o corpo é o
lugar privilegiado de inscrição de múltiplas formas de sujeição e violência na cidade, seja então
o corpo uma arma de combate político cotidiano por novas possibilidades de existência e de
circulação em comum na cidade” (DUARTE, 2014, p. 409), o corpo se torna instrumento político,
sendo a principal arma de combate às violências que o próprio corpo sofre. O próprio nome da
Marcha se dá como um ato político pois toma para si e ressignifica um adjetivo pejorativo
brincando com padrões estabelecidos em nossa sociedade e invertendo o pejorativo em
significado positivo. A Marcha das Vadias luta pela liberdade individual e o direito aos corpos de
forma livre, sem o risco de que estes sejam violados, para este coletivo “tão importante quanto
punir juridicamente os agressores é impedir que novas agressões se repitam e, para isso, tal
coletivo não recorre apenas ao direito, mas, principalmente, à ideia de que as diferenças podem
e devem conviver no mesmo espaço urbano.” (DUARTE, 2014, p. 410) O clamor de Antígona não
está apenas em enterrar seu irmão, indo muito além, buscando sobrepor o cuidado ao Estado
de direito, ela, ao desafiar a lei de Creonte, desafia também todo um sistema jurídico/moral
baseado em um sistema patriarcal em que as vozes individuais são suprimidas. Antígona clama

pelo direito ao seu sangue, à sua liberdade e individualidade, mas seu clamor não é apenas por
ela mesma, é uma voz de esperança para todos aqueles que não tem voz e que não são ouvidos.
Dentro deste sistema que se esquece dos indivíduos e se pauta em uma pretensa universalidade
racional, Antígona é quem clama pelo cuidado com o outro e as relações pessoais diretas, este
cuidado como busca da superação da impessoalidade através da própria condição humana e de
nossa capacidade de nos importarmos com os outros.
Palavras-chave: Antígona; feminismo; política; marcha das vadias; legalidade

Fortuna, ceticismo e ação política em Montaigne: uma leitura de “Da presunção”
Mateus Masiero
Unicamp - DO
A presente comunicação tem por objetivo elaborar uma leitura do capítulo 17 do livro II dos
Ensaios de Montaigne, que se intitula “Da presunção”, no intuito de evidenciar a relação
existente entre alguns importantes aspectos do pensamento do autor. Trata-se de um recorte
dentro da pesquisa mais abrangente que temos desenvolvido sobre os Ensaios, e nosso objetivo
aqui será mostrar que a concepção de fortuna apresentada pelo filósofo francês acarreta uma
série de consequências teóricas, sobretudo no plano antropológico e no plano político de seu
corpo de ideias (sendo que estes dois últimos constituirão nosso enfoque neste trabalho). Em
diversos momentos dos Ensaios, Montaigne caracteriza a fortuna como sendo um poder
soberano, o qual não pode ser evitado nem enfrentado pelo ser humano de maneira alguma.
No capítulo II, 17, especificamente, esse tema da soberania da fortuna aparece atrelado a dois
aspectos dignos de nota, ambos decorrentes do neopirronismo do autor, quais sejam: i) a crítica
à vaidade humana e ii) a incapacidade de se obter por meio da razão um consenso nas decisões
públicas. Montaigne descreve o ser humano como impossibilitado de encontrar a verdade
última das coisas pelo uso de sua razão, à maneira da tradição cética que muito o influenciara;
de modo que o otimismo racional defendido por muitos de seus contemporâneos não passa de
presunção e vaidade, pois é baseado na crença de que a razão humana poderia realizar
empreendimentos que, na verdade, estão além de sua capacidade, cabendo apenas ao domínio
da fortuna – essa descrição da condição humana como limitada e inepta é o que chamaremos
de “plano antropológico” da discussão. Por outro lado, a postura cética também gera um
empecilho às questões do âmbito prático, uma vez que, seguindo a razão, podemos encontrar
diferentes argumentos (embora todos igualmente bem fundamentados) para sustentar os mais
variados pontos de vista sobre a mesma questão, levando ao que os céticos chamaram de
“suspensão do juízo” – tal dificuldade em alcançar consensos nos debates referentes aos
assuntos públicos é o que chamaremos de “plano político” de nossa discussão (é nesse plano
que nos defrontamos com uma explícita crítica à doutrina de Maquiavel, um dos elementos mais
importantes do capítulo II, 17). Diante de todos esses fatores, torna-se necessário refletirmos
acerca das relações existentes entre a concepção montaigniana de fortuna, e os mencionados
planos antropológico e político que se percebem no capítulo II, 17. Por exemplo, o que
Montaigne entende por ação política e qual a sua legitimidade, em meio a tantas considerações
acerca da inépcia e da impotência humanas? Quais são as possibilidades de ação humana diante
da inexorabilidade da fortuna? É possível (se sim, como se daria) algum tipo de deliberação
política a despeito da irresolução causada pela suspensão de juízo cética? Como compreender,
dentro desse contexto, a crítica às doutrinas maquiavelianas? É possível chegarmos a uma
compreensão minimamente clara e coerente acerca das ideias de Montaigne no tocante a esses
assuntos? Pretendemos discorrer acerca de tais questões, mostrando as intersecções existentes
entre os mencionados temas ao longo do capítulo “Da presunção”.
Palavras-chave: Fortuna; ceticismo; vaidade; política; Ensaios de Montaigne

Os experimentos de pensamento e sua relação com o debate acerca da autonomia e
a manipulação genética em ética aplicada
Mateus Stein
UFSM - DO
A filosofia pode ser caracterizada pela busca de clareza conceitual através da análise e dissolução
de questões provenientes de uma utilização inadequada de princípios ou ideias que
frequentemente fazemos ao explorar algum assunto. Ao longo da história, os filósofos adotaram
múltiplos métodos investigativos para dar conta de analisar ou dissolver variados problemas
filosóficos. Um exemplo de artifício muito empregado por esses pensadores são os
experimentos de pensamento. De modo geral, os experimentos de pensamento podem ser
categorizados como experimentações mentais que visam examinar as consequências de uma
hipótese ou teoria. Além disso, experimentos de pensamento devem evitar conclusões
contraditórias ou paradoxais, embora muitas vezes sejam utilizados justamente para mostrar as
contradições ou limitações de uma teoria levada até as últimas consequências. O experimento
do quarto chinês de John Searle, O problema do bonde de Philippa Foot, entre outros, são
exemplos contemporâneos de experimentos de pensamentos próprios da filosofia. Por sua vez,
O navio de Teseu de Plutarco e Os paradoxos de Zenão de Eleia, podem ser considerados
exemplos clássicos. Já nas ciências, alguns exemplos de experimentos de pensamento são O gato
de Schrödinger de Erwin Schrödinger, O demônio de Laplace de Pierre-Simon Laplace, O
demônio de Maxwell de James Clerk Maxwell, A experiência de Popper, de Karl Popper, e assim
por diante. Conforme a abordagem adotada pela filósofa britânica Rachel Cooper em Thought
Experiments para explorar mais a fundo os experimentos de pensamento, “um experimentador
de pensamento manipula sua visão de mundo de acordo com questões "e se” colocadas por um
experimento de pensamento” (COOPER, 2005, p. 328). Cooper também sustenta que “quando
todas as manipulações necessárias são realizadas o experimentador de pensamento pode
concluir que o cenário é possível” (COOPER, 2005, p. 328). Além disso, ela acredita, ainda, que
“se um modelo consistente não pode ser construído, então o cenário não é possível” (COOPER,
2005, p. 328). Em outras palavras, Cooper afirma que a legitimidade de um experimento de
pensamento depende da situação de um cenário construído por um experimentador ser
possível. A filósofa britânica basicamente sustenta que os experimentos de pensamento podem
nos ensinar sobre como é o mundo real quando uma situação por eles prevista é extremamente
provável. Por outro lado, se mostram que uma situação é impossível, acabam nos ensinando
sobre como o mundo não pode ser. Similarmente, segundo, Cooper, os experimentos de
pensamento podem ser utilizados para explorar as consequências implícitas de nossas teorias e
crenças preexistentes sobre o mundo. No entanto, esses experimentos de pensamento não
servem para nos ensinar coisas novas sobre o mundo. A presente investigação tem como
objetivo explorar a temática dos experimentos de pensamento tendo como ponto de partida a
abordagem adotada por Rachel Cooper em Thought Experiments (2005) para determinar a
razoabilidade de um cenário concebido por um experimentador em seus experimentos de
pensamento. Para isso, esperamos poder afirmar se o experimento de pensamento eleito para
análise pode nos ensinar algo acerca do mundo real e ou se pode ser utilizado para explorar as
consequências implícitas de nossas teorias e crenças preexistentes sobre o mundo. Tal proposta
será trabalhada na primeira seção deste artigo, e o experimento de pensamento explorado
nessa seção consiste no que o filósofo britânico Galen Strawson intitula Argumento Básico em
The Impossibility of Moral Responsibility (1994). Como o nome já sugere, nesse artigo Strawson
busca demonstrar através do emprego de um experimento de pensamento por ele retratado
exaustivamente, que a imputabilidade de responsabilidade moral (e autonomia) sobre os
agentes é algo problemático. Na segunda seção, por sua vez, apresentaremos como o
experimento de pensamento explorado na primeira seção é apropriado por Russell Blackford

em Genetically engineered people: Autonomy and moral virtue (2010) para defender a
manipulação genética de embriões. Essa discussão típica da área de ética aplicada será
introduzida na presente apreciação através das reflexões promovidas por Julian Savulescu em
New breeds of humans: The moral obligation to enhance (2005). Por fim, na Conclusão,
promoveremos um breve debate acerca da relação existente entre os experimentos de
pensamento e a ética aplicada. Aqui o texto explorado será A Moderate Defence of the Use of
Thought Experiments in Applied Ethics (2011), de Adrian Walsh.
Palavras-chave: Argumento Básico. Autonomia e Responsabilidade Moral. Ética Aplicada.
Experimentos de Pensamento. Manipulação Genética.

Notas acerca do suposto formalismo no Direito em Kant
Nilmar Pellizzaro
UFSC - DO
Na MS Kant cria um sistema da razão prática (moral) do qual descende a Ética e o Direito, sendo
a lei moral a fonte dos deveres, quer dos éticos (deveres de virtude) quer dos jurídicos. No
tocante à Ética, a lei moral produz a liberdade interna quando coage internamente o arbítrio
(autocoação) para que este produza máximas que conduzam a uma ação motivada pelo dever.
Por isso, os deveres da liberdade interna determinam, além da forma, a matéria do arbítrio, isto
é, um fim para a ação. No tocante ao Direito a lei moral (enquanto vontade unida de todos)
coage apenas externamente o arbítrio através do imperativo do Direito (“age exteriormente de
tal modo que o uso livre do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um segundo
uma lei universal”), produzindo a liberdade externa. Assim, o Direito regula apenas a forma dos
arbítrios segundo uma lei universal de liberdade, não se importando com a matéria da obrigação
(fim), de modo que o agente pode escolher qualquer móvel para sua ação. Ocorre que, segundo
Kant, os deveres jurídicos fundam-se na lei moral (a qual no Direito manifesta-se como vontade
unida do povo), isto é, na consciência da obrigação. Então, como entender a afirmação de que
ao Direito importa apenas a forma dos arbítrios e não a matéria? Se existe um dever jurídico,
isso implica que ele tem materialidade, devendo ser sustentado pela lei moral, da qual deriva
sua normatividade. Além disso, deveria a vontade unida ser considerada um princípio
puramente formal se ela é a própria lei moral no âmbito da liberdade externa (Direito)?
Curiosamente, em TP Kant diz que uma lei que tornasse imutável uma constituição eclesiástica
seria uma lei nula, já que se oporia ao destino e aos fins da humanidade (TP: AA 08, 305). Em
ZeF, quando justifica a extinção dos exércitos permanentes, Kant diz que os homens não devem
ser tratados como se fossem coisas, como simples máquinas, já que isso não se harmoniza com
o direito de humanidade na nossa própria pessoa (ZeF, AA 08: 344; 345). Na MS Kant diz que o
cidadão no Estado deve sempre ser tratado como um membro colegislador (não como um mero
meio, mas também ao mesmo tempo como um fim) e por isso deve pedir-se o seu
consentimento para a guerra (MS, AA 06: 345). Nesses excertos há uma referência clara de Kant
de que se está tratando de questões jurídicas e não éticas stricto senso. Então, quando Kant diz
que é preciso levar em conta o direito de humanidade e tratar as pessoas como fim, teríamos
uma contradição em relação à premissa de que ao Direito não importa a matéria do dever (fim),
mas apenas a forma. Como explicar esta ambiguidade no sistema kantiano? Nossa hipótese é
que pode ter faltado, por parte de Kant, uma separação na teoria do Direito entre o processo
de formulação das leis (positivação) e o seu modo de cumprimento. Primeiramente, é ponto
pacífico em Kant que quem observa a lei jurídica não precisa estar motivado por ela e por isso
não importa os fins do agente. Por outro lado, Kant nada especifica acerca do processo de
formulação das leis. E por não fazer esta separação seu pensamento cai neste tipo de paradoxo.
Quando Kant diz que é preciso levar em conta o direito de humanidade (segunda formulação do
imperativo categórico), está justamente afirmando que este direito deve servir como critério de
fundamentação das leis, afinal a normatividade é auferida da própria lei moral. Por isso, as leis
devem ser formuladas de tal forma que não firam o direito de humanidade, funcionando este
como um princípio delimitador de segunda ordem. Porém, não pode ser exigido do legislador
que este direito sirva como móbil na hora de elaborar as leis e nem do cidadão ao cumpri-las, já
que o Direito não se importa com a motivação. Ou seja, a vontade unida do povo, embora sendo
um princípio universal, não pode abdicar de materialidade no âmbito da fundamentação das leis
positivas, para não correr o risco de desconectar o Direito de seu fundamento na lei moral. Se
houver esta desconexão, poderemos ter leis pragmáticas, utilitárias, mas não leis fundadas na
razão prática. Afinal, a lei positiva apenas traduz aquilo que é um dever a priori. Por isso então
que Kant afirma na MS que o Direito não pode contrariar a moral e que os deveres jurídicos são

deveres éticos indiretos. Deste modo, no momento em que a lei civil positiva é criada, a
normatividade moral é transformada em coação jurídica externa, sendo a suposta
normatividade aquilo que justifica a coação. Portanto, fazendo a separação entre o âmbito do
cumprimento da lei e o da sua formulação é possível garantir a normatividade das leis jurídicas
sem subsumir o Direito na Ética.
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A oligarquia econômica representa um problema somente para a igualdade política?
Nunzio Alì
UFSC - DO
Hoje em dia, a distribuição de renda e riqueza é uma das questões mais largamente discutidas
e controversas. Trata-se de algo empiricamente constatável (Piketty, 2014), que a atual
distribuição econômica (aqui entendida como o conjunto de renda e riqueza) é enormemente
desigual, tanto no âmbito global como no âmbito nacional. Sobretudo, mostra-se clara a
tendência, nos últimos trinta anos, a um constante incremento não simplesmente da
desigualdade, mas também da concentração econômica nas mãos do 1%, ou mesmo o 0,1%, da
população nacional (ou global, de uma perspectiva mais ampla). O tema desta comunicação,
não obstante, foca-se exclusivamente no âmbito nacional. Desse ponto de vista, uma enorme
desigualdade econômica pode criar os pressupostos para uma oligarquia econômica, ou ‘civil’,
pela definição oferecida por Winters (2011). O primeiro e mais relevante problema de uma
oligarquia ‘civil’ é a violação da igualdade politica, ou seja, que todos os cidadãos tenham o
mesmo poder politico de participar na tomada de decisões coletivas. Para detectar o mecanismo
de reprodução de uma oligarquia ‘civil’ ou econômica, é fundamental levar em conta dois
aspectos do poder politico: poder de impacto e de influência. Uma clássica forma de poder
politico de impacto é o voto; então, o sufrágio universal e a proibição de vender o próprio voto
são instrumentos para garantir a igualde de poder de impacto. O poder politico de influência é
algo mais complexo, e com certeza depende, também, do recurso econômico. Isso significa que
uma grande desigualdade e concentração econômicas podem representar um grande poder de
influência. Em outras palavras, o poder econômico se traduz em poder politico e, por sua vez,
um maior poder politico nas mãos dos mais ricos, ou super-ricos, pode alimentar a desigualdade
econômica por meio de, por exemplo, uma baixa tributação dos rendimentos mais elevados e
uma baixa, ou até inexistente, tributação da herança. Esse círculo é caraterístico de uma
oligárquica ‘civil’. Podemos identificar duas diversas soluções paradigmáticas: a micro e a macro
solução. A micro solução pode ser exemplificada no seguinte lema: manter dinheiro fora da
política. Então, essa solução busca impedir que o poder econômico se traduza em poder politico
por meio de regras rígidas e severas sobre as contribuições às campanhas políticas, pela
divulgação de interesses financeiros e assim por diante. Por isso, a micro solução é conhecida
também como uma estratégia ‘isolacionista’ do sistema político. Por outro lado, a macro solução
tenta resolver o problema através de soluções abrangentes que, entre outras coisas, reduzem
as desigualdades econômicas que podem causar desigualdades políticas. Isso significa que a
macro solução envolve amplas e profundas medidas de (re)distribuição de renda e riqueza. Uma
terceira solução que contém elementos das duas acima é representada pela proposta radical, e
controversa, de Machin (2013) que sugere, como estratégia mais eficaz de ‘isolar’ o sistema
político, de retirar aqueles direitos políticos que permitem ao super-ricos de traduzir o poder
econômico deles em poder politico (então, eles poderiam manter o direito de voto), desde que
os super-ricos em questão tenham a possibilidade de escolher entre perder esse direitos
políticos ou mantê-los ao custo de ver taxada por 100% aquela quota de riqueza que faz deles
potências oligárquicas econômicas. O alvo da comunicação será mostrar como a solução micro,
ou ‘isolacionista’, não é satisfatória mesmo no caso que ela ser capaz de efetivamente manter o
dinheiro fora da politica, ou por meio de uma severa regulamentação, por exemplo, do
financiamento privado das campanhas eleitorais ou por meio da proposta radical de Machin. O
problema é que ela se baseia nas seguintes premissas: o poder politico é capaz de controlar e
moldar todas as esferas sociais e, sobretudo, aquela econômica. E, secundariamente, o poder
econômico não é moralmente problemático, uma vez que ele não se pode converter em poder
politico. O ponto é que numa economia de mercado a assimetria relacional de poder entre os
agentes econômicos condiciona também os resultados do mercado e a conseguinte distribuição,

apesar do quadro de regulamentação jurídica da esfera econômica do qual o poder politico pode
predispor. Assim, essa assimétrica relação de poder econômico pode representar uma relação
de dominação em si. Isso significa que a oligarquia ‘civil’ não representa um problema somente
para a igualdade politica. Por isso, necessitamos de uma concepção ‘política’ de justiça social
(Rawls, 2003) que leve em conta todos os tipos de relações de poder que podem se tornar
relações de dominação, não só politica mas também econômica. Contudo, ao se preferir a macro
solução, a sugestão é adotar um sistema pré-distributivo, focado na dispersão da riqueza (em
contraposição ao um regime eminentemente redistributivo), como por exemplo na ideia da
democracia de (pequenos) cidadãos-proprietários (Thomas, 2017).
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A Problemática sobre o Conceito de Autoridade em Hobbes
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Thomas Hobbes em suas obras Leviatã e De Cive nos apresentou um experimento mental de
como seria o Homem em seu Estado de Natureza, constatou que mediante a falta do Estado
teríamos a possibilidade de uma guerra iminente de todos contra todos e por meio desta
constatação nasce a teoria política de Hobbes, pautada no contratualismo esta teoria é voltada
para o governo absolutista, cujo o súdito autoriza o Soberano tal como um ator a agir em
beneficio deles (súditos). Hobbes explica a autorização como deter o direito sobre algo ou
alguém, a saber, neste estudo, a autorização dada do súdito ao Soberano, o filósofo defende
que a soberania é absoluta e portanto tem total poder de delegar sobre os seus, não só por meio
de leis, mas também por meio de ações punitivas no caso do descumprimento de pactos.
Todavia Hobbes comete falhas, primeiramente porque evidencia que um Soberano possui
deveres, tal como defender e educar o povo mantendo a paz e que jamais deve governar tendo
em vista seus próprios interesses, o filósofo defende também o direito de autopreservação e
por conta disso acaba por deixar lacunas sobre os limites da autorização que é cedida ao
Soberano. Estas falhas foram evidenciadas por David Gauthier, filósofo canadense liberal, o que
vem dedicando seus estudos já à longa data buscando entender as teorias hobbesianas. Em sua
obra The Logic Of Leviathan faz o estudo da obra de Hobbes, Leviatã, utilizando-se também por
diversas vezes da obra De Cive, o filósofo procurou de forma lúcida e crítica demonstrar falhas
das teorias hobbesianas, porém também buscou maneiras de elucida-la com sobriedade e
coerência. E é sobre estas falhas encontradas, a saber, no conceito de autoridade em Hobbes é
que iremos tratar, assim como demostrar possíveis soluções encontradas por Gauthier para
elucida-las, pois o filósofo canadense acredita que Hobbes se equivocou em seu conceito de
autorização, acreditando que a mesma poderia ser semelhante a um cheque dado em branco
ao Soberano, porém também se percebe que Hobbes permite aos súditos o direito de auto
preservação, então, pela ótica de Gauthier o cheque de Hobbes não estaria em branco, ele (o
cheque) pode possuir uma cláusula entre Súdito e Soberano que signifique que não deva
exceder determinadas ações. Assim como nos mostrou que o conceito de autorização em
Hobbes, mesmo sendo o que ele chamou de fracasso magnífico é um caminho frutífero para
entender a relação entre o Estado e o povo. Na base de estudos da ética e da filosofia política
moderna, Thomas Hobbes, sendo um filósofo polêmico visto pela a História como inimigo da
liberdade, foi considerado pelo seus inimigos Claude Lévi-Strauss e Carl Schmitt ambos
totalitarista, como o fundador de liberalismo. A visão de Hobbes do mundo que para muitos
parece exagerada não deixa de ser verdadeiramente perturbadora, afinal, o homem deseja para
si o que acredita ser o melhor e dentro da sua natureza acaba sempre por buscar os próprios
interesses, porém mesmo Hobbes tendo essa visão do Homem ele crê no direito da auto
preservação e que o indivíduo só busque para si o que é de bom pautando principalmente no
Direito a autopreservação, nossas leis, nossos direitos e até mesmo as o nosso sistema punitivo
demonstram como o experimento mental de Hobbes pode ter viés realístico e inclusive
responderia questões sociais e políticas vigentes na atualidade.
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Frantz Fanon e sua crítica antecipada à psiquiatria
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Em seu aclamado livro "Pele negra, máscaras brancas", o psiquiatra franco-martinicano Frantz
Fanon pretende apresentar, no quarto capítulo, duas objeções à obra Psychologie de la
colonisation, de Octave Mannoni – psicanalista e psiquiatra francês, na medida em que este e
sua obra, diante da “situação colonial, não conseguiu estabelecer suas verdadeiras
coordenadas” (FANON, 2008, p. 84). Contudo, Fanon reconhece que o autor se preocupou com
a ação da pessoa colonizada frente às condições históricas que produziram os contextos
coloniais. Segundo Fanon, “o problema da colonização comporta assim não apenas a intersecção
de condições objetivas e históricas, mas também a atitude do homem diante dessas condições”
(idem). No âmbito de sua crítica voraz e ácida aos processos colonizatórios que fabricam na
pessoa negra diversas máscaras brancas, Fanon lança mão de seu conhecimento médico e
psiquiátrico com a finalidade de combater a tese de Mannoni na qual existiria, essencialmente,
uma situação favorável e, em certa medida, pré-existente na constituição da pessoa colonizada
diante do encontro com o colonizador, fazendo florescer seu complexo de dependência, hoje
ainda conhecido como Transtorno de Personalidade Dependente (TPD) além de inúmeros
problemas no que tange os processos de identidade de um povo. Se o diagnóstico de TPD ainda
pode ser visto herança da colonização e não se assenta, necessariamente, sobre bases
eurobiológicas, como lidar com a crítica de Dominic Murphy que a psiquiatria deveria se
encaminhar para uma junção de dois estágios da classificação conceitual da doença mental
naquilo que ele chama de “two-stage picture”? Se formos generosos com Murphy quando ele
diz que o “progress will not come from the categories and intuitions of common sense (MURPHY,
2006, p. 21) seria certo que o “Constructivism ignores an essential fact about our everyday
thought on mental illness, which is the importance of appropriate causal explanation” (MURPHY,
2006, p. 28), uma vez que é justamente os contextos colonizatórios que engendra o TPD, sendo
assim sua explicação causal neste caso específico? Como entender o que Murphy propõe,
assentando sua crítica à uma estratégia essencialmente científica, à luz do que diz Mbembe: ao
reduzir o corpo e o ser vivo a uma questão de aparência, de pele ou de cor, outorgando à pele
e à cor o estatuto de uma ficção de cariz biológico, os mundos euro-americanos em particular
fizeram do Negro e da raça duas versões de uma única e mesma figura, a da loucura codificada
(MBEMBE, 2014, p. 11)? Portanto, este trabalho pretende apresentar os aspectos fundamentais
da antecipada crítica fanoniana ao modelo médico psiquiatra de sua época na medida em que
também pode reafirmar sua crítica na discussão que ocorre em Murphy, mesmo 50 anos depois
da publicação de "Pele Negra, Máscaras Brancas" e "Os Condenados da Terra", textos
fundamentais do autor e que apresentam essa discussão.
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O critério meritocrático é suficiente?
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O objetivo do presente artigo é discutir um dos problemas que envolvem a ação afirmativa: o
critério meritocrático e as noções vinculadas a esse critério,a saber o merecimento e o
desenvolvimento de talentos. A análise desses conceitos será feita a partir de duas das teorias
da justiça mais influentes da contemporaneidade: as teorias da justiça de John Rawls e Ronald
Dworkin. Apresentarei as críticas dirigidas não apenas à política de ação afirmativa por,
supostamente, anular o critério meritocrático, mas, também, as críticas de filósofos como
Michel Sandel e Robert Nozick à concepção de justiça de Rawls e Dworkin para problematizar a
noção de mérito, merecimento e talento. Pretendo esclarecer que, quando contrastado com
princípios de justiça, o critério meritocrático não é apenas insatisfatório, como pode ser, ainda,
injusto. A ideia de que uma pessoa deve ser avaliada exclusivamente de acordo com suas
aptidões e talentos é tida como a única maneira justa e imparcial de escolher quem será
contratado para determinado cargo, ou ainda, quem ocupará uma vaga em um curso de ensino
superior. Dessa maneira, uma pessoa pouco inteligente e que nunca se esforçou muito nos
estudos não se surpreenderá se não for aceito em um curso superior, bem como, uma pessoa
pouco talentosa e que nunca se empenhou com afinco em seu trabalho também não esperará
por uma promoção. E o comportamento contrário será retribuído: os inteligentes que sempre
se esforçaram nos estudos serão recompensados ao serem aprovados nos cursos e
universidades escolhidos. E de igual maneira, os mais talentosos e qualificados serão
promovidos em seu trabalho. Assim, o mérito tornou-se não apenas um critério de contratação,
mas um sistema de recompensas. As pessoas que foram admitidas em altos cargos e excelentes
universidades fizeram por “merecer” a promoção e a vaga no curso superior. Para seus
defensores, o critério é justo, pois os cargos em empresas e vagas em disputadas universidades
são distribuídos através de um critério imparcial que promove a responsabilidade dos indivíduos
por suas escolhas e a competência que o indivíduo possui em fazer dessas escolhas frutíferas.
Promove ainda a concorrência construtiva entre os candidatos que se esforçarão cada vez mais
para atingir a excelência no trabalho e nos estudos para continuar sua ascensão social,
econômica e intelectual. A partir dessa lógica, todos são tratados de forma igualitária, pois o
mérito é o único critério que distingue os candidatos e que, consequentemente, escolhe o
melhor candidato ou candidata para a posição. A política de ação afirmativa subverte a lógica
da meritocracia e por isso, é compreendida como um instrumento injusto de distribuição de
cargos e posições, ou ainda, como forma inadequada de compensação por injustiças passadas.
A ação afirmativa possui como método a concessão de tratamento preferencial a indivíduos de
minorias sociais, étnicas, de gênero e também para deficientes físicos, reservando vagas ou
estipulando cotas mínimas em universidades e em cargos em empregos públicos e/ou privados.
Dessa maneira, o mérito não é apenas o único critério que passa a ser considerado para a
aprovação no curso de nível superior e para a contratação empregatícia. Para os opositores da
ação afirmativa, a política gera uma sensação de injustiça, devido à discriminação inversa a qual
os indivíduos que não são contemplados para o tratamento preferencial são submetidos.
Contudo, antes de atacar a ação afirmativa a partir do critério meritocrático é necessário analisar
a própria noção de mérito e as consequências que esse critério possui na vida em sociedade, e
não simplesmente, defendê-lo de antemão como se fosse um conceito último – um paradigma.
Por isso, é essencial a análise da relação do critério meritocrático com a concepção de justiça,
para que seja possível perceber se a partir dessa correlação o critério meritocrático se sustenta
como um critério necessário e suficiente na distribuição de cargos e posições na sociedade. É
fundamental analisar e problematizar, também, a correlação direta que parece ser feita entre
mérito e atributos como o merecimento, talento, esforço, inteligência etc. Apenas assim, é

possível compreender se realmente o mérito pode ser considerado um critério justo e imparcial,
e que por isso, deve ser o único critério a ser levado em consideração na distribuição de cargos
e vagas em cursos superiores. Somente após a análise desses conceitos será possível chegar a
conclusão de que o conceito meritocrático é capaz de assegurar sozinho os direitos que os
indivíduos possuem em uma sociedade liberal e democrática.
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Pesquisar acerca do conceito de razão nas obras de Nietzsche nos permitirá refletir sobre as
hipóteses de “se há uma razão prática”; se é possível uma “ética nietzschiana”; perscrutaremos
sobre esta temática aportando na segunda dissertação da obra Genealogia da moral. Assim,
projetamos obter elementos para responder a questão: como é uma norma? Os resultados
deste ensaio não tem por objetivo encerrar a questão, mas trazer perspectivas de algumas
reflexões de Nietzsche sobre o tema, como ferramenta crítica aos critérios objetivos que
sustentam as normas morais, nos mais diversos modelos teóricos vigentes. A crença em
construir algum conhecimento, ou mesmo qualquer ideia que se pretenda fixa, segundo
Nietzsche é um erro necessário, que desde os tempos mais primitivos permitiram a espécie
humana a conservar-se e expandir-se no transcorrer histórico do mundo. O aspecto negativo
destes erros, se dá em parte, pelo modo em que os filósofos da tradição conceberam o homem,
não como Nietzsche descreve-o, enquanto vontade de potência, mas sim como uma dualidade
instintos/razão, segundo estes filósofos a razão caracterizaria certa distinção e primazia da
espécie em relação as outras, mas também desempenharia um controle legitimo sobre os
instintos (o corpo). Para Nietzsche o corpo é prova do devir, o absoluto fluxo das forças, está
afirmativa torna toda pretensão humana de fixidez – uma ilusão. Em A gaia ciência (livro I, §. 11
e §.10) apresenta seu projeto de “incorporação do saber”, onde explícita que durante a evolução
e a história incorporamos erros fundamentais em nossa cognição, as representações (erros)
tento a utilidade de conservação da vida acena para uma perspectiva positiva dos axiomas que
se pretendiam absolutos. Por outro lado numa perspectiva negativa, o engendramento destas
ideias fixas teriam contribuído para que o humano, negasse aquela afirmativa que o põe no
mesmo status de todos os outros seres vivos, ou seja, aquela de que a sua única realidade é o
corpo, com suas pulsões organizadas hierarquicamente obedecendo assim, a lógica da vontade
da potência, esta deve ser concebida tanto psicológica quanto fisiológica. (“Dicionário
Nietzsche”, Salanskis, 2016, pg. 159). Em Para além de Bem e Mal §.23 Nietzsche funde a
psicologia e fisiologia em fisiopsicologia, nesta acepção, o corpo se comparado a mera
introspecção ofereceria certo privilégio metodológico para uma análise filosófica, nesta
perspectiva fisiopsicológica o corpo é descrito enquanto uma multiplicidade de almas que em
suas relações de mando e obediência teriam como critério de organização as condições que
permitissem a constância da vida. Estas novas nuances são de estrema relevância para sua
genealogia e seu projeto de cultivo (Dicionário Nietzsche, Salanskis, 2016, pg. 160). Em seu Assim
falava Zaratustra (Dos desprezadores do corpo §5, §6) Nietzsche aponta duas “razão”,
afirmando que o corpo é a “grande razão” e a outra, chama de “pequena razão” – aquela forjada
pela tradição, que no entanto, não é mais que um instrumento do corpo. (Dicionário Nietzsche,
Lima, 2016, pg. 365). Na Genealogia da moral (segunda dissertação §1 e §2), Nietzsche remete
Aurora (livro I, §9), onde desenvolve o conceito de “eticidade do costume” supondo que desde
os tempos mais primitivos, as relações de mando e obediência, bem como o engendramento de
valores e normas no transcorrer civilizatório fez o indivíduo sacrificar-se, essas reflexões são
atenuadas na segunda dissertação, §3 GM, onde destacam-se aspectos cruéis na construção dos
valores humanos forjados a ferro e fogo, a capacidade do homem de cumprir promessas, de
assenhorar-se diante de si mesmo, sua responsabilidade, provem de uma necessidade primitiva,
pois, foi preciso superar o esquecimento (uma força orgânica oriunda da animalidade humana),
a partir de uma memória. Desta última, surge a responsabilidade como “instinto dominante”, a
isso – o homem chamou “de sua consciência”. Nietzsche menciona a mais antiga e douradora
psicologia da terra, explicada a partir do axioma – “Gravasse algo a fogo, para que fique na
memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória”, em seguida destaca exemplos

de punições que outrora era tido como normal, como castrações, esquartejamentos etc. Com
ajuda de tais imagens e procedimentos, termina-se por reter na memória cinco ou seis “não
quero”, com relação aos quais se fez uma promessa, a fim de viver os benefícios da sociedade –
e realmente! Com ajuda dessa espécie de memória chegou-se finalmente “a razão”! – Ah a
razão, a seriedade, o domínio sobre os afetos, toda essa coisa sombria que se chama reflexão,
todos esses privilégios e adereços do homem: como foi alto seu preço! Quanto sangue e quanto
horror há no fundo de todas as ‘coisas boas’!... (Nietzsche, 1998, pg. 52). A mnemotécnica como
método na “incorporação” de axiomas se instituiria nas esferas jurídicas, religiosas etc. até um
ponto em que nas relações humanas (que são no fundo de cunho “econômico”), numa lógica
credor/devedor – internaliza-se a noção de “dívida” transmutando-a em sentimento de “culpa”.
Palavras-chave: Razão-prática; corpo, fisiopsicologia; norma.

Um Desafio para o Cognitivismo Moral Naturalista – Terceirizando o Juízo Moral
Rafael Graebin Vogelmann
UFRGS - DO
De acordo com o Cognitivismo Moral, juízos morais são proposições que visam descrever
aspectos morais da realidade. Juízos morais são, portanto, dotados de valor de verdade.
Usualmente cognitivistas morais sustentam que termos morais designam propriedades morais
e concebem juízos morais como atribuição de tais propriedades. Variedades de Cognitivismo se
distinguem em termos de como caracterizam as propriedades morais. Na sua versão naturalista,
Cognitivismo é a tese de que juízos morais consistem na atribuição de propriedades naturais às
ações, objetos, pessoas, eventos ou instituições avaliadas, onde “natural” indica de maneira algo
vaga que a propriedade em questão se ajusta a nossa visão de mundo científica. O objetivo deste
trabalho é apresentar um desafio ao Cognitivismo Moral Naturalista que passou despercebido
no debate recente em torno dessa posição. A dificuldade em questão tem uma forma muito
simples: identifico um traço distintivo do juízo moral e argumento que se aceitamos que juízos
morais consistem na atribuição de propriedades naturais, então não há como dar conta deste
traço. O traço que tenho em mente consiste no fato de que juízos morais não podem ser
terceirizados. Alguém terceiriza o juízo de que p se, e somente se, toma como fundamento para
sua convicção de que p o fato de que que alguém considerado confiável em seus juízos sobre o
tópico em questão sustenta que p. Terceirizar juízos é algo que fazemos cotidianamente. Se
consulto a previsão do tempo e desenvolvo a convicção de que “amanhã será um dia
ensolarado” e alguém que me pergunta porque acredito nisso, minha resposta pode muito bem
ser que “acredito porque é o que o serviço de previsão do tempo diz, e eu confio nele”. Eu posso
admitir que sou incapaz de avaliar as razões que os meteorologistas oferecem em favor de seu
veredicto, mas isto não me impede de considerar minha convicção adequadamente
fundamentada. O fato de que a opinião em questão é sustentada por um especialista é toda a
razão que eu preciso para aceitá-la. Neste sentido, eu transfiro a tarefa de fundamentar o juízo
para o especialista – é nisso que consiste terceirizar o juízo. O ponto aqui é que não há situação
análoga quando se trata de juízos de valor. Suponha que uma pessoa P é confrontada com um
dilema moral: como uma pacifista, ela se pergunta se deveria aceitar um emprego em uma
fábrica de armas químicas dado que isto possibilitaria um aumento significativo de bem-estar
para sua família, que atualmente enfrenta sérias dificuldades econômicas. Suponha que após
pensar muito sobre o que fazer, P não consegue se decidir e diz: “não sei o que fazer. Vou
perguntar a B”. Isso pode significar que algo como “não posso me decidir, talvez B tenha algo
iluminador a dizer”. Mas se significa que P vai aceitar a recomendação de B, seja lá qual ela for,
a atitude de P nos deixará desconcertados. Se P recusa o emprego e lhe perguntamos porque
pensou que não deveria aceitar o cargo, uma resposta como “Porque B me disse” é
completamente insatisfatória. Em contraste com o caso do meteorologista, o mero fato de que
B sustenta que P não deveria aceitar o emprego (mesmo que consideremos B um sábio moral)
não pode fornecer um fundamento para a convicção de P de que ela não deve aceitar o
emprego. Em outras palavras não há especialistas morais. Se A é um especialista no assunto x,
então o fato de que A sustenta uma opinião O com respeito a x fornece razão para que leigos
sustentem a convicção O, mesmo que sejam incapazes de oferecer qualquer razão adicional
para sustentar que O. Neste sentido, a responsabilidade por fundamentar a convicção é
transmitida a um terceiro. Isso é impossível quando se trata de juízos de valor. O traço distintivo
do juízo moral para o qual chamo atenção é, portanto, este: juízos morais não podem ser
terceirizados. O desafio ao Cognitivismo Naturalista é o seguinte: se juízos morais estão no ramo
de descrever aspectos naturais da realidade, e nossas questões morais são questões sobre a
caracterização naturalista de algo, porque não podemos terceirizar juízos morais? Se o
naturalista não é capaz de oferecer uma respostas satisfatória a este questão, então sua teoria

falha em dar conta de um traço distintivo do juízo moral. Neste trabalho exploro algumas
respostas possíveis a esta dificuldade sugeridas por David Copp, um proeminente defensor do
Cognitivismo Naturalista, e argumento que elas não são bem sucedidas. Temos aqui, portanto,
um sério desafio ao Cognitivismo Naturalista que não pode mais ser ignorado.
Palavras-chave: Juízo Moral, Cognitivismo, Naturalismo, Testemunho, Terceirização.

O argumento da estabilidade e etapas argumentativas da Posição Original
Raquel B. Cipriani Xavier
UFSC - DO
A teoria da justiça como equidade formulada por John Rawls está estruturada em dois âmbitos,
o normativo, vinculado ao conceito de correto (right) e o descritivo, vinculado ao conceito de
bem (good). O aspecto normativo da teoria trata da justificação do procedimento de
representação e da especificação dos princípios de justiça, ao passo que o aspecto descritivo
trata de descrever e explicar a psicologia moral e o senso de justiça. O objetivo deste trabalho é
evidenciar como estes âmbitos se revelam nas duas estratégias de justificação presentes no livro
A Theory of Justice (1971). Deste esforço resulta que traremos à tona um aspecto pouco notado
pelos comentadores de Rawls: tanto o método do Equilíbrio Reflexivo, quanto a Posição Original
estão estruturados em duas etapas, isto é, cada uma destas estratégias justificatórias possui um
âmbito normativo e outro descritivo. Primeiramente, apontaremos as passagens em que esta
hipótese é textualmente confirmada tanto em A Theory of Justice quanto em Justice as Fairness:
a Restatement (2001). A partir deste ponto, focaremos nossa análise na Posição Original,
explicando suas duas etapas argumentativas e as razões do filósofo para introduzir esta partição.
O primeiro ganho teórico que temos ao tornar clara a estrutura da Posição Original é que passa
a ser possível localizar o argumento da estabilidade como estando inserido no interior deste
mecanismo de representação, mais especificamente, na segunda etapa argumentativa, isto é,
no momento descritivo da teoria. No primeiro momento, o filósofo pretende mostrar que as
partes, movidas pelo interesse racional de garantir mais bens primários do que menos,
acabariam escolhendo os dois princípios de justiça como equidade, e não o princípio da
utilidade. Esta primeira etapa do argumento a partir da posição original é geralmente tomada
como o experimento completo. Por isso, numa primeira leitura de TJ, temos uma impressão de
que as reflexões acerca da estabilidade (e, portanto, da psicologia moral e sentimentos morais)
ocorrem em algum momento depois de já escolhidos os dois princípios da justiça e de encerrado
o raciocínio a partir da Posição Original, como se em algum momento após a conclusão do
experimento, ou em um ponto de vista em que as partes não estejam submetidas às condições
e restrições impostas pela da PO. De acordo com Rawls, quando se examina apenas um dos
elementos da posição original pode-se ficar com a impressão de que essa concepção de justiça
é egoísta, o que é, nas palavras do filósofo, “uma ilusão” (Cf. TJ, § 25, p. 181). Ele reconhece que
pessoas concretas em suas vidas cotidianas não são mutuamente desinteressadas ou
puramente egoístas, e que são motivadas pelas mais variadas inclinações e sentimentos, tais
como vergonha e humilhação, inveja, desejo de dominar e subjugar, e de privar outrem da
justiça, dentre outros sentimentos destrutivos (Cf. TJ, p. 175; JF, p. 288). Em razão disso, assume
que uma teoria da justiça satisfatória e realista deve lidar com essas questões, isto é, deve ter
um lugar para as psicologias especiais. Para lidar com as críticas de que sua concepção de justiça
se afasta muito da realidade, o lugar que Rawls reserva para a análise dos sentimentos e da
psicologia moral é segunda etapa do argumento a partir da posição original. Depois que os
princípios são provisoriamente escolhidos na primeira etapa, é preciso verificar se o senso de
justiça e a psicologia moral engendradas pela aplicação institucional dos princípios escolhidos
provisoriamente são capazes de garantir o apoio às instituições justas ou se têm probabilidade
maior de despertar e incentivar propensões e inclinações tais que tornem o sistema social
incompatível com o bem dos cidadãos (Cf. TJ, §80, p. 655). Apesar de Rawls defender a
prioridade do correto sobre o bem, para que a concepção de justiça consiga engendrar sua
própria estabilidade, é necessário que correto e bem estejam numa relação de congruência, ou,
pelo menos, de não incompatibilidade. Nesse sentido, a Posição Original, compreendida a partir
de suas duas etapas argumentativas, desempenha uma bridge function, isto é, uma tentativa de

mostrar a compatibilidade entre correto e bem e a complementaridade entre o aspecto
normativo e descritivo da teoria.
Palavras-chave: justiça como equidade; estabilidade; posição original; psicologia moral; âmbito
normativo e âmbito descritivo da teoria.

A RELAÇÃO ENTRE ESTADO SOCIAL E DEMOCRACIA EM ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Robson Fransico da Costa
UFPR - ME
Este trabalho pretende apresentar a concepção de estado social e democracia de Alexis de
Tocqueville prioritariamente na obra A Democracia na América, e diz respeito à investigação
sobre em que medida, segundo Tocqueville, o estado social de uma nação determina o
surgimento de sua democracia. Em outros termos, dispomo-nos a indagar as características tidas
como imprescindíveis para que o estado social americano, por exemplo, naquele contexto e
naquela época, inaugurasse uma democracia efetiva. Assim, se a igualdade de condições é um
pressuposto para o processo democrático, a questão seria: poderíamos afirmar que, para
Tocqueville, um estado social capaz de gestar uma democracia já disporia em certa medida de
uma base democrática? Se determinados aspectos sociais e normativos de um estado social
podem definir a noção de democracia, na ausência desses aspectos, um estado “dito
democrático” poderia, então, ser definido como não-democrático, a partir do pensamento
tocquevilleano? Embora Tocqueville enfatize a realidade dos americanos como um estado social
igualitário, ao final da obra Democracia na América, o autor escreve algumas considerações
sobre o estado atual e o futuro das três raças que habitam o território dos Estados Unidos. A
despeito dessa passagem, nos interessa saber se o filósofo trata ou traz em sua obra algum
antídoto ou, ao menos sinaliza uma forma com que os americanos e consequentemente sua
democracia serão capazes de resolver as desigualdades abissais que assolam as “duas raças”
que o próprio autor deixa de fora da sociedade daquele contexto. Nos interessa saber se e como
a democracia, a partir de um contexto desigual, poderá ou não fortalecer-se enquanto regime
político que de fato caminha para uma sociedade mais igual e justa. Nesse ínterim, o tema da
democracia é sempre revisitado perante diversos contextos, sejam eles políticos, econômicos
ou sociais. A concepção de democracia é de modo abrangente tomada na forma com que é
reconhecida pelo senso comum, por vezes generalista, fato que a empobrece e que a torna em
certa medida esvaziada. Esse enfraquecimento também é reforçado pela dificuldade e
distanciamento do reconhecimento da operacionalização do conceito na prática, no cotidiano
dos indivíduos, de tal modo que gera a sensação de que o conceito não pudesse ser aplicado,
mas sim, apenas possível de racionalização.Para nós a tarefa é fazer nesse conceito que é
corriqueiramente entendido por todos, uma inflexão empírica, tentar demonstrar como o
conceito de democracia se dá no “mundo da vida” de modo mais específico, compreender a
partir da tensão Sociedade – Estado a relação entre estado social e democracia na perspectiva
tocquevilleana e se o conceito como percebido por todos é um objetivo ideal a ser alcançado e
ou já está posto como real. Partindo desses pressupostos podemos já tentar esboçar alguns
elementos que produzem tal percepção deste conceito e que fazem parte do léxico não só
acadêmico, mas que, de modo amplo permeia também a linguagem da sociedade em geral ao
se tratar do tema da democracia, no entanto, a partir disso, desenham nossa retórica, pois é na
palavra, escrita ou falada que se dão os debates e contraditórios com os quais se arquitetam um
regime político democrático. O diálogo é, portanto uma das, se não, talvez, a maior
“ferramenta” de trabalho no exercício fazedor de sujeitos políticos. Sujeitos esses, que
conhecem seus direitos e deveres, ou seja, sujeitos políticos capazes de diálogo – debatedores
de ideias, que argumentam sobre seus interesses e os interesses públicos, mas que
fundamentalmente são capazes da convivência em sociedade. Este trabalho é tema de pesquisa
de mestrado na UFPR – Universidade Federal do Paraná e encontra-se embrionário quanto a sua
execução, portanto apresentaremos o seu esboço de forma breve e não se tem pretensão de
esgotar o assunto, muito menos tem condições de arquitetar por hora qualquer conclusão.
Palavras-chave: Democracia, estado social, Igualdade, Relação Estado-Sociedade.

Sujeito, liberdade e responsabilidade em Nietzsche: uma reavaliação do valor dos
valores
Thaise Dias Alves
UFPR - DO
O presente trabalho tem como finalidade investigar como as concepções de sujeito, liberdade e
responsabilidade estão elencadas na obra Genealogia da Moral (1887) e como Nietzsche
reconfigura tal discussão na modernidade. A questão é que, desconfiado de toda e qualquer
atitude dogmática e normativa, Nietzsche dá um passo atrás e se dispõe a analisar tais
concepções adotando um ponto de vista que se afasta da primazia da autoconsciência e da
moralidade. Moralidade, aqui, pensada como o termo se apresenta etimologicamente, ou seja,
do latim moris, que significa costume ou tradição. Assim, apresentaremos o tema através de
duas hipóteses acerca da liberdade que Nietzsche acentua em sua obra de 1887. Numa primeira
abordagem, é possível dizer que (1) não há liberdade, graças a impossibilidade de ignorarmos
os processos orgânicos que existem por trás de todo e qualquer agente. Por outro lado, (2) é
igualmente possível encontrar uma liberdade fundamentada na genuína autonomia do homem
criador nietzschiano, que aparecerá na mesma obra sob égide do “indivíduo soberano”.
Expressão que aparece no §2 da segunda dissertação de Genealogia. Porém, é necessário
destacar que a questão da soberania já se encontra em obras anteriores, como: Aurora (1881)
aforismo 9, em Gaia Ciência (1882) 335, no aforismo intitulado “Viva física!” e na obra Além de
Bem e Mal (1886), aforismo 188. Inicialmente, o trabalho cumpre introduzir a tese de
Genealogia do Moral, obra que se compromete a reavaliar o valor dos valores que sustentam as
concepções de sujeito, liberdade e responsabilidade na modernidade, bem como os fenômenos
morais e sua primazia. No segundo momento, analisaremos as duas concepções de liberdade
em Nietzsche, que estão localizadas na primeira e segunda dissertação de Genealogia, passando
por uma análise acerca das concepções de culpa, má consciência e ascetismo. Por fim,
levantaremos a hipótese que o filósofo não simplesmente inverte os polos da discussão acerca
dos temas e das questões que já foram exaustivamente investigadas por Descartes, Kant e os
moralistas franceses, mas apresenta uma saída que abrange o questionamento acerca do valor
dos valores morais através da concepção de “Indivíduo soberano”. (1) Não há liberdade: É na
crítica de Nietzsche à suposta espontaneidade ou autonomia da vontade do agente - tão
desejada por determinados autores - que nos deparamos com a hipotética falha da
modernidade. Para Kant, a liberdade será como o pressuposto que distinguirá o homem racional
dos demais seres e dará a ele o direito de romper com a cadeia causal da natureza. Sujeito de
suas ações, o homem será o único ser capaz de determinar suas regras e máximas. Em todo o
caso, ele será livre e responsável por suas ações e pela norma a que está obedecendo, pois a
moralidade dos atos humanos está em fazer o uso da liberdade. Porém, quando não há
liberdade para escolher, não se pode atribuir valor moral à qualquer ação. Além disso, para que
o ato possua valor moral, o indivíduo não pode ser coagido, ou impulsionado a agir de
determinada maneira que não seja próprio dele. Eis o princípio da liberdade e autonomia
kantiana. Segundo Giacóia (2012), Nietzsche apontará diversos problemas implicados nesta
“compreensão moral” da conduta humana: I) a crença na suposta unidade e transparência
interior do agente moral, pois, como já visto, é preciso uma crítica da noção de sujeito, até então
entendida apenas como entidade interna, produtora e causadora das ações; II) deve-se
problematizar a pretensa autonomia desse sujeito livre e responsável para agir; III) mesmo
admitindo o autoconhecimento do sujeito moral e sua liberdade para gerir suas ações, nada
garante que ele optará, necessariamente por proceder conforme a moral (a lei universal). Numa
primeira abordagem, para Nietzsche a liberdade aparecerá como mera ficção que ignora os
numerosos processos orgânicos e inorgânicos que preparam o ato desejado. A questão é que
nossas ações dependem de um jogo de força que não são totalmente livres para se expressar,

pois “admitir que ela são livres (as forças) seria o mesmo que dizer que existe alguma coisa além
da força, ou por trás da força” (GM I, § 13, p. 36). O que está por trás da dinâmica apresentada
no §13, segundo o filósofo, é a capacidade do homem de moralizar e de utilizar-se da velha
fórmula de causa e efeito, a mesma que conduz à noção de substância, ou coisa atuante, e que
por sua vez remete a um sujeito que subjaz à toda e qualquer ação, pois só os sujeitos são ativos
(conscientes), por isso, somente eles são causas de eventos. Porém, para Nietzsche, essa seria
uma falsa ilusão de liberdade, ou uma fábula que serviu para instaurar nada mais, nada menos
do que a imputabilidade como meio para purificar os instintos, além de servir como mera forma
de autoconservação.
Palavras-chave: Sujeito, liberdade, responsabilidade, moral, valores

Os direitos humanos como problema político-filosófico: aportes desde o pensamento
de Hannah Arendt
Thiago Rafael Burckhart
UFSC - ME
O processo de desmundanização descrito e vivenciado por Hannah Arendt no século XX
evidencia ascenção das alienações no mundo calcados naquilo que Gabriel Marcel denominou
de “espírito de abstração”. A desmundanização, entendida como perda ou atrofia do espaço
público, impulsiona a reflexão sobre os problemas políticos e filosóficos que marcaram – e, em
certo sentido, ainda marcam – a época. Nasce, portanto, a necessidade de se (re)pensar o
mundo e os fatos mundanos como problema político-filosófico. A compreensão do mundo como
problema político-filosófico implica na reformulação de questões que historicamente marcaram
tanto o pensamento político quanto filosófico, de modo que seja construída uma intrínseca
relação entre essas duas perspectivas. O processo de desmundanização, causado sobretudo
pelos totalitarismos, projeta a necessidade de contextualizar o pensamento filosófico e
diagramá-lo para as questões efetivas da vida cotidiana. O filósofo deve, nesse contexto, estar
à altura de seu tempo, sobretudo no que tange ao ato de compreender a complexidade dos
fenômenos mundanos. O rompimento com a tradição, descrito por Hannah Arendt, redesenha
o campo de significados e nos coloca em desafios imediatos em lhes reconceber. Os direitos
humanos, nesse sentido, reinventados logo após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo sob o
signo da Organização das Nações Unidas (ONU), podem ser compreendidos como uma questão
político-filosófica. E por sê-lo, também os direitos humanos são um produto político-filosófico,
na medida em que eles são em muitos casos, respostas aos problemas dessa natureza. Assim,
os direitos humanos passam a ser a arquitetura que legitima e fundamenta a ação no espaço
público e se colocam como questão central para pensar a condição humana. Nesse sentido, este
trabalho tem por objetivo analisar descritivamente, a partir das contribuições de Hannah
Arendt, o processo de reconstrução dos direitos humanos no século XX como problema políticofilosófico e sua contextualização hodierna a partir dos novos influxos políticos que marcam o
contemporâneo. Para tanto, o trabalho divide-se em três partes: I – Hannah Arendt,
desmundanização e alienações no mundo; II – O mundo e os direitos humanos como questões
político-filosófica; III – Os desafios hodiernos dos direitos humanos como questão políticofilosófica.
Palavras-chave: Direitos humanos; Filosofia; Política; Hannah Arednt;

“Tudo o que é romântico se desmancha no ar”: amor nos tempos de neoliberalismo
Thor João de Sousa Veras
UFSC - ME
Este trabalho parte da ideia de que, o capitalismo, em sua forma neoliberal, levou a cabo o
projeto ético que o poeta francês Arthur Rimbaud já anunciava no seu Une saison en enfer
(1893): “O amor precisa ser reinventado”. Como veremos a seguir, é possível constatar essa
mudança na dinâmica dos relacionamentos amorosos a partir da emergência de novos
diagnósticos críticos que apontam para uma ambiguidade na ideia de uma autonomia romântica
e uma liberdade sexual propagada pela colonização uma nova subjetividade neoliberal nas
esferas modernas da intimidade. Situamos metodologicamente essa análise no contexto da
chamada Teoria Crítica da sociedade, tradição intelectual que se manteve, desde Theodor
Adorno e Erich Fromm passando por Iris Marion Young, Seyla Benhabib e Nancy Fraser,
interessada em intervenções críticas acerca da esfera da intimidade e suas manifestações
afetivas no tecido democrático. Nessa esteira, temos como ponto de partida o filósofo social
Axel Honneth e o desenvolvimento de sua análise da intimidade e suas patologias em dois
momentos, primeiro em Luta por Reconhecimento (1993) quando Honneth interpreta a
dimensão do amor, incluindo relações afetivas de mãe-bebê e de amizade de forma geral,
ressaltando o caráter conflitivo desta experiência, como um resultado interação praticas que
exigem o reconhecimento intersubjetivo das papeis sociais e expectativas de comportamento
vinculado a processos de autorealização ética, no segundo momento, em Direito da Liberdade
(2011), quando Honneth desenvolve uma reconstrução normativa da esfera da intimidade
sexual de uma forma ampliada, como um modelo cooperativo ético e ao mesmo tempo de
satisfação de necessidades ligadas ao corpo e suas manifestações, a partir do ponto de vista da
liberdade social e o seu papel numa eticidade democrática. Nos interessa em sua reconstrução
as transformações estruturais na concepção de amor, que foi alçada por meio de uma libertação
da concepção de relacionamento baseado em trocas econômicas, visando um fim de posição
social por meio de uma abertura para relacionamentos mais puros, baseados nos sentimentos
e desejos, e sobretudo, na ideia de romântica de amor. Com o intuito de dialogar com o modelo
teórico de Honneth, traremos à baila estudos empíricos das sociólogas Eva Illouz e Arlie Horchild,
e o diagnóstico de que o amor sofre uma mudança radical com o desmantelamento do Estado
do Bem-estar social e com as profundas alterações culturais com a interferência do mercado e
suas abordagens reficantes dos sentimentos humanos no contexto de um capitalismo
vocacional, desregulado, orientado por valores de rentistas. Em tempos neoliberais estaríamos
vivendo na pele contradições culturais e efeitos paradoxais dessa liberdade de escolha e
experimentação, bem como nas ideias românticas que nortearam muitos relacionamentos nos
últimos séculos. As consequências institucionais estariam expressas na separação dos parceiros
e no aumento considerável das leis de divórcio resultando numa certa desinstitucionalização da
família nuclear burguesa tradicional. A promesse de bonheur da utopia romântica se incorporou
de maneira paradoxal na cultura do capitalismo consumista Esse processo decorreria de uma
nova forma de organização social que Illouz conceitua de capitalismo afetivo, aonde as relações
de amor e amizade passam a seguir a lógica de funcionamento de relações e transações
econômicas, a liberação sexual passa a ser incorporada ao consumismo emergente da época e
os sentimentos e emoções amorosas passaram a ser administradas e geridas como se fossem
uma empresa. O surgimento de aplicativos como Tinder e sites de relações amorosas e sexuais
mostram uma concepção de relacionamento e laços afetivos frágeis, reificados e
desapaixonados. No neoliberalismo, para parafrasear Marx, tudo que é romântico dissolve no
ar. O próprio sentimento de amor romântico passou a ser uma mercadoria comercializado em
diversos produtos por meio das narrativas performativas de autoajuda e autorealização. Nesse
ensejo, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han toma como elemento de análise o estado de arte

da pornografia em nossa cultura, que segundo Han, se tornou um elemento de destruição do
erotismo e da profanação de eros. Pensando a sociedade contemporânea como transparente,
excitada, expositiva, acelerada e pornográfica, Han estabelece um diálogo com Giorgio
Agamben e George Bataille, e diagnostica a pornografia como expressão máxima da aniquilação
da sexualidade e do amor pelo capitalismo. Em suma, o objetivo deste trabalho consiste em
utilizar como ponto de partida a reconstrução histórica efetuada por Honneth para diagnosticar
o que chamamos de patologias sociais afetivas, obstruções nas formas de reconhecimento
intersubjetivo que geram formas de dominação social, como a de gênero, raça e classe, bem
como utilizar os diagnósticos de Han e Illouz das contradições culturais presentes na sociedade
contemporânea regida por um capital afetivo para melhor compreender as transformações do
amor em tempos de neoliberalismo.
Palavras-chave: Amor. Intimidade. Afetos. Neoliberalismo. Axel Honneth. Eva Illouz.

POBREZA COMO A AUSÊNCIA DE CAPABILITIES: uma análise da definição de pobreza
de Amartya Sen
Tiago Mendonça dos Santos
UFSC - ME
Este trabalho explora as definições de pobreza, considerando as tradicionais definições em
termos absolutos, que enfocam principalmente nas condições materiais mínimas para que uma
pessoa possa viver (foco no conceito de subsistência), e relativos, que concebem que a pobreza
é um conceito que varia de acordo com o padrão de vida de cada sociedade (foco no conceito
de privação), para então abordar o conceito de pobreza como a ausência de capabilities, a partir
do pensamento de Amartya Sen. Após apresentar as definições absolutas e relativas de pobreza,
bem como discutir os meios para se medir a pobreza, este trabalho discutirá o debate entre Sen
e Townsend, que ocorreu entre 1983-1985 na revista Oxford Economic Papers. Em Poor,
relatively speaking Sen (1983) reconhece a preponderância das definições relativas de pobreza
em seu tempo, mas para ele tais definições deixavam de reconhecer a existência de alguns
aspectos absolutos presentes no fenômeno da pobreza. Para o autor a pobreza possui uma
componente absoluta, a ausência de capabilities, bem como em uma componente relativa, o
acesso a bens, rendas e recursos. Em resposta, Townsend (1985) acusa Sen de não compreender
o verdadeiro significado de uma definição relativa de pobreza, assim como procura refutar o
conceito de pobreza medido em termos de capabilities. Em réplica a Townsend, Sen (1985)
enfatiza que a pobreza não pode ser compreendida somente como ser relativamente mais pobre
do que os demais membros de uma sociedade, pois na pobreza há a ausência de um nível
mínimo de capabilities, ou seja, da liberdade de uma pessoa para realizar os functionings que
ela considera valiosos. Desse modo, a abordagem das capabilities permite avançar na definição
da pobreza, ao conceber um certo padrão mínimo absoluto de capabilities que são consideradas
relevantes em uma determinada sociedade, de modo que qualquer pessoa que não atinja este
nível mínimo de capabilities pode ser classificado como pobre, independentemente da sua
posição relativa em comparação com outras pessoas (SEN, 1985). Esta lista de capabilities
mínimas, no entanto, varia de sociedade para sociedade, refletindo os padrões de vida
compartilhados em um determinado momento. Para o estudioso da pobreza as convenções da
sociedade sobre quais capabilities compõem este padrão mínimo são matérias de fato (quais
são os padrões atuais?), não se tratando de questões relacionadas à moralidade ou à avaliação
pessoa do pesquisador (quais deveriam ser os padrões atuais?). A partir do debate entre Sen e
Townsend, na última parte deste trabalho busca-se delimitar melhor o conceito de pobreza
proposto por Sen. Nesta seção são apresentados alguns dos aspectos basilares para a
compreensão do conceito de capabilitiy, como os aspectos do bem-estar e da agência, que
orientam a ação de uma pessoa, assim como as próprias definições de capabilities e de
functionings. Functionings podem ser compreendidos como as várias coisas que uma pessoa
pode fazer, assim como as várias opções do que uma pessoa pode ser. Estes functionings
envolvem, assim, tanto atividades (comer, ler, ver), quanto estados pessoais, desde os mais
simples (estar bem nutrido, estar livre de doenças evitáveis) aos mais complexos (não estar
envergonhado por conta da sua vestimenta, tomar parte da vida comunitária, ter autorrespeito).
Já as capabilities podem ser compreendidas como as diversas combinações alternativas de
functionings que uma pessoa pode realizar. Trata-se, dessa forma, de um tipo de liberdade
substantiva para escolher diferentes estilos de vida (SEN, 2001, 2010). Em Desenvolvimento
como liberdade Sen (2010) avança sua análise da pobreza em termos de capabilities
defendendo-a com base em três argumentos: a) a pobreza pode ser identificada como a
privação de capabilities, pois esta abordagem enfoca em privações intrinsecamente
importantes, pois elas envolvem o estilo de vida que as pessoas podem efetivamente escolher
(ou não) para si; b) existem outras influências na privação de capabilities para além dos baixos

níveis de renda; c) a relação entre a baixa renda e baixos níveis de capabilities varia em
diferentes comunidades, famílias e indivíduos, de modo que o impacto da renda na capacidade
de conversão de capabilities em functionings é contingente e condicional, variando de acordo
com a idade da pessoa, seu gênero, papel social, localização, dentre outros aspectos. Ao final do
trabalho destacam-se três principais razões que podem fundamentar a adoção do conceito de
pobreza proposto por Sen, tratando-se das seguintes: a) esta definição compreende tanto
aspectos absolutos (ausência de capabilities), quanto aspectos relativos (os padrões de vida, que
variam de sociedade para sociedade); b) esta definição de pobreza tem potencial para servir
tanto como um guia para de pesquisas empíricas sobre a pobreza, quanto para a definição de
políticas públicas de combate à pobreza; c) nesta definição considera-se fundamental ouvir às
pessoas em situação de pobreza, para assim definir quais são as suas próprias necessidades, não
havendo, dessa maneira, uma lista de capabilities fundamentais previamente definida pelo
teórico, como se encontra na abordagem das capabilities de Nussbaum.
Palavras-chave: 1. Pobreza. 2. Subsistência. 3. Privação. 4. Capabilities. 5. Functionings.

Propriedade privada: resultado do trabalho ou origem da desigualdade?
Valdir Vieira Rezende
PUC-SP - DO
John Locke, no seu livro “Segundo tratado sobre o governo”, afirma que a vida, a liberdade e a
propriedade são direitos naturais. Em relação aos dois primeiros: a vida e a liberdade, não há
grande dificuldade em entender o pensamento do inglês, pois para ele são bens dados aos
homens por Deus; contudo, em relação ao direito natural à propriedade, é preciso esclarecer
um pouco melhor a teoria de Locke. Para esse pensador, a propriedade é o resultado do trabalho
realizado pelo homem, razão pela qual também é um direito natural. Esclarecendo melhor,
segundo Locke, Deus deixou a natureza disponível para todos e, por isso, quando um homem
dela retira algo pelo esforço de seu trabalho, sendo o trabalho algo também pertencente a cada
um dos homens, acaba por misturar ao que retirou da natureza a algo que lhe pertence – o
esforço de seu trabalho - para se apossar daquilo que anteriormente fora deixado na natureza.
Assim, o trabalho realizado pelo homem para transformar as coisas deixadas na natureza acaba
por tornar aquilo que foi por ele apossado em sua propriedade exclusiva. Podemos concluir que,
ao menos aparentemente, para o pensador inglês, a propriedade, a vida e a liberdade são bens
pertencentes ao homem e, pela “lei da natureza”, podem ser defendidos contra eventuais
investidas de outros homens. Portanto, se alguém investe ou ataca tais bens, por não aceitar
viver segundo a razão e a equidade, é considerado por John Locke como um criminoso e o
ofendido poderá matá-lo. Todavia, não podemos deixar de mencionar que, para Locke, a morte
desse ofensor somente poderá ocorrer se isso for adequado para a preservação da Humanidade.
Desse modo, o pensador inglês prossegue seu raciocínio, Locke sustenta que o pacto social
estabelecido pelos homens, com a instituição do ente moral que deu origem ao Estado, deve
assegurar tal direito natural, ou seja, o direito de propriedade pelo homem. Finalmente, para
Locke, se o Estado não cumprir tal dever de proteção da propriedade, é possível ao homem
exercer pessoalmente a defesa da propriedade. Certamente, em decorrência desse
posicionamento bastante claro em defesa de valores como a vida, a liberdade e a propriedade,
autor como Rolf Kuntz foi motivado a considerar que, para o pensador inglês Locke, “liberdade
e propriedade se haviam convertido em termos quase indissociáveis”, concluindo tal afirmativa
Kuntz faz uma pergunta retórica: “Afinal, não havia Locke englobado a vida, a liberdade e o
patrimônio no conceito de propriedade?” (KUNTZ, 2012, p. 1). Jean-Jacques Rousseau, por sua
vez, trata dessas questões de modo um pouco distinto. No seu livro “Discurso sobre a origem e
fundamentos da desigualdade entre os homens”, o denominado “Segundo discurso”, o
genebrino afirma que o estabelecimento da propriedade privada fixou a desigualdade na
civilização. Logo no início da Segunda Parte da obra referida, Rousseau afirma que alguém
cercou um terreno e anunciou aos demais “isto é meu”; para o genebrino, se naquela ocasião
alguém desmascarasse tal impostor e o impedisse de persistir nesse intento de tornar aquilo
que era comum a todos em algo que lhe pertencesse de maneira exclusiva evitaria muitas
guerras e discórdias para o gênero humano. Para esse pensador, a propriedade é a origem de
um grande problema da civilização. No entanto, o genebrino afirma que a evolução histórica
tornou inevitável o estabelecimento da propriedade privada, fazendo com que fosse
estabelecida a desigualdade entre os homens, razão pela qual, para por fim às divergências entre
eles, foi firmado o pacto social (o pacto histórico), segundo a hipótese teórica do pensador
genebrino. Rousseau também escreveu a respeito do tratamento que deve ser dispensado ao
violador das regras do pacto e o faz na sua obra “Contrato social”. O cidadão de Genebra atribui
a condição de inimigo e rebelde para quem viola as regras estabelecidas para o pacto social
idealizado. Jean-Jacques afirma que o ofensor do pacto deve perecer para a preservação do
Estado. Todavia, adverte o genebrino, a eliminação desse rebelde somente ocorrerá se
eventualmente não puder ser recuperado, pois todo homem pode, de alguma maneira, ser útil

para a sociedade. Destarte, podemos verificar que até mesmo num pacto idealizado o pensador
genebrino considera a hipótese de existirem violadores das regras para a convivência social
entre os homens. Em síntese, o objetivo desta comunicação é promover uma reflexão a respeito
das diferenças entre os pensamentos dos dois contratualistas, no tocante ao problema da
propriedade privada e algumas questões correlatas.
Palavras-chave: Propriedade. Trabalho. Desigualdade. Locke. Rousseau.
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O valor da arte: A possibilidade estética da teoria de Nelson Goodman
Ana Carolina de Melo Coan
ME – UFSC

No campo da estética diversas teorias foram e vem sendo elaboradas com intuito de responder
qual é o valor da arte, as Teorias Normativas da Arte. O presente trabalho apresentará as ideias
desenvolvidas pelo filósofo Nelson Goodman, o qual sustenta, através de sua teoria geral dos
símbolos, que o valor da arte está em sua capacidade de proporcionar entendimento. É razoável
aceitarmos que é possível estabelecer facilmente uma relação entre a arte e o prazer, a beleza e
o estímulo de emoções, mas será possível que ela tenha alguma relação com o entendimento e,
portanto com o conhecimento? Poderíamos começar essa investigação dizendo que a arte
parece, em várias circunstâncias, comunicar algo e se aceitarmos que a arte comunica ou quer
passar alguma mensagem é razoável inferir que, de certo modo, devemos aprender com ela.
Mas, de que maneira, se é que isso é possível, podemos aprender com a arte? Sabemos que
muitos artistas pretendem transmitir mensagens através de suas obras, mas, é necessário
fazermos uma distinção aqui entre obras que apenas exibem ou afirmam e aquelas que nos
levam a um entendimento melhor. Dessa forma, se queremos sustentar que aprendemos com a
arte devemos assimilar que os mais variados tipos de obra não devem nos dar meras
informações e sim que devem fazer progredir o nosso entendimento das coisas. Nelson
Goodman defende, através de sua teoria dos símbolos, que o valor das grandes obras de arte
não é que estas sejam simplesmente agradáveis e belas, mas frisa que seu valor reside na
capacidade da obra contribuir com o nosso entendimento. De certa forma as obras de arte
permitem-nos entender o que é um ser humano, não como o fazem a fisiologia ou a psicologia,
mas nos dando imagens que ajudam a esclarecer a nossa experiência. Ao investigarmos a teoria
deste filósofo em busca de uma resposta ao problema da valorização da arte nos deparamos
com dois problemas e são eles o epistêmico: “A arte pode nos proporcionar conhecimento?”; e
o estético: “Se a arte proporciona conhecimento, isso acrescenta algo ao seu valor?”. Nesta
comunicação trataremos apenas do problema epistêmico. Goodman ao escrever “Linguagens da
Arte”, livro que usamos de ponto de partida, teve como motivação principal apresentar, por meio
de uma argumentação tipicamente analítica, que a arte é uma forma de melhorar nosso
entendimento e que a filosofia da arte tem como finalidade explicar como se alcança isso. Para
melhor compreendermos essa proposta é necessário identificar qual é o sentido que o autor, em
seu texto, está empregando para o termo “entendimento”, a fim de inferirmos qual é, de fato,
sua concepção sobre o valor da arte. Apresentaremos rapidamente nossa investigação iniciada
através da leitura do livro “Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences” onde
Goodman e Catherine Z. Elgin fazem uma diferenciação entre os termos “Knowledge” e
“Understanding”, sendo traduzidos livremente ao português como “Conhecimento” e
“Compreensão”, uma vez que neste texto aparentam estar as ferramentas necessárias para
esclarecermos os termos usados por Goodman e o início de uma resposta para a pergunta
epistêmica que apontamos no início desse resumo.

A relação entre Metafísica e Estética segundo Heidegger

Anderson Kaue Plebani
ME - UFSC
O que a arte tem de familiar para nós tem, em igual medida, de intrigante. Um pouco desta
intimidade está no fato de que a arte remonta às nossas origens, e que ela esteve ao nosso lado
por todo este percurso; simultânea e curiosamente, não só as obras pertinentes a outrora mas
também as obras de nosso tempo imprimem uma distância de nós quando, com cada vez mais
frequência, não sabemos como nos relacionar com elas. Talvez, no tangente à reconciliação ou
à reaproximação, o pensamento possa prestar admirável recurso. Em opinião diametralmente
oposta, pode-se sugerir que pensar a arte seja justamente um dos empecilho para uma
adequada experiência do artístico. Em âmbito acadêmico, naturalmente, tendemos a apostar na
hipótese de que o pensar contribui a uma adequada experiência artística. Ao mesmo tempo,
tomados por perene suspeita, não necessariamente abdicamos de que o pensar, por vezes, possa
causar tanto dano quanto a pretendida medicação. A comunicação proposta visa expor o
argumento de Heidegger que incorpora a estética ao interior da tradição metafísica, e que
entende portanto que o pensar a arte esteve até aqui comprometido com uma tradição
expressamente danosa à arte. O argumento heideggeriano diz, aqui muito resumidamente, que
o pensamento ocidental desde Platão encontra-se comprometido com uma conduta metafísica
que, em seus inquéritos sobre a natureza das coisas, confunde ser por ente, homem por coisa,
fundamento por fundado, verdade por essência, e que no campo da arte, não obstante, também
desloca o que é contingente para o nível do elementar, dissimulando o fenômeno da arte. Se de
partida são aceitas estas alegações, mesmo que hipoteticamente, então uma provocação vem a
pairar sobre qualquer um que se dedica à estética ou à filosofia da arte: para o pensamento que
visa se ocupar legitimamente da arte, está implicado também ocupar-se de uma esquiva da
metafísica e de uma consequente reorientação do próprio pensamento. O argumento insinuado
acima é elaborado na obra heideggeriana em maneira descentralizada e, por vezes, escassa.
Encontramos muitas abordagens sobre a metafísica, assim como lemos algumas indicações
sobre estética, mas a relação entre ambos é referida raramente e, com recorrência, já
pressupondo a compreensão de ambos os conceitos. Portanto, a partir de um levante
bibliográfico majoritariamente concentrado nas produções da década de 1930, onde o interesse
para com a arte é patente e ostensivo, a comunicação aproveita-se desta janela bibliográfica para
o encargo de relacionar os dois temas. Caracterizada pela proposta e justificativa expostas acima,
a comunicação pretende desenvolver sua tarefa em três etapas. Primeiro, (1) faremos um breve
recuo até Ser e Tempo, onde nos aproveitamos da famosa analítica existencial para elucidar
determinadas estruturas do ser que nós somos pertinentes para a sequente exposição. Nesta
etapa prévia, ventilaremos os conceitos de "ser-lançado", "tradição", "fenômeno" e
"autenticidade". Depois, (2) utilizaremos obras do contexto da segunda metade da década de
1930, seja junto aos cursos dedicados ao confronto com o pensamento de Nietzsche, seja com
os ensaios posteriormente conhecidos como Contribuições à Filosofia, escritos em simultâneo
aos cursos citados. Nestas obras percorreremos alguns enunciados de Heidegger para nos
aproximarmos do entendimento que o filósofo faz de metafísica, assim como reforçaremos, com
base no prévio levante dos tópicos da analítica-existencial, a relação entre nós, tradição e
metafísica. Por fim, conquistado o entendimento sobre o ser que nós somos e sobre o modo
metafísico de pensar que teríamos herdado da tradição ocidental, (3) trataremos de expor o que
Heidegger compreende por "estética" ou "pensamento estético da arte"; e também trataremos
de como um tal entendimento faz desta disciplina uma via viciosamente metafísica de indagar
pela arte. Nesta última etapa, utilizando o ensaio A Origem da Obra de Arte e ainda um dos
cursos sobre Nietzsche, ocuparemo-nos: tanto dos reclames heideggerianas sobre a tradição
estética, i.e., os modos metafísicos de pensar a arte; quanto dos raros elogios conferidos à certos
pensadores comprometidos com esta tradição.

Emoções e Literatura Ficcional
Jean Machado Senhorinho
ME - UFSM

A presença de emoções durante a fruição de uma obra artística é comum a quem aprecia a arte
em alguma das suas diversas formas de manifestação – entre elas, a literatura ficcional. Em
relação às obras literárias, essa presença se manifesta em dois sentidos: 1) As respostas
emocionais do público induzidas pelas narrativas literárias; 2) As descrições das emoções dos
personagens dessas narrativas. Defendo que essas respostas emocionais são relevantes para o
entendimento adequado dessas obras e que essas obras também possibilitam um melhor
entendimento das nossas emoções. Para tanto, apresento três teorias sobre emoções simpáticas
à literatura: uma cognitivista, de Martha Nussbaum; uma não-cognitivista, de Jenefer Robinson;
e uma narrativista, de Peter Goldie. Concluo que cada teoria contribui à sua maneira para o que
defendo. Diante dessa conclusão, em vez de optar por uma dessas teorias, vejo como mais
proveitosa uma explicação pluralista a favor da proficuidade da relação entre emoções e
literatura. A teoria de Nussbaum sustenta que as emoções são uma subclasse de juízos de valor
que atribuem aos elementos externos ao nosso controle uma grande importância para o nosso
florescimento pessoal (eudaimonia). Por esse viés, manifestamos uma emoção porque julgamos
estar diante de algo ou alguém que afete a nossa vida significativamente. Essa identificação das
emoções como juízos de valor (estados cognitivos) classifica a teoria da filósofa como
cognitivista. Para Nussbaum, a manifestação de emoções também está associada a uma
percepção altamente concreta e repleta de detalhe sobre um certo objeto. Ao enfatizarem as
particularidades e por serem ricas em detalhes, assim, as obras literárias favorecem a
experiência de emoções. Por sua vez, essas respostas emocionais às obras contribuem para o
entendimento adequado das próprias obras. A supressão das emoções – seja na fruição literária,
seja na vida – conduziria à negligência de valores importantes para a interpretação apropriada
das situações que se apresentam para nós. As contribuições da proposta de Nussbaum, entre
outras, são: enfatizar a relevância das emoções para a interpretação de obras literárias e mostrar
como essas obras, ao estimularem respostas emocionais, atribuem importância para o papel das
emoções. Já a teoria de Robinson identifica as emoções como processos que são iniciados a
partir de avaliações afetivas (affective appraisals) de caráter pré-cognitivo e não-proposicional
desencadeadas por algum elemento do ambiente que nos sensibiliza. Após esse momento
inicial, quase que imediatamente, nós passaríamos por uma fase de mudanças fisiológicas,
expressões físicas e tendências de ação. Esses registros nos ajudariam a focar a nossa atenção e
alertariam outros indivíduos sobre o processo desencadeado. Na sequência, haveria um
monitoramento cognitivo que organizaria, ajustaria e classificaria as respostas emocionais.
Consoante Robinson, todo esse processo acontece quando as necessidades, os interesses, os
objetivos e os valores dos indivíduos estão em jogo – uma semelhança com a teoria de
Nussbaum. Embora reconheça o desenrolar processual das emoções, Robinson considera a
presença de uma avaliação afetiva (não-cognitiva) como necessária e suficiente para a
configuração de uma emoção. A autora entende que essas avaliações ocorrem em uma fase précognitiva de uma maneira muita rápida, automática e que escapa à consciência. Essa velocidade
e automaticidade são o preço evolutivo pela capacidade de reação instantânea – crucial à
sobrevivência. Esse aspecto pré-cognitivo da teoria de Robinson, que contrasta com teorias
cognitivistas como a de Nussbaum, apresenta um motivo interessante para a explicação de por
que manifestamos emoções em relação às situações apresentadas pelas obras literárias mesmo
estando cientes da sua ficcionalidade. O motivo é que o princípio das emoções em geral não tem
um uma base cognitiva e consciente, portanto elas iniciam antes do sopesamento da faticidade
de um texto (monitoramento cognitivo). Especialmente, a posição de Robinson contribui para
esclarecer por que as respostas afetivas durante a leitura de obras literárias não são
pseudoemocionais, muito embora essas respostas não se dirijam a situações verídicas. Por fim,
pela teoria de Goldie, mesmo em última instância, as emoções não se reduzem a um elemento
cognitivo ou não-cognitivo. Nessa perspectiva, as emoções são caracterizadas como complexas,
episódicas, dinâmicas e estruturadas narrativamente. A sua complexidade se deve ao fato de ela

envolver vários elementos distintos: episódios de experiência emocional, percepções,
pensamentos, sensações corporais, sentimentos e disposições. As emoções são episódicas e
dinâmicas porque esses elementos surgem, desaparecem, se intensificam e se suavizam ao
longo do tempo. Esse processo complexo, dinâmico e episódico possui uma estrutura narrativa.
Por conseguinte, Goldie compreende que as obras literárias, ao descreverem as emoções dos
personagens narrativamente, são espaços bastante adequados para entendermos as nossas
emoções de uma maneira não redutiva. Diante dos méritos dessas três teorias para a explicação
da proficuidade da relação entre emoções e literatura, o desafio sobressaliente e remanescente
é compatibilizar as suas contribuições teóricas. Para tanto, proponho a adoção do nãoreducionismo de Goldie com o aproveitamento das teorias de Robinson e Nussbaum para uma
melhor caracterização das emoções.

Filosofia estética, mitologia filosófica: Hölderlin no contexto do nascimento do
idealismo alemão
Norton Gabriel Nascimento
ME - UFSC
No contexto de seu nascimento, entre os anos 1794 e 1800, o idealismo alemão dispôs entre
seus principais nomes o poeta filósofo Friedrich Hölderlin, que figurou neste panorama como
colega de Hegel e Schelling em Tübingen. Diferentemente dos proeminentes amigos filósofos,
Hölderlin não construiu um sistema propriamente dito, dedicando-se, praticamente com
exclusividade, ao que representaria a sua maior paixão, a poesia. Contudo, justamente com o
intuito de auxiliar essa produção, o poeta concebeu diversos textos em caráter fragmentário, os
quais foram publicados postumamente, visto que sua obra sobrevém para maior discussão, anos
mais tarde, pelas mãos de estudiosos como Hellingrath, Böhm e Beißner, sem contar a
fundamental participação de Heidegger neste movimento de volta aos escritos teóricos do
pensador, há muito reconhecido mediante o seu poetar sublime. Concebidos como projetos
distintos, seja para a construção de sua mais conhecida obra, o romance “Hipérion ou o eremita
na Grécia”, ou para a compreensão do trágico a partir de Sófocles, no desenvolvimento de sua
tragédia inacabada “A morte de Empédocles”, e, ainda, com o objetivo de entendimento próprio
sobre questões filosóficas de seu tempo, como no escrito “Juízo e Ser”, os fragmentos de
Hölderlin podem e devem ser lidos em consonância para com a sua produção poética. Dentre os
textos mais notáveis, podemos destacar o “Sobre a Religião”, escrito por volta de 1796. Neste
fragmento, o célebre poeta discorre acerca da natureza poética da representação religiosa, na
instituição de uma religião criada esteticamente na representação que o homem faz de sua
relação com o mundo, o que constitui a ascensão de uma nova mitologia. Na mesma época, isto
é, no fértil período entre a publicação e recepção da filosofia crítica de Kant, a “Doutrina da
Ciência” de Fichte e o surgimento do movimento filosófico conhecido como idealismo alemão,
com as primeiras publicações de Schelling e Hegel, encontramos o manifesto anônimo intitulado
por Rosenzweing, o pesquisador que o descobriu, como “O mais antigo programa sistemático do
idealismo alemão”. O manuscrito de duas páginas escrito aproximadamente em 1796 e
encontrado com a caligrafia de Hegel é, até hoje, objeto de discussão sobre a sua possível autoria
e influências para a sua redação, sendo, por muitos estudiosos, atribuído ao próprio Hegel,
Schelling ou ao nosso poeta Hölderlin – isto, quando não atribuído aos três amigos em conjunto
ou mesmo a nenhum deles. A importância desse texto é proporcionalmente inversa ao seu
diminuto tamanho, dado que este ambicioso projeto propõe nada menos que a instauração de
uma nova filosofia, uma nova religião e uma nova mitologia. Diante desse contexto, o nosso
objetivo com esta comunicação é investigar ambos os fragmentos para observar e estabelecer
uma possível relação entre os temas discutidos em suas linhas, além de procurar evidenciar o
lugar de Hölderlin no limiar da constituição do idealismo alemão. Para isso, a apresentação do
trabalho é dividida em dois momentos distintos: o primeiro observa o “Programa Sistemático” e
o segundo, por sua vez, o fragmento “Sobre a religião”. Como procuraremos demostrar, mesmo
sem a possível colaboração de Hölderlin em sua autoria, o “Mais Antigo Programa”, assumido
aqui como um dos textos fundamentais do idealismo alemão, é categoricamente influenciado
pelo projeto de unificação entre filosofia e poesia constantemente evidenciado em toda a
produção poética e nos mencionados escritos teóricos do poeta alemão. Em razão disso,
podemos observar, tanto no primeiro texto quanto no segundo, um duplo movimento, no qual
a poesia deve se tornar filosófica e a filosofia estética. Esse difícil processo resultará no
nascimento de uma nova mitologia, a qual perfaz o projeto que objetiva a unificação entre razão
e sensibilidade. Dessa forma, cabe a poesia, na figura do poeta, construir esta relação e preparar
tanto os filósofos como o povo para esse evento. Como proferiu Zweig (2004, p. 57): “Tanto
quanto o homem precisa do divino para não perecer, também o divino precisa do humano para
verdadeiramente existir. E é por isso que o divino cria testemunhas do seu poder, cria o poeta, a
boca capaz de cantá-lo e de verdadeiramente fazer dele um deus”. No caminho entre a mitologia
filosófica e a filosofia estética, existe uma alma insuflada de espírito que conduzirá a todos para
a unificação, a verdadeira e única festa da vida.

Verdade sem método e poesia na hermenêutica Gadameriana
Weksley Gama
DO - UFRJ
Ao demonstrar a inviabilidade da instituição de verdades plenas e unilaterais capazes de abarcar
todas as esferas da experiência através dos métodos adotados pelas ciências naturais, Gadamer
não deixa de considerar que estes métodos possuem alguma validade na relação compreensiva
e interpretativa com a realidade. Entretanto, os mesmos passaram a ser tomados como armas
primordiais na apreensão dos fenômenos, o que ensejou um movimento desde o qual a relação
com outras perspectivas de relação com o real passaram a ser alijadas em sua relevância. A partir
desta observação, este pensador buscou abrir caminhos para que formas marginalizadas de
relação com a verdade que nos vêm ao encontro desde a compreensão e a interpretação,
pudessem retomar um lugar de relevância. Desse modo, a partir da crítica ao modelo de verdade
metódica ancorado nas ciências naturais, Gadamer propôs que a verdade passasse a ser vista
como algo que se dá por meio da experiência, como um acontecimento e desdobramento de
interações decorrentes de contextos históricos ao longo da tradição. Assim, segundo Gadamer,
na busca pela instituição de métodos para atingir verdades que pudessem ser inquestionáveis,
ocorreu a obstrução de vias de acesso à verdade por passarmos a nos relacionar
primordialmente com teorias sobre a verdade e não com a própria verdade. Desde sua obra
central - Verdade e Método – Gadamer trabalha na demonstração de modos de experiência com
a verdade que limitam o acesso a mesma. Além disso, o pensador se esforça para trazer à luz
experiências fecundas de acontecimento da verdade a partir dos âmbitos da arte, da história e
da linguagem. No entanto, ao demonstrar meios mais profícuos e, portanto, menos restritivos
de relação com a verdade, Gadamer não visa construir parâmetros normativos ou definições
cabais, tal como buscaram fazer os defensores da utilização massiva dos métodos das ciências
naturais em todos os âmbitos do real, mas apenas mostrar caminhos para encontros com a
verdade que foram suplantados pelos métodos das ciências modernas, bem como abrir outros
meios para possíveis acessos à verdade que se encontram, até então, no campo do possível,
como realidades latentes e abertas. Este sentido que Gadamer fornece para a relação com a
verdade, sem dúvida possui estreitezas com a recolocação da questão da verdade no
pensamento de Heidegger. Mas no caso da hermenêutica filosófica fundamentada por Gadamer,
a verdade se encontra profundamente ligada à noção de experiência. Com efeito, esta exposição
buscará abordar, de modo sucinto, alguns traços do que nos legou o pensamento heideggeriano
quanto a essa questão, para poder, em seguida, se voltar um pouco mais demoradamente para
as caracterizações centrais da temática gadameriana acerca da verdade na experiência, para que
seja possível, em seguida, entrarmos sucintamente na problemática em torno da poesia como
elemento desde o qual temos um acesso privilegiado ao que temos a nossa volta, aos elementos
da tradição e a nós mesmos, tendo em vista que, segundo Gadamer, a arte nos coloca diante de
aporias que nos revelam nossos pré-conceitos como constitutivos do movimento interpretativo
que atualiza aquilo que a compreensão nos abre como possível. Nesse sentido, buscaremos
situar a afirmação desde a qual Gadamer indica que a linguagem e a palavra são maximamente
o que são no poema.
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Sobre a Filosofia no Currículo Escolar
Alexandre Meyer Luz
UFSC - Prof.
Nossa comunicação pretende trazer contribuições para o debate sobre o ensino da Filosofia. De
modo mais preciso, pretendemos discutir quais seriam as contribuições da Filosofia para o
currículo escolar, já que nossa discussão não precisa supor a presença da Filosofia no currículo
como disciplina (apesar de defendermos a importância desta disciplina). Nossa apresentação
pretende oferecer um olhar complementar (mas não necessariamente alternativo) sobre tal
debate, partindo de uma posição metafilosófica que não supõe que o trabalho historiográfico
seja o único locus da atividade filosófica. De modo mais detalhado, temos por objetivo defender
que (1) há ganhos de clareza ao considerar-se o trabalho de discriminar detalhadamente
diferentes contribuições que a Filosofia é capaz de oferecer para a formação de crianças e
adolescentes (contra o lema de que “a filosofia ensina a pensar”); que (2) este trabalho é capaz
de ajudar a discriminar diferentes tipos e lugares de inserção da Filosofia no currículo escolar,
seja no currículo aparente seja no currículo oculto - seja no ensino médio seja no ensino
fundamental - e é importante para que pensemos em pedagogias específicas para cada um
destes diferentes fins; (3) pretendemos chamar a atenção para algumas destas contribuições
particulares, associadas a certas competências e virtudes intelectuais específicas e, (4) associado
a esta visão plural dos fins da Filosofia na educação, vamos desenvolver algumas considerações
metafilosóficas sobre o que é a própria Filosofia, defendendo uma visão metafilosófica também
pluralista para, por fim, (5) indicar um caminho para explorar diferentes estratégias de ensino
para estas diferentes contribuições, alternativamente à tese de que o texto de autores clássicos
é único caminho para a inserção da Filosofia na vida escolar: um caminho centrado em
problemas, noção que deve ser entendida aqui como uma que remete a desafios intelectuais
que podem ser estabelecidos sem que os estudantes precisem ter contato prévio com a tradição
filosófica.
Palavras-chave: Ensino de Filosofia; Conhecimento; Virtude Intelectual; Habilidade; Verdade

A RAZÃO PÚBLICA DE JOHN RAWLS COMO CONTRAARGUMENTO AO PROGRAMA
“ESCOLA SEM PARTIDO”
Ana Catarina de Alencar
UFSC - ME
Este trabalho tem como objetivo analisar e compreender, criticamente, o projeto de lei “Escola
sem Partido” à luz de uma Educação para a Cidadania enquanto direito humano fundamental
inerente à ideia de uma democracia constitucional. Pretende-se trabalhar com os conceitos de
Pluralismo Razoável, Dever de Civilidade e Princípio de Legitimidade no sentido de criticar a
proposta de lei a partir do pensamento do filósofo americano John Rawls em sua obra “O
Liberalismo Político”. Procura-se desafiar a ideia da lei da “Escola sem Partido” partindo-se do
critério de justificação da Razão Pública, a fim de demonstrar que a proposta não pode subsistir
perante os valores de justiça inscritos em uma democracia constitucional pluralista. O Projeto
de Lei brasileiro intitulado “Escola Sem Partido” visa restringir o diálogo público de diferentes
concepções de bem no âmbito escolar, com base no argumento de que a discussão de diferentes
“ideologias” no espaço da escola consistiria em uma afronta ao direito da família de oferecer
educação moral e política adequada aos educandos. O projeto tem como fundamentação o mito
da neutralidade do ensino e a restrição de “abusos” que estariam sendo praticados em nome da
liberdade de cátedra dos professores nas escolas públicas brasileiras. Assim, a proposta que
pretende vincular a educação brasileira à neutralidade do conhecimento nas instâncias federal,
estatual e municipal (contendo projetos de lei protocolados em 16 estados da Federação) busca
vedar “a prática de doutrinação política e ideológica bem como a veiculação de conteúdos ou a
realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais
dos pais ou responsáveis pelos estudantes”. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil em seus artigos 205 e 206, a educação compreende o desenvolvimento
pessoal do educando voltado para o exercício de sua cidadania em sociedade (e não somente
para o exercício de atividades no mercado de trabalho) em uma cultura pública favorável ao
pluralismo de ideias e à liberdade de aprender, pesquisar e ensinar. Este entendimento se
coaduna com os próprios objetivos do Estado Democrático de Direito Brasileiro, conforme
preceitua o artigo 3º da Constituição Federal Brasileira ao afirmar a construção e uma sociedade
livre, justa e solidária na qual são vedadas todas as formas de discriminação e preconceito, ou
seja, na qual o Estado brasileiro não pode privilegiar qualquer cosmovisão pretensamente
majoritária na sociedade que contribua para restringir discursos de minorias. Neste sentido, o
presente trabalho pretende demonstrar que o programa “Escola sem Partido” vem desafiar e
colocar em risco os valores dos direitos humanos inscritos na Constituição da República
Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, no Pacto Internacional De Direitos Culturais Econômicos e Sociais, na
Convenção sobre os Direitos da Criança, bem como na Convenção para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial e Contra a Mulher. Assim, procura-se situar a problemática em
torno do projeto de lei “Escola sem Partido” a partir de um diálogo com uma concepção de
Educação para a Cidadania, demonstrando outras críticas já empreendidas em relação à
proposta para, ao final situa-la dentro da obra de John Rawls, desafiando sua
constitucionalidade num sistema democrático pluralista através da categoria de justificação
pública de normas, atos e decisões jurisdicionais denominada “Razão Pública”.
Palavras-chave: Escola sem Partido, Razão Pública, John Rawls, Liberalismo, Democracia.

Considerações acerca do ensino de Filosofia no Ensino Médio
Berta Rieg Schrerer
UFSC-DO/Profª
O objetivo deste trabalho é possibilitar uma reflexão acerca de alguns pontos importantes no
processo de organização e execução das aulas de Filosofia no Ensino Médio. Consideramos que
é importante nos perguntarmos por aquilo que nos motiva para o Ensino de Filosofia, ou seja,
qual é o fim que buscamos com essa ação. Também necessitamos estabelecer como vamos
delimitar “o quê” vai compor o objeto de estudo da disciplina de Filosofia. Refletiremos, por
exemplo, se deveria haver a determinação de uma relação de conteúdos “mínimos” da disciplina
de Filosofia e como estes deveriam ser organizados: se em forma de “temas e problemas” ou
relacionados à “História da Filosofia e seus textos clássicos”, ou se as aulas de Filosofia deveriam
ser um espaço de conversa sem referência aos textos clássicos da História da Filosofia, isto é,
sem a determinação de conteúdos mínimos. Precisamos definir a metodologia que utilizaremos
para trabalhar os conteúdos escolhidos ou a metodologia mais adequada se decidirmos não
escolher uma determinada relação de conteúdos. Refletiremos acerca das circunstâncias que
envolvem a escolha dos conteúdos e metodologia a serem trabalhados, como por exemplo, que
tipo de participação é exercido pelo (a) professor (a), ou professores (as) da disciplina de
Filosofia, bem como se há a participação dos estudantes com os quais esses conteúdos e
metodologia serão trabalhados e se os professores das demais disciplinas que compõem o
currículo escolar participarão de alguma maneira nesse processo. Pretendemos também refletir
sobre como podemos fazer das nossas aulas de Filosofia um espaço de oportunidade para
estimular nossos estudantes para o exercício do filosofar, isto é, do pensar filosoficamente. Para
aprendermos a filosofar entendemos ser importante o “sentimento de ignorância” perante os
problemas com os quais nos deparamos. Se tudo nos parecer “normal”, se tudo estará em
“perfeita ordem” não seremos mobilizados a nenhuma experiência investigativa. Para pensar
precisamos de um problema que nos mobilize ou algo que provoque em nós o “espanto”. Para
Kant, no que se refere “à razão, apenas se pode, no máximo, aprender a filosofar”, mas não se
poderia aprender “filosofia (a não ser historicamente)” (B 865). Desse modo, Kant afirma: “Podese apenas aprender a filosofar, isto é, exercer o talento da razão na aplicação dos seus princípios
gerais em certas tentativas que se apresentam, mas sempre com a reserva que a razão tem de
procurar esses próprios princípios nas suas fontes e confirma-los ou rejeitá-los.” (B 866).
Abordaremos o entendimento de Kant no que se refere a forma de ver a Filosofia. Kant entende
que a Filosofia é uma atividade que se constitui por uma dualidade que faz parte da natureza da
Filosofia. A constituição da Filosofia por essa dualidade é denominada por Kant, em sua obra
Crítica da Razão Pura, sob um ponto de vista de “conceito escolástico de Filosofia”,
(Schulbegriff), e sob outro ponto de vista como, “conceito cósmico de Filosofia”, (Weltbegriff),
isto é, conceito “cosmopolita”. Tentaremos entender os dois pontos de vista escritos por Kant,
isto é, ambos os conceitos, os quais se referem ao entendimento da atividade empreendida pela
Filosofia e a relevância em considerarmos essa dupla dimensão da Filosofia para o ensino de
Filosofia no Ensino Médio.
Palavras-chave: Ensino Médio, Filosofia, Ensino, Aprendizagem, Kant.

É possível uma reatualização dos conteúdos da Paidéia Grega e do Iluminismo no
atual ensino médio da filosofia?
Evânia Elizete Reich
UFSC - DO
O presente trabalho tem como tema central a relação entre a história da filosofia da educação
e o ensino médio. O problema a ser investigado consiste em saber de que maneira as ideias
contidas no pensamento filosófico ocidental da educação ao longo da história, a saber, antiga e
moderna, podem contribuir para pensar uma nova perspectiva do ensino da filosofia, nas classes
de ensino médio. A proposta é investigar se é possível um resgate de uma formação ética e
política que estava presente na Paidéia grega e no iluminismo moderno, respectivamente, na
atual educação da filosofia no ensino médio. Tal estudo se justifica na medida em que parece
haver uma insistência de que o grande compromisso da educação, nos dias de hoje, é com a
construção da cidadania. Claramente é preciso investigar que tipo de cidadania é essa da qual
se fala. Além do que será necessário contextualizá-la nas condições concretas da realidade social
do Brasil. O papel da filosofia na formação dos jovens do ensino médio nunca foi algo isento de
controvérsias, e sofreu, no Brasil, muito mais desprezo do que reconhecimento, vide a sua longa
ausência no currículo escolar durante a ditadura militar. Atualmente, sendo uma disciplina nova
no currículo escolar do ensino médio, que ainda estava na sua fase embrionária de reconstrução,
vê-se novamente ameaçada por uma nova reforma escolar, do atual governo. Mais do que
nunca é necessário refletir sobre o papel da filosofia no ensino médio, e na tarefa do professor
como formador de jovens cidadãos. A filosofia da educação tem um papel fundamental na
formação dos professores de ensino médio, com o objetivo de fazê-los refletir sobre o
direcionamento da educação dos jovens, não somente na disciplina de filosofia, mas também,
nas demais, com o papel fundamental na tarefa de emancipação do ser humano. A hipótese é
que a natureza da educação em relação à formação ética e à formação política presentes na
cultura Ocidental da Antiguidade grega, e no Iluminismo moderno, respectivamente, possui um
potencial a ser reatualizado na educação contemporânea, e que, mais do que nunca, no
contexto brasileiro, essas perspectivas anteriores são necessárias para pensar na formação do
jovem cidadão brasileiro. Entre os textos filosóficos sobre a educação da filosofia, quer se trate
de filósofos da antiguidade, como Platão, Sócrates, ou filósofos da modernidade, como Kant,
Rousseau, ou Nietzsche, ou filósofos da contemporaneidade, como Adorno, podemos perceber
uma preocupação comum, qual seja, a existência de uma crise no processo de formação do
homem. Por isso surge em épocas diferentes a necessidade de se pensar em uma formação
dirigida ao homem enquanto sujeito potencialmente capaz de produzir um novo futuro, uma
sociedade e um Estado melhor. A educação almeja um sujeito consciente de si, autônomo,
responsável de si, mas também da sociedade, sujeito refletido e concernido com seu entorno.
No entanto, embora na cultura Ocidental, a educação sempre tenha tido como objetivo a
formação humana, na medida em que cada indivíduo não nasce pronto e necessita de uma
condição de maior aperfeiçoamento em seu modo de ser humano, a natureza da educação não
foi a mesma nos diferentes períodos da história. O presente trabalho percorrerá o pensamento
de alguns filósofos no decorrer de diferentes períodos da história da civilização ocidental com o
objetivo de investigar se é possível uma atualização desse pensamento para a nossa educação
contemporânea.
Palavras-chave: Educação, Ensino médio, história da filosofia, Paidéia, Iluminismo

Como a hermenêutica filosófica de Gadamer pode contribuir para a reflexão acerca
do ensino de filosofia e sua importância no processo de formação dos educandos?
Gabriela Miranda Zabeu
UFSC - DO
A hermenêutica filosófica, ao tirar da ingenuidade aqueles que ainda creem no ideal de
suspensão de todo preconceito histórico por via de uma motivação estritamente ‘racional’ –
neutra e objetiva – para obter o conhecimento acerca de algo, pode preparar professores e
estudantes para o alcance de uma consciência que se oponha a quaisquer extremismos
dogmáticos, inadequados à condição humana, histórica e finita, através de um processo
constante de explicitação de certos preconceitos e construção de conceitos implicados no
exercício da reflexão filosófica. Diante disso, o desenvolvimento da racionalidade hermenêutica
no processo de formação filosófica se mostra relevante, sobretudo porque pela hermenêutica
se evidencia uma compreensão – onde a racionalidade se encontra vinculada às experiências
mundanas e à efetividade do mundo histórico – que grande parte da tradição filosófica não
explora e que reestrutura o conceito de ‘racionalidade’ tal como é compreendido desde a
modernidade. Minha tese se funda, assim, em uma ontologia hermenêutica do humano a fim
de oferecer uma estrutura de orientação para o trabalho filosófico nas escolas, a qual se projeta
mediante a própria tradição e compreende o diálogo como modo performativo da experiência
ou reflexão filosófica. Nesse sentido, uma educação filosófica, que tem por base o diálogo
hermenêutico, pode contribuir positivamente no processo de autoformação dos educandos
mediante as possibilidades de existência que se perfazem, na constituição das singularidades,
pela força criativa, produtora de sentido, própria do filosofar. O contributo dessa pesquisa,
encontra-se, assim, em um modo próprio de se pensar o processo de formação humana, o qual
se dá a partir das condições de existência que perfazem o ser do ente humano sem concebê-lo
a partir de uma política de identidade ou de uma metafísica substancialista. A racionalidade
hermenêutica se revela um efeito da experiência e não mais condição de identidade do humano,
uma vez que o humano pode vir a ser racional (consciente de sua historicidade e agente
operante desde uma razão prática) mediante as condições imanentes de sua existência, entre
outros modos de ser. A experiência hermenêutica se encontra, portanto, na base do
desenvolvimento da racionalidade, pois é no encontro ou confronto com o outro (a alteridade
ou o estranho) que se estabelece uma interação aberta a múltiplas possibilidades de
compreensão. A racionalidade hermenêutica, dessa forma, desenvolve-se junto ao processo de
autocompreensão que é reiterado a cada vez, pois o existente humano não apenas compreende
algo como algo, mas se autocompreende a cada vez que compreende algo, perfazendo-se. O
processo de educar-se acontece, assim, pela inserção e participação no movimento histórico de
reiteração dos humanos em comunidade, por uma abertura constante à alteridade. Nesse
sentido, desenvolver a racionalidade hermenêutica implica em desenvolver a capacidade para
o diálogo, uma vez que a própria reflexão hermenêutica é um modo de realização da vida
humana na abertura a possibilidades de ser que, em última formalização, representa uma
comunidade de diálogo. Gadamer, entretanto, não somente explicita o caráter dialógico
presente em todas estruturas do desenvolvimento humano (tal como explicitou o caráter
histórico), mas indica que o fenômeno originário da linguagem é o diálogo – oriundo das
capacidades de interação, cooperação e comunicação observáveis na práxis humana. O diálogo
aparece, assim, como uma dimensão que se fez constituidora do próprio humano. E se filosofar
só é possível através do diálogo, uma educação filosófica que se propõe hermenêutica deve
reconhecer no filosofar um ato existencial. Resgatar a tradição do pensamento filosófico nas
aulas de filosofia significa buscar uma consciência histórica nesse âmbito, ou seja, a consciência
de sua atuação no pensamento e modo de vida próprios, e não a negligenciar como se fosse
possível abster-se dela. Porém, ao passo em que concebe o humano enquanto constructo e

devir histórico, uma educação hermenêutica pensa as aulas de filosofia como uma provocação
para que os estudantes mantenham, ao mesmo tempo, uma postura de reconhecimento e de
suspeita em relação à tradição, na busca por desvelar preconceitos atuantes e se posicionar
frente a eles, inclusive rejeitando-os; de modo a projetar em suas próprias vidas o entendimento
alcançado com a filosofia em seus diversos âmbitos de investigação, onde sempre se encontra
espaço para produção de sentido, para novas relações e interpretações, pois é através do
diálogo com a tradição que toda criação humana emerge, ganha corpo e se edifica. Uma
educação hermenêutica, portanto, não trata de colocar um saber no lugar de um não saber, mas
de compreender as múltiplas formas e expressões dos saberes, apropriando-se deles e os
reestruturando com relação à vida fática. Uma educação filosófica, nesse sentido, põe cada
educando perante o desafio de experimentar os limites da própria compreensão, de questionar
os padrões pelos quais vêm se orientando, estimulando-o a reconhecer no outro um universo
de possibilidades, ao passo que o entrega à responsabilidade da autocompreensão em seu
potencial autopoiético, por proporcionar, no processo de aprendizagem, uma experiência
ontológica subjacente a cada reflexão.
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A motivação de alunos pela disciplina de Filosofia no Ensino Médio
Leonardo Giorno
PUC-Rio - ME
A presente comunicação tem como intuito apresentar uma pesquisa em andamento realizada
dentro de um programa de Pós-Graduação. O objetivo principal é buscar compreender quais são
os fatores intrínsecos e extrínsecos que motivam o aluno do Ensino Médio pela disciplina de
Filosofia. Para tal, utilizar-se-á a entrevista semi-estruturada, que será aplicada em uma escola
federal e em uma da rede privada do Rio de Janeiro, totalizando uma amostra de 12 alunos do
Ensino Médio, que responderão, também, a um questionário de motivação para aprender,
adaptado da EMA-U (BORUCHOVITCH, 2008). Além disso, será utilizada, também, a observação
como instrumento para compreender melhor a prática de cada professor de Filosofia. A partir
da obrigatoriedade da disciplina de Filosofia no Ensino Médio, alguns pesquisadores passaram
a intensificar os estudos nessa área, sendo este, todavia, um campo muito novo e pouco
explorado, se comparado com outras disciplinas. As teorias sócio-cognitivas que estudam
motivação e aprendizagem, manifestas, sobretudo, na Teoria da Autodeterminação, consideram
que pessoas que se autorregulam acreditam que podem sempre melhorar o próprio
desempenho, pois são intrinsecamente motivadas. Ao tratar de motivação e aprendizagem na
escola, tem-se por premissa ser essa uma área ligada a um processo de cognição que, pelas suas
particularidades, se distancia de outras áreas como o lazer, o esporte e o trabalho profissional.
Diversas pesquisas têm sido realizadas nos últimos anos envolvendo o conceito de motivação
na aprendizagem escolar. Esta é uma das razões pela qual muitas confusões são feitas quando
se trata deste tema. A compreensão vai desde aqueles que entendem, por exemplo, o fracasso
escolar como responsabilidade única do aluno, que não se esforçou para buscar sua aprovação,
até o entendimento daqueles que procuram culpabilizar apenas a escola ou o professor por não
adequar a prática docente à realidade do aluno. Entendemos, portanto, que “no âmbito escolar,
a motivação é o fator interno que impulsiona o aluno para estudar, iniciar os trabalhos e
perseverar neles até o fim” (BORUCHOVITCH; NEVES, 2004, p 79) e que esse é um processo que
envolve diversos atores e inúmeras configurações.Importante entender as variáveis do self que
são fundamentais para compreender os conceitos que se desdobram a partir da Teoria da
Autodeterminação. A autorregulação é a capacidade do estudante de se colocar como ator
principal do seu processo de aprendizagem. Ela envolve aspectos cognitivos, motivacionais,
afetivos e comportamentais e é um processo cíclico dialético que compreende três fases:
planejamento (fase prévia), execução e autorreflexão, que irão possibilitar o sucesso escolar do
aluno. Pessoas que se autorregulam acreditam que podem sempre melhorar o próprio
desempenho, uma vez que nunca se consegue alcançar o conhecimento pleno sobre tudo; são
intrinsecamente motivadas, ou seja, procuram motivações internas, realizando determinada
atividade porque gostam e não porque irão ganhar algo em troca; buscam automatizar o uso de
algumas estratégias com o intuito de economizar tempo para que este possa ser usado em
problemas mais complexos; não desistem diante de obstáculos; consideram os erros como um
caminho para aprendizagem; possuem bom senso de autoeficácia (autojulgamento da própria
capacidade de realizar uma tarefa específica, haja vista que a crença de que somos capazes é o
que nos faz persistir e nos esforçar); e são autorreflexivos, permitindo assim que o indivíduo
possa adequar suas ações de modo a aperfeiçoá-las. Os dados obtidos até este momento
revelam uma forte relação entre a aprendizagem de Filosofia e a motivação intrínseca. Esta
pesquisa, destarte, irá contribuir para a compreensão das causas que geram a motivação dos
estudantes deste segmento, pela disciplina de Filosofia, fornecendo, assim, uma análise de
dados capaz de contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente.
Palavras-chave: Ensino de Filosofia; Motivação escolar; Ensino médio; Aprendizagem
autorregulada; Motivação intrínseca

Verdade, literatura e contingência em Richard Rorty
Matêus Ramos Cardoso
UCM
Segundo Richard Rorty há um declínio das filosofias tradicionais na tentativa de oferecer algum
caminho seguro para tentar dizer a verdade sobre a realidade, cedendo lugar à ideia de cultura
literária, como redentora da humanidade. Para este filósofo há uma proposta que é a de
perceber que, nos últimos duzentos anos, a literatura teve mais poder para sensibilizar a
humanidade diante de suas crises, mais força, do que pensamentos filosóficos “densos”. Desta
maneira a problemática do artigo leva a se abrir à discussão para a perspectiva da sensibilidade,
à multiplicidade do universo da sensibilidade, das relações, relacionando-se também com o
universo cultural. Como resultado, percebe-se que são as nossas diversas e múltiplas linguagens
que dão sustentação ao mundo. Por isso, como conclusão, há a necessidade de chamar a
atenção para a cultura literária que, por sua vez, tem condições de oferecer muitas alternativas
que ampliam nossa concepção de mundo, apresentando uma variedade de ideias e concepções.
Segundo Rorty, não devemos pensar o mundo como possuidor de uma natureza que seja
intrínseca, uma essência, algo que lhe seja subjacente, incluindo nisso o próprio ser humano.
Para ele, a verdade não é algo que está aí para ser descoberta. Neste sentido, a contingência,
além de ser compreendida como constante movimento, também deve ser compreendida como
incompletude. O mais interessante é que, para Rorty, isso ocorre porque não há nada para ser
completado. Portanto, o máximo que podemos fazer é nos mantermos abertos para revisar e
expandir nossa linguagem, redescobrindo nossa contingência. Segundo o filósofo Richard Rorty,
nos últimos duzentos anos, a literatura teve mais poder para sensibilizar a humanidade diante
de suas crises, mais força, do que pensamentos filosóficos “densos”, abrindo-se à discussão para
a perspectiva da sensibilidade, à multiplicidade do universo da sensibilidade, das relações,
relacionando-se também com o universo cultural. Para este pensador, “O mundo em si (...) não
pode sê-lo.” (RORTY, 2007, p. 28), pois para que o mundo seja, são necessárias atividades
descritivas da humanidade. Porque, segundo Rorty, são as nossas diversas e múltiplas
linguagens que dão sustentação ao mundo. Por isso, ele quer chamar a atenção para a cultura
literária que, por sua vez, tem condições de oferecer muitas alternativas que estendem nosso
"vocabulário final". A tese geral de Rorty é de que não devemos pensar o mundo como possuidor
de uma natureza que seja intrínseca, uma essência, algo que lhe seja subjacente, incluindo nisso
o próprio ser humano. E a verdade não é algo que está aí para ser descoberto. Com isso, fugimos
da ideia de que o “mundo” ou o “eu” tenham uma natureza intrínseca e enfrentamos a
contingência da linguagem que usamos, a partir do “(...) reconhecimento da contingência da
linguagem que usamos”. (RORTY, 2007, p. 35). Isso nos leva a pensar a proposta de Rorty como
um projeto, pelo qual os vocabulários disponíveis são sempre passíveis de mudanças e
adaptações. Ao analisarmos o conceito de contingência de Richard Rorty, deparamo-nos com
uma argumentação que nos oferece a noção na qual “A verdade não pode ser dada.” (RORTY,
2007, p. 28). O autor não busca uma verdade já existente. Para Rorty, a verdade é apenas uma
palavra-função da nossa linguagem, uma propriedade de entidades linguísticas chamadas
frases. Portanto, quando interpretamos a realidade podemos redescobri-la, e a perspectiva
linguística pode realizar tal tarefa. Por isso é necessário alargar nosso vocabulário, uma vez que,
diante de uma realidade tão vasta, a escrita e a reflexão propõem compreender o mundo e a si
mesmo. Segundo Rorty a religião propõe uma redenção através de uma relação com um ser
transcendente que, ao mesmo tempo, tem poder para criar e salvar. Na filosofia, tal mudança
ocorre através da aquisição de crenças “corretas”, buscando compreender como a realidade é.
Já, a cultura literária apresenta a possibilidade de redenção através de um contato intenso e
amplo com os seres humanos, aumentando a rede de contatos, de maneira a não buscar uma
“crença verdadeira”, o que estagnaria o pensamento, fechando-o em si mesmo. Com isso, até

mesmo a religião e a filosofia passam a ter uma nova compreensão, sendo percebidas apenas
como gêneros literários, materiais para o consumo intelectual. Logo, o intelectual seria aquele
que lê a maior gama de livros possível, na busca de encontrar respostas, soluções para questões
humanas, promovendo uma nova autoimagem da humanidade. Uma cultura assim seria a
bússola que nos guiaria. Ler é um dos caminhos para alcançarmos ideais, de como deveríamos
viver melhor, ou, que futuro buscamos, através do contato com os mais variados textos, estando
sempre no rumo de novas e variadas possibilidades de existir.
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